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 Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προαιρετική αναβολή εφαρμογής του  
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου κατά ένα έτος 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 10 του ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την 
πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς 
διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91/Α/30.04.2007), όπως ισχύει: 

«Από την  1η Ιανουαρίου 2020, οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις συντάσσονται σε ενιαίο 
ηλεκτρονικό μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή 
Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών - ΕΑΚΑΑ) που ιδρύθηκε με τον 
Κανονισμό (ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα έχει προβεί σε 
ανάλυση κόστους/οφέλους.» 

Σας ενημερώνουμε ότι στη συμβιβαστική πρόταση τροποποίησης του Κανονισμού (EU) 2017/1129 
(Prospectus Regulation), στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την COVID-19 
πανδημία, που πρόκειται να υιοθετηθεί εντός του α΄ τριμήνου του 2021, έχει ενσωματωθεί 
τροποποίηση της Οδηγίας για τη Διαφάνεια 2004/109/EC σχετικά με τη δυνατότητα υιοθέτησης 
μέτρου αναβολής της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφοτύπου (European 
Single Electronic Format - ESEF) από τα κράτη μέλη. 

Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους εκδότες να ετοιμάσουν τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις τους σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο για τα οικονομικά έτη που 
ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά, υπό την προϋπόθεση ότι θα κοινοποιήσουν στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αιτιολογημένη πρόθεση τους να επιτρέψουν αυτή την καθυστέρηση. 

Με το από 21.01.2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών 
(https://www.minfin.gr/documents/20182/15388601/%CE%94%CE%A4_ESEF_210121.pdf/8d450b
8a-46dd-469a-b40a-9be88c53acf8) ανακοινώθηκε η πρόθεση της Ελλάδας να υιοθετήσει το  
ανωτέρω μέτρο.  

Ειδικότερα, στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και σε συνέχεια 
της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2020, να 
δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη για την υιοθέτηση του μέτρου αναβολής κατά ένα (1) έτος της 
εφαρμογής του ESEF (European Single Electronic Format) για τη δημοσίευση των ετήσιων 
οικονομικών εκθέσεων των εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εκδοτριών εταιριών, το Υπουργείο 
Οικονομικών ανακοινώνει την πρόθεση της Ελλάδας να υιοθετήσει το ανωτέρω μέτρο.  
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Η σχετική νομοθετική ρύθμιση σε εθνικό επίπεδο θα λάβει χώρα μετά την επίσημη ενσωμάτωση 
του ανωτέρω μέτρου στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ήτοι μετά τη δημοσίευση της τροποποίησης του 
Κανονισμού (EΕ) 2017/1129 (Prospectus Regulation) που αναμένεται εντός του Α΄ τριμήνου του 
2021 και θα συμπεριλάβει διατάξεις για την τροποποίηση της Οδηγίας για τη Διαφάνεια 
2004/109/EC, όπου προβλέπεται η εφαρμογή του ESEF.  

Με τη θέσπιση του μέτρου της ανωτέρω αναβολής στο ελληνικό Δίκαιο θα επιτραπεί στις 
εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά εκδότριες εταιρίες να συμμορφωθούν με την υποχρέωση για 
σύνταξη ετήσιων οικονομικών εκθέσεων σε ESEF για τις χρήσεις που αρχίζουν πλέον από την 1η 
Ιανουαρίου 2021 και εφεξής. Σημειώνεται, επίσης, ότι όσες εισηγμένες εκδότριες εταιρίες το 
επιθυμούν, θα μπορούν να δημοσιεύσουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους για την οικονομική 
χρήση του 2020, με βάση τις απαιτήσεις του ESEF.»  

Συνεπώς, η σχετική υποχρέωση των εκδοτριών ισχύει σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 


