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ΚΑΤΑΡΓΗΜΕΝΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΑΦΟΡΑ ΣΧΟΛΙΑ 

N.3606/2007: Καταργήθηκε σύμφωνα με τα 
άρθρα 97 και128 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ 

Α'14/30-01-2018) «Αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες 

διατάξεις». 
Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται 

αναφορά στις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
νοούνται οι αντίστοιχες προς το περιεχόμενό 

τους διατάξεις του ν. 4514/2018 και του 
Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014. 

 
 

Ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α' 14/30-
01-2018): 

«Αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων και άλλες διατάξεις». 

[Ενσωμάτωση Οδηγίας MiFID II] 

30/01/2018 Κανονισμός ΕΕ 
600/2014. 

 
Οδηγία 

2014/65/ΕΕ 
 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

Ν 3606/2007 Άρθρο 12 Εγκύκλιος Κεφαλαιαγοράς υπ’ 
αριθμ.51,ΙσχύεΙ με το α16 του 

ν. 4514:  Διευκρινίσεις 

αναφορικά με την ενσωμάτωση 
στην εποπτική πρακτική της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των 
κατευθυντήριων γραμμών της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών 

Αξιών και Αγορών (ESMA) της 
6.7.2012 (ESMA/2012/388), 

ορισμένα θέματα της 
λειτουργίας κανονιστικής 

συμμόρφωσης με σκοπό την 
ενιαία και συνεπή εφαρμογή 

του άρθρου 12 του ν. 
3606/2007, του άρθρου 6 της 

απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς υπ΄ αριθ. 

2/452/1.11.2007 και άλλων 
σχετικών ρυθμίσεων. 

13/03/2013    

Ν.3016/2002 Για την εταιρική διακυβέρνηση, 
θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 

Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση 
με το νόμο 4472/2017 την  

19-5-2017    

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0600&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0600&from=ET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=EL
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8zNy8ycs-iQgfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtb-uin49B3FP9wbNNHJzH1tWbdG7PX6bv4Ej78b-V0dz
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 Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις 

Εισηγμένες Εταιρείες 

Οκτώβριος 2013   Αναμένεται αναθεώρηση 

 
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2190 Περί Ανωνύμων 

Εταιρειών 

Κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το 
Β.Δ.174/1963 (ΦΕΚ Α' 37/30.3.1963)] 

Νόμος για τις Ανώνυμες 
Εταιρίες (4548/2018) για τη 
λειτουργία και εποπτεία των 

ανωνύμων εταιριών 
«Αναμόρφωση του δικαίου των 

ανωνύμων εταιρειών» (Νέος 
νόμος περί Ανωνύμων 

Εταιριών). 

Τελευταία κωδικοποίηση με τον 
4601/2019 

 
 

01-01-2019    

 ΠΡΑΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΑΡΙΘΜ. 
2577/9.3.2006/2597/2007 κλπ. 

   Αναμένονται άμεσα νέες 

  
(Με την περίπτωση α' του 

άρθρου 189 του 
ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α' 
104/13.06.2018) από 

01/01/2019, σύμφωνα με το 
άρθρο 190 του ιδίου νόμου, 

καταργούνται τα άρθρα 1 έως 
63δ και 90 έως 146 του 
παρόντος, όπως έχουν 

τροποποιηθεί και ισχύουν. 
Με το άρθρο 188 του 

ν. 4548/2018 ορίζεται ότι όπου 
διάταξη νόμου παραπέμπει σε 

διατάξεις του παρόντος, οι 
οποίες καταργούνται δυνάμει 

του άρθρου 189, με την έναρξη 
ισχύος του ν. 4548/2018 η 

παραπομπή αυτή νοείται ότι 
αναφέρεται στις αντίστοιχες 

01-01-2019    

http://www.helex.gr/documents/10180/2227277/ESED+Kodikas+FEB+2015+-+A4+-+FINAL+-+Internet.pdf/a1b406ab-52e4-4d76-a915-9abefd0a9d09
http://www.helex.gr/documents/10180/2227277/ESED+Kodikas+FEB+2015+-+A4+-+FINAL+-+Internet.pdf/a1b406ab-52e4-4d76-a915-9abefd0a9d09
http://www.helex.gr/documents/10180/2227277/ESED+Kodikas+FEB+2015+-+A4+-+FINAL+-+Internet.pdf/a1b406ab-52e4-4d76-a915-9abefd0a9d09
http://www.nomotelia.gr/photos/File/44a-19.pdf
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διατάξεις του ν. 4548/2018. 
Βλέπε και άρθρο 187 του 

ν. 4548/2018 σχετικά με τις 
μεταβατικές διατάξεις και  

 
[Σύμφωνα με την περίπτωση α' 

του άρθρου 147 του 
ν. 4601/2019 καταργούνται 
από 15-04-2019 τα άρθρα 66 
έως και 89 του παρόντος, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων 
των άρθρων 140 

(Διατηρούμενες σε ισχύ 
διατάξεις) και 141 

(Μεταβατικές διατάξεις) του 
ιδίου νόμου 4601/2019. Με το 

άρθρο 142 (Παραπομπές) 
του ν. 4601/2019 ορίζεται ότι 

όπου διάταξη νόμου 
παραπέμπει στις περί 

συγχωνεύσεων, διασπάσεων ή 
μετατροπών διατάξεις του 

παρόντος, όσον αφορά 
εταιρικές μορφές που 

εμπίπτουν στην παράγραφο 1 
του άρθρου 

2 του ν. 4601/2019, από την 
έναρξη ισχύος του η 

παραπομπή αυτή νοείται ότι 
αναφέρεται στις αντίστοιχες 
διατάξεις του ν. 4601/2019] 

 
(Για περιόδους που αρχίζουν 

μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014, 
παύουν εφεξής να ισχύουν η 

παρ. 8δ του άρθρου 16, η παρ. 
2 του άρθρου 42, οι 

παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8 
του άρθρου 42α, τα άρθρα 42β 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8tvmGnUriqnd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIufJTt2jw_j4T6tlUsiIDFzJWoDEKD7wWuAdGJD187QZV
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έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 
του άρθρου 43α, το άρθρο 43γ, 
τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 
110 έως 130, τα άρθρα 132 έως 
134, και τα άρθρα 138 έως 143, 
σύμφωνα με την περίπτωση α' 
της παραγράφου 3 του άρθρου 

38 του ν. 4308/2014) 
 

(Στην περίπτωση χρήσης των 
μέτρων, εξουσιών και 

μηχανισμών εξυγίανσης που 
προβλέπονται στα άρθρα 31 

έως 83 και 110 του 
ν. 4335/2015, δεν 

εφαρμόζονται οι παράγραφοι 
2α και 2β του άρθρου 1 οι 
παράγραφοι 2β και 2γ του 

άρθρου 26, το δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 2 και η 

παράγραφος 3 του άρθρου 27, 
οι παράγραφοι 6 και 7 του 

άρθρου 28, το άρθρο 28α, το 
τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 2 και το 
τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 29, 
η παράγραφος 2 του άρθρου 

30, το τρίτο εδάφιο του άρθρου 
30Β, η παράγραφος 1 του 

άρθρου 32, η παράγραφος 2 
του άρθρου 35, η παράγραφος 
2, 2α, 2β, το τελευταίο εδάφιο 
της παραγράφου 3 το δεύτερο 
εδάφιο της παραγράφου 4 και 
η παράγραφος 8 του άρθρου 

39) 
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3601 Ανάληψη και άσκηση 
δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, 
επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις 

 
Ν 4261/2014 

Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση 
με το 

Νόμος 4583/2018 την 2018-12-
18 

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ 
ΑΡΙΘ. 4261 Πρόσβαση στη 

δραστηριότητα των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και προληπτική 

εποπτεία πιστωτικών 
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

επενδύσεων (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), 

κατάργηση του ν. 3601/2007 
και άλλες διατάξεις. 

 
 

Η ισχύς των 
διατάξεων των 

άρθρων 1-166 του 
παρόντος νόμου 

περιλαμβανομένων 
των 

εξουσιοδοτικών 
διατάξεων αυτού, 
αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2014, 
εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά στις 

επιμέρους 
διατάξεις του. 
Ειδικώς όμως η 

ισχύς των 
διατάξεων των 

άρθρων 57-59 και 
154 αρχίζει από τη 

δημοσίευση του 
νόμου στην 

Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κατά παρέκκλιση, 
η ισχύς των 

άρθρων 121 έως 
και 124 και από 
126 έως και 132 

αρχίζει από την 1η 
Ιανουαρίου 2016. 

Ειδικότερα, το 
απόθεμα 

ασφαλείας G-SII 
της παραγράφου 4 

του άρθρου 124 
εφαρμόζεται 

σταδιακά από την 
1η Ιανουαρίου 
2016 κατά τον 

Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 

2013/36/ΕΕ 
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εξής τρόπο: 
α) το 25% αυτού 

έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2016, 
β) το 50% αυτού 

έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2017, 
γ) το 75% αυτού 

έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2018, 

και 
δ) το 100% αυτού 

από την 1η 
Ιανουαρίου 2019. 
Οι διατάξεις της 

παρ. 4 του άρθρου 
178 εφαρμόζονται 

από το χρόνο 
ισχύος του άρθρου 

7 του ν. 4111/ 
2013. 

Η έναρξη ισχύος 
των λοιπών 

διατάξεων ορίζεται 
στην ημερομηνία 
δημοσίευσης του 

νόμου στην 
Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, 

εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στις 

επιμέρους 
διατάξεις του. 

Ν 1065 Πιο πρόσφατη κωδικοποίηση 
με το νόμο 4601/2019 ΑΝΑ 

την 2019-03-09 

   ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ Ν 4261 ΣΤΙΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wE718tTQ1NEEHdtvSoClrL8cSHdHNezY5d5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubi29xBu7Ohy1B7mjdWkQAHYGxEG_zdONjP8hLkN2HgO

