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ΑΠΟΦΑΣΗ  
7/372/15.2.2006 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
_____________________ 

 
 

Θέµα:  Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του ∆Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
«Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων» (ΦΕΚ 
B/1487/6.12.2000). 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 

Αφού έλαβε υπόψη:  
1. Τις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) παραγράφου 1 του άρθρου 1 του νόµου 2836/2000 (ΦΕΚ 

Α/168/24.7.2000) 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 νόµου 2836/2000 (ΦΕΚ Α/168/24.7.2000) 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 νόµου 1969/1991, (ΦΕΚ Α/167/ 

30.10.1991) «Εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατάξεις 
εκσυγχρονισµού και εξυγίανσης της κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», όπως 
συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 του νόµου 2198/1994 (ΦΕΚ A/43/22.3.1994). 

4. Το άρθρο 10 του νόµου 3401/2005 (ΦΕΚ Α’ 257/17.10.2005) «Ενηµερωτικό δελτίο 
δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγµάτευση»,  

5. Την απόφαση 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς 
των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων» (ΦΕΚ Β/1487/6.12.2000), όπως ισχύει. 

6. Τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 για την 
εφαρµογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στα ενηµερωτικά δελτία, τη µορφή 
των ενηµερωτικών δελτίων, την ενσωµάτωση πληροφοριών µέσω παραποµπής, τη 
δηµοσίευση των ενηµερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφηµίσεων 
(Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L149, 30.04.2004). 

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005) όπως ισχύει.  

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
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Άρθρο 1 
Το άρθρο 8 της απόφασης υπ’ αριθµ. 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
αντικαθίσταται ως εξής: 
 

« Άρθρο 8 
Ετήσιο ∆ελτίο 

 
1. Κάθε Εταιρία υποχρεούται να εκδίδει και να καθιστά διαθέσιµο στο κοινό Ετήσιο ∆ελτίο 
µε σκοπό να παρέχει τακτική και επαρκή πληροφόρηση στους επενδυτές σχετικά µε τις 
δραστηριότητές της. Τα στοιχεία που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο πρέπει να είναι αληθή, 
ακριβή, πλήρη, ορθά και σαφή. Από την υποχρέωση έκδοσης Ετήσιου ∆ελτίου εξαιρείται η 
Τράπεζα της Ελλάδος. 

 
2. Το Ετήσιο ∆ελτίο περιέχει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 
α) Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σε ενοποιηµένη και µη βάση που έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
β) Τα συνοπτικά ετήσια στοιχεία και πληροφορίες σε ενοποιηµένη και µη βάση που 
συντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης που προβλέπεται στο άρθρο 135 παρ. 4 του κ.ν. 
2190/1920 όπως ισχύει.  
γ) Την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σε 
ενοποιηµένη και µη βάση, που προβλέπεται στο άρθρο 136 του κ.ν. 2190/1920. 
δ) Τα πιστοποιητικά ελέγχου των ορκωτών ελεγκτών λογιστών επί των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων σε ενοποιηµένη και µη βάση. 
ε) Την έκθεση συναλλαγών της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν επιχειρήσεις, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει 
στ) Τις πληροφορίες του άρθρου 10 του ν. 3401/2005 που αφορούν την Εταιρία, τις µετοχές 
της καθώς και την αγορά κινητών αξιών στην οποία διαπραγµατεύονται οι µετοχές της, τις 
οποίες (πληροφορίες) η Εταιρία δηµοσίευσε και κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη 
διάρκεια της οικονοµικής χρήσης στην οποία αναφέρεται το Ετήσιο ∆ελτίο, κατ’ εφαρµογή 
της νοµοθεσίας. Οι πληροφορίες αυτές µπορεί να ενσωµατώνονται στο Ετήσιο ∆ελτίο µέσω 
παραποµπής. Στην περίπτωση αυτή, στο Ετήσιο ∆ελτίο περιλαµβάνεται πίνακας αντιστοιχίας 
των παραποµπών, ώστε οι επενδυτές να µπορούν να εντοπίζουν ευχερώς τις επί µέρους 
πληροφορίες.  
ζ) Αναφορά στο χώρο διαδικτύου όπου αναρτώνται, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, τα 
πιστοποιητικά ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή και οι εκθέσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, των εταιριών που ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρίας. 
 
3. Η Εταιρία δύναται να ενσωµατώσει στο Ετήσιο ∆ελτίο πρόσθετο πληροφοριακό υλικό, στο 
βαθµό που η εν λόγω παράθεση κρίνεται αναγκαία προκειµένου ο αναγνώστης να µορφώσει 
πληρέστερη άποψη για την οικονοµική κατάσταση και τις δραστηριότητές της.  
 
4. Το Ετήσιο ∆ελτίο διατίθεται στο κοινό το αργότερο 20 εργάσιµες ηµέρες µετά τη 
δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και σε κάθε περίπτωση δέκα (10) 
εργάσιµες ηµέρες πριν την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας µε 
δηµοσίευση που γίνεται:  
α)  σε έντυπη µορφή που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν στα γραφεία της 
οργανωµένης αγοράς ή της Εταιρίας, ή  
β)  σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
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i) Η δοµή του ετήσιου δελτίου να µην µπορεί να µεταβληθεί από το χρήστη 
ii) Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα να είναι ευχερής και να παρέχεται χωρίς χρέωση,  
iii) Οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουν ηλεκτρονικά και να     
εκτυπώσουν το Ετήσιο ∆ελτίο, ή  

γ) σε ηλεκτρονική µορφή στην ιστοσελίδα της οργανωµένης αγοράς στην οποία 
διαπραγµατεύονται οι µετοχές της Εταιρίας, ή 
δ) µε καταχώριση σε µία ή περισσότερες εφηµερίδες εθνικής ή ευρείας κυκλοφορίας. 
Ταυτόχρονα µε την ως άνω δηµοσιότητα, το Ετήσιο ∆ελτίο υποβάλλεται στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηµατιστήριο Αθηνών σε ηλεκτρονική µορφή, πληρώντας την 
προϋπόθεση της περίπτωσης β) σηµείο (i) ανωτέρω. 
 
5. Η Εταιρία διανέµει το Ετήσιο ∆ελτίο σε έντυπη µορφή δωρεάν στους παριστάµενους 
µετόχους στην ετήσια τακτική γενική συνέλευσή της.     
 
6. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 του 
π.δ. 360/1985, σύµφωνα µε τη περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 
2836/2000. 
 
 

Άρθρο 2 
 

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως.  
 
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
3. Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.                                    
 

Ο Γραµµατέας 
   
   

Ο Πρόεδρος Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
   
   
   

Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος  Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 
   
   
   

Τα Μέλη 
 
 
 
 


