
 

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

(MAR /MAD II) 

Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 

5 και 7 Απριλίου 2016 

 

Το  ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των πράξεων κατάχρησης της αγοράς, το 

οποίο δομείται γύρω από τον ν.3340/05, αναμένεται να μεταβληθεί σημαντικά με την 

επικείμενη θέση σε εφαρμογή δύο νέων ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, που στόχο έχουν να 

αναμορφώσουν, να ενισχύσουν και να διευρύνουν τις δυνατότητες πρόληψης και καταστολής 

των πράξεων κατάχρησης της αγοράς. Το νέο πλαίσιο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε 

εφαρμογή τον Ιούλιο 2016, απαρτίζεται αφενός από τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 («MAR»), 

ο οποίος προβλέπει τις διοικητικού χαρακτήρα υποχρεώσεις και κυρώσεις, και αφετέρου από 

την Οδηγία (ΕΕ) 2014/57/ΕΕ («MAD»), η οποία διέπει τις ποινικού χαρακτήρα παραβάσεις. Το 

νέο πλαίσιο αξιοποιεί την αποκτηθείσα εμπειρία, που συσχετίζεται, μεταξύ άλλων, με την 

εξέλιξη των δομών της κεφαλαιαγοράς και τις παθογένειες που αποκάλυψε η πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση. Υπό το πρίσμα αυτό, οι υφιστάμενες μορφές κατάχρησης της 

αγοράς εξελίσσονται, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων διευρύνεται, οι ερευνητικές 

δυνατότητες των εποπτικών αρχών και τα μέτρα πρόληψης ισχυροποιούνται, ενώ οι 

επαπειλούμενες κυρώσεις γίνονται πιο αυστηρές.  

Σκοπός:  

Η ουσιαστική κατανόηση των συμπεριφορών που συνιστούν κατάχρηση της αγοράς, καθώς 

επίσης των απαγορεύσεων αλλά και υποχρεώσεων που εισάγονται με το νέο πλαίσιο, 

προκειμένου να καταστεί ευχερής η συμμόρφωση προς αυτό. 

Μαθησιακά αποτελέσματα:  

 Η δυνατότητα διάκρισης των περιπτώσεων κατάχρησης της αγοράς από τη συνήθη 
συναλλακτική δραστηριότητα.  

 Η κατανόηση των υποχρεώσεων πρόληψης πράξεων κατάχρησης της αγοράς, ανά 
κατηγορία συμμετέχοντος στην αγορά. 

 Η εξοικείωση με τις νέες μεθόδους και πρακτικές του πεδίου της κατάχρησης της αγοράς. 



 

 

Συμμετέχοντες:  

 Στελέχη  ΑΕΠΕΥ και πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπλέκονται με την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών. 

 Στελέχη ΑΕΠΕΥ και πιστωτικών ιδρυμάτων που απασχολούνται στους τομείς της 
Κανονιστικής Συμμόρφωσης και του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Νομικοί σύμβουλοι ΑΕΠΕΥ, πιστωτικών ιδρυμάτων και εισηγμένων εταιρειών, οι οποίοι 
εξειδικεύονται στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς.  

Προαπαιτούμενα:  

∆εν απαιτούνται ειδικές γνώσεις. 

Εισηγήτρια:  

Χριστίνα Γκαβογιάννη, D.E.A. Paris I-Sorbonne, νομικός, Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς ΝΠ∆∆. 

∆ιάρκεια: 8 ώρες.  

Χρόνος διεξαγωγής: 5 και 7 Απριλίου 2016 (ώρες 16.30-20.30) 

∆ίδακτρα: 180 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός συμμετεχόντων: Μέχρι 20, κατά προτεραιότητα δηλώσεων συμμετοχής. 

Τόπος διεξαγωγής: Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο, Μασσαλίας 1, Αθήνα. 

Για δηλώσεις συμμετοχής, συμπληρωματικές πληροφορίες, υποβολή προγράμματος στον ΟΑΕ∆ 

παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο 210 33.86.411 (κα Σπηλιοπούλου). 

Ακύρωση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έναρξης  

συνεπάγεται επιβάρυνση ίση με το 1/2 των διδάκτρων. 
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Θεματολογία 
 

 
 
 
  

 Οι μεταβολές του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς 

 Οι απαλλαγές από το πεδίο εφαρμογής 

 Η διχοτόμηση των διατάξεων μεταξύ εκείνων που κατατείνουν στην πρόληψη και εκείνων 
που κατατείνουν στην καταστολή των πράξεων κατάχρησης της αγοράς 

 Η κατάχρηση προνομιακής πληροφορίας : οριοθέτηση της απαγόρευσης, προσδιορισμός 
της έννοιας « προνομιακή πληροφορία», κατανομή του βάρους απόδειξης 

 Η παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας και οι νέες πρακτικές 

 Η χειραγώγηση της αγοράς : μορφές χειραγώγησης και υπαγόμενες συμπεριφορές 

 Οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης πληροφοριών και συναλλαγών, τα υπόχρεα πρόσωπα, 
και η λειτουργία τους στην πρόληψη των πράξεων κατάχρησης της αγοράς 

 Οι αρμοδιότητες και εξουσίες των εποπτικών αρχών, καθώς επίσης οι επαπειλούμενες 
κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού MAR 

 Οι νέες διατάξεις ποινικού χαρακτήρα της Οδηγίας MAD και ο συσχετισμός τους με τις 
διατάξεις του Κανονισμού MAR 

 

Οι θεματικές αναπτύσσονται συγκριτικά μεταξύ ισχύοντος και νέου πλαισίου, 
καθώς και με την εξέταση νομολογιακών παραδειγμάτων 
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Η εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά σχέση αμφίδρομης ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτή και 

συμμετεχόντων. Η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας αυτής καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το 

σχετικό με το σεμινάριο υπόβαθρο, τις ανάγκες και τις προσδοκίες των συμμετεχόντων. 

Συγκεκριμένα, ζητήματα όπως η εργασιακή εμπειρία, το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τα ειδικότερα οφέλη 

που προσδοκούν οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συνιστούν 

καθοριστικούς παράγοντες, που πρέπει να συνεκτιμώνται για την αποτελεσματική προσαρμογή της 

μεθοδολογίας που θα χρησιμοποιήσει ο εισηγητής.  

Tα παρακάτω στοιχεία είναι απολύτως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από το ΕΤΙ. Οι 

πληροφορίες αυτές θα βοηθήσουν τον εισηγητή να διαμορφώσει το κατάλληλο εκπαιδευτικό «μείγμα» 

που θα μεγιστοποιήσει το δικό σας όφελος. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΥ 

Ονοματεπώνυμο: 
 
 

Τράπεζα/εταιρεία: 
 

Μονάδα: 
 

Σημερινά επαγγελματικά καθήκοντα (σύντομη περιγραφή): 
 
 

Χρόνια προϋπηρεσίας: ……… Προηγούμενες θέσεις εργασίας (εντός ή εκτός τραπεζικού 
χώρου):   
 

Σπουδές – ειδικότητες: 
 

Θέματα σχετικά με το πρόγραμμα που γνωρίζετε με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. 
εμπειρία, εκπαίδευση, αναγνωστικά ενδιαφέροντα): 

Εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει για το ίδιο ή παρεμφερές 
θέμα: 
 

Θεματικές ενότητες στις οποίες θα επιθυμούσατε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση ο 
εισηγητής: 
 
 
 
Παρακαλούμε στείλτε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέχρι τις 29/3/2016 

στο e-mail: nspyliopoulou@hba.gr ή στο fax: 210-3646122. 
 

Ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην αρτιότερη προετοιμασία του προγράμματος. 

Τομέας Επικοινωνίας ΕΤΙ 


