
 
         

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  
3/348/19.7.2005 

τoυ ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
───────────────── 

 
 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς  
 

 
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 

 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 
Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 
2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/2000) για τη «συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την 
Κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) 
ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις». 
 
2. Την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/2000) για τη 
«συµπλήρωση της νοµοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθµίσεις θεµάτων 
Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, Φ.Π.Α., 
επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις». 
 
3. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991, (ΦΕΚ 
Α/167/1991) για τις «εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, 
διατάξεις εκσυγχρονισµού και εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», 
όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α/43/1994). 
 
4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005). 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 



 
Άρθρο 1 

1. Το άρθρο 1 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
(ΦΕΚ Β/1487/2000) αντικαθίσταται ως εξής: 

 
«Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής  
 
1. Η παρούσα απόφαση αφορά υποχρεώσεις εταιριών («εταιρίες») των οποίων 
τα χρηµατοπιστωτικά µέσα είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη 
αγορά που έχει την έδρα της ή λειτουργεί στην ελληνική επικράτεια.  
 
2. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση ισχύουν από την 
υποβολή της αίτησης εισαγωγής σε οργανωµένη αγορά και για όλο το διάστηµα κατά 
το οποίο τα χρηµατοπιστωτικά µέσα αυτά είναι εισηγµένα προς διαπραγµάτευση ή 
τελούν υπό καθεστώς αναστολής διαπραγµάτευσης, µέχρι τη διαγραφή τους 
σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία». 
 

Άρθρο 2 
Τα άρθρα 2 έως 4 και 6 έως 10 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς καταργούνται και τα άρθρα 11 έως 16 αναριθµούνται σε 3 έως 8, 
αντιστοίχως.   

 
Άρθρο 3 

 
Το άρθρο 5 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
αναριθµείται σε άρθρο 2 και τροποποιείται ως εξής:  

 
«Άρθρο 2 

Πρόσθετες Υποχρεώσεις  
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α/112/2005), κάθε 
εταιρία, σε περίπτωση δηµοσιοποίησης από τρίτο ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών οι 
οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν αισθητά την τιµή των χρηµατοπιστωτικών 
µέσων ή την τιµή των συνδεδεµένων µε αυτά παράγωγων µέσων σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του νόµου 
3340/2005, οφείλει:  
(α) εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι βάσιµες ή αληθείς να προβεί σε άµεση 

επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών διευκρινίζοντας ταυτόχρονα και το 



στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκονται τα γεγονότα στα οποία αναφέρονται οι 
σχετικές πληροφορίες, ή 

 (β) εφόσον οι πληροφορίες είναι ανυπόστατες ή ψευδείς ή ανακριβείς, να προβεί 
σε άµεση διάψευση ή στην επισήµανση της ανακρίβειας τέτοιων 
πληροφοριών, αντιστοίχως. 

 
2. Η ανακοίνωση της προηγούµενης παραγράφου γίνεται στην ελληνική γλώσσα 
και καταχωρείται: 
(α) στο διαδικτυακό τόπο της οργανωµένης αγοράς, και 
(β) στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή προκειµένου 

περί άλλης οργανωµένης αγοράς στο επίσηµο δελτίο της, και 
(γ) στην ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρία στο διαδίκτυο· η δηµοσιοποίηση της 

παρούσας περίπτωσης (γ) δεν µπορεί να γίνεται νωρίτερα από την 
δηµοσιοποίηση στο διαδικτυακό τόπο της οργανωµένης αγοράς και πρέπει να 
έχει ταυτόσηµο περιεχόµενο µε την δηµοσιοποίηση που πραγµατοποιείται στο 
Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών ή στο επίσηµο δελτίο 
άλλης οργανωµένης αγοράς. 

Η ανακοίνωση µπορεί να επαναληφθεί και µε άλλο τρόπο εφόσον έχει ουσιαστικά το 
ίδιο περιεχόµενο και γίνεται ταυτόχρονα ή µετά την ηµεροµηνία δηµοσιοποίησης στο 
σχετικό διαδικτυακό τόπο της οργανωµένης αγοράς. 
 
3. Η ανακοίνωση της παραγράφου 1 πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον εκείνα 
τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ορθή, επαρκή και σαφή πληροφόρηση του 
επενδυτικού κοινού και να µην περιέχει στοιχεία που επιδέχονται διττής ή ασαφούς 
ερµηνείας.».  
 
  

Άρθρο 4 
 
Μετά την αναρίθµησή τους σύµφωνα µε το άρθρο 2 της παρούσας, τα άρθρα 5, 6 και 
7 της  απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τροποποιούνται ως 
εξής: 
(α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, η φράση «να είναι διαθέσιµο σε αυτούς το 

Ετήσιο ∆ελτίο του άρθρου 16» αντικαθίσταται από τη φράση «να διανέµεται 
στους παριστάµενους µετόχους το Ετήσιο ∆ελτίο του άρθρου 8». 

(β) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, η φράση «µε τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 4, 5 και 8 της παρούσας» αντικαθίσταται από τη 
φράση «µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 10 έως 13 του ν. 



3340/2005 και στις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών των άρθρων, καθώς και στο άρθρο 2 της 
παρούσας». 

(γ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6, η φράση «που αναφέρονται στην παράγραφο 
3 του άρθρου 13» αντικαθίσταται από την φράση «που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 5». 

(δ) Στο άρθρο 7, η φράση «σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 
11 έως και 14 της παρούσας» αντικαθίσταται από τη φράση «σε περίπτωση 
παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 έως και 6 της παρούσας».  

 
Άρθρο 5 

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
2. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
(Τεύχος Β) 
 
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
 

Ο Γραµµατέας 
   
   
   

Ο Πρόεδρος   Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
   
   
   

Αλέξιος Α. Πιλάβιος  Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης  
   
   
 Τα Μέλη  

 


