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  _______ 

Αζήλα, 27 Ιαλνπαξίνπ 2010 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με ηελ  ππ’ αξηζ. 1945/2009 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Εθεηείνπ Αζελώλ ( Τκήκα 18
ν
 

Τξηκειέο), έγηλε δεθηή ε από 29.12.2008  πξνζθπγή ηνπ θ.  Πξνδξόκνπ Εκθηεηδόγινπ θαη 

αθπξώζεθε ε 1/482/8.8.2008 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο . Με ηελ ελ ιόγσ απόθαζε ε Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είρε επηβάιιεη ζε 

βάξνο ηνπ πξνζθεύγνληνο πξόζηηκν  ύςνπο 50.000 επξώ  ( 20.000 επξώ  γηα παξάβαζε ηνπ 

άξζξνπ 13 παξ. 1 ηνπ λ. 3340/2005, όπσο εμεηδηθεύζεθε κε ην άξζξν 6 παξ.1 ηεο 

3/347/12.7.2005 απόθαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο  θαη  

30.000 επξώ γηα παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 θαη 2 (β) ηνπ λ. 3340/2005 ζε ζπλδπαζκό κε 

ην άξζξν 20 παξ. 1(α) ηνπ λ. 3340/2005 ) θαηά ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγώλ θαηά ην έηνο 2007 

επί παξαγώγσλ θαη ζπγθεθξηκέλα επί  ρξεκαηνπηζησηηθώλ ζπκβάζεσλ επί δηαθνξώλ 

(contracts for difference) ζην εμσηεξηθό  αλαθνξηθά κε ηε  κεηνρή ηεο εηαηξίαο  

«ΜΗΧΑΝΙΚΗ  Α. Ε.» ρσξίο λα πξνβαίλεη ζηηο πξνβιεπόκελεο αλαθνηλώζεηο θαη κέζσ κηαο 

ηέηνηαο ζπλαιιαγήο δηεπθόιπλε ηε δηάζεζε ηδίσλ κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο , θαηά παξάβαζε ηνπ 

λ. 3340. Εηδηθόηεξα ην  δηθάζαλ δηθαζηήξην έθξηλε όηη  νη ζπκβάζεηο επί δηαθνξώλ ηνπ 

πξνζθεύγνληνο δηελεξγήζεθαλ έσο θαη 10.8.2007 θαη επνκέλσο απηέο θαηά ην άξζξν 2 ηνπ 

λ.2396/1996 δελ απνηεινύζαλ θαηά ηελ θαηάξηηζή ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα . Καηά 

ζπλέπεηα , νη ζπλαιιαγέο απηέο ήηαλ εθηόο πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ λ. 3340/2005. Σε θάζε 

πεξίπησζε νη έλδηθεο ζπκβάζεηο επί δηαθνξώλ θαη ππό ηελ εθδνρή όηη απνηεινύζαλ θαηά ην 

ρξόλν πνπ δηελεξγήζεθαλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα , δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

σο άλσ λόκνπ. Τνύην , γηαηί , ελώ νη ζπλαιιαγέο επ’ απηώλ , σο ρξεκαηνπηζησηηθώλ κέζσλ , 

δηελεξγήζεθαλ εθηόο ειιεληθήο επηθξάηεηαο , ηα ρξεκαηνπηζησηηθά απηά κέζα δελ ήηαλ 

εηζεγκέλα πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Χ.Α.  Τέινο ε ζπζρέηηζε ησλ ελδίθσλ ζπκβάζεσλ επί 

δηαθνξώλ κε ηε κεηνρή ηεο εηαηξίαο «ΜΗΧΑΝΙΚΗ» , δελ ηηο θαζηζηά εθ ηνπ ιόγνπ ηνύηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ησλ νπνίσλ ε δηαπξαγκάηεπζε γίλεηαη ζην Χ.Α. απνξξηπηνκέλνπ σο 

αβαζίκνπ ηνπ αληηζέηνπ ηζρπξηζκνύ ηεο Ε.Κ. Η Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ζα αζθήζεη 

αίηεζε αλαίξεζεο θαηά ηεο αλσηέξσ απνθάζεσο ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο. 

 


