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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 91
30 Απριλίου 2007

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3556
Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχε−
τικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγο−
ρά και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η προσαρμογή της
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/109
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋ−
ποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση
σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕK (ΕΕΕΚ
L 390/38/31.12.2004).
Άρθρο 2
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών νόμος καθορίζει τις περιοδικές και διαρκείς
υποχρεώσεις πληροφόρησης σχετικά με εκδότες, κατά
την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του
άρθρου 3, για τους οποίους η Ελλάδα είναι το κράτος
μέλος καταγωγής.
2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται
στα μερίδια που εκδίδουν Οργανισμοί Συλλογικών Επεν−
δύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου. Επιπλέον
δεν εφαρμόζονται κατά την απόκτηση ή διάθεση μερι−
δίων των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων.
Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισμοί:
(α) «Ειδικός διαπραγματευτής» νοείται το πρόσωπο
το οποίο, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της ρευστό−
τητας στις χρηματοπιστωτικές αγορές, διαβιβάζει σε

συνεχή βάση για ίδιο λογαριασμό εντολές αγοράς και
πώλησης σε χρηματοπιστωτικά μέσα και σε τιμές που
καθορίζει ο ίδιος, χρησιμοποιώντας ίδια κεφάλαια.
(β) «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των κρα−
τών, των οποίων κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Σε περίπτωση
τίτλων παραστατικών κινητών αξιών εκδότης θεωρείται
το νομικό πρόσωπο που εξέδωσε τις αντιπροσωπευό−
μενες στους τίτλους αυτούς κινητές αξίες.
(γ) «Ελεγχόμενη επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρη−
ση:
(αα) στην οποία φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαθέτει
την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου, ή
(ββ) στην οποία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει
το δικαίωμα διορισμού ή ανάκλησης της πλειοψηφίας
των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού
οργάνου και είναι συγχρόνως μέτοχος ή εταίρος της
εν λόγω επιχείρησης, ή
(γγ) στην οποία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι μέ−
τοχος ή εταίρος και μόνος του ελέγχει την πλειοψηφία
των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων αντί−
στοιχα, δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με άλλους
μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, ή
(δδ) στην οποία ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει
την εξουσία να ασκεί, ή πράγματι ασκεί, κυριαρχική
επιρροή ή έλεγχο.
Για τους σκοπούς της ανωτέρω περίπτωσης (ββ), στα
δικαιώματα ψήφου, διορισμού και ανάκλησης που δια−
θέτει ο κάτοχος, περιλαμβάνονται τα δικαιώματα κάθε
άλλης επιχείρησης που ελέγχεται από τον μέτοχο, κα−
θώς και τα δικαιώματα κάθε άλλου φυσικού προσώπου
ή νομικής οντότητας που ενεργεί στο όνομά του αλλά
για λογαριασμό του μετόχου ή κάθε άλλης επιχείρησης
που ελέγχεται από τον μέτοχο.
(δ) «Εταιρία διαχείρισης» νοείται η εταιρία όπως ορί−
ζεται στο σημείο 4 του άρθρου 3 του ν. 3283/2004.
(ε) «Ηλεκτρονικά μέσα» νοούνται ο ηλεκτρονικός εξο−
πλισμός για την επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης
της ψηφιακής συμπίεσης, αποθήκευση και μετάδοση
δεδομένων με καλωδιακή, ραδιοκυματική, οπτική τε−
χνολογία ή με οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρομαγνητικό
μέσο.
(στ) «Κινητές αξίες» νοούνται οι κινητές αξίες όπως
ορίζονται στο σημείο 18 της παραγράφου 1 του άρθρου
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4 της Οδηγίας 2004/39/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για
τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροπο−
ποίηση των Οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ του Συμ−
βουλίου και της Οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση
της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕΕΚ L 145/1/
30.04.2004). Δεν περιλαμβάνονται τα μέσα χρηματαγο−
ράς, όπως ορίζονται στο σημείο 19 της παραγράφου 1
του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, τα οποία έχουν
ημερομηνία λήξης μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.
(ζ) «Κινητές αξίες που εκδίδονται σε συνεχή βάση ή
κατ’ επανάληψη» νοούνται είτε χρεωστικοί τίτλοι εκ−
δότη των οποίων η έκδοση εμφανίζει διαρκή ροή είτε
τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εκδόσεις κινητών αξιών
παρόμοιου είδους ή κατηγορίας.
(η) «Κράτος μέλος καταγωγής» νοείται:
(αα) Προκειμένου για εκδότες χρεωστικών τίτλων των
οποίων η ονομαστική αξία είναι μικρότερη των χιλίων
(1.000) ευρώ ή για εκδότες μετοχών,
− όταν ο εκδότης έχει συσταθεί στην Κοινότητα, το
κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική του
έδρα.
− όταν ο εκδότης έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, το
κράτος μέλος στην αρμόδια αρχή του οποίου ο εν λόγω
εκδότης υποχρεούται να υποβάλλει τα ετήσια πληροφο−
ριακά στοιχεία δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 3401/2005
(ΦΕΚ 257 Α΄).
Ο παραπάνω ορισμός του «κράτους μέλους κατα−
γωγής» εφαρμόζεται σε χρεωστικούς τίτλους σε άλλο
νόμισμα εκτός του ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η
αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία την ημερο−
μηνία της έκδοσης είναι μικρότερη από ή ίση με χίλια
(1.000) ευρώ.
(ββ) Προκειμένου για εκδότες που δεν εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του ως άνω σημείου (αα), το κράτος
μέλος που επιλέγει ο εκδότης μεταξύ
− του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου ο εκ−
δότης έχει την καταστατική του έδρα και
− των κρατών μελών όπου λειτουργεί η οργανωμένη
αγορά στην οποία έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευ−
ση οι κινητές αξίες του εκδότη.
Ο εκδότης μπορεί να επιλέγει, σύμφωνα με τα ανω−
τέρω υπό (ββ), ένα μόνο κράτος μέλος ως κράτος μέ−
λος καταγωγής του. Η επιλογή αυτή ισχύει για τρία (3)
τουλάχιστον έτη, εκτός εάν οι κινητές του αξίες δεν
είναι εισηγμένες πλέον προς διαπραγμάτευση σε καμία
οργανωμένη αγορά κράτους μέλους.
Εάν ο εκδότης δεν επιλέξει κράτος μέλος καταγω−
γής, ως τέτοιο θα νοείται το κράτος που ορίζεται στο
σημείο (αα).
(θ) «Κράτος μέλος υποδοχής» νοείται το κράτος μέλος
σε οργανωμένη αγορά του οποίου έχουν εισαχθεί οι
κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση, υπό την προϋπό−
θεση ότι αυτό είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος
καταγωγής.
(ι) «Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων πλην των
οργανισμών κλειστού τύπου» νοούνται τα αμοιβαία κε−
φάλαια και οι εταιρίες επενδύσεων:
(αα) των οποίων αντικείμενο είναι η συλλογική επέν−
δυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό
και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή της
διασποράς του κινδύνου, και

(ββ) τα μερίδια των οποίων, κατ’ αίτηση του κατόχου
αυτών των μεριδίων, επαναγοράζονται ή εξαργυρώνο−
νται, αμέσως ή εμμέσως, δυνάμει των περιουσιακών
στοιχείων των οργανισμών αυτών.
(ια) «Μερίδια Οργανισμού Συλλογικών Επενδύσεων»
νοούνται οι κινητές αξίες που εκδίδει ο Οργανισμός Συλ−
λογικών Επενδύσεων ως παραστατικά των δικαιωμάτων
των συμμετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων
του οργανισμού αυτού.
(ιβ) «Μέτοχος» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο κα−
τέχει:
(αα) μετοχές του εκδότη, στο όνομά του και για λο−
γαριασμό του,
(ββ) μετοχές του εκδότη στο όνομά του, αλλά για
λογαριασμό άλλου προσώπου,
(γγ) τίτλους παραστατικών μετοχών, εφόσον ο κομι−
στής των τίτλων θεωρείται κάτοχος των αντιπροσω−
πευόμενων στους τίτλους αυτούς μετοχών.
(ιγ) «Μητρική Επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση όπως
ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 42ε του κ.ν.
2190/1920.
(ιδ) «Πιστωτικό ίδρυμα» νοείται η επιχείρηση όπως
ορίζεται στην περίπτωση (α) του σημείου 1 του άρθρου
2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄).
(ιε) «Πρόσωπο» νοείται, αν δεν ορίζεται διαφορετι−
κά, τόσο φυσικό όσο και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού
ή δημοσίου δικαίου. Ως «πρόσωπο» νοούνται επίσης
οντότητες που υφίστανται σύμφωνα με το ελληνικό ή
το δίκαιο άλλου κράτους μέλους στο βαθμό που έχουν
ικανότητα δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό ή το δίκαιο
του εν λόγω κράτους μέλους.
(ιστ) «Ρυθμιζόμενες πληροφορίες» νοούνται όλες οι
πληροφορίες τις οποίες ο εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο που ζήτησε την εισαγωγή κινητών αξιών προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά χωρίς τη συ−
ναίνεση του εκδότη υποχρεούται να δημοσιοποιεί δυ−
νάμει:
(αα) του παρόντος νόμου, ή των κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθησομένων αποφάσεων,
(ββ) των άρθρων 10 και 13 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112
Α΄).
Οι πληροφορίες του άρθρου 17 του παρόντος νόμου
δεν νοούνται ως ρυθμιζόμενες πληροφορίες εκτός εάν
εμπίπτουν στα άρθρα 10 και 13 του ν. 3340/2005.
(ιζ) «Οργανωμένη αγορά» νοείται η αγορά που ορίζε−
ται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996
(ΦΕΚ 73 Α΄).
(ιη) «Χρεωστικοί τίτλοι» νοούνται οι τίτλοι όπως ορίζο−
νται στην παράγραφο 19 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996.
Δεν περιλαμβάνονται κινητές αξίες οι οποίες:
(αα) είτε ισοδυναμούν με μετοχές εταιριών,
(ββ) είτε, εάν μετατραπούν ή εάν ασκηθούν τα δικαι−
ώματα που ενσωματώνουν, δημιουργούν το δικαίωμα
απόκτησης μετοχών ή κινητών αξιών ισοδύναμων με
μετοχές.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα σχετικά με την
Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα δύναται να:
(α) εξειδικεύονται περαιτέρω οι ορισμοί που περιλαμ−
βάνονται στην προηγούμενη παράγραφο,
(β) καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής της περί−
πτωσης (ββ) του σημείου (η) της προηγούμενης πα−
ραγράφου, οι διαδικαστικές προϋποθέσεις βάσει των
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οποίων ένας εκδότης μπορεί να πραγματοποιεί την
επιλογή του κράτους μέλους καταγωγής,
(γ) προσαρμόζεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της περί−
πτωσης (ββ) του σημείου (η) της προηγούμενης παρα−
γράφου, εφόσον τούτο κρίνεται ενδεδειγμένο, η περίο−
δος των τριών (3) ετών κατά τη διάρκεια της οποίας οι
κινητές αξίες του εκδότη παραμένουν εισηγμένες προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, λαμβάνοντας
υπόψη και αξιολογώντας οποιαδήποτε νέα υποχρέωση
έχει ενδεχομένως επιβληθεί από το Κοινοτικό δίκαιο
αναφορικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά,
(δ) καθορίζεται, στο πλαίσιο εφαρμογής του σημείου
(ε) της προηγούμενης παραγράφου, ενδεικτικός κατά−
λογος των μέσων που δεν πρέπει να θεωρούνται ηλε−
κτρονικά μέσα, λαμβάνοντας υπόψη και αξιολογώντας
το Παράρτημα III του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28 Α΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
Άρθρο 4
Ετήσια οικονομική έκθεση
1. Ο εκδότης δημοσιοποιεί ετήσια οικονομική έκθεση
με το περιεχόμενο που ορίζεται στην επόμενη παράγρα−
φο εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικής
χρήσης. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η έκθεση αυτή είναι
στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα του−
λάχιστον πέντε (5) ετών.
2. Η ετήσια οικονομική έκθεση περιλαμβάνει:
(α) τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις,
(β) την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, και
(γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του διοικητικού συμ−
βουλίου του εκδότη ή του αναπληρωτή του, (ββ) του
διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και, σε περί−
πτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότη−
τά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων,
ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη
που ορίζεται από αυτό και (γγ) ενός ακόμα μέλους του
διοικητικού συμβουλίου του εκδότη που ορίζεται από
αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν:
− οι οικονομικές καταστάσεις, που καταρτίσθηκαν
σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικο−
νίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού
και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα
χρήσεως του εκδότη και των επιχειρήσεων που πε−
ριλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως
σύνολο, και
− η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει
κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση
του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμ−
βάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο,
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.
Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα των παραπάνω
προσώπων καταγράφονται σαφώς στην παραπάνω
δήλωση.
3. Σε περίπτωση που εκδότης υποχρεούται σε κατάρ−
τιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα
με τα άρθρα 90 έως 99 και 134 του κ.ν. 2190/1920 ή,
εφόσον ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα σε
άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με την Έβδομη Οδηγία
83/349/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L 193/1/18.7.1983) όπως έχει ενσωμα−
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τωθεί στο κράτος μέλος αυτό, οι ελεγμένες οικονομικές
καταστάσεις περιλαμβάνουν:
(α) τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που
έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ.
1606/2002 (ΕΕΕΚ L 243/1/11.9.2002), καθώς και
(β) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής
εταιρίας που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με το εθνικό
δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο η μητρική εταιρία
έχει την καταστατική της έδρα.
Προκειμένου για εκδότη που έχει την καταστατική
του έδρα στην Ελλάδα, οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο
του εκδότη.
4. Σε περίπτωση που εκδότης δεν υποχρεούται σε
κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν
τις οικονομικές καταστάσεις που έχουν καταρτισθεί
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο
οποίο η εταιρία έχει την καταστατική της έδρα.
5. Οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται σύμφωνα
με τα άρθρα 36, 37 και 137 του κ.ν. 2190/1920 ή, σε περί−
πτωση που ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα
σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με τα άρθρα 51 και
51α της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L 222/11/
14.8.1978) όπως έχουν ενσωματωθεί στο κράτος μέλος
αυτό. Εφόσον απαιτείται από τον εκδότη να καταρτίζει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι οικονομικές
καταστάσεις ελέγχονται σύμφωνα με τα άρθρα 108 και
137 του κ.ν. 2190/1920 ή, σε περίπτωση που ο εκδότης
έχει την καταστατική του έδρα σε άλλο κράτος μέλος,
σύμφωνα με το άρθρο 37 της Έβδομης Οδηγίας 83/349/
ΕΟΚ όπως έχει ενσωματωθεί στο κράτος μέλος αυτό.
Η έκθεση ελέγχου, υπογεγραμμένη από τους υπεύθυ−
νους για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
δημοσιοποιείται στο σύνολό της μαζί με την ετήσια
οικονομική έκθεση.
6. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου καταρτίζε−
ται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου
43α του κ.ν. 2190/1920 ή, σε περίπτωση που ο εκδότης
έχει την καταστατική του έδρα σε άλλο κράτος μέλος,
σύμφωνα με το άρθρο 46 της Τέταρτης Οδηγίας 78/660/
ΕΟΚ όπως έχει ενσωματωθεί στο κράτος μέλος αυτό. Σε
περίπτωση που ο εκδότης υποχρεούται σε κατάρτιση
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η έκθεση του
διοικητικού συμβουλίου καταρτίζεται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 107 του κ.ν. 2190/1920 ή, σε
περίπτωση που ο εκδότης έχει την καταστατική του
έδρα σε άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 36
της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ όπως έχει ενσωμα−
τωθεί στο κράτος μέλος αυτό.
7. Η έκθεση του διοικητικού συμβουλίου που καταρτί−
ζεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο περι−
λαμβάνει και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με:
(α) Τη διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου του εκδό−
τη, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών που δεν είναι
εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγο−
ρά στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος, αναφέροντας
για κάθε κατηγορία μετοχών τα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις που συνδέονται με αυτήν την κατηγορία και
το ποσοστό του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου που
αντιπροσωπεύουν οι μετοχές της κατηγορίας αυτής.
(β) Τους περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών του
εκδότη, όπως ενδεικτικά τους περιορισμούς στην κα−
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τοχή μετοχών ή την υποχρέωση λήψης προηγούμενης
έγκρισης από τον εκδότη, από άλλους μετόχους ή από
Δημόσια ή Διοικητική Αρχή, με την επιφύλαξη της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α΄).
(γ) Τις σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά
την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του
παρόντος νόμου.
(δ) Τους κατόχους κάθε είδους μετοχών που παρέχουν
ειδικά δικαιώματα ελέγχου και περιγραφή των σχετικών
δικαιωμάτων.
(ε) Τους περιορισμούς στο δικαίωμα ψήφου, όπως
ενδεικτικά τους περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου
σε κατόχους ορισμένου ποσοστού του μετοχικού κεφα−
λαίου ή σε κατόχους ορισμένου αριθμού δικαιωμάτων
ψήφων, και τις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων
ψήφου.
(στ) Τις συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι
γνωστές στον εκδότη και συνεπάγονται περιορισμούς
στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση
δικαιωμάτων ψήφου.
(ζ) Τους κανόνες για το διορισμό και την αντικατάστα−
ση μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για την
τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον διαφοροποιού−
νται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920.
(η) Την αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου ή
ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου, για την
έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ίδιων μετοχών σύμ−
φωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
(θ) Κάθε σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει ο εκ−
δότης και η οποία τίθεται σε ισχύ, τροποποιείται ή
λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο του εκδότη
κατόπιν δημόσιας πρότασης και τα αποτελέσματα της
συμφωνίας αυτής, εκτός εάν, εξαιτίας της φύσεώς της, η
δημοσιοποίηση της συμφωνίας θα προκαλούσε σοβαρή
ζημία στον εκδότη. Η εξαίρεση δημοσιοποίησης της
συμφωνίας δεν ισχύει όταν η υποχρέωση δημοσιοποί−
ησης προκύπτει από άλλες διατάξεις.
(ι) Κάθε συμφωνία που ο εκδότης έχει συνάψει με μέλη
του διοικητικού του συμβουλίου ή με το προσωπικό του,
η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτη−
σης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της
θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας
πρότασης.
8. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει επεξηγηματική
έκθεση στην τακτική γενική συνέλευση, σχετικά με τις
πληροφορίες της προηγούμενης παραγράφου. Η επε−
ξηγηματική έκθεση ενσωματώνεται στην έκθεση του
διοικητικού συμβουλίου.
9. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα σχετικά με την
Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να:
(α) καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής της παρα−
γράφου 1, οι τεχνικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες η
δημοσιοποιημένη ετήσια οικονομική έκθεση, συμπερι−
λαμβανομένης της έκθεσης ελέγχου, πρέπει να παρα−
μένει διαθέσιμη στο επενδυτικό κοινό,
(β) τροποποιείται το χρονικό διάστημα των πέντε (5)
ετών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 5
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση
1. Ο εκδότης μετοχών ή χρεωστικών τίτλων δημοσι−
οποιεί εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αφορά στο

πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης εντός δύο (2)
μηνών από τη λήξη της περιόδου αυτής. Ο εκδότης
διασφαλίζει ότι η έκθεση αυτή είναι στη διάθεση του
επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον πέντε
(5) ετών.
2. Η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση περιλαμβάνει:
(α) τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις,
(β) την εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβου−
λίου, και
(γ) δηλώσεις: (αα) του προέδρου του διοικητικού συμ−
βουλίου του εκδότη ή του αναπληρωτή του, (ββ) του
διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου και, σε περί−
πτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότη−
τά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων,
ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου του εκδότη
που ορίζεται από αυτό και (γγ) ενός ακόμα μέλους του
διοικητικού συμβουλίου του εκδότη που ορίζεται από
αυτό, ότι, εξ όσων γνωρίζουν:
− οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, οι οποί−
ες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά
πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία
του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση
και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη, καθώς και
των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παραγράφους 3 έως 5, και
− η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου
απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που
απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6.
Το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα των παραπάνω
προσώπων καταγράφονται σαφώς στην παραπάνω
δήλωση.
3. Σε περίπτωση που εκδότης υποχρεούται σε κα−
τάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμ−
φωνα με τις αρχές που ακολουθεί για την κατάρτιση
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οι εξαμηνιαίες
οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται βάσει των δι−
εθνών λογιστικών προτύπων που εφαρμόζονται στην
ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως αυτά υιοθετήθηκαν
με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κανονισμό (EΚ)
αριθ. 1606/2002.
4. Σε περίπτωση που εκδότης δεν υποχρεούται σε
κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων:
(α) εάν ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα στην
Ελλάδα οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις καταρ−
τίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που
εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως
αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται
στον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/2002,
(β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και εφόσον οι εξα−
μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται
βάσει των παραπάνω διεθνών λογιστικών προτύπων
αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:
(αα) τον εξαμηνιαίο ισολογισμό, και
(ββ) τον εξαμηνιαίο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρή−
σεως, καθώς και
(γγ) σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάρτιση του εξα−
μηνιαίου ισολογισμού και του εξαμηνιαίου λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσεως, ο εκδότης ακολουθεί για την
κατάρτιση και την αποτίμηση τις αρχές που ακολουθεί
και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών κατα−
στάσεων.
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5. Προκειμένου για εκδότη που έχει την καταστατι−
κή του έδρα στην Ελλάδα οι εξαμηνιαίες οικονομικές
καταστάσεις υπογράφονται από τους υπεύθυνους για
την κατάρτισή τους και εγκρίνονται από το διοικητικό
του συμβούλιο.
6. Η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου
περιλαμβάνει τουλάχιστον:
(α) αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν
χώρα κατά το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης
και την επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές
καταστάσεις,
(β) περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιο−
τήτων για το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης,
και
(γ) προκειμένου για εκδότες μετοχών, παράθεση των
σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ
του εκδότη και συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.
7. Εάν ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα στην
Ελλάδα, η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση υποβάλλεται
σε επισκόπηση από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και η
έκθεση επισκόπησης δημοσιοποιείται στο σύνολό της
μαζί με την εξαμηνιαία οικονομική έκθεση. Σε όλες τις
άλλες περιπτώσεις:
(α) εάν η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση έχει υποβλη−
θεί σε έλεγχο ή επισκόπηση από ορκωτούς ελεγκτές
λογιστές, η έκθεση ελέγχου ή επισκόπησης δημοσιοποι−
είται στο σύνολό της μαζί με την εξαμηνιαία οικονομική
έκθεση,
(β) εάν η εξαμηνιαία οικονομική έκθεση δεν έχει υπο−
βληθεί σε έλεγχο ή επισκόπηση ή εάν δεν υπάρχει έκθε−
ση ελεγκτών, ο εκδότης περιλαμβάνει σχετική δήλωση
στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεσή του.
8. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα σχετικά με την
Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να:
(α) καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής των πα−
ραγράφων 1 και 7, οι τεχνικές προϋποθέσεις υπό τις
οποίες η δημοσιευμένη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση,
συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης επισκόπησης των
ελεγκτών, πρέπει να παραμένει διαθέσιμη στο επενδυ−
τικό κοινό,
(β) προσδιορίζεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της πα−
ραγράφου 4, το ελάχιστο περιεχόμενο του εξαμηνιαίου
ισολογισμού, του εξαμηνιαίου λογαριασμού αποτελε−
σμάτων χρήσεως και των επεξηγηματικών σημειώσεων,
σε περίπτωση που δεν έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με
τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, όπως αυτά υιοθετήθηκαν
δυνάμει της διαδικασίας του άρθρου 6 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1606/2002,
(γ) εξειδικεύονται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ
του εκδότη και συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων, στο
πλαίσιο εφαρμογής της περίπτωσης (γ) της παραγρά−
φου 6,
(δ) τροποποιείται το χρονικό διάστημα των πέντε (5)
ετών που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
9. Με απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποί−
ησης και Ελέγχου (Ε.Λ.Τ.Ε.) του ν. 3148/2004 (ΦΕΚ 136
Α΄) δύναται να διευκρινίζεται το περιεχόμενο της έκ−
θεσης επισκόπησης των ελεγκτών της παραγράφου
7, σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ
εκτελεστικά μέτρα.
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Άρθρο 6
Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις
1. Ο εκδότης μετοχών καταρτίζει τριμηνιαίες οικονο−
μικές καταστάσεις για το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο
της οικονομικής χρήσης και τις δημοσιοποιεί εντός δύο
(2) μηνών από τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου.
2. Σε περίπτωση που εκδότης υποχρεούται σε κατάρ−
τιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα
με τις αρχές που ακολουθεί για την κατάρτιση των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οι τριμηνιαίες οικο−
νομικές καταστάσεις της προηγούμενης παραγράφου
καταρτίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων
που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση,
όπως αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέ−
πεται στον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/2002.
3. Σε περίπτωση που εκδότης δεν υποχρεούται σε
κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων:
(α) εάν ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα στην
Ελλάδα οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις καταρ−
τίζονται βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων που
εφαρμόζονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση, όπως
αυτά υιοθετήθηκαν με τη διαδικασία που προβλέπεται
στον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 1606/2002,
(β) σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και εφόσον οι τρι−
μηνιαίες οικονομικές καταστάσεις δεν καταρτίζονται
βάσει των παραπάνω διεθνών λογιστικών προτύπων,
αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:
(αα) τον τριμηνιαίο ισολογισμό, και
(ββ) τον τριμηνιαίο λογαριασμό αποτελεσμάτων χρή−
σεως, καθώς και
(γγ) σχετικές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Στην περίπτωση αυτή, κατά την κατάρτιση του τρι−
μηνιαίου ισολογισμού και του τριμηνιαίου λογαριασμού
αποτελεσμάτων χρήσεως, ο εκδότης ακολουθεί για την
κατάρτιση και την αποτίμηση τις αρχές που ακολουθεί
και για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών κατα−
στάσεων.
4. Προκειμένου για εκδότη που έχει την καταστατι−
κή του έδρα στην Ελλάδα οι τριμηνιαίες οικονομικές
καταστάσεις υπογράφονται από τους υπεύθυνους για
την κατάρτισή τους και εγκρίνονται από το διοικητικό
του συμβούλιο.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίζονται:
(α) τα στοιχεία και οι πληροφορίες που προκύπτουν
από τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, καθώς
και από τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του
άρθρου 5, τα οποία πρέπει να δημοσιεύει ο εκδότης σύμ−
φωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 21, προκειμένου
να παρέχεται στο επενδυτικό κοινό γενική ενημέρωση
για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα
αυτού και των ελεγχόμενων από αυτόν επιχειρήσεων,
καθώς και ο χρόνος δημοσιοποίησής τους,
(β) πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει
να περιλαμβάνει η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του
διοικητικού συμβουλίου των άρθρων 4 και 5 αντίστοιχα,
καθώς επίσης πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία
που πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια και η εξαμηνι−
αία οικονομική έκθεση των άρθρων 4 και 5 αντίστοιχα,
αναφορικά με τη δραστηριότητα του εκδότη και των
ελεγχόμενων από αυτόν επιχειρήσεων και την εν γένει
πορεία των επιχειρηματικών τους υποθέσεων.
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Άρθρο 7
Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου

1. Ο εκδότης μετοχών δύναται πέραν της υποχρέωσης
του προηγούμενου άρθρου να δημοσιοποιεί κατά το
πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο της οικονομικής χρή−
σης, ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου η οποία
περιέχει τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Η ανακοί−
νωση συντάσσεται και δημοσιοποιείται στο χρονικό
διάστημα μεταξύ δέκα (10) εβδομάδων από την έναρξη
του εξαμήνου και έξι (6) εβδομάδων πριν από τη λήξη
του. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην ανακοίνωση
καλύπτουν το χρονικό διάστημα μεταξύ της έναρξης της
σχετικής εξαμηνιαίας περιόδου και της ημερομηνίας
δημοσίευσης της ανακοίνωσης.
2. Η ανακοίνωση της παραγράφου 1 περιλαμβάνει:
(α) εξήγηση των ουσιωδών γεγονότων και συναλλα−
γών που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της σχετικής
περιόδου, καθώς και την επίδρασή τους στην οικονομική
θέση του εκδότη και των ελεγχόμενων επιχειρήσεών
του, και
(β) γενική περιγραφή της οικονομικής κατάστασης και
των επιδόσεων του εκδότη και των ελεγχόμενων επιχει−
ρήσεών του κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.
3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
των άρθρων 10 και 13 του ν. 3340/2005.
Άρθρο 8
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση περιοδικής
πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού
1. Τα άρθρα 4 έως 7 δεν εφαρμόζονται:
(α) στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, σε διεθνείς δημόσιους ορ−
γανισμούς στους οποίους συμμετέχει ένα τουλάχιστον
κράτος μέλος, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ),
καθώς και στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), όταν εκδί−
δουν κινητές αξίες, και
(β) σε εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστι−
κούς τίτλους που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευ−
ση σε οργανωμένη αγορά, των οποίων η ανά μονάδα
ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον 50.000 ευρώ ή, στην
περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο νόμισμα εκτός
του ευρώ, εφόσον η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική
αξία την ημερομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με
50.000 ευρώ τουλάχιστον.
2. Το άρθρο 5 δεν εφαρμόζεται σε πιστωτικά ιδρύματα
που εποπτεύονται από την ΤτΕ, των οποίων οι μετοχές
δεν έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανω−
μένη αγορά και τα οποία εκδίδουν σε συνεχή βάση ή
κατ’ επανάληψη μόνον χρεωστικούς τίτλους, υπό την
προϋπόθεση ότι:
(αα) το συνολικό ονομαστικό ύψος όλων των ως άνω
χρεωστικών τίτλων δεν υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ,
και
(ββ) δεν έχουν δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο δυ−
νάμει του ν. 3401/2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
Άρθρο 9
Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης
ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών
1. Μέτοχος ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με
δικαίωμα ψήφου που έχουν εισαχθεί προς διαπραγ−

μάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου, λόγω
αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δι−
καιωμάτων ψήφου που κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή
κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3,
50% και 2/3 υποχρεούται να ενημερώσει τον εκδότη
σχετικά με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που
κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της απόκτησης ή διά−
θεσης. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου,
υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου, έστω και αν η
άσκησή τους έχει ανασταλεί. Την υποχρέωση της πα−
ραγράφου αυτής έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος
για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει
ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια.
2. Η υποχρέωση της προηγούμενης παραγράφου υφί−
σταται:
(α) ως προς το σύνολο των μετοχών με δικαιώματα
ψήφου, και
(β) ως προς κάθε επί μέρους κατηγορία μετοχών, εφό−
σον ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.
3. Η υποχρέωση της παραγράφου 1 υφίσταται και σε
κάθε περίπτωση που το ποσοστό των δικαιωμάτων ψή−
φου μετόχου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ως αποτέλεσμα
εταιρικών γεγονότων τα οποία μεταβάλλουν την κατα−
νομή των δικαιωμάτων ψήφου. Η ενημέρωση πραγματο−
ποιείται βάσει των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται
από τον εκδότη δυνάμει της παραγράφου 5.
Σε περίπτωση εκδότη που έχει συσταθεί σε τρίτη
χώρα, η υποχρέωση ενημέρωσης υφίσταται εφόσον
συντρέχουν εταιρικά γεγονότα με αποτελέσματα ισοδύ−
ναμα προς αυτά των εταιρικών γεγονότων του πρώτου
εδαφίου.
4. Μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων
ψήφου μεγαλύτερο από 10%, υποχρεούται να προβαίνει
στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 ενημέρωση
και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο
ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ίση προς
ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων
ψήφου του εκδότη, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθε−
σης μετοχών με δικαίωμα ψήφου ή εταιρικών γεγονότων
της παραγράφου 3. Νέες μεταβολές του παραπάνω
ύψους, που ακολουθούν την ενημέρωση σύμφωνα με
την παρούσα παράγραφο, δημιουργούν νέα υποχρέωση
ενημέρωσης.
5. Για τον υπολογισμό των ορίων που προβλέπονται
στο παρόν άρθρο ο εκδότης υποχρεούται να δημοσιο−
ποιήσει το συνολικό αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου και
το ύψος του κεφαλαίου του στο τέλος κάθε ημερολο−
γιακού μηνός κατά τη διάρκεια του οποίου σημειώθηκε
αύξηση ή μείωση αυτού του συνολικού αριθμού.
6. Για τον υπολογισμό των ορίων της παραγράφου 1
αθροίζονται τα δικαιώματα ψήφου που αποκτά ή διαθέ−
τει μέτοχος σύμφωνα με το παρόν άρθρο με τα δικαιώ−
ματα ψήφου που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί
σύμφωνα με το άρθρο 10, καθώς και με τα δικαιώματα
ψήφου που δικαιούται να αποκτά μέσω χρηματοπιστω−
τικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 11.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα σχετικά με την
Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να εξει−
δικεύεται η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.
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Άρθρο 10
Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης
ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών
δικαιωμάτων ψήφου
Η υποχρέωση ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 9
ισχύει και προκειμένου για κάθε πρόσωπο που δικαι−
ούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου
σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή συν−
δυασμό αυτών:
(α) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο
το προαναφερόμενο πρόσωπο έχει συνάψει συμφωνία,
βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης
άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να
υιοθετούν διαρκώς κοινή πολιτική ως προς τη διοίκηση
του εν λόγω εκδότη,
(β) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει
συμφωνίας που έχει συναφθεί με το προαναφερόμε−
νο πρόσωπο και η οποία προβλέπει την προσωρινή
επ’ ανταλλάγματι μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων
ψήφου,
(γ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετο−
χές που έχουν παρασχεθεί ως εμπράγματη ασφάλεια
στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση
ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και
έχει δηλώσει την πρόθεσή του να τα ασκήσει,
(δ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετο−
χές των οποίων ισόβιος επικαρπωτής είναι το προανα−
φερόμενο πρόσωπο,
(ε) δικαιώματα ψήφου που κατέχονται ή τα οποία
μπορούν να ασκηθούν κατά την έννοια των στοιχείων
(α) έως (δ) από επιχείρηση την οποία ελέγχει το προ−
αναφερόμενο πρόσωπο,
(στ) δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε με−
τοχές που έχουν κατατεθεί στο προαναφερόμενο πρό−
σωπο και τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να
ασκήσει κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν
ειδικές οδηγίες των μετόχων,
(ζ) δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος στο όνο−
μά του αλλά για λογαριασμό του προαναφερόμενου
προσώπου,
(η) δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο
πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ως πληρεξούσιος, εφόσον
μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση
του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των μετόχων,
(θ) προκειμένου για εταιρία διαχείρισης, δικαιώματα
ψήφου που κατέχει, αποκτά ή διαθέτει το αμοιβαίο κε−
φάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία αυτή.
Άρθρο 11
Υποχρέωση ενημέρωσης σε περίπτωση απόκτησης
ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων
1. Η υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 9 καταλαμ−
βάνει επίσης και πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν,
άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα
υπό την προϋπόθεση ότι:
(α) τα χρηματοπιστωτικά μέσα παρέχουν δικαίωμα
απόκτησης μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώ−
ματα ψήφου, και
(β) οι ως άνω υπό (α) μετοχές έχουν ήδη εκδοθεί
από εκδότη του οποίου μετοχές έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, και
(γ) το ως άνω υπό (α) δικαίωμα απόκτησης μπορεί να
ασκείται με αποκλειστική πρωτοβουλία του κατόχου
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των χρηματοπιστωτικών μέσων και επί τη βάσει επί−
σημης συμφωνίας.
2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα και με τα σχετικά με
την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται
να:
(α) καθορίζονται και ομαδοποιούνται τα είδη των χρη−
ματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται στην προη−
γούμενη παράγραφο,
(β) προσδιορίζεται η φύση της επίσημης συμφωνίας
που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο,
(γ) καθορίζεται το περιεχόμενο της ενημέρωσης και
να καθιερώνεται ένα τυποποιημένο έντυπο που θα χρη−
σιμοποιείται για το σκοπό αυτόν,
(δ) καθορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου
πρέπει να λάβει χώρα η ενημέρωση, και
(ε) καθορίζεται ο αποδέκτης της ενημέρωσης.
Άρθρο 12
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενημέρωσης
των άρθρων 9 και 10
1. Το άρθρο 9 δεν εφαρμόζεται:
(α) σε μετοχές που αποκτήθηκαν με αποκλειστικό
σκοπό την εκκαθάριση και το διακανονισμό στο πλαί−
σιο του συνήθους σύντομου κύκλου διακανονισμού των
συναλλαγών,
(β) σε περίπτωση που θεματοφύλακες, οι οποίοι κατέ−
χουν μετοχές υπό αυτή τους την ιδιότητα, δεν μπορούν
να ασκούν τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται
στις μετοχές αυτές παρά μόνον επί τη βάσει οδηγιών
που παρέχονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα,
(γ) σε περίπτωση που ειδικός διαπραγματευτής, ο
οποίος ενεργεί υπό αυτή του την ιδιότητα, αποκτά ή
διαθέτει συμμετοχή η οποία φθάνει ή υπερβαίνει το
όριο ή κατέρχεται του ορίου του 5%, υπό την προϋ−
πόθεση ότι:
(αα) έχει λάβει άδεια λειτουργίας από το κράτος μέ−
λος καταγωγής του δυνάμει της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ,
και
(ββ) δεν παρεμβαίνει στη διοίκηση του εν λόγω εκδό−
τη, ούτε ασκεί καμία επιρροή στον εκδότη προκειμένου
ο εκδότης να προβεί σε αγορά των μετοχών ή στήριξης
της τιμής τους.
2. Τα δικαιώματα ψήφου από μετοχές, που περιλαμβά−
νονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών πιστωτικού ιδρύ−
ματος ή Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών
(Ε.Π.Ε.Υ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 21
του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 δεν υπολογίζονται για
τους σκοπούς του άρθρου 9 εφόσον:
(α) τα δικαιώματα ψήφου που υπάγονται στο χαρτο−
φυλάκιο συναλλαγών δεν υπερβαίνουν το 5%, και
(β) το πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. διασφαλίζει ότι τα
δικαιώματα ψήφου από μετοχές που υπάγονται στο
χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δεν ασκούνται και δεν χρη−
σιμοποιούνται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο με σκοπό
την παρέμβαση στη διοίκηση του εκδότη.
3. Τo άρθρο 9 και το στοιχείο (γ) του άρθρου 10 δεν
εφαρμόζονται σε μετοχές που χορηγούνται σε ή από τα
μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών
(«ΕΣΚΤ») υπό τις εξής προϋποθέσεις:
(α) η ως άνω χορήγηση εντάσσεται στο πλαίσιο εκτέ−
λεσης των καθηκόντων των μελών του ΕΣΚΤ ως νομι−
σματικών αρχών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώ−
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σεων που οι μετοχές χορηγούνται σε ή από μέλη του
ΕΣΚΤ στο πλαίσιο ενεχυρίασης ή πώλησης με συμφωνία
επαναγοράς ή παρεμφερούς συμφωνίας για την παροχή
ρευστότητας για σκοπούς νομισματικής πολιτικής ή στο
πλαίσιο συστήματος πληρωμών, και
(β) οι εν λόγω συναλλαγές έχουν βραχεία διάρκεια,
και
(γ) δεν ασκούνται τα δικαιώματα ψήφου που ενσωμα−
τώνονται στις μετοχές αυτές.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα σχετικά με την
Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να κα−
θορίζεται η μέγιστη διάρκεια του συνήθους σύντομου
κύκλου διακανονισμού συναλλαγών, στο πλαίσιο εφαρ−
μογής της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1, καθώς
και οι μηχανισμοί ελέγχου συμμόρφωσης στο πλαίσιο
εφαρμογής της παραγράφου 1.
Άρθρο 13
Απαλλαγή από την υποχρέωση ενημέρωσης
1. Νομικό πρόσωπο απαλλάσσεται από την απαιτού−
μενη ενημέρωση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 14, εφόσον:
(α) η ενημέρωση πραγματοποιείται από τη μητρική
επιχείρηση, ή
(β) η μητρική επιχείρηση είναι με τη σειρά της ελεγχό−
μενη επιχείρηση από άλλη μητρική επιχείρηση η οποία
και πραγματοποιεί τη σχετική ενημέρωση.
2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η μη−
τρική επιχείρηση εταιρίας διαχείρισης δεν υποχρεούται
να αθροίζει τις συμμετοχές της δυνάμει των άρθρων 9
και 10 με τις συμμετοχές που τελούν υπό τη διαχείριση
της εταιρίας διαχείρισης υπό τους όρους του ν. 3283/
2004, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω θυγατρική
εταιρία διαχείρισης ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που
διαθέτει ανεξάρτητα από τη μητρική επιχείρηση.
3. Η μητρική επιχείρηση εταιρίας διαχείρισης υπο−
χρεούται να αθροίζει τις συμμετοχές της δυνάμει
των άρθρων 9 και 10 με τις συμμετοχές που τελούν
υπό τη διαχείριση της εταιρίας διαχείρισης βάσει του
ν. 3283/2004 εφόσον:
(α) η μητρική επιχείρηση ή άλλη ελεγχόμενη επιχεί−
ρηση της μητρικής έχει επενδύσει σε συμμετοχές που
τελούν υπό τη διαχείριση της εν λόγω εταιρίας δια−
χείρισης, και
(β) η εταιρία διαχείρισης δεν έχει τη διακριτική ευχέ−
ρεια να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνο−
νται σε αυτές τις συμμετοχές, αλλά δύναται να τα ασκεί
μόνον επί τη βάσει οδηγιών που λαμβάνει απευθείας ή
εμμέσως από τη μητρική επιχείρηση ή από άλλη ελεγ−
χόμενη επιχείρηση της μητρικής επιχείρησης.
4. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, η
μητρική επιχείρηση Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) που έχει αδειοδοτηθεί βάσει της
Οδηγίας 2004/39/ΕΚ δεν υποχρεούται να αθροίζει τις
συμμετοχές της δυνάμει των άρθρων 9 και 10 με τις
συμμετοχές που διαχειρίζεται η Ε.Π.Ε.Υ. ανά πελάτη
σύμφωνα με την έννοια του σημείου 9 της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, υπό την
προϋπόθεση ότι η Ε.Π.Ε.Υ.:
(α) έχει την άδεια να πραγματοποιεί διαχείριση χαρ−
τοφυλακίου αυτού του είδους σύμφωνα με το σημείο
4 του τμήματος Α του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας
2004/39/ΕΚ, και
*01000913004070024*

(β) μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσω−
ματώνονται σε αυτές τις μετοχές μόνον επί τη βάσει
οδηγιών που λαμβάνει γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα
ή διασφαλίζει, με την υιοθέτηση κατάλληλων μηχανι−
σμών, ότι οι μεμονωμένες υπηρεσίες διαχείρισης χαρ−
τοφυλακίου διεξάγονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε
άλλες υπηρεσίες υπό συνθήκες ισοδύναμες με εκείνες
που προβλέπονται στο ν. 3283/2004, και
(γ) ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που διαθέτει ανεξάρ−
τητα από τη μητρική επιχείρηση.
5. Η μητρική επιχείρηση Ε.Π.Ε.Υ. υποχρεούται να αθροί−
ζει τις συμμετοχές της δυνάμει των άρθρων 9 και 10 με
τις συμμετοχές που διαχειρίζεται η Ε.Π.Ε.Υ. ανά πελάτη
εφόσον:
(α) η μητρική επιχείρηση Ε.Π.Ε.Υ. ή άλλη ελεγχόμενη
επιχείρηση της μητρικής έχει επενδύσει σε συμμετο−
χές που τελούν υπό τη διαχείριση της εν λόγω Ε.Π.Ε.Υ.,
και
(β) η ως άνω Ε.Π.Ε.Υ. δεν έχει τη διακριτική ευχέρεια
να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε
αυτές τις συμμετοχές αλλά μπορεί να τα ασκεί μόνον
επί τη βάσει οδηγιών που λαμβάνει απευθείας ή εμμέ−
σως από τη μητρική επιχείρηση ή από άλλη ελεγχόμενη
επιχείρηση της μητρικής επιχείρησης.
6. Μητρική επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέ−
ωση άθροισης των συμμετοχών της με τις συμμετοχές
νομικού προσώπου ή επιχείρησης με καταστατική έδρα
σε τρίτη χώρα βάσει των παραγράφων 2 έως 5, υπό την
προϋπόθεση ότι το νομικό πρόσωπο πληροί ισοδύναμες
προϋποθέσεις ανεξαρτησίας με εκείνες των εταιριών
διαχείρισης ή των Ε.Π.Ε.Υ. εφόσον η τρίτη χώρα θα
απαιτούσε την κατοχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο
6 παράγραφος 1 του ν. 3283/2004 ή, όσον αφορά τη
διαχείριση χαρτοφυλακίου, σύμφωνα με το σημείο (γ)
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 εάν το
νομικό πρόσωπο είχε την καταστατική του έδρα εντός
της Κοινότητας, είτε, ειδικά προκειμένου περί Ε.Π.Ε.Υ.,
το κεντρικό της γραφείο εντός της Κοινότητας.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται, σύμφωνα με τα σχετι−
κά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, να:
(α) καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής των παρα−
γράφων 2 έως 5, οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που
πρέπει να πληρούν οι εταιρίες διαχείρισης και οι μη−
τρικές τους επιχειρήσεις ή οι Ε.Π.Ε.Υ. και οι μητρικές
τους επιχειρήσεις,
(β) προσδιορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής της πα−
ραγράφου 6, οι προϋποθέσεις τις οποίες οφείλει να
πληροί το θεσμικό πλαίσιο τρίτης χώρας προκειμένου
να διασφαλισθεί η ισοδυναμία των προϋποθέσεων −
απαιτήσεων ανεξαρτησίας κατά τα οριζόμενα στον
παρόντα νόμο.
Άρθρο 14
Διαδικασίες για τη δημοσιοποίηση
σημαντικών συμμετοχών
1. Η ενημέρωση βάσει των άρθρων 9 και 10 περιλαμ−
βάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχε−
ται ως αποτέλεσμα της απόκτησης ή διάθεσης,
(β) την αλυσίδα των ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω
των οποίων κατέχονται στην ουσία τα δικαιώματα ψή−
φου, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση,
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(γ) την ημερομηνία κατά την οποία το ποσοστό των
δικαιωμάτων ψήφου έφθασε, υπερέβη ή κατήλθε των
ορίων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 9, και
(δ) την ταυτότητα του μετόχου, έστω και αν ο ίδιος
δεν δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 10, καθώς και του προσώ−
που που δικαιούται να ασκήσει δικαιώματα ψήφου για
λογαριασμό του εν λόγω μετόχου.
2. Η ενημέρωση του εκδότη πραγματοποιείται το συ−
ντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότε−
ρο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, η πρώτη
των οποίων είναι η επομένη της ημερομηνίας κατά την
οποία ο μέτοχος ή το πρόσωπο που αναφέρεται στο
άρθρο 10
(α) πληροφορείται την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη
δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ή
(β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε
να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή τη διάθεση ή τη
δυνατότητα άσκησης δικαιωμάτων ψήφου, ανεξαρτήτως
της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η
απόκτηση ή διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση
δικαιωμάτων ψήφου, ή
(γ) ενημερώνεται σχετικά με γεγονός που αναφέρεται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 9.
3. Ο εκδότης δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που
περιέχει η ενημέρωση της παραγράφου 1 και του άρ−
θρου 11, άμεσα με την παραλαβή της εν λόγω ενημέ−
ρωσης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός δύο
(2) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία της
παραπάνω παραλαβής.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα και με τα σχετικά με
την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται
να:
(α) καθιερώνεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της πα−
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 19, το τυποποιημένο έντυπο που
θα χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του εκδότη και
την υποβολή των πληροφοριών στην Επιτροπή Κεφα−
λαιαγοράς,
(β) καθορίζεται ημερολόγιο των ημερών διαπραγμά−
τευσης,
(γ) προσδιορίζονται οι περιπτώσεις στις οποίες ο μέ−
τοχος ή πρόσωπο του άρθρου 10 ή αμφότεροι προβαί−
νουν στην απαραίτητη ενημέρωση προς τον εκδότη,
(δ) προσδιορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής του ση−
μείου (β) της παραγράφου 2, οι συνθήκες υπό τις οποίες
ο μέτοχος ή πρόσωπο του άρθρου 10 όφειλε να έχει
ενημερωθεί για την απόκτηση ή τη διάθεση.
Άρθρο 15
Υποχρέωση δημοσιοποίησης σε περίπτωση
απόκτησης ή διάθεσης ιδίων μετοχών
1. Στην περίπτωση που εκδότης μετοχών, οι οποίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
αγορά, αποκτά ή διαθέτει δικές του μετοχές είτε ο ίδιος
απευθείας είτε μέσω τρίτου προσώπου που ενεργεί
στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του εκδότη,
ο εκδότης δημοσιοποιεί, το συντομότερο δυνατό και,
σε κάθε περίπτωση, εντός δύο (2) ημερών διαπραγ−
μάτευσης από την εν λόγω απόκτηση ή διάθεση, το
ποσοστό των δικών του μετοχών, εφόσον το ποσοστό
αυτό φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του

2149

5% ή 10% των δικαιωμάτων ψήφου. Το ποσοστό υπολο−
γίζεται με βάση το συνολικό αριθμό μετοχών οι οποίες
ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.
2. Η υποχρέωση ενημέρωσης της προηγούμενης πα−
ραγράφου ισχύει και σε περίπτωση απόκτησης ή διά−
θεσης από τον εκδότη χρηματοπιστωτικών μέσων που
παρέχουν δικαίωμα απόκτησης δικών του μετοχών υπό
τις προϋποθέσεις του άρθρου 11.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παραγρά−
φων σύμφωνα με τα εκτελεστικά μέτρα της Οδηγίας
2004/109/ΕΚ. Με την ίδια απόφαση δύναται να προ−
βλέπεται συντομότερη προθεσμία, συγκεκριμένα μέσα
δημοσιοποίησης των πληροφοριών των προηγούμενων
παραγράφων, καθώς και να καθορίζονται αυστηρότερες
προϋποθέσεις και διαδικασία δημοσιοποίησης σχετικά
με απόκτηση ή διάθεση μετοχών του εκδότη.
Άρθρο 16
Συμπληρωματικές πληροφορίες
1. Ο εκδότης μετοχών οι οποίες έχουν εισαχθεί προς
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δημοσιοποιεί
χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε μεταβολή στα δικαιώ−
ματα που ενσωματώνονται στις διάφορες κατηγορίες
μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στα
δικαιώματα που ενσωματώνονται σε παράγωγα μέσα
κινητών αξιών που έχει εκδώσει ο ίδιος ο εκδότης και τα
οποία παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης ή διάθεσης
μετοχών αυτού του εκδότη.
2. Ο εκδότης κινητών αξιών, εκτός μετοχών, οι οποίες
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη
αγορά, δημοσιοποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα κάθε
μεταβολή στα δικαιώματα των κατόχων αυτών των κινη−
τών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στους
όρους και προϋποθέσεις που διέπουν την εξάσκηση
των δικαιωμάτων που ενσωματώνουν οι κινητές αξίες,
η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει έμμεσα αυτά τα
δικαιώματα. Τέτοιες μεταβολές περιλαμβάνουν ιδίως
μεταβολές των όρων δανείου ή επιτοκίων.
3. Ο εκδότης κινητών αξιών οι οποίες έχουν εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά δημοσιο−
ποιεί χωρίς υπαίτια βραδύτητα τις νέες εκδόσεις δανεί−
ων και ιδίως τις εγγυήσεις ή τις ασφάλειες που το συ−
νοδεύουν. Με την επιφύλαξη του ν. 3340/2005 και ιδίως
των διατάξεων του άρθρου 10, η παρούσα παράγραφος
δεν εφαρμόζεται σε διεθνή δημόσιο οργανισμό στον
οποίο συμμετέχει τουλάχιστον ένα κράτος μέλος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ
ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ
ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Άρθρο 17
Παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών
από εκδότες κινητών αξιών
1. Ο εκδότης μετοχών που έχουν εισαχθεί προς δι−
απραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά διασφαλίζει
την ίση μεταχείριση όλων των κατόχων μετοχών που
βρίσκονται στην ίδια θέση. Το προηγούμενο εδάφιο
ισχύει και προκειμένου για εκδότη χρεωστικών τίτλων
αναφορικά με την ίση μεταχείριση όλων των κατόχων
χρεωστικών τίτλων ίσης κατάταξης ως προς όλα τα
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δικαιώματα που ενσωματώνονται σε αυτούς τους χρεω−
στικούς τίτλους.
2. Ο εκδότης διασφαλίζει ότι όλες οι διευκολύνσεις
και οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να
μπορούν οι μέτοχοι και οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων
να ασκούν τα δικαιώματά τους είναι διαθέσιμες στην
Ελλάδα, καθώς και ότι διαφυλάσσεται η ακεραιότητα
των στοιχείων. Η άσκηση των δικαιωμάτων των μετόχων
και κατόχων χρεωστικών τίτλων μέσω πληρεξουσίου
επιτρέπεται υπό την επιφύλαξη των οικείων διατάξεων
του δικαίου της χώρας στην οποία έχει την καταστατική
του έδρα ο εκδότης.
3. Στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφο−
ριών προς κατόχους μετοχών, σύμφωνα με την προη−
γούμενη παράγραφο, ο εκδότης μεριμνά ιδίως:
(α) για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τον
τόπο, την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη των
συνελεύσεων, το συνολικό αριθμό των μετοχών και τα
δικαιώματα ψήφου και τα δικαιώματα συμμετοχής των
μετόχων στις συνελεύσεις,
(β) για τη διανομή εντύπου πληρεξουσιότητας σε έντυ−
πη ή, κατά περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή προς κάθε
πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου σε συνέλευση των
μετόχων, ταυτόχρονα με την ανακοίνωση σχετικά με τη
συνέλευση ή, εφόσον τούτο ζητηθεί, μετά τη σύγκληση
της συνέλευσης,
(γ) για τον ορισμό ως εντολοδόχου ενός πιστωτικού
ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. μέσω του οποίου οι μέτοχοι μπο−
ρούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους με περιουσιακό
περιεχόμενο και
(δ) για τη δημοσίευση ανακοινώσεων ή την κυκλοφο−
ρία οδηγιών σχετικά με τη διανομή και την πληρωμή
μερισμάτων και την έκδοση νέων μετοχών, συμπεριλαμ−
βανομένων πληροφοριών για τους τρόπους διανομής,
εγγραφής, ακύρωσης ή μετατροπής.
4. Στο πλαίσιο παροχής διευκολύνσεων και πληροφο−
ριών προς κατόχους χρεωστικών τίτλων σύμφωνα με
την παράγραφο 2, ο εκδότης μεριμνά ιδίως:
(α) για τη δημοσίευση ανακοινώσεων και την κυκλοφο−
ρία οδηγιών, σχετικά με τον τόπο, την ημερομηνία και
την ημερήσια διάταξη των συνελεύσεων των κατόχων
χρεωστικών τίτλων, την πληρωμή τόκων, την άσκηση
δικαιωμάτων μετατροπής, ανταλλαγής, εγγραφής ή
ακύρωσης και την εξόφληση, καθώς και σχετικά με το
δικαίωμα των κατόχων χρεωστικών τίτλων να συμμε−
τέχουν σε αυτές τις συνελεύσεις,
(β) τη διανομή εντύπου πληρεξουσιότητας σε έντυ−
πη ή, εφόσον ενδείκνυται, σε ηλεκτρονική μορφή, προς
κάθε πρόσωπο που έχει δικαίωμα ψήφου σε συνέλευση
των κατόχων χρεωστικών τίτλων, ταυτόχρονα με την
ανακοίνωση σχετικά με τη συνέλευση ή, εφόσον τούτο
ζητηθεί, μετά τη σύγκληση της συνέλευσης, και
(γ) για τον ορισμό ως εντολοδόχου ενός πιστωτικού
ιδρύματος ή Ε.Π.Ε.Υ. μέσω του οποίου οι κάτοχοι χρε−
ωστικών τίτλων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά
τους με περιουσιακό περιεχόμενο.
5. Ειδικά σε περίπτωση που πρόκειται να προσκληθούν
σε συνέλευση μόνο κάτοχοι χρεωστικών τίτλων των
οποίων είτε η ονομαστική αξία ανά μονάδα είναι τουλά−
χιστον 50.000 ευρώ είτε, στην περίπτωση χρεωστικών
τίτλων σε άλλο νόμισμα εκτός του ευρώ, του οποίου
η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία την ημε−
ρομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με 50.000 ευρώ

τουλάχιστον, ο εκδότης μπορεί να επιλέγει ως τόπο
της συνέλευσης οποιοδήποτε κράτος μέλος, υπό την
προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμες στο εν λόγω κράτος
μέλος όλες οι διευκολύνσεις και οι πληροφορίες που
είναι αναγκαίες για να καταστεί δυνατή η άσκηση των
δικαιωμάτων των κατόχων χρεωστικών τίτλων.
6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παραγρά−
φων και να καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής του
σημείου (γ) της παραγράφου 3 και του σημείου (γ) της
παραγράφου 4, οι τύποι των χρηματοοικονομικών ορ−
γανισμών μέσω των οποίων οι μέτοχοι και οι κάτοχοι
χρεωστικών τίτλων μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά
τους με περιουσιακό περιεχόμενο, σύμφωνα με τα σχε−
τικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα.
Άρθρο 18
Διαβίβαση πληροφοριών με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων
1. Για το σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους
μετόχους σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 του
προηγούμενου άρθρου, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση
ηλεκτρονικών μέσων από τους εκδότες, υπό την προ−
ϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση για τη χρήση των ως
άνω μέσων λαμβάνεται σε γενική συνέλευση και πληροί
κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους όρους:
(α) η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων δεν εξαρ−
τάται κατά κανένα τρόπο από τον τόπο της έδρας ή
της κατοικίας του μετόχου ή, στις περιπτώσεις (α) έως
(η) του άρθρου 10, του προσώπου·
(β) υιοθετείται μηχανισμός αναγνώρισης ώστε τόσο οι
μέτοχοι όσο και τα πρόσωπα που δικαιούνται να ασκούν
ή να παρέχουν οδηγίες για την άσκηση των δικαιωμά−
των ψήφου να λαμβάνουν ουσιαστική ενημέρωση·
(γ) τόσο οι μέτοχοι όσο και, στις περιπτώσεις (α) έως
(ε) του άρθρου 10, τα πρόσωπα που δικαιούνται να απο−
κτούν, διαθέτουν ή ασκούν δικαιώματα ψήφου καλούνται
να συναινέσουν εγγράφως σχετικά με τη χρησιμοποίηση
ηλεκτρονικών μέσων για τη διαβίβαση πληροφοριών· αν
δεν αντιταχθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 14 ημερών,
τεκμαίρεται η συναίνεσή τους· σε κάθε περίπτωση, ανε−
ξάρτητα από τη ρητή ή σιωπηρή παροχή συναίνεσης,
δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή στο μέλλον τη
γραπτή διαβίβαση των πληροφοριών·
(δ) η τυχόν κατανομή των εξόδων που συνεπάγεται
η διαβίβαση των πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα
καθορίζεται από τον εκδότη, σύμφωνα με την αρχή της
ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου.
2. Για το σκοπό της διαβίβασης πληροφοριών στους
κατόχους χρεωστικών τίτλων σύμφωνα με τις παραγρά−
φους 1, 2 και 4 του προηγούμενου άρθρου, επιτρέπεται η
χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων από τους εκδότες,
υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση για τη χρή−
ση των ως άνω μέσων λαμβάνεται σε γενική συνέλευση
και πληροί κατ’ ελάχιστον τους ακόλουθους όρους:
(α) η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών μέσων δεν εξαρ−
τάται κατά κανένα τρόπο από τον τόπο της έδρας ή
της κατοικίας του κατόχου χρεωστικών τίτλων ή του
πληρεξουσίου που εκπροσωπεί τον εν λόγω κάτοχο
χρεωστικών τίτλων·
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(β) υιοθετείται μηχανισμός αναγνώρισης ώστε οι κά−
τοχοι χρεωστικών τίτλων να λαμβάνουν ουσιαστική
ενημέρωση·
(γ) οι κάτοχοι χρεωστικών τίτλων καλούνται να συναι−
νέσουν εγγράφως σχετικά με τη χρησιμοποίηση ηλε−
κτρονικών μέσων για τη διαβίβαση πληροφοριών· αν
δεν αντιταχθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος,
το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 14 ημερών,
τεκμαίρεται η συναίνεσή τους· σε κάθε περίπτωση, ανε−
ξάρτητα από τη ρητή ή σιωπηρή παροχή συναίνεσης,
δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή στο μέλλον τη
γραπτή διαβίβαση των πληροφοριών·
(δ) η τυχόν κατανομή των εξόδων που συνεπάγεται η
διαβίβαση των πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα καθο−
ρίζεται από τον εκδότη, σύμφωνα με την αρχή της ίσης
μεταχείρισης που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής των προηγούμενων παραγρά−
φων λαμβανομένων υπόψη των εξελίξεων των τεχνο−
λογιών της πληροφορικής και επικοινωνίας, σύμφωνα
με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά
μέτρα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 19
Ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1. Όταν εκδότης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που
έχει ζητήσει, χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, την ει−
σαγωγή των κινητών αξιών του προς διαπραγμάτευ−
ση σε οργανωμένη αγορά δημοσιοποιεί ρυθμιζόμενες
πληροφορίες, υποβάλλει ταυτόχρονα τις πληροφορίες
αυτές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Επιτροπή Κε−
φαλαιαγοράς μπορεί να δημοσιεύει τις πληροφορίες
αυτές στην ιστοσελίδα της εφόσον τούτο επιβάλλεται
για την προστασία της αγοράς ή την προστασία των
επενδυτών.
2. Όταν εκδότης προτίθεται να τροποποιήσει τη συ−
στατική πράξη ή το καταστατικό του, ανακοινώνει το
σχέδιο τροποποίησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
καθώς και στην οργανωμένη αγορά στην οποία έχουν
εισαχθεί προς διαπραγμάτευση οι κινητές του αξίες.
Η ανακοίνωση αυτή πραγματοποιείται χωρίς υπαίτια
βραδύτητα και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο κατά
την ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης που
συνέρχεται για να ψηφίσει ή να ενημερωθεί σχετικά με
την προτεινόμενη τροποποίηση.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται προκει−
μένου για τις πληροφορίες οι οποίες δημοσιοποιού−
νται σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 13 του ν. 3340/2005
ή με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος
νόμου.
4. Τα πρόσωπα των άρθρων 9 έως 13 υποβάλλουν
ταυτόχρονα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις πληρο−
φορίες που υποχρεούνται να διαβιβάζουν στον εκδότη
σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 14. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου είναι αυτοτελής σε σχέση με
την υποχρέωση που προβλέπει η παράγραφος 3 του
άρθρου 14.
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5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα σχετικά με
την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται
να προσδιορίζεται, στο πλαίσιο εφαρμογής των παρα−
γράφων 1, 2 και 4, η διαδικασία σύμφωνα με την οποία
ο εκδότης, ο μέτοχος ή κάτοχος άλλων χρηματοπιστω−
τικών μέσων ή πρόσωπο του άρθρου 10, υποβάλλει τις
ενημερώσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου
και τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες στην Επιτροπή Κε−
φαλαιαγοράς, έτσι ώστε:
(α) να καθίσταται δυνατή η υποβολή πληροφοριών με
ηλεκτρονικά μέσα στην Ελλάδα, και
(β) να συντονίζεται η υποβολή της ετήσιας οικονομικής
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 4 του παρόντος
νόμου με την υποβολή των ετήσιων πληροφοριακών
στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3401/
2005.
Άρθρο 20
Γλώσσα δημοσιοποίησης πληροφοριών
1. Σε περίπτωση κινητών αξιών εκδότη του οποίου:
(α) το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα και
(β) οι κινητές αυτές αξίες έχουν εισαχθεί προς δι−
απραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα,
οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες δημοσιοποιούνται στην
ελληνική γλώσσα.
2. Σε περίπτωση κινητών αξιών εκδότη του οποίου το
κράτος μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα και οι κινητές
αυτές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και σε ένα ή περισ−
σότερα κράτη μέλη υποδοχής, οι ρυθμιζόμενες πληρο−
φορίες δημοσιοποιούνται ταυτόχρονα:
(α) στην ελληνική γλώσσα και
(β) κατ’ επιλογή του εκδότη,
(αα) είτε σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές
των κρατών μελών υποδοχής,
(ββ) είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή
χρηματοοικονομικό τομέα.
3. Σε περίπτωση κινητών αξιών εκδότη του οποίου το
κράτος μέλος καταγωγής είναι η Ελλάδα και οι κινητές
αυτές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε
οργανωμένη αγορά σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη
υποδοχής, εκτός της Ελλάδας, οι ρυθμιζόμενες πληρο−
φορίες δημοσιοποιούνται κατ’ επιλογή του εκδότη:
(α) είτε σε γλώσσα που είναι αποδεκτή από τις αρμό−
διες αρχές των εν λόγω κρατών μελών υποδοχής,
(β) είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή
χρηματοοικονομικό τομέα.
4. Σε περίπτωση κινητών αξιών οι οποίες έχουν ει−
σαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
χωρίς τη συναίνεση του εκδότη, οι υποχρεώσεις των
παραγράφων 1 έως 3 δεν αφορούν στον εκδότη αλλά
αποκλειστικά στο πρόσωπο το οποίο, χωρίς τη συναί−
νεση του εκδότη, ζήτησε την εισαγωγή αυτή.
5. Μέτοχος ή άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στα
άρθρα 9 έως 11 δύναται να προβαίνει σε ενημέρωση
του εκδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα
νόμο μόνο σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή
χρηματοοικονομικό τομέα. Ο εκδότης που λαμβάνει
ενημέρωση σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν
υποχρεούται να προβεί σε μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα.

2152

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

6. Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 έως 4,
σε περίπτωση κινητών αξιών οι οποίες έχουν εισαχθεί
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κράτους
μέλους και των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα
ανέρχεται σε τουλάχιστον 50.000 ευρώ ή, στην περί−
πτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο νόμισμα εκτός του
ευρώ, του οποίου η αντίστοιχη ονομαστική αξία την ημε−
ρομηνία της έκδοσης είναι ισοδύναμη με 50.000 ευρώ
τουλάχιστον, οι ρυθμιζόμενες πληροφορίες δημοσιοποι−
ούνται στο επενδυτικό κοινό, κατ’ επιλογή του εκδότη
ή του προσώπου το οποίο ζήτησε αυτή την εισαγωγή
χωρίς τη συγκατάθεση του εκδότη:
(α) είτε σε γλώσσα που είναι αποδεκτή τόσο από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και από τις αρμόδι−
ες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής ή καταγωγής
κατά περίπτωση,
(β) είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή
χρηματοοικονομικό τομέα.
7. Στην περίπτωση προσφυγής σε δικαστική αρχή
κράτους μέλους αναφορικά με το περιεχόμενο των
ρυθμιζόμενων πληροφοριών, η υποχρέωση πληρωμής
της δαπάνης μετάφρασης των πληροφοριών αυτών για
τους σκοπούς της δικαστικής διαδικασίας αποφασίζεται
σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους.
Άρθρο 21
Πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες
1. Εκδότης ή πρόσωπο το οποίο ζήτησε την εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά χωρίς τη
συγκατάθεση του εκδότη:
(α) δημοσιοποιεί τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες κατά
τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις
πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές,
(β) χρησιμοποιεί μέσα που ευλόγως θεωρούνται αξιό−
πιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφο−
ριών στο επενδυτικό κοινό σε ολόκληρη την Κοινότητα
και
(γ) θέτει στη διάθεση του κοινού τις ρυθμιζόμενες πλη−
ροφορίες μέσω του επίσημα καθορισμένου μηχανισμού
που αναφέρεται στην παράγραφο 3 ή του μηχανισμού
που ορίζεται με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς σύμφωνα με την περίπτωση (β΄) της παραγράφου
7 του παρόντος άρθρου.
2. Ο εκδότης ή πρόσωπο το οποίο ζήτησε την εισαγω−
γή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά χωρίς
τη συγκατάθεση του εκδότη, στο πλαίσιο εφαρμογής
της παραγράφου 1 δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί
αποκλειστικά μέσα των οποίων οι φορείς εκμετάλλευ−
σης είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και δεν επι−
βαρύνει τους επενδυτές με την ειδική δαπάνη για την
παροχή των εν λόγω πληροφοριών.
3. Ως επίσημα καθορισμένος μηχανισμός κεντρικής
αποθήκευσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών ορίζεται
η εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή άλλο ελεγ−
χόμενο από αυτήν νομικό πρόσωπο.
4. Ο μηχανισμός κεντρικής αποθήκευσης των ρυθμιζό−
μενων πληροφοριών οφείλει να πληροί σε διαρκή βάση
τα παρακάτω κριτήρια και προϋποθέσεις:
(α) πληροί ελάχιστα πρότυπα ποιότητας όσον αφορά
την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ταυτότητας της πηγής
των πληροφοριών, τη χρονική καταγραφή της υποβο−
λής των πληροφοριών και την εύκολη πρόσβαση στις
πληροφορίες από τους τελικούς χρήστες, και

(β) προσαρμόζεται προς τη διαδικασία υποβολής που
προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 19.
5. Ο εκδότης αναρτά σε διακριτό σημείο του δια−
δικτυακού του τόπου τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες
ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίησή τους σύμφωνα με
την παράγραφο 1.
6. Σε περίπτωση που η Ελλάδα συνιστά το κράτος
μέλος υποδοχής ως προς εκδότη του οποίου οι κινητές
αξίες έχουν εισαχθεί αποκλειστικά προς διαπραγμάτευ−
ση σε οργανωμένη αγορά στην Ελλάδα και όχι στο κρά−
τος μέλος καταγωγής, ο εν λόγω εκδότης υποχρεούται
προς συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2. Ο εν λόγω εκδότης υποβάλ−
λει τις ρυθμιζόμενες πληροφορίες και στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 19.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να:
(α) καθορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής των παρα−
γράφων 1 και 2, τα ελάχιστα κριτήρια και προϋποθέ−
σεις για τη διάχυση των ρυθμιζόμενων πληροφοριών,
σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ
εκτελεστικά μέτρα,
(β) καθορίζεται και άλλος μηχανισμός κεντρικής απο−
θήκευσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ο οποίος
οφείλει να πληροί σε διαρκή βάση τα κριτήρια και τις
προϋποθέσεις της παραγράφου 4,
(γ) προσδιορίζονται, στο πλαίσιο εφαρμογής της
παραγράφου 4, τα ελάχιστα κριτήρια και προϋποθέ−
σεις που οφείλει να πληροί ο μηχανισμός κεντρικής
αποθήκευσης, σύμφωνα με τα σχετικά με την Οδηγία
2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα,
(δ) καταρτίζει και να επικαιροποιεί στο πλαίσιο εφαρ−
μογής των παραγράφων 1 και 2, κατάλογο των μέσων
διάχυσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών στο επεν−
δυτικό κοινό.
8. Ο εκδότης ή το πρόσωπο που ζήτησε την εισαγωγή
κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά χωρίς τη συγκα−
τάθεση του εκδότη, δημοσιεύει και σε μία ή περισσό−
τερες εφημερίδες εθνικής και μεγάλης κυκλοφορίας τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που προβλέπονται στην
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εκδί−
δεται σύμφωνα με την περίπτωση (α΄) της παραγράφου
5 του άρθρου 6, καθώς και την τυχόν ανακοίνωση που
προβλέπεται στο άρθρο 7.
9. Οι πληροφορίες που εκδότης υποχρεούται να θέσει
στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 15 του ν. 3371/2005 δημοσιοποιούνται κατά
τις διατάξεις των άρθρων 19 έως 21 του παρόντος νόμου,
υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα συνιστά το κράτος
μέλος καταγωγής των εν λόγω εκδοτών. Το ίδιο ισχύ−
ει και για όλες τις δημοσιεύσεις που προβλέπεται να
γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3371/2005, το
οποίο καταργείται με την περίπτωση (γ΄) της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 33 του παρόντος, εξαιρουμένων των
δημοσιεύσεων που γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις
που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου
4 του άρθρου 33 του παρόντος.
Άρθρο 22
Τρίτες χώρες
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου
27, εκδότης με καταστατική έδρα σε τρίτη χώρα απαλ−
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λάσσεται από τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα
άρθρα 4 έως 7, στην παράγραφο 5 του άρθρου 9, στην
παράγραφο 3 του άρθρου 14 και στα άρθρα 15 έως 18
υπό την προϋπόθεση ότι:
(α) είτε το δίκαιο της εν λόγω τρίτης χώρας προβλέπει
τουλάχιστον ισοδύναμες υποχρεώσεις,
(β) είτε ο εν λόγω εκδότης πληροί τις υποχρεώσεις
του δικαίου άλλης τρίτης χώρας, εφόσον αξιολογούνται
ως ισοδύναμες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι πληροφορίες που καλύπτονται από τις υποχρεώ−
σεις, τις οποίες προβλέπει η τρίτη χώρα, υποβάλλονται
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 19
και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21.
2. Πληροφορίες που δημοσιοποιούνται σε τρίτη χώρα
και οι οποίες θα μπορούσαν να είναι σημαντικές για το
επενδυτικό κοινό στην Κοινότητα, δημοσιοποιούνται
σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21, ακόμα και αν οι πλη−
ροφορίες αυτές δεν είναι ρυθμιζόμενες κατά την έννοια
του σημείου (ιστ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται, σύμφωνα με τα σχετι−
κά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα:
(α) στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1:
(αα) να καθορίζεται μηχανισμός ώστε να διασφαλί−
ζεται η ισοδυναμία των πληροφοριών που απαιτούνται
δυνάμει του παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων
των οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με εκείνες τις
πληροφορίες, οι οποίες απαιτούνται βάσει των νομοθε−
τικών ή διοικητικών ρυθμίσεων μιας τρίτης χώρας και
(ββ) να προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις τις οποίες
οφείλει να πληροί το θεσμικό πλαίσιο τρίτης χώρας
προκειμένου να διασφαλισθεί η ισοδυναμία των απαιτή−
σεων πληροφόρησης κατά τα οριζόμενα στον παρόντα
νόμο,
(β) να καθορίζεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της πα−
ραγράφου 2, το είδος των πληροφοριών που δημοσιο−
ποιούνται σε τρίτη χώρα και οι οποίες είναι σημαντικές
για το επενδυτικό κοινό στην Κοινότητα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟ−
ΡΑΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ,
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 23
Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
1. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι η αρμόδια αρχή
για την τήρηση των υποχρεώσεων και την εν γένει
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.
2. Στο πλαίσιο εποπτείας εφαρμογής των διατάξεων
του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνα−
ται με την επιφύλαξη αρμοδιοτήτων και εξουσιών που
απορρέουν από άλλες διατάξεις να:
(α) απαιτεί από τους ελεγκτές, τους εκδότες, τις
επιχειρήσεις που ελέγχονται από τους εκδότες, τους
κατόχους μετοχών και άλλων χρηματοπιστωτικών μέ−
σων, ή από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα
10 και 11, καθώς και από τα πρόσωπα που τα ελέγχουν
ή ελέγχονται από αυτά, να παρέχουν πληροφορίες και
έγγραφα, μη δυνάμενα να επικαλεσθούν επαγγελματικό
ή άλλο απόρρητο·
(β) απαιτεί από τον εκδότη να δημοσιοποιεί πληρο−
φορίες που αναφέρονται στο στοιχείο (α) με τη μορφή,
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τα μέσα και εντός των προθεσμιών που ορίζει. Η Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, κατόπιν ακρόασης του
εκδότη, να δημοσιεύσει τις πληροφορίες αυτές με δική
της πρωτοβουλία στην περίπτωση που ο εκδότης ή τα
πρόσωπα που τον ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτόν
δεν το πράττουν·
(γ) απαιτεί από τα διευθυντικά στελέχη των εκδοτών
και των κατόχων μετοχών ή άλλων χρηματοπιστωτικών
μέσων ή των πρόσωπων που αναφέρονται στα άρθρα
10 και 11 να παρέχουν τις πληροφορίες που απαιτούνται
δυνάμει του παρόντος νόμου και, εάν είναι αναγκαίο, να
προσκομίζουν περαιτέρω πληροφορίες και έγγραφα·
(δ) να ζητά από τη σχετική οργανωμένη αγορά να
αναστείλει τη διαπραγμάτευση κινητών αξιών για μέ−
γιστο διάστημα δέκα (10) ημερών, εφόσον κρίνει ότι
υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι παραβιάσθηκαν
από τον εκδότη οι διατάξεις του παρόντος νόμου και
των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή
του. Ο εκδότης οφείλει να εκθέσει τις απόψεις του προς
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και να άρει τις τυχόν
παραβάσεις εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση
της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση της προθεσμίας
του προηγούμενου εδαφίου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
κρίνει ότι δεν διασφαλίζεται ή απειλείται προσωρινά η
ομαλή λειτουργία της αγοράς ή επιβάλλεται για λόγους
προστασίας των επενδυτών, δύναται να ζητήσει από
την οργανωμένη αγορά την αναστολή της διαπραγμά−
τευσης των κινητών αξιών του εκδότη σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005 μέχρι να
διαπιστώσει την άρση των παραβάσεων·
(ε) εποπτεύει κατά πόσο ο εκδότης δημοσιοποιεί
έγκαιρα πληροφορίες, με σκοπό να εξασφαλισθεί η απο−
τελεσματική και ισότιμη πρόσβαση του κοινού σε όλα
τα κράτη μέλη στα οποία οι κινητές αξίες αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να λαμβάνει κατάλλη−
λα μέτρα στις περιπτώσεις που αυτό δεν συμβαίνει·
(στ) δημοσιοποιεί το γεγονός ότι ένας εκδότης, μέτο−
χος ή κάτοχος άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς
και ένα πρόσωπο που αναφέρεται στα άρθρα 10 και 11,
δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους·
(ζ) πραγματοποιεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 22 του ν. 3340/2005, ελέγχους στην επικράτειά
της προκειμένου να εποπτεύσει τη συμμόρφωση με τις
διατάξεις του παρόντος νόμου·
(η) εξετάζει κατά πόσο η πληροφόρηση που αναφέ−
ρεται στον παρόντα νόμο συντάσσεται σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα
μέτρα και επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε
περίπτωση που ανακαλύπτει παραβάσεις. Στην αρμο−
διότητα της περίπτωσης αυτής περιλαμβάνεται και η
εξέταση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του άρθρου 4
χωρίς αυτό να επηρεάζει τις αρμοδιότητες του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης.
3. Οι έλεγχοι που διενεργούνται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου είναι
δειγματοληπτικοί.
Άρθρο 24
Επαγγελματικό απόρρητο −
Συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών
1. Σε ό,τι αφορά την τήρηση του επαγγελματικού
απορρήτου για πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή
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Κεφαλαιαγοράς βάσει του παρόντος νόμου, ισχύει η
διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 76 του ν. 1969/
1991 (ΦΕΚ 167 Α΄).
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται, εφόσον
απαιτείται, με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών
για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και την άσκηση
των εξουσιών της, κατά τα οριζόμενα στον παρόντα
νόμο. Εφόσον ζητηθεί, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συν−
δράμει τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.
3. Η παράγραφος 1 δεν παρεμποδίζει την ανταλλα−
γή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς και των αρμόδιων αρχών των κρατών
μελών. Οι πληροφορίες που λαμβάνει η Επιτροπή Κεφα−
λαιαγοράς, στο πλαίσιο εφαρμογής του προηγούμενου
εδαφίου, καλύπτονται από την υποχρέωση τήρησης του
επαγγελματικού απόρρητου, σύμφωνα με την παρά−
γραφο 1.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να συνάπτει
συμφωνίες συνεργασίας που να προβλέπουν την ανταλ−
λαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές ή με φο−
ρείς τρίτων χωρών στις οποίες οι οικείες νομοθεσίες
έχουν αναθέσει την εκτέλεση οποιουδήποτε από τα
καθήκοντα ή εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
Η παραπάνω ανταλλαγή πληροφοριών υπόκειται σε
εγγυήσεις τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου,
τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέ−
χει πληροφορίες προς τις αρμόδιες αρχές ή φορείς
τρίτων χωρών σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, εφόσον
και στο βαθμό που οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν
αποκλειστικά στην εκτέλεση των εποπτικών αρμοδιο−
τήτων τους. Εφόσον οι πληροφορίες προέρχονται από
άλλο κράτος μέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν τις
δημοσιοποιεί, χωρίς τη ρητή συναίνεση των αρμόδιων
αρχών του κράτους μέλους που τις παραχώρησαν. Στην
περίπτωση παροχής τέτοιας συναίνεσης, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς δύναται να δημοσιοποιεί τις πληροφο−
ρίες αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους
οι εν λόγω αρχές έδωσαν τη συναίνεσή τους.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με τις
αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για την εκ−
πόνηση κατάλληλων κατευθυντήριων γραμμών με σκοπό
την περαιτέρω διευκόλυνση της πρόσβασης του κοι−
νού στις πληροφορίες που δημοσιοποιούνται βάσει των
Οδηγιών 2003/6/ΕΚ, 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ. Στόχος
των κατευθυντήριων γραμμών είναι η δημιουργία:
(α) ενός ηλεκτρονικού δικτύου που θα συσταθεί σε
εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών
των αγορών κινητών αξιών, των διαχειριστών των ορ−
γανωμένων αγορών και των εθνικών μητρώων εταιριών
που καλύπτονται από την πρώτη Οδηγία 68/151/ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968, και
(β) ενός ενιαίου ηλεκτρονικού δικτύου ή μιας κοινής
βάσης ηλεκτρονικών δικτύων, μεταξύ των κρατών με−
λών.
Άρθρο 25
Προληπτικά μέτρα
1. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, υπό
την ιδιότητά της ως αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
υποδοχής, διαπιστώσει ότι είτε εκδότης είτε μέτοχος ή

κάτοχος άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων ή πρόσωπο
που αναφέρεται στο άρθρο 10 έχει παραβεί τις υποχρε−
ώσεις που προβλέπονται στο νόμο αυτόν, αναφέρει τα
ευρήματά της στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους
καταγωγής.
2. Εάν εκδότης ή κάτοχος κινητών αξιών εξακολου−
θεί να παραβιάζει τις σχετικές νομοθετικές ή διοικη−
τικές ρυθμίσεις, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους
της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή
λόγω ακαταλληλότητας των μέτρων αυτών, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, υπό την ιδιότητα της προηγούμενης
παραγράφου και αφού ενημερώσει σχετικά την αρμό−
δια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, υιοθετεί,
λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 2 του άρθρου 3
της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ, μέτρα για την προστασία
του επενδυτικού κοινού. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το συντομότερο
δυνατόν για τα μέτρα αυτά.
Άρθρο 26
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του πα−
ρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ’
εξουσιοδότηση του νόμου αυτού η Επιτροπή Κεφα−
λαιαγοράς δύναται να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο
ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ. Κατά την επιμέτρηση των
προστίμων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση
της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς
και στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στο
επενδυτικό κοινό, ο βαθμός συνεργασίας με την Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης
και ελέγχου −έρευνας από την τελευταία, οι ανάγκες
της ειδικής και γενικής πρόληψης, η τυχόν καθ’ υπο−
τροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος νόμου και
η τέλεση παραβάσεων της λοιπής νομοθεσίας για την
κεφαλαιαγορά.
2. Οι κυρώσεις της παραγράφου 1 για τις παραβάσεις
των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως
7 και 15 έως 21 δύνανται να επιβάλλονται αυτοτελώς
στον εκδότη, στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στα
διευθυντικά στελέχη του εκδότη, στον εσωτερικό ελε−
γκτή και στους εξωτερικούς ελεγκτές.
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρό−
ντος νόμου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, ανεξάρ−
τητα από την επιβολή κυρώσεων του παρόντος άρθρου,
να αποφασίσει τη διαγραφή κινητών αξιών, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005.
4. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει πρόστιμο
ύψους από 3.000 έως 500.000 ευρώ σε όποιον:
(α) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση
των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο
πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, ή
(β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή στην Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου
23 πληροφοριών ή εγγράφων ή παρέχει εν γνώσει του
ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληρο−
φορίες.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Τράπε−
ζα της Ελλάδος κάθε πρόστιμο που επιβάλλει βάσει των
διατάξεων του παρόντος άρθρου σε πιστωτικό ίδρυμα,
σε απασχολούμενα σε πιστωτικό ίδρυμα πρόσωπα ή σε
ελεγκτές πιστωτικού ιδρύματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 3 και 4 του
άρθρου 5 του παρόντος νόμου, εκδότες που αναφέρο−
νται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002
απαλλάσσονται από την υποχρέωση δημοσιοποίησης
των οικονομικών καταστάσεων δυνάμει του εν λόγω
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002, για την οικονομική
χρήση που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2006.
2. Το αργότερο τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος
του νόμου αυτού, κάθε μέτοχος ενημερώνει τον εκδότη
για το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου και του κεφα−
λαίου που κατέχει στον εν λόγω εκδότη, σύμφωνα με
τα άρθρα 9, 10 και 11, εκτός εάν έχει ήδη προβεί, πριν
την ημερομηνία αυτή, σε ανάλογη ενημέρωση η οποία
περιλαμβάνει ισοδύναμες πληροφορίες. Η υποχρέωση
του προηγούμενου εδαφίου ισχύει ανεξάρτητα από την
εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14.
3. Κάθε εκδότης δημοσιοποιεί με τη σειρά του τις
πληροφορίες που έχει λάβει δια μέσου της ενημέρωσης
της προηγούμενης παραγράφου το αργότερο εντός
τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου
αυτού.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει ανε−
ξάρτητα από την εφαρμογή της παραγράφου 3 του
άρθρου 14.
4. Εκδότης που έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα εξαιρεί−
ται από την υποχρέωση κατάρτισης των οικονομικών
καταστάσεων βάσει των παραγράφων 3 και 4 του άρ−
θρου 4 και της έκθεσης του διοικητικού του συμβουλίου
βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 4 μόνο, όμως, ως
προς χρεωστικούς τίτλους του που ήδη έχουν γίνει
δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
της Κοινότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και
για όσο καιρό:
(α) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποδέχεται ότι οι
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εκδοτών που
προέρχονται από συγκεκριμένη τρίτη χώρα απεικονί−
ζουν κατά τρόπο αληθή το ενεργητικό και παθητικό,
την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του
εκδότη, και
(β) η τρίτη χώρα στην οποία ο εκδότης έχει συσταθεί
δεν έχει καταστήσει υποχρεωτική την εφαρμογή των
αναφερομένων στο άρθρο 2 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1606/2002 διεθνών λογιστικών προτύπων, και
(γ) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει λάβει καμία από−
φαση δυνάμει του στοιχείου (ii) της παραγράφου 4 του
άρθρου 23 της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ ως προς το αν
υπάρχει ή όχι ισοδυναμία μεταξύ, αφενός, των προανα−
φερθέντων λογιστικών προτύπων και αφετέρου:
(αα) των λογιστικών προτύπων που ορίζουν οι νομο−
θετικές ή διοικητικές ρυθμίσεις της τρίτης χώρας στην
οποία ο εκδότης έχει συσταθεί ή
(ββ) των λογιστικών προτύπων τρίτης χώρας που ο
εκδότης επέλεξε να εφαρμόζει.
5. Εκδότης απαλλάσσεται, μέχρι την 1η Ιανουαρίου
2015, από την υποχρέωση δημοσιοποίησης εξαμηνιαίας
οικονομικής έκθεσης δυνάμει του άρθρου 5 και από την
υποχρέωση δημοσιοποίησης τριμηνιαίων οικονομικών
καταστάσεων δυνάμει του άρθρου 6 μόνο, όμως, ως
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προς χρεωστικούς τίτλους του που έχουν ήδη γίνει
δεκτοί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
της Κοινότητας πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005 και
υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιτραπεί ως προς τον εν
λόγω εκδότη η εφαρμογή του άρθρου 27 της Οδηγίας
2001/34/ΕΚ κατά τη χρονική στιγμή της εισαγωγής των
εν λόγω χρεωστικών τίτλων.
6. Το άρθρο 5 του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζεται
σε εκδότες που είχαν ήδη συσταθεί σύμφωνα με το
ελληνικό δίκαιο κατά την 31.12.2003 και οι οποίοι:
(α) εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους σε
οργανωμένη αγορά και
(β) οι εν λόγω χρεωστικοί τίτλοι καλύπτονται από
ανέκκλητη και χωρίς αιρέσεις εγγύηση του Ελληνικού
Δημοσίου ή οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης του
Ελληνικού Κράτους.
7. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου
22 του παρόντος νόμου, εκδότης με καταστατική έδρα
σε τρίτη χώρα απαλλάσσεται από την υποχρέωση κα−
τάρτισης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα
άρθρα 4 ή 5 πριν από την οικονομική χρήση που αρχίζει
εντός του έτους 2007, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν
λόγω εκδότης καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις
του σύμφωνα με τις διεθνώς αποδεκτές προδιαγραφές
που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1606/2002.
Άρθρο 28
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν. 3283/2004
1. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 12 του ν. 3283/
2004 ενοποιούνται σε μία παράγραφο και αντικαθίστα−
νται ως εξής:
«8. Η διαφήμιση του αμοιβαίου κεφαλαίου και η διάθε−
ση των μεριδίων του επιτρέπεται μετά την παροχή της
άδειας σύστασής του και με την προϋπόθεση της υπο−
βολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της βεβαίωσης
του θεματοφύλακα που αναφέρεται στην παράγραφο
7 του παρόντος άρθρου. Η διαφήμιση του αμοιβαίου
κεφαλαίου θα αναφέρει και τον αριθμό της άδειας σύ−
στασής του.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
13 του ν. 3283/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την τροποποίηση του κανονισμού του αμοιβαίου
κεφαλαίου απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαι−
αγοράς.»
3. Το άρθρο 14 του ν. 3283/2004 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Το ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται
σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή, εφόσον τα μερίδια
του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν είναι εισηγμένα σε οργα−
νωμένη αγορά σύμφωνα με το άρθρο 24α του παρόντος
νόμου, και σε ονομαστικά κλάσματα μεριδίου.
2. Η συμμετοχή στο αμοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται
με την καταχώρηση των αντίστοιχων μεριδίων και των
στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε
ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή, εφόσον τα
μερίδια του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι εισηγμένα σε
οργανωμένη αγορά σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 24α, με την καταχώρηση των μεριδίων και των
στοιχείων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος
Άυλων Τίτλων από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Η
τήρηση του ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου του προηγού−
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μενου εδαφίου, εφόσον τα μερίδια δεν είναι εισηγμένα
σε οργανωμένη αγορά, μπορεί να ανατεθεί από την
Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε τρίτο, με την τήρηση των διατάξεων του
άρθρου 7.
3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24α παράγραφος 1
για τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων που έχουν εισα−
χθεί σε οργανωμένη αγορά, η συμβατική μεταβίβαση
μεριδίων επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων και συγγε−
νών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η μεταβίβαση κα−
ταχωρείται στο ειδικό αρχείο της παραγράφου 2 που
τηρεί η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών κατά
περίπτωση.
4. Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίου προϋποθέτει σχε−
τική καταχώρηση της πράξης στο ειδικό αρχείο της
παραγράφου 2 που τηρεί η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή το Κεντρικό
Αποθετήριο Αξιών κατά περίπτωση. Η ικανοποίηση του
δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται
είτε με αίτησή του προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ. για εξαγορά των
μεριδίων, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρα−
γράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1818/1951, όπως
ισχύει και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα, είτε,
για τα αμοιβαία κεφάλαια του άρθρου 24α παράγρα−
φος 3, σύμφωνα με τις διατάξεις για την αναγκαστική
εκτέλεση που εφαρμόζονται επί μετοχών εισηγμένων
σε οργανωμένη αγορά.
5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ορίζει, με
σχετική απόφασή της, τα ειδικότερα στοιχεία που πε−
ριλαμβάνουν οι καταχωρήσεις των παραγράφων 2 και
3 του παρόντος άρθρου.
6. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις
κοινόν λογαριασμόν» εφαρμόζονται ανάλογα και στα
μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου.»
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 16 του ν. 3283/2004
αντικαθίσταται ως εξής:
«Για το σκοπό αυτόν, ο μεριδιούχος υποβάλλει γραπτή
αίτηση στην Α.Ε.Δ.Α.Κ..»
5. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου
3 του άρθρου 16 του ν. 3283/2004 αντικαθίστανται ως
εξής:
«Η τιμή αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 20,
με βάση την αξία του μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου
της ημέρας του προηγούμενου εδαφίου. Η αξία των
μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που εξαγοράζονται,
καταβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημε−
ρομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς, σε μετρητά,
ή, εφόσον πρόκειται για αμοιβαία κεφάλαια της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 24α, σε κινητές αξίες, κατά την
αναλογία του δείκτη ή των δεικτών που αναπαράγει ή
παρακολουθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε μετρητά. Η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να ρυθμίζει με από−
φασή της κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με
τις μεταβιβάσεις κινητών αξιών που προβλέπονται στο
προηγούμενο εδάφιο.»
6. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 17 του ν. 3283/2004,
προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, το οποίο έχει ως
εξής:
«Σε περίπτωση κατά την οποία το απορροφών ή το
νέο αμοιβαίο κεφάλαιο είναι της παραγράφου 1 του
άρθρου 24α, η τακτοποίηση τυχόν υπερβάσεων των
επενδυτικών ορίων που ισχύουν για αυτό το αμοιβαίο
κεφάλαιο, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο στην
ημερομηνία κατά την οποία τα μερίδια του αμοιβαίου

κεφαλαίου θα είναι διαπραγματεύσιμα στην οργανω−
μένη αγορά.»
7. Μετά το άρθρο 24 του ν. 3283/2004 προστίθεται
άρθρο 24α ως εξής:
«Άρθρο 24α
1. Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., η
εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά
που λειτουργεί στην Ελλάδα των μεριδίων αμοιβαίου
κεφαλαίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24, καθώς
και των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου που αναπαράγει
χρηματιστηριακό δείκτη και έχει λάβει άδεια λειτουργί−
ας σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ. Η
απόφαση για την εισαγωγή των μεριδίων προϋποθέτει
τον ορισμό ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή,
η δε έναρξη διαπραγμάτευσής τους προϋποθέτει και
την ολοσχερή κατάθεση των στοιχείων του ενεργητικού
του αμοιβαίου κεφαλαίου σε κινητές αξίες σύμφωνα με
τη σύνθεση του δείκτη, στον θεματοφύλακα.
2. Με την εξαγορά των μεριδίων του αμοιβαίου κε−
φαλαίου της παραγράφου 1 εξομοιώνονται οι ενέργειες
της Α.Ε.Δ.Α.Κ., ώστε να μην αποκλίνει η χρηματιστηριακή
τιμή των μεριδίων του από την καθαρή αξία του ενερ−
γητικού του, σε ποσοστό που ορίζεται με απόφαση της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή
της να καθορίζει τα στοιχεία που υποβάλλονται για την
παροχή άδειας σύστασης των αμοιβαίων κεφαλαίων της
παραγράφου 1 του άρθρου 24, των οποίων τα μερίδια ει−
σάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,
επιπλέον εκείνων που μνημονεύονται στην παράγραφο
3 του άρθρου 12.
4. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπο−
ρεί να καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις
εισαγωγής, καταχώρησης και διαπραγμάτευσης των
μεριδίων στην οργανωμένη αγορά, τα σχετικά με την
εκκαθάριση των συναλλαγών με αντικείμενο αυτά τα
μερίδια, καθώς και τις προϋποθέσεις αναστολής και
διαγραφής τους, β) οι υποχρεώσεις που βαρύνουν την
Α.Ε.Δ.Α.Κ. λόγω της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης
των μεριδίων, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο ορισμός
ενός τουλάχιστον ειδικού διαπραγματευτή και οι όροι
της μεταξύ τους σύμβασης, γ) τα πρόσθετα στοιχεία
που θα περιέχει ο κανονισμός, το πλήρες και απλοποι−
ημένο ενημερωτικό δελτίο, οι εκθέσεις και οι καταστά−
σεις τους, δ) τεχνικά θέματα ή λεπτομέρειες για την
εφαρμογή της παραγράφου 2, σχετικά με τις ενέργειες
με τις οποίες θα επιδιώκεται η χρηματιστηριακή τιμή
των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου να μην αποκλίνει
από την καθαρή αξία του ενεργητικού του, πάνω από
το προβλεπόμενο όριο, ιδίως για την ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού και ε) κάθε άλλο σχετικό ζήτημα ή
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετικά με τη λειτουργία
αυτών των αμοιβαίων κεφαλαίων.
5. Στον Κανονισμό της οργανωμένης αγοράς, που
εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003,
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εισαγωγή και τη δι−
απραγμάτευση των μεριδίων των αμοιβαίων κεφαλαίων
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμ−
βανομένων και θεμάτων σχετικά με τις υποχρεώσεις του
ειδικού διαπραγματευτή. Στον Κανονισμό Εκκαθάρισης
των χρηματιστηριακών συναλλαγών ρυθμίζονται επίσης
θέματα σχετικά με την εκκαθάριση των συναλλαγών
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με αντικείμενο μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.»
Άρθρο 29
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης
1. Επιτρέπεται η λειτουργία Πολυμερούς Μηχανισμού
Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) που τελεί υπό τη διαχείριση
χρηματιστηρίου κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν.
3152/2003, με σκοπό την κατάρτιση συναλλαγών για
την αγορά και πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων τα
οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυ−
τόν. Η κατάρτιση των συναλλαγών αυτών, που είναι
χρηματιστηριακές κατά την έννοια της παραγράφου
1 του άρθρου 15 του ν. 3632/1928, της παραγράφου 1
του άρθρου 20 του ν. 1806/1988 και της παραγράφου 2
του άρθρου 9 του ν. 2579/1998, διενεργείται σύμφωνα
με τους κανόνες λειτουργίας του ΠΜΔ που ορίζει ο
διαχειριστής του.
2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει τη λειτουργία
του ΠΜΔ αφού διαπιστώσει ότι ο διαχειριστής του έχει
καταρτίσει κανόνες λειτουργίας με το ελάχιστο περι−
εχόμενο που προβλέπεται στην επόμενη παράγραφο
και διαθέτει αποτελεσματικούς μηχανισμούς και δια−
δικασίες:
(α) για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τους
κανόνες λειτουργίας του των προσώπων που καταρ−
τίζουν συναλλαγές στον ΠΜΔ, καθώς και των εταιριών
των οποίων κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο δια−
πραγμάτευσης στον ΠΜΔ,
(β) για την παρακολούθηση των συναλλαγών που δι−
ενεργούνται στον ΠΜΔ και
(γ) για τον εντοπισμό τυχόν παραβάσεων των κανό−
νων λειτουργίας του από πρόσωπα που καταρτίζουν
συναλλαγές ή από εταιρίες των οποίων κινητές αξίες
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον ΠΜΔ και
τον εντοπισμό τυχόν μη ομαλών συνθηκών διαπραγμά−
τευσης των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον ΠΜΔ.
3. Με τους κανόνες λειτουργίας που καταρτίζει ο δι−
αχειριστής του ΠΜΔ ρυθμίζονται θέματα σχετικά:
(α) με την οργάνωση και λειτουργία του ΠΜΔ,
(β) τη διαδικασία και τους όρους και προϋποθέσεις
υπό τις οποίες κινητές αξίες μπορεί να αποτελέσουν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον ΠΜΔ κατόπιν αιτή−
σεως του εκδότη τους,
(γ) τη διαδικασία και τους όρους και προϋποθέσεις
υπό τις οποίες χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν είναι
κινητές αξίες μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δι−
απραγμάτευσης στον ΠΜΔ,
(δ) προκειμένου για κινητές αξίες την αναγκαία δια−
σπορά τους στο ευρύ κοινό,
(ε) τις υποχρεώσεις των εταιριών με κινητές αξίες οι
οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον
ΠΜΔ, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο και χρόνο παροχής
τακτικής και έκτακτης πληροφόρησης,
(στ) τη θέσπιση κατηγοριών διαπραγμάτευσης των
χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης στον ΠΜΔ και τις περιπτώσεις μετα−
φοράς τους σε άλλη κατηγορία,
(ζ) την πραγματοποίηση εταιρικών πράξεων των εται−
ριών με κινητές αξίες οι οποίες αποτελούν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης στον ΠΜΔ,
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(η) την παρακολούθηση των συναλλαγών επί των χρη−
ματοπιστωτικών μέσων και της μεταβολής των ποσο−
στών των βασικών μετόχων των εταιρειών, των οποίων
μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον
ΠΜΔ,
(θ) την προσωρινή διακοπή διαπραγμάτευσης των
χρηματοπιστωτικών μέσων κατά τη διάρκεια της συ−
νεδρίασης,
(ι) την αναστολή διαπραγμάτευσης χρηματοπιστω−
τικών μέσων και τις προϋποθέσεις επαναδιαπραγμά−
τευσης των χρηματοπιστωτικών μέσων που ήταν σε
αναστολή, καθώς και τη διαγραφή τους,
(ια) τα κριτήρια και τις γενικές κατευθύνσεις για τον
καθορισμό των δικαιωμάτων εγγραφής, των πάσης
φύσεως δικαιωμάτων και της περιοδικής συνδρομής
των εταιριών, των οποίων οι κινητές αξίες αποτελούν
αντικείμενο διαπραγμάτευσης στον ΠΜΔ,
(ιβ) την οργάνωση των συναλλαγών,
(ιγ) τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης,
(ιδ) τα τεχνικής φύσεως θέματα για την κατάρτιση
των χρηματιστηριακών συμβάσεων και τον τρόπο υπο−
λογισμού της τιμής κλεισίματος,
(ιε) τη διαπραγμάτευση των χρηματοπιστωτικών μέ−
σων,
(ιστ) τους όρους διενέργειας συναλλαγών στον ΠΜΔ
και τα πρόσωπα που δύνανται να καταρτίζουν συναλλα−
γές σε αυτόν, καθώς και τις συνέπειες της παραβιάσεως
των ρυθμίσεων των κανόνων λειτουργίας του ΠΜΔ,
(ιζ) τους μηχανισμούς εκκαθάρισης και διακανονισμού,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
4. Οι κανόνες λειτουργίας του ΠΜΔ γνωστοποιούνται
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύονται σε
ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του διαχειριστή
του. Από τη δημοσίευσή τους οι κανόνες λειτουργίας
δεσμεύουν τα πρόσωπα που καταρτίζουν συναλλαγές
στον ΠΜΔ, τους εκδότες των κινητών αξιών οι οποίες
αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αυτόν και
τα πρόσωπα στα οποία οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται.
Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση τροποποίησης των
κανόνων λειτουργίας.
5. Στους ΠΜΔ δεν εφαρμόζονται το άρθρο 8α του
κ.ν. 2190/1920 και οι κείμενες διατάξεις για τις οργανωμέ−
νες αγορές, πλην των διατάξεων των νόμων 3340/2005
και 3461/2006.
Άρθρο 30
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 3461/2006
1. Η περίπτωση (β) του άρθρου 8 του ν. 3461/2006
αντικαθίσταται ως εξής:
«(β) Οι κινητές αξίες της εταιρίας έχουν αποκτηθεί με
προαιρετική δημόσια πρόταση που υποβλήθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του νόμου αυτού προς όλους τους
κατόχους των κινητών αξιών και για το σύνολο των
κινητών αξίων τους, εφόσον το αντάλλαγμα της προ−
αιρετικής δημόσιας πρότασης ήταν εύλογο και δίκαιο
κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 9.»
2. Μετά το άρθρο 27 του ν. 3461/2006 προστίθεται νέο
άρθρο 27α ως εξής:
«Άρθρο 27α
1. Οι κατά το άρθρο 27 εξαγοραζόμενες κινητές αξί−
ες περιέρχονται στον προτείνοντα ελεύθερες βαρών,
δικαιωμάτων τρίτων ή κατασχέσεων.
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2. Εάν επί των εξαγοραζομένων κατά το άρθρο 27
κινητών αξιών έχει συσταθεί ενέχυρο ή επικαρπία, ή
βαρύνονται με κατάσχεση, ο προτείνων καταθέτει το
αντάλλαγμα της εξαγοράς υποχρεωτικά στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δ.) υπέρ δικαιού−
χου.
3. Στην περίπτωση που οι εξαγοραζόμενες κινητές
αξίες βαρύνονται με ενέχυρο:
(α) Εάν το ασφαλιζόμενο χρέος δεν έληξε την εί−
σπραξη έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να κάνουν από
κοινού ο ενεχυρούχος δανειστής και ο ενεχυραστής.
Αντί για είσπραξη ή μετά από αυτήν έχει δικαίωμα κα−
θένας από αυτούς να απαιτήσει την ασφαλή και έντοκη
τοποθέτηση των χρημάτων με την επιφύλαξη του δι−
καιώματος του ενεχύρου. Το είδος τοποθέτησης ορίζει
ο ενεχυραστής.
(β) Εάν το ασφαλιζόμενο χρέος έχει λήξει, την είσπρα−
ξη έχει δικαίωμα να κάνει μόνος του ο ενεχυρούχος
δανειστής, μόνο κατά το ποσό που απαιτείται για την
ικανοποίησή του.
4. Στην περίπτωση που έχει συσταθεί δικαίωμα επι−
καρπίας επί των εξαγοραζόμενων κινητών αξιών, η επι−
καρπία εκτείνεται στο αντάλλαγμα της εξαγοράς.
5. Στην περίπτωση που οι εξαγοραζόμενες κινητές
αξίες έχουν κατασχεθεί, η κατάσχεση εκτείνεται στο
αντάλλαγμα της εξαγοράς εφαρμοζομένων των διατά−
ξεων του Κ.Πολ.Δ. επί κατασχέσεων χρημάτων.»
3. Το άρθρο 30 του ν. 3461/2006 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 30
Υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης
σε περίπτωση μετασχηματισμού
1. Εάν ως συνέπεια εταιρικού μετασχηματισμού (συγ−
χώνευσης, διάσπασης ή μετατροπής), οι μέτοχοι εται−
ρίας με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά
πρόκειται να λάβουν μετοχές, εταιρικά μερίδια, άλλες
αξίες που δεν είναι εισηγμένες ή μετρητά, ο μετασχη−
ματισμός δεν θα είναι επιτρεπτός, αν προηγουμένως
δεν απευθυνθεί προς τους μετόχους δημόσια πρόταση
για την εξαγορά των μετοχών τους.
2. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να εξειδικεύεται ο τρό−
πος υπολογισμού του ανταλλάγματος σε μετρητά, να
ρυθμίζεται η διαδικασία της δημόσιας πρότασης της
παραγράφου 1 και να προβλέπονται πρόσθετοι όροι για
την υποβολή της, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό
αναγκαίο θέμα και λεπτομέρεια.
3. Η δημόσια πρόταση της παραγράφου 1 δεν θα εί−
ναι αναγκαία, αν ο μετασχηματισμός αποφασίζεται με
πλειοψηφία του 95% του μετοχικού κεφαλαίου.»
Άρθρο 31
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2843/2000
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 2843/2000
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως ποντοπόρα πλοία για τις ανάγκες του παρόντος
νόμου θεωρούνται μόνο τα πάσης φύσεως φορτηγά
πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των τριών χιλιάδων
(3.000) κόρων.»
2. Το άρθρο 12 του ν. 2843/2000 αντικαθίσταται ως
εξής:

« Άρθρο 12
Ενεργητικό της εταιρείας
1. Το ενεργητικό των Ε.Ε.Π.Ν. επενδύεται υποχρεωτικά
ως εξής:
(α) Στο σύνολο των μετοχών και των ψήφων πλοιο−
κτητριών εταιριών τεσσάρων τουλάχιστον φορτηγών
ποντοπόρων πλοίων. Η αξία κάθε επένδυσης δεν επι−
τρέπεται να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%)
της συνολικής λογιστικής αξίας του ενεργητικού της
Ε.Ε.Π.Ν.. Στις παραπάνω πλοιοκτήτριες εταιρίες μπορούν
να περιλαμβάνονται εταιρίες των οποίων ποντοπόρα
πλοία βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Οι ανωτέρω μετοχές
είναι δυνατόν να ανήκουν στην Ε.Ε.Π.Ν. είτε απευθείας
είτε μέσω εταιριών χαρτοφυλακίου των οποίων το 100%
του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην Ε.Ε.Π.Ν..
(β) Σε μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις και πιστωτι−
κούς τίτλους ισοδύναμης ρευστότητας.
Οι επενδύσεις της Ε.Ε.Π.Ν. των ανωτέρω περιπτώσεων
(α) και (β) δεν μπορεί να υπολείπονται του εβδομήντα
πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής λογιστικής αξίας
του ενεργητικού της.
Το υπόλοιπο είκοσι πέντε τοις εκατό ( 25%) του ενερ−
γητικού δύναται να επενδύεται και:
(i) σε μετοχές που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον
δέκα τοις εκατό (10%) των μετοχών και ψήφων πλοιο−
κτητριών εταιριών φορτηγών ποντοπόρων πλοίων. Στις
παραπάνω πλοιοκτήτριες εταιρίες μπορούν να περι−
λαμβάνονται εταιρίες των οποίων τα ποντοπόρα πλοία
βρίσκονται υπό ναυπήγηση. Οι ανωτέρω μετοχές είναι
δυνατόν να ανήκουν στην Ε.Ε.Π.Ν. είτε απευθείας είτε
μέσω εταιριών χαρτοφυλακίου των οποίων το εκατό
τοις εκατό (100%) του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στην
Ε.Ε.Π.Ν. ή/και
(ii) σε μετοχές διαχειριστριών εταιριών πλοίων, κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του πα−
ρόντος, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον
πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του μετοχικού κεφαλαίου
και των ψήφων ή/και
(iii) σε ακίνητα ή κινητά πράγματα που εξυπηρετούν
άμεσες λειτουργικές ανάγκες της Ε.Ε.Π.Ν. ή/και των
εταιριών των ανωτέρω περιπτώσεων (α), (i) και (ii).
Η Ε.Ε.Π.Ν. δύναται να συνάπτει συμβάσεις σε παράγω−
γα χρηματοπιστωτικά μέσα με σκοπό την αντιστάθμιση
(hedging) των συναλλαγματικών και των επιτοκιακών
κινδύνων.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί με απόφασή της
να ρυθμίζει κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
2.(α) Η αποτίμηση της αξίας των μετοχών πλοιοκτη−
τριών εταιριών της παραγράφου 1 περιπτώσεις (α) και
(i) γίνεται από δύο ορκωτούς ελεγκτές από κοινού, από
τους οποίους ο ένας μπορεί να είναι διεθνώς αναγνω−
ρισμένος ελεγκτικός οίκος, ο οποίος έχει τις προϋπο−
θέσεις πραγματοποίησης ελέγχου με βάση τα διεθνή
λογιστικά πρότυπα. Ο προσδιορισμός της αξίας των
πλοίων (συμπεριλαμβανομένων και των ναυπηγουμέ−
νων) γίνεται από δύο ανεξάρτητους μεσιτικούς οίκους
αγοραπωλησιών πλοίων, διεθνούς κύρους, οι οποίοι
επιλέγονται από κατάλογο που καταρτίζεται από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Ναυ−
τικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Εάν δεν επιτυγχάνεται
συμφωνία μεταξύ των εκτιμητών και η υψηλότερη απο−
τιμηθείσα αξία υπερβαίνει τη χαμηλότερη:
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(i) μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%), ως αξία του
πλοίου δεν μπορεί να ληφθεί μεγαλύτερη από αυτή που
προκύπτει ως μέσος όρος των δύο αποτιμήσεων,
(ii) κατά ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό
(5%), ο οριστικός προσδιορισμός της αξίας του πλοίου
γίνεται από τρίτο οίκο τον οποίο επιλέγουν οι δύο πρώ−
τοι μεσιτικοί οίκοι από τον παραπάνω κατάλογο.
(β) Ο υπολογισμός της αξίας των στοιχείων των επεν−
δύσεων της παραγράφου 1 περιπτώσεις (β), (i) και (iii)
γίνεται από διεθνούς φήμης ελεγκτικό οίκο ή τράπεζα
επενδύσεων με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.
(γ) Οι αποτιμήσεις που προβλέπονται στην παρούσα
παράγραφο θα γίνονται κατά τη σύσταση της Ε.Ε.Π.Ν.,
κατά την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών και
μετά την εισαγωγή τους ετησίως κατά τη σύνταξη της
ετήσιας οικονομικής έκθεσης.
(δ) Οι προβλεπόμενες από την παρούσα παράγραφο
αποτιμήσεις γίνονται με δαπάνη της Ε.Ε.Π.Ν..»
3. Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης που προβλέπονται
στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 18 και οι υποχρε−
ώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 2843/2000
ισχύουν για την Ε.Ε.Π.Ν. από την εισαγωγή της στο
Χρηματιστήριο Αθηνών και εφεξής, παράλληλα με οποι−
εσδήποτε άλλες υποχρεώσεις ενημερώσεως έχουν οι
εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Άρθρο 32
Τροποποίηση και συμπλήρωση άλλων διατάξεων
1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του ν. 3340/2005
τροποποιείται ως εξής:
«5. Κατά την επιμέτρηση των προστίμων που επιβάλ−
λονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, λαμβάνονται εν−
δεικτικά υπόψη η αξία των παράνομων συναλλαγών, το
τυχόν επιτευχθέν οικονομικό όφελος, η επίπτωση της
παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και
στη διάχυση ορθής και έγκυρης πληροφόρησης στο
επενδυτικό κοινό, ο βαθμός συνεργασίας με την Επι−
τροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης,
ελέγχου−έρευνας από την τελευταία, οι ανάγκες της
ειδικής και γενικής πρόληψης, η τυχόν καθ’ υποτροπή
τέλεση παραβάσεων του παρόντος νόμου και η τέλεση
παραβάσεων της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαι−
αγορά.»
2. Στις μετοχές που εκποιούνται, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν.3371/2005, περιλαμβά−
νονται και οι μετοχές που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορ−
φή υπέρ των δικαιούχων των ενσώματων ονομαστικών
μετοχών που δεν έχουν κατατεθεί για αποϋλοποίηση
και προέρχονται από εταιρικές πράξεις, όπως, ενδει−
κτικώς, από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με ή χωρίς
καταβολή μετρητών, από διανομή δωρεάν μετοχών, από
διάσπαση (split) ή συγχώνευση (reverse split) μετοχών, ή
από μετατροπή μετοχών από προνομιούχες σε κοινές
και αντιστρόφως.
Άρθρο 33
Τελικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και με
την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
3 καταργούνται οι διατάξεις:
(α) του π.δ. 360/1985 (ΦΕΚ 129 Α΄),
(β) του π.δ. 51/1992 (ΦΕΚ 22 Α΄),
(γ) των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 11, του
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άρθρου 11α, του άρθρου 12, του άρθρου 13, των παρα−
γράφων 1 και 2 του άρθρου 14, της παραγράφου 2 του
άρθρου 15 και του άρθρου 18 του ν. 3371/2005.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ−
γούνται τα άρθρα 13 και 15 του ν. 2843/2000.
3. Οι διατάξεις που καταργούνται με την παράγρα−
φο 1 εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε παραβατικές
συμπεριφορές οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την έναρ−
ξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μεταγενέστερα στην
περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4.
Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στις
παραπάνω καταργούμενες διατάξεις νοούνται εφεξής
οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόμου.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 7 εφαρμόζονται
στις ετήσιες και περιοδικές οικονομικές καταστάσεις
και εκθέσεις που αφορούν σε οικονομικές χρήσεις που
αρχίζουν την ή μετά την 20ή Ιανουαρίου 2007. Οι δι−
ατάξεις που καταργούνται με τις περιπτώσεις (α) και
(γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλην των
διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 11, των
παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 12 και της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 13 του ν. 3371/2005, εξακολουθούν να
εφαρμόζονται στις ετήσιες και περιοδικές οικονομικές
καταστάσεις και εκθέσεις που αφορούν σε οικονομικές
χρήσεις που έχουν αρχίσει πριν την 20ή Ιανουαρίου
2007.
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3371/2005
αναριθμείται σε μοναδική παράγραφο του εν λόγω άρ−
θρου.
Άρθρο 34
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 7 του ν. 3424/2005
(ΦΕΚ 305 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η Αρχή υποστηρίζεται από επιστημονικό, διοικητι−
κό και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο αποσπάται από
τα Υπουργεία και τους φορείς που αναφέρονται στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εκπρόσωποι των
οποίων μετέχουν ως Μέλη στην Αρχή. Για το σκοπό
αυτόν, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών, συνιστώνται και κατανέμονται στις υπηρεσίες
της Αρχής έως πενήντα (50) συνολικά θέσεις, οι οποίες
πληρούνται με απόσπαση. Ειδικότερα σε θέσεις επιστη−
μονικού προσωπικού αποσπώνται υπάλληλοι με ειδικές
γνώσεις και εμπειρία στην αντιμετώπιση υποθέσεων νο−
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και καταπολέμησης
σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων.
Οι αποσπάσεις του προσωπικού που αναφέρεται στα
προηγούμενα εδάφια γίνονται, μετά από πρόταση του
Προέδρου της Αρχής, κατά παρέκκλιση των κειμένων
διατάξεων είτε:
i. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού,
αν ο αποσπώμενος προέρχεται από Υπουργείο.
ii. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, μετά από γνώμη του Διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος ή των Προέδρων των άλλων κατά περίπτωση
φορέων, αν ο αποσπώμενος προέρχεται από φορείς εκ
των αναφερομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος
άρθρου.
Οι υπηρετούντες με απόσπαση στην Αρχή λαμβάνουν
το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων
και λοιπών αμοιβών, από την υπηρεσία από την οποία
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έχουν αποσπασθεί, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται,
καθώς και τις πρόσθετες αμοιβές που καθορίζονται,
κατά την παράγραφο 12 του αυτού άρθρου.»
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 7 του ν. 3424/2005
(ΦΕΚ 305 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης
διάταξης, οι αποδοχές του Προέδρου, η αποζημίωση
των Μελών, των εντεταλμένων σε Διευθύνσεις και στο
Γραφείο Ερευνών Μελών και οι πρόσθετες αμοιβές του
προσωπικού που υπηρετεί με απόσπαση.
Οι ανωτέρω αποδοχές, αποζημιώσεις και πρόσθετες
αμοιβές βαρύνουν τις πιστώσειςτου προϋπολογισμού
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.»
3. Η παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146
Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι−
τροπής Κεφαλαιαγοράς που εγκρίνεται από τον Υπουρ−
γό Οικονομίας και Οικονομικών και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός
Οικονομικής Διαχείρισης. Με τον Κανονισμό αυτόν
προσδιορίζονται οι λειτουργικές δαπάνες της Επιτρο−
πής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες είναι αναγκαίες για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η διαδικασία έγκρισής
τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Από τη δημοσίευση του παραπάνω Κανονισμού Οι−
κονομικής Διαχείρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε
άλλη σχετική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του
Κανονισμού αυτού.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
16 του ν. 3229/2004 (ΦΕΚ 38 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής καθορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.»
Άρθρο 35
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 1796/1988 (ΦΕΚ
152 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με
την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πι−
στώσεων» (Ο.Α.Ε.Π.). Ο Ο.Α.Ε.Π. εδρεύει στην Αθήνα και
έχει σκοπό την υποστήριξη της εξαγωγικής δραστη−
ριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς και τη
διαχείριση καθεστώτων εγγυήσεων που παρέχονται
από το Ελληνικό Δημόσιο σε ημεδαπές ή αλλοδαπές
τράπεζες, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς χρηματοπιστωτι−
κούς οργανισμούς ή οίκους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς
τεχνικούς οίκους, ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρίες χρη−
ματοδοτικής μίσθωσης και εταιρίες γενικά, στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευ−
τήριο και Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου, καθώς και σε
ξένες Κυβερνήσεις για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών
επιστολών και πιστώσεων στον τομέα της ναυπηγικής
βιομηχανίας, με την παροχή των υπηρεσιών που προ−
βλέπεται στα επόμενα άρθρα.»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 1796/1988 (ΦΕΚ 152 Α΄), όπως
ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«4. Ο Ο.Α.Ε.Π. αναλαμβάνει τη διαχείριση καθεστώτων
εγγυήσεων που παρέχονται από το Ελληνικό Δημόσιο
για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πι−
στώσεων στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, στο
πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με την Ευρω−
παϊκή Νομοθεσία και ειδικότερα εγγυήσεων που παρέ−

χονται τόσο προς ημεδαπές επιχειρήσεις ναυπήγησης
όσο και ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις, τελικούς
αγοραστές, εφόσον το σύνολο των εργασιών ναυπή−
γησης θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Η διαχείριση
περιλαμβάνει:
α. Τη λήψη αιτημάτων για την παροχή εγγυήσεων
από το Ελληνικό Δημόσιο στον τομέα της ναυπηγικής
βιομηχανίας.
β. Την εγκατάσταση, κατάλληλου μοντέλου αξιολό−
γησης κινδύνου εξειδικευμένο και προσαρμοσμένο στα
ελληνικά δεδομένα.
γ. Την αξιολόγηση με βάση το μοντέλο που θα αφορά
τόσο τον πλοιοκτήτη, τελικό αγοραστή, όσο και την
κατασκευάστρια επιχείρηση, ναυπηγείο και συγγενείς
οντότητες.
δ.Την απόκτηση της κατάλληλης υποδομής υποστή−
ριξης αυτής της δραστηριότητας.
ε. Τη χρήση αντίστοιχης ή κατάλληλης αξιόπιστης
μεθόδου αξιολόγησης του χρηματοπιστωτικού ιδρύ−
ματος.
στ. Τη σύνταξη σχετικής εισήγησης προς την Υποε−
πιτροπή του Άρθρου 6 του ν. 2322/1995, με βάση την
ανωτέρω αξιολόγηση.
ζ. Την παρακολούθηση εφαρμογής των καθεστώτων
εγγυήσεων.
η. Τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης της
πορείας των καθεστώτων που θα υποβάλλει στο Υπουρ−
γείο Οικονομίας και Οικονομικών για την τήρηση των
διαδικασιών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία.
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, ορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής της
παραγράφου 4.»
3. Στο άρθρο 5 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως
ισχύει, προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:
«6. Όταν η Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 5 του
παρόντος νόμου εξετάζει προτάσεις χορήγησης εγγυ−
ήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο στον τομέα της ναυ−
πηγικής βιομηχανίας που υποβάλλονται κατ’ αποκλει−
στικότητα στον Ο.Α.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 1796/1998 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετέ−
χουν ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ως Πρό−
εδρος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός Εμπορικής
Ναυτιλίας, καθώς και ο Υφυπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται
οι Δημοσιονομικές Υποθέσεις.
7. Η Επιτροπή αξιολογεί και εγκρίνει ή απορρίπτει
προτάσεις χορήγησης εγγυήσεων από το Ελληνικό Δη−
μόσιο στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, αποκλει−
στικά για αυτές που υπάγονται στο εγκεκριμένο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθεστώς, χωρίς να παρεμβαίνει
στη βαθμολογία της αξιολόγησης.
8. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις
για τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα σύμφωνα με τις
προβλέψεις του άρθρου 16 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄).
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών ορίζεται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των
παραγράφων 6 και 7.»
4. Στο άρθρο 6 του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως
ισχύει, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«8. Όταν η Υποεπιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 6
του παρόντος νόμου εξετάζει προτάσεις χορήγησης
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εγγυήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο στον τομέα της
ναυπηγικής βιομηχανίας που υποβάλλονται κατ’ απο−
κλειστικότητα στον Ο.Α.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 1796/1998, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
μετέχει και εκπρόσωπος του Ο.Α.Ε.Π..»
Άρθρο 36
1. Οι πρόεδροι των Διοικητικών Συμβουλίων των φο−
ρέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με
εξαίρεση αυτών που υποδεικνύονται ή εκλέγονται από
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και αρμόδιους φορείς,
όπως το Τ.Ε.Ε. ή διορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις
λόγω αξιώματος ή θέσης, πρέπει να έχουν τα ακόλουθα
προσόντα:
α. να είναι πτυχιούχοι σχολών Α.Ε.Ι.,
β. να έχουν αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία σε θέ−
ματα διοίκησης και
γ. να έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα κοι−
νωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.
2. Η διαδικασία επιλογής Προέδρου για καθέναν από
τους ως άνω φορείς ορίζεται ως εξής:
α. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιότητας μέσα σε απο−
κλειστική προθεσμία που ορίζεται από τον Υπουργό
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και δημοσι−
εύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες
πανελλήνιας κυκλοφορίας.
β. Κατάρτιση από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων καταλόγου υποψηφίων που περιλαμβάνει
όσους εξεδήλωσαν ενδιαφέρον και διαπιστώνεται από
τα υποβαλλόμενα από αυτούς δικαιολογητικά ότι πλη−
ρούν τα προσόντα της παραγράφου 1.
γ. Επιλογή, από τον κατάλογο υποψηφίων της πα−
ραγράφου 2β, του Προέδρου του Δ.Σ. από επιτροπή
αποτελούμενη από τους κατωτέρω με τους αναπλη−
ρωτές τους:
αα. Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως
πρόεδρο χωρίς δικαίωμα ψήφου.
ββ. Τον Πρόεδρο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης των εργαζομένων που έχουν σχέση με τον
ασφαλιστικό φορέα, ελλείπουσας δε τέτοιας οργάνω−
σης από τον Πρόεδρο της δευτεροβάθμιας που έχει τα
περισσότερα μέλη.
γγ. Τον Πρόεδρο της συνδικαλιστικής οργάνωσης των
εργοδοτών που έχουν σχέση με τον ασφαλιστικό φορέα.
Για φορείς που ασφαλίζουν υπαλλήλους του δημόσιου
τομέα, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δημοσίων επι−
χειρήσεων, Τραπεζών και Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας
εκπρόσωπος των εργοδοτών υποδεικνύεται από τους
φορείς αυτούς. Για τους φορείς αυτοαπασχολουμένων
ορίζεται ένας ακόμη εκπρόσωπος της προηγούμενης
περίπτωσης.
δδ. Τον Πρόεδρο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής
οργάνωσης των συνταξιούχων που έχουν σχέση με το
φορέα, ελλείπουσας δε τέτοιας οργάνωσης από τον
Πρόεδρο της δευτεροβάθμιας και εν ελλείψει της πρω−
τοβάθμιας.
εε. Από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγο−
ράς.
στστ. Από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
δ. Ο υποψήφιος Πρόεδρος επιλέγεται με πλειοψηφία
των μελών της επιτροπής με τη σύμφωνη γνώμη του
εκπροσώπου της Τράπεζας της Ελλάδος και του εκπρο−
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σώπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και διορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας.
3. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας καθορίζονται ο τρόπος λειτουρ−
γίας της ανωτέρω επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.
4. Οι Διοικητές, οι Υποδιοικητές, οι Πρόεδροι με εξαί−
ρεση αυτών που διορίζονται λόγω αξιώματος ή θέσης
και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ανεξάρτητα
εάν εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τις συνδικαλι−
στικές οργανώσεις ή φορείς των φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης διορίζονται για τριετή θητεία και δεν επι−
τρέπεται η εκλογή ή ο διορισμός τους για περισσότερες
από τρεις θητείες.
5. Ο Πρόεδρος του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και του Ενιαίου Ταμείου
Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ) επιλέγονται
με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της
Βουλής και διορίζονται με προεδρικό διάταγμα.
6. α. Από τη δημοσίευση του παρόντος λήγει η θη−
τεία όλων των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας πλην των
εκλεγμένων μελών και των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και
του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π..
β. Με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας γίνεται εντός τεσσάρων μηνών από
τη δημοσίευση του παρόντος, ανασυγκρότηση όλων
των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας και καταργείται η
συμμετοχή των μελών, που διορίζονται στα Διοικητικά
Συμβούλια κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. Α4 του άρθρου
40 του ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως αντικαταστάθη−
κε με την παρ.2 του άρθρου 87 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ
101 Α΄) πλην των ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ. Οι εκπρό−
σωποι του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας που συμμετέχουν ως μέλη στα Διοικητικά
Συμβούλια πρέπει απαραίτητα να είναι προϊστάμενοι
διευθύνσεων ή τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων και εν ελλείψει αυτών υπάλληλοι
ΠΕ κατηγορίας με τουλάχιστον δεκαπενταετή υπηρε−
σία και Α΄ βαθμό και επιλέγονται από το Β΄ κλιμάκιο
του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης. Στα Διοικητικά
Συμβούλια των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης συμμετέχει
και ένας υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με τα προσόντα που περιγράφονται στα
προηγούμενο εδάφιο.
γ. Με όμοια απόφαση ανακαθορίζεται ο αριθμός των
μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των φορέων Κοι−
νωνικής Ασφάλισης των οποίων ο αριθμός μετά την
εφαρμογή της παραγράφου 6β είναι μικρότερος των
πέντε ή έχουν άρτιο αριθμό μελών.
7. Τα Διοικητικά Συμβούλια συνεχίζουν να λειτουργούν
με την υφιστάμενη σύνθεση μέχρι την ανασυγκρότηση
και ανασύνθεσή τους.
8. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού:
α. Επανακρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις των προ−
ηγούμενων παραγράφων όλα τα πρόσωπα των παρα−
γράφων 1 και 5.
β. Οι διατάξεις της παρ. Α4 του άρθρου 40 του ν. 1884/
1990 (ΦΕΚ 81 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.
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2 του άρθρου 87 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) ισχύουν
μόνο για το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και ΟΓΑ και καταργείται κάθε
αντίθετη διάταξη.
9. Στο άρθρο 2 του π.δ. 80/1997 (ΦΕΚ 68 Α΄) προστί−
θεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Το κλαδικό λογιστικό σχέδιο του άρθρου 1, όπως
συμπληρώνεται με το άρθρο 2, του παρόντος προε−
δρικού διατάγματος, εφαρμόζεται από όλους τους Ορ−
γανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης από 1ης
Ιανουαρίου 2008. Οι ανωτέρω Οργανισμοί παράλληλα με
την υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού συστή−
ματος υποχρεούνται στη δημοσίευση των οικονομικών
τους καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά

Πρότυπα (Δ.Λ.Π.). Η αποτίμηση των χρηματοοικονομικών
μέσων των Οργανισμών Κύριας και Επικουρικής Ασφά−
λισης θα πρέπει να είναι σύμφωνη και με τις διατάξεις
του ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105 Α΄).»
Άρθρο 37
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει δύο (2) μήνες από
τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
με εξαίρεση τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35 και 36,
των οποίων η ισχύς αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις τους.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2007
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2164

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*01000913004070024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster@et.gr

