
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 
κατ’έτος ημερών εκτός έδρας μετακινούμενων 
προσώπων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργι-
κών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

2 Κατανομή ομολογιών που διατίθενται με δημόσια 
προσφορά.

3 Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κε-
φαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/
ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσε-
ων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας 
και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων 
ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη πε-
ριουσία» (ΦΕΚ Β’/19/16.1.2003), όπως τροποποι-
ήθηκε με την απόφαση 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ 
Β’/1812/18.11.2010).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 2/61709/ΔΕΠ (1)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων 

κατ’έτος ημερών εκτός έδρας μετακινούμενων 

προσώπων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργι-

κών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 της παρα-

γράφου Δ του άρθρου 2 του Μέρους Β του Ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ Α’ 94). 

β) Της παρ. 5 του άρθρου 42 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 78).

γ) Του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ Α’ 134) και του Ν. 3877/2010 
(ΦΕΚ Α 160), όπως ισχύουν. 

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98). 

ε) Του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α 194), «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους Διατάκτες».

2. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 (ΦΕΚ Β’ 2144) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Μάρκο Μπόλαρη».

3. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ Β’ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

4. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει-
τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών 
Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
282599/9-8-2005 (ΦΕΚ Β’ 1154) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως ισχύει.

5. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του Οργα-
νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), που 
εγκρίθηκε με την αριθμ. 287819/10-8-2005 (ΦΕΚ Β’ 1163) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως ισχύει.

6. Τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του 
ΕΛ.Γ.Α., που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157502/27-7-2011 
(ΦΕΚ Β 1668) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.

7. Τον Κανονισμό Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου του 
ΕΛ.ΓΑ., που εγκρίθηκε με την αριθμ. 157501/27-7-2011 
(ΦΕΚ Β’ 1669) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι-
κών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει.

8. Τα αριθμ. 1450/15-12-2015 και 8647/28-6-2016 έγ-
γραφα του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί-
σεων (ΕΛ.Γ.Α.) για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου 
επιτρεπόμενων κατ’έτος ημερών εκτός έδρας μετακι-
νούμενων προσώπων.

9. Την αριθμ. 365/146496/28-12-2015 εισήγηση του 
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων αναφορικά με τις δημοσιονομικές επιπτώσεις.

10. Την αριθμ. 3079/139600/18-12-2015 (ΑΔΑ: 
7ΑΝΠ4653ΠΓ-ΙΧΤ) υπουργική απόφαση έγκρισης ανά-
ληψης υποχρέωσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Τις αριθμ. 604/21-1-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΩ446ΨΧΞ5-ΘΤ8) 
και 624/21-1-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΩΖ46ΨΧΞ5-Ω3Μ) αποφάσεις 
ανάληψης υποχρεώσεων της οικονομικής υπηρεσίας 
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.)-Ν.Π.Ι.Δ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 1.630.000,00 ευρώ 
για το έτος 2016 και για καθένα από τα επόμενα τέσσερα 
έτη, η οποία για το έτος 2016 θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 
64.00.001 και 61.01.002 του προϋπολογισμού του ΕΛ.Γ.Α. 
έτους 2016, για δε τη δαπάνη των επόμενων ετών θα 
εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς 
του ΕΛ.Γ.Α. για τα έτη αυτά, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο αριθμού επιτρεπόμε-
νων κατά το έτος 2016 και για καθένα από τα επόμενα 
έτη ημερών εκτός έδρας των μετακινούμενων προσώ-
πων του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛ.Γ.Α.) για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσιών (εκτιμήσεις 
ζημιών στην φυτική παραγωγή, στο ζωικό και πάγιο κε-
φάλαιο των παραγωγών της χώρας, καθώς και ο έλεγχος 
αποκατάστασης τους), για ειδική αποστολή, καθώς και 
για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμι-
νάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, ως εξής:

1. Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ1 Γεω-
πόνων, μέχρι διακόσιες (200) ημέρες, συνολικά.

2. Υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ του κλάδου ΠΕ2 Κτη-
νιάτρων, μέχρι διακόσιες (200) ημέρες, συνολικά.

3. Υπάλληλοι της κατηγορίας TE του κλάδου ΤΕ3 Τεχνο-
λόγων Γεωπονίας, μέχρι εξήντα (60) ημέρες.

4. Υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ των κλάδων ΔΕ1 Δι-
οικητικών-Γραμματέων, ΔΕ2 Προσωπικού Η/Υ και ΔΕ6 
Οδηγών, μέχρι εξήντα (60) ημέρες.

5. Υπάλληλοι ανεξαρτήτου κατηγορίας και κλάδου, 
που δεν κατονομάζονται ρητά στην απόφαση αυτή, μέ-
χρι τριάντα (30) ημέρες.

6. Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών και κλάδων του 
ΕΛ.Γ.Α. που ασκούν καθήκοντα Ελεγκτή Εσωτερικού 
Ελέγχου ή συμμετέχουν στα Υπηρεσιακά Συμβούλια ή 
σε πάσης φύσεως Επιτροπές, καθώς και στο έργο της 
συλλογής χαλαζομέτρων στα πλαίσια του αντιχαλαζικού 
προγράμματος του ΕΛ.Γ.Α., μέχρι εξήντα (60) ημέρες.

Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου του ΕΛ.Γ.Α., καθώς και οι υπηρετού-
ντες με πρακτική άσκηση στον ΕΛ.Γ.Α. θα ακολουθούν, 
ανάλογα με την ειδικότητα τους, τα ανωτέρω αντίστοιχα, 
κατά κατηγορία και κλάδο όρια αριθμού ημερών εκτός 
έδρας.

7. Υπάλληλοι γεωτεχνικοί (Γεωπόνοι-Κτηνίατροι) που 
υπηρετούν στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
και διατίθενται στον ΕΛ.ΓΑ., μετά από σχετική έγκριση 
των υπηρεσιών τους, για την εκτέλεση ή παροχή υπηρε-
σιών μέχρι εκατό (100) ημέρες, πέραν των επιτρεπόμε-
νων κατά έτος ημερών εκτός έδρας που έχει καθορισθεί 
για τις ανάγκες της υπηρεσίας που υπηρετούν.

8. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. μέχρι 
εξήντα (60) ημέρες.

9. Οι εκτός έδρας ημέρες που πραγματοποιήθηκαν 
μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας συμψηφίζονται με 
τις καθοριζόμενες στην απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 8/761/21.7.2016 (2)
Κατανομή ομολογιών που διατίθενται με δημό-

σια προσφορά.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του Ν. 3401/2005 

(ΦΕΚ Α’/257/17.10.2005) «Ενημερωτικό δελτίο κατά τη 
δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους 
για διαπραγμάτευση».

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν. 2166/1993 
(ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθ-
μίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
18 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 
Α’ 146).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98/22.4.2005), 
αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις περιπτώσεις:
(α) δημόσιας προσφοράς ομολογιών με εισαγωγή σε 

οργανωμένη αγορά,
(β) δημόσιας προσφοράς ήδη εισηγμένων σε οργανω-

μένη αγορά ομολογιών και
(γ) δημόσιας προσφοράς ομολογιών χωρίς εισαγωγή 

σε οργανωμένη αγορά.
2. Ως «Ανάδοχος» για τους σκοπούς της παρούσας 

απόφασης νοείται το πιστωτικό ίδρυμα ή η ΕΠΕΥ το 
οποίο υπογράφει το ενημερωτικό δελτίο, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 3401/2005.

Άρθρο 2 
Τρόποι κατανομής ομολογιών

Η κατανομή των ομολογιών στις περιπτώσεις της παρ. 
1 του άρθρου 1 γίνεται με κριτήρια που προκαθορίζει 
ο Ανάδοχος ή ο εκδότης, κατά περίπτωση και τα οποία 
μπορεί να είναι ποσοτικού και ποιοτικού χαρακτήρα. 
Προκειμένου για ομολογίες που πρόκειται να εισαχθούν 
στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών η κατα-
νομή αυτών μπορεί να γίνει μέσω της διαδικασίας ηλε-
κτρονικού βιβλίου προσφορών του Χρηματιστηρίου 
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Αθηνών (υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρούσα και στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών.

Άρθρο 3 
Κατηγορίες επενδυτών

1. Για την κατανομή των ομολογιών, αυτές χωρίζονται 
στο τμήμα των ειδικών επενδυτών και στο τμήμα των 
ιδιωτών επενδυτών.

2. Το τμήμα των ειδικών επενδυτών διατίθεται για 
την ικανοποίηση των εγγραφών φυσικών ή νομικών 
προσώπων τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 6 του 
Ν. 3606/2007, και φυσικών ή νομικών προσώπων που 
αντιμετωπίζονται, κατόπιν αιτήσεως τους, ως επαγγελ-
ματίες πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νό-
μου, ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι 
σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου Νόμου, εκτός εάν 
έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες.

3. Το τμήμα των ιδιωτών επενδυτών διατίθεται για την 
ικανοποίηση των εγγραφών όλων των φυσικών και νο-
μικών προσώπων και οντοτήτων που δεν εμπίπτουν στο 
τμήμα των ειδικών επενδυτών.

4. Ο Ανάδοχος ή ο εκδότης, κατά περίπτωση, ευθύνεται 
για την ορθή υπαγωγή των επενδυτών στην κατηγορία 
των ειδικών επενδυτών, προσκομίζει δε αμέσως μόλις 
ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα έγγραφα 
βάσει των οποίων προέβη στην κατάταξη των επενδυ-
τών στην κατηγορία των ειδικών επενδυτών.

Άρθρο 4 
Κατανομή ομολογιών

1. Τα κριτήρια κατανομής των ομολογιών, ανά κατη-
γορία επενδυτών σύμφωνα με το άρθρο 3, αναφέρονται 
με σαφήνεια στο ενημερωτικό δελτίο. Ο Ανάδοχος ή ο 
εκδότης, κατά περίπτωση, πρέπει να είναι σε θέση να 
παράσχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία από 
τα οποία να προκύπτει ο τρόπος με τον οποίο εφάρμοσε 
τα προαναγγελθέντα κριτήρια σε κάθε κατηγορία επεν-
δυτών.

2. Το ποσοστό των ομολογιών που διατίθενται με δη-
μόσια προσφορά για την κατηγορία των ιδιωτών επενδυ-
τών, δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 30% του συνόλου 
των προσφερόμενων ομολόγων. Εάν η ζήτηση σε μια 
από τις δύο κατηγορίες επενδυτών (ειδικών επενδυτών 
και ιδιωτών επενδυτών) υπολείπεται της αντίστοιχης 
προσφοράς και δεν έχει ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτη-
ση στην άλλη κατηγορία, οι πλεονάζουσες ομολογίες 
μεταφέρονται στην κατηγορία με τη ζήτηση που δεν έχει 
ικανοποιηθεί πλήρως. Ο Ανάδοχος και εφόσον δεν υφί-
σταται, ο εκδότης τηρεί στοιχεία και ενημερώνει σχετικά 
τους επενδυτές και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον 
τρόπο διαμόρφωσης της ποσοστιαίας κατανομής των 
ομολογιών ανά κατηγορία επενδυτών.

3. Για να συμμετάσχουν οι επενδυτές στη δημόσια προ-
σφορά ομολογιών με εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά 
ή σε δημόσια προσφορά ήδη εισηγμένων σε οργανω-
μένη αγορά ομολογιών, πρέπει να διατηρούν Μερίδα 
Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αϋλων 
Τίτλων (ΣΑΤ).

4. Αιτήσεις συμμετοχής για απόκτηση ομολογιών από 
ιδιώτες επενδυτές γίνονται δεκτές εφόσον είτε έχει κα-
ταβληθεί στον Ανάδοχο και εφόσον δεν υφίσταται, στον 
εκδότη, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο 
της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμ-
μετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς 
καταθέσεων του επενδυτή ή τραπεζικούς λογαριασμούς 
πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επεν-
δυτικών υπηρεσιών ή σε λογαριασμούς άϋλων τίτλων 
ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερ-
νήσεων χωρών της Ζώνης Α όπως αυτή ορίζεται στην 
ΠΔ/ΤΕ/2524/23.7.2003 (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, 
έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυ-
σικών τίτλων (Reverse Repo) κεντρικών κυβερνήσεων 
της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη δημόσια προσφορά δεν 
μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή, ή με τη δέσμευση 
άλλων αξιόγραφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων 
κεφαλαίων ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορ-
φής εξασφάλισης όπως εγγυητικών επιστολών, ενεχύρου 
επί αξιόγραφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λπ. Οι αιτή-
σεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι ιδιώτες επενδυ-
τές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών 
βάσει των οποίων εγγράφονται.

5. Στους επενδυτές κατανέμεται αριθμός ομολογιών 
που αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγ-
μάτευσης.

6. Η χρονική διάρκεια των δημοσίων προσφορών ορί-
ζεται σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Άρθρο 5
1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την λήψη της.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 5/760/14.7.2016 (3)
Τροποποίηση της απόφασης 8/259/19.12.2002 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κε-

φαλαιαγοράς «Περιεχόμενο της εξαμηνιαίας/ετή-

σιας έκθεσης και της κατάστασης επενδύσεων 

αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας και 

της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώ-

νυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περι-

ουσία» (ΦΕΚ Β’/19/16.1.2003), όπως τροποποι-

ήθηκε με την απόφαση 10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ 

Β’/1812/18.11.2010).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του Ν. 2778/1999 

«Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες 
Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’/295/30.12.1999).
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2. Την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Περιεχόμε-
νο της εξαμηνιαίας/ετήσιας έκθεσης και της κατάστασης 
επενδύσεων αμοιβαίου κεφαλαίου ακίνητης περιουσίας 
και της εξαμηνιαίας κατάστασης επενδύσεων ανώνυμης 
εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία» (ΦΕΚ Β’/ 
19/16.1.2003), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 
10/566/26.10.2010 (ΦΕΚ Β’/1812/18.11.2010).

3. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (ΦΕΚ Α’/98/22.4.2005).

4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του Ν.2166/1993 
(ΦΕΚ Α’ 137) «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθ-
μίσεις στην έμμεση και άμεση φορολογία και άλλες δια-
τάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
18 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α’ 43) και αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 
Α’ 146), αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Η περίπτωση β) της παραγράφου III της απόφασης 

8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Τα στοιχεία της παραγράφου II υποβάλλονται στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αναρτώνται στην ιστοσελί-
δα της εταιρείας εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε 
ημερολογιακού εξαμήνου.».

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη λήψη της.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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