ΑΠΟΦΑΣΗ
7/960/4.8.2022
του Διοικητικού Συμβουλίου
──────────────────
Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 5/898/3.12.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατάρτιση μητρώου παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής μεταξύ
εικονικών νομισμάτων και παραστατικών νομισμάτων και μητρώου παρόχων υπηρεσιών
θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών» (ΦΕΚ Β΄/5744/28.12.2020)
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1.
Το άρθρο 6 του ν. 4557/2018 (ΦΕΚ Α/139/30.7.2018), όπως τροποποιήθηκε από τον ν.
4734/2020.
2.
Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).
3.
Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137), όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ.
6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α’ 146).
4.
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1: Προσθήκη άρθρου 5α
Μετά το άρθρο 5 της απόφασης 5/898/3.12.2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς προστίθεται άρθρο 5α ως εξής:
«Άρθρο 5α: Διαγραφή Παρόχων από τα σχετικά Μητρώα
1.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να διαγράψει από τα σχετικά μητρώα που
τηρούνται σε αυτήν Πάροχο που έχει εγγραφεί σε αυτά, εφόσον αυτός:
α)
δεν παρέχει εντός δώδεκα (12) μηνών από την εγγραφή του στα σχετικά μητρώα τις
Υπηρεσίες για τις οποίες εγγράφηκε ή έχει παύσει να παρέχει τις Υπηρεσίες για τις οποίες
εγγράφηκε για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών,
β)
εγγράφηκε στα σχετικά μητρώα βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οποιονδήποτε άλλο
παράτυπο τρόπο,
γ)
δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων εγγράφηκε στα σχετικά μητρώα, όπως
για παράδειγμα τη συμμόρφωση με τους όρους που προβλέπει ο ν. 4557/2018 ή οι αποφάσεις
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του,
1

δ)
έχει διαπράξει σοβαρές ή/και επανειλημμένες παραβάσεις των διατάξεων του ν.
4557/2018 ή των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
Για τους Παρόχους που έχουν ήδη εγγραφεί στα σχετικά μητρώα, η περίοδος των δώδεκα (12)
μηνών της περίπτωσης α΄ αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2.
Πριν προχωρήσει στη διαγραφή του Παρόχου από τα σχετικά μητρώα, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στον Πάροχο τις ελλείψεις ή παραβάσεις που διαπιστώθηκαν,
καθώς και την πρόθεσή της να προχωρήσει σε διαγραφή του, τάσσοντάς του ταυτόχρονα
προθεσμία, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες από την παραπάνω
γνωστοποίηση, μέσα στην οποία ο Πάροχος οφείλει να διατυπώσει τις απόψεις του και να
λάβει, όταν συντρέχει περίπτωση, τα κατάλληλα μέτρα για την παύση των παραβάσεων ή την
άρση των συνεπειών τους. Μετά την πάροδο της προθεσμίας και αφού λάβει υπόψη της τις
θέσεις του Παρόχου και αξιολογήσει τα μέτρα που έχει λάβει, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
αποφασίζει οριστικά.»
Άρθρο 2: Έναρξη ισχύος
1.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.
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