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Απόφαση 5/204/14.11.2000 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(ΦΕΚ Β 1487) 
Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων 
 

Αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την παράγραφο 1 περίπτωση α, β και γ του άρθρου 1 του Νόµου 2836/2000 (ΦΕΚ 168 Α'/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 2 του άρθρου 1 του Νόµου 2836/2000 (ΦΕΚ 168 Α'/24.7.2000) για τη «Συµπλήρωση της 

νοµοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρuθµίσεις θεµάτων Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου (Κ.Ε.∆.) 

ασφαλιστικών αποζηµιώσεων, Φ.Π.Α., επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις». 

3. Την παράγραφο 3 του άρθρου 1 τοu Νόµου 2836/2000 (ΦΕΚ 168 Α'/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». 

4. Την περίπτωση ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του Νόµου 1969/1991, (ΦΕΚ 167 Α'/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 43 

Α'). 

5. Το άρθρο 29 Α του Νόµου 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α') «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως 

προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Νόµου 2981/1992 (ΦΕΚ 125 Α). 

6. Το υπ' αριθµ. 544741/10.11.3000 έγγραφο του χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών ως και το απόσπασµα 

πρακτικών της από 9.11.2000 συνεδρίασης του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών σχετικά µε τη 

γνώµη του ∆.Σ. του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών,  

 

αποφασίζει οµόφωνα: 

                                

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΜΕΣΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

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 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

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.  
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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.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

Άρθρο 3 

Εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας 

Κάθε Εταιρία οφείλει να καταρτίζει επαρκή κανονισµό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος θα 

ανταποκρίνεται στο µέγεθος, στο αντικείµενό της, στις αρχές σύγχρονης οργάνωσης, καθώς και στο 

οργανόγραµµα της εταιρίας. 

 

Άρθρο 4 

Τµήµα εσωτερικού ελέγχου 

1. Κάθε Εταιρία οφείλει να διαθέτει τµήµα εσωτερικού ελέγχου το οποίο θα αποσκοπεί στη συνεχή 

παρακολούθηση της λειτουργίας της Εταιρίας και θα έχει την ευθύνη να ενηµερώνει εγγράφως, σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα, το διοικητικό συµβούλιο για την εφαρµογή του κανονισµού εσωτερικής λειτουργίας 

της Εταιρίας.  

2. Ο επικεφαλής του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο της 

Εταιρίας, αναφέρεται σε αυτό και είναι πρόσωπο µε επαρκή προσόντα και εµπειρία.  

3. Στις αρµοδιότητες του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου συµπεριλαµβάνονται επιπροσθέτως και οι 

εξής:  

α) Ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρούσα  

β) Ο έλεγχος της τήρησης των δεσµεύσεων που περιέχονται στα ενηµερωτικά δελτία και τα 

επιχειρηµατικά σχέδια της Εταιρίας σχετικά µε τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το 

χρηµατιστήριο.  

γ) Ο έλεγχος της νοµιµότητας των αµοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα µέλη της διοικήσεως 

αναφορικά µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων της Εταιρίας.  

δ) Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρίες, κατά 

την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των σχέσεων της Εταιρίας µε τις 

εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρίας ή µέτοχοί της µε ποσοστό τουλάχιστον 10%.  

4. Το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας οφείλει να παρέχει στα µέλη του Τµήµατος όλα τα 

απαραίτητα µέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου.  

5. Στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας της Εταιρίας πρέπει να περιγράφονται µε ακρίβεια οι 

αρµοδιότητες, η σύνθεση, ο τρόπος επικοινωνίας µε τα λοιπά τµήµατα της Εταιρίας και οι όροι λειτουργίας 

του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου 

 

Άρθρο 5 

Υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων 

1. Κάθε Εταιρία οφείλει να διαθέτει υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων η οποία θα έχει την ευθύνη της 

άµεσης και ισότιµης πληροφόρησης των µετόχων καθώς και της εξυπηρέτησής τους σχετικά µε την άσκηση 

των δικαιωµάτων τους µε βάση το νόµο και το καταστατικό της Εταιρίας.  
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2. Ειδικότερα, η υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων οφείλει να µεριµνά για την άµεση, ορθή και ισότιµη 

πληροφόρησn των µετόχων σχετικά µε τα ακόλουθα:  

α) ∆ιανοµή µερισµάτων, πράξεις εκδόσεως νέων µετοχών, διανοµής, εγγραφής, παραιτήσεως και 

µετατροπής, χρονική περίοδος άσκησης των σχετικών δικαιωµάτων ή µεταβολές στα αρχικά χρονικά 

περιθώρια (π.χ. επέκταση του χρόνου άσκησης των δικαιωµάτων).  

β) Παροχή πληροφοριών σχετικά µε τις Τακτικές ή Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και τις αποφάσεις 

τους.  

γ) Απόκτηση ιδίων µετοχών και διάθεσή τους, ή τυχόν ακύρωση αυτών.  

3. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων µεριµνά ώστε στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της εταιρίας να διανέµεται στους παριστάµενους µετόχους η ετήσια οικονοµική έκθεση του 

άρθρου 4 του ν. 3556/2007.  

4. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης µετόχων έχει την αρµοδιότητα της σύµφωνης µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία τήρησης και ενηµέρωσης του µετοχολογίου της Εταιρίας. Για το σκοπό αυτό, η υπηρεσία έχει 

την ευθύνη επικοινωνίας µε το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων. 

 

Άρθρο 6 

Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων 

1. Κάθε Εταιρία οφείλει να διαθέτει Υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων στην οποία ανατίθεται η 

αρµοδιότητα συµµόρφωσης της Εταιρίας  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 και η επικοινωνία της Εταιρίας µε τις αρµόδιες αρχές 

συµπεριλαµβανοµένης της υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χ.Α.Α. αµελλητί των 

στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 5, τα µέσα µαζικής επικοινωνίας και κάθε άλλο 

αρµόδιο φορέα.  

2. Εφόσον οι µετοχές της Εταιρίας είναι διαπραγµατεύσιµες και σε οργανωµένες αγορές άλλων 

χωρών εκτός των αγορών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, οι ανακοινώσεις που προέρχονται από την 

υπηρεσία της παραγράφου 1 θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που ισχύουν σε εκείνες τις 

αγορές και να διασφαλίζεται ότι, οι επενδυτές σε κάθε αγορά να έχουν ισότιµη πρόσβαση στην ίδια 

πληροφόρηση. 

 

Άρθρο 7 

Κυρώσεις 

Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 2 έως και 6 της παρούσας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

της Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην περίπτωση β της παραγράφου 

4 του άρθρου 1 του ν. 2836/2000. 

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 

Προϋπολογισµού.  

 


