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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ     

      ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

ΑΠΟ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης, μέσω της 

οποίας καλούνται, σε πρώτο στάδιο, οι εταιρείες με κινητές αξίες εισηγμένες σε οργανωμένη 

αγορά της Ελλάδος εταιρείες (οι «εισηγμένες εταιρείες») να υποβάλουν τις οικονομικές τους 

καταστάσεις και σε δεύτερο στάδιο, οι εταιρείες που θα υποβάλουν ενημερωτικά δελτία προς 

έγκριση. 

Για την είσοδο στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οι εισηγμένες εταιρείες 

πρέπει αρχικά να προσκομίσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγχάρτως και νόμιμα 

υπογεγραμμένη την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με την οποία 

εξουσιοδοτούν τον υπεύθυνο και τον αναπληρωτή του για την είσοδο στη διαδικτυακή πύλη 

και υποβάλουν τα ακόλουθα στοιχεία υπόψη της κας Ελευθερίας Αποστολίδου, 

Προϊσταμένης του Γραφείου Προέδρου και Αντιπροέδρων. Ειδικότερα, στην απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα πρέπει να περιλαμβάνονται εκτός από το 

ονοματεπώνυμο του υπευθύνου και του αναπληρωτή του, η ιδιότητα/θέση αυτών των 

ατόμων στην εταιρεία, το όνομα πατέρα και μητέρας τους, ο Α.Φ.Μ. ή ο αριθμός 

διαβατηρίου (για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα), τηλέφωνο επικοινωνίας και η ηλεκτρονική 

τους διεύθυνση (email).  

Εν συνεχεία, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή της έγγραφης 

εξουσιοδότησης, οι εισηγμένες εταιρείες μέσω των εξουσιοδοτημένων προσώπων, θα 

υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή κωδικού 

εισόδου στη διαδικτυακή πύλη από το σχετικό κόμβο της ιστοσελίδας της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς (https://cnrs.hcmc.gr). Ο κωδικός εισόδου θα αποστέλλεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί κατά τη διαδικασία εγγραφής νέου χρήστη. 

Για την ηλεκτρονική υποβολή οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων μέσω της 

διαδικτυακής πύλης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δείτε τις σχετικές  οδηγίες στην αρχική 

οθόνη της διαδικτυακής πύλης  (στο σχετικό ηλεκτρονικό σύνδεσμο: Οδηγίες για την 

υποβολή των οικονομικών καταστάσεων/εκθέσεων).  Για την ηλεκτρονική υποβολή 

ενημερωτικών δελτίων προς έγκριση θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.  

Οι εισηγμένες εταιρείες καλούνται να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εισαγωγής στη 

διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς έως τις 20 Φεβρουαρίου 2017.  

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε 210 33 77 138. 

https://cnrs.hcmc.gr/

