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ΑΠΟΦΑΣΗ  
2/305/18.6.2004 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
_________________________________________ 

 
Θέµα: Λειτουργία παράλληλης αγοράς χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του 
Νόµου 1806/1988 (ΦΕΚ Α΄ 207). 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 

Αφού έλαβε υπόψη:  
1. τις διατάξεις του άρθρου 32, παράγραφος 2 και παράγραφος 4 του Ν. 
1806/1988 (ΦΕΚ Α/207/20.9.1988), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4, 
παράγραφος 3 του Ν. 3152/2003 (ΦΕΚ Α/152/19.6.2003), 
2. τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α/137/26.7.1985) 
«Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύει. 
3. την απόφαση 38/279/29.8.2003 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, 
3. την ανάγκη επαναπροσδιορισµού ορισµένων εκ των προϋποθέσεων που 
απαιτούνται για την εισαγωγή εταιριών σε παράλληλη αγορά χρηµατιστηρίου του 
άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
A. ΕΙΣAΓΩΓΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Προκειµένου µία ανώνυµη εταιρεία να εισαγάγει προς διαπραγµάτευση τις µετοχές 
της στην παράλληλη αγορά χρηµατιστηρίου του άρθρου 32 του Νόµου 1806/1988 
(στο εξής αναφερόµενη ως «Παράλληλη Αγορά») πρέπει να πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
1. Η νοµική κατάσταση της εκδότριας εταιρίας πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους 
νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυση και 
την καταστατική της λειτουργία.  
 
2. Τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας εταιρίας κατά την ηµεροµηνία υποβολής της          
αίτησης εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε 
τρία εκατοµµύρια (3.000.000) Ευρώ.  
 
3.  Η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει δηµοσιεύσει ή καταθέσει, σύµφωνα µε το 
δίκαιο που τη διέπει, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, ως ανώνυµη εταιρία, 
για δύο (2) τουλάχιστον οικονοµικές χρήσεις που προηγούνται της αίτησης 
εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά και να έχει ικανοποιητική περιουσιακή 
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διάρθρωση µε βάση τον τελευταίο ισολογισµό της. Οι οικονοµικές καταστάσεις τής 
εκδότριας εταιρίας πρέπει να είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Αν η 
εκδότρια εταιρία καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι καταστάσεις 
αυτές καθώς επίσης και οι καταστάσεις των εταιριών που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση πρέπει να είναι ελεγµένες από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. 
 
Με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µπορεί να επιτρέψει την εισαγωγή 
µετοχών εταιρείας µε βραχύτερο βίο, εφόσον κρίνει ότι µία τέτοια παρέκκλιση είναι 
προς το συµφέρον των επενδυτών και της εκδότριας εταιρείας και ότι η πληροφόρηση 
που παρέχεται στο επενδυτικό κοινό είναι επαρκής, ώστε αυτό να είναι σε θέση να 
σχηµατίσει σαφή γνώµη για την εκδότρια εταιρεία και τις µετοχές των οποίων 
ζητείται η εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές η 
ανωτέρω παρέκκλιση επιτρέπεται ιδίως στην περίπτωση που η αιτούσα εταιρεία έχει 
προκύψει από συγχώνευση, διάσπαση ή απόσχιση κλάδου και τουλάχιστον µία από 
τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν ή η εταιρία που διασπάσθηκε ή η εταιρία από την 
οποία έγινε η απόσχιση κλάδου πληρούσε τις προϋποθέσεις των παραπάνω εδαφίων 
κατά τον χρόνο της συγχώνευσης, διάσπασης ή απόσχισης κλάδου.  
 
4. Η εκδότρια εταιρία που υποβάλλει αίτηση προκειµένου να εισαγάγει για πρώτη 
φορά µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για 
όλες τις χρήσεις για τις οποίες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης έχουν 
δηµοσιευθεί οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Κατά το χρόνο χορήγησης από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδειας για τη διενέργεια δηµόσιας εγγραφής, η εκδότρια 
εταιρία πρέπει να έχει ελεγχθεί φορολογικά για όλες τις χρήσεις από την λήξη των 
οποίων έχει παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των δέκα µηνών. Εάν µετά την 
υποβολή της αίτησης εισαγωγής των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά, παρέλθει 
χρονικό διάστηµα δέκα µηνών από την τελευταία ανέλεγκτη χρήση χωρίς να έχει 
χορηγηθεί άδεια δηµόσιας εγγραφής, η εκδότρια εταιρία υποχρεούται να υποβάλει 
νέα αίτηση για την εισαγωγή των µετοχών της στην Παράλληλη Αγορά και να 
καταθέσει επικαιροποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο συνοδευόµενο από τα φύλλα 
φορολογικού ελέγχου. Εάν η εκδότρια εταιρία καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, η υποχρέωση φορολογικού ελέγχου των προηγούµενων εδαφίων 
εκτείνεται και στις εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση κατά την 
τελευταία δηµοσιευµένη εταιρική χρήση. Αν η εταιρία που, κατά τα προηγούµενα 
εδάφια, πρέπει να ελεγχθεί φορολογικά δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ο απαιτούµενος 
έλεγχος διενεργείται από αναγνωρισµένο ελεγκτικό και λογιστικό οίκο διεθνούς 
κύρους, ο οποίος συντάσσει ειδική έκθεση για τις τυχόν φορολογικές υποχρεώσεις 
της.  
 
5. Η απόφαση για την εισαγωγή των µετοχών εταιρίας στην Παράλληλη Αγορά 
λαµβάνεται από το χρηµατιστήριο. 
 
6. ∆ιάθεση µετοχών. 
6.1. Η εκδότρια εταιρία της οποίας οι µετοχές δεν έχουν εισαχθεί στην Παράλληλη 
Αγορά ή σε χρηµατιστήριο άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
υποβάλλει αίτηση για εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά, διαθέτει µε δηµόσια 
προσφορά στο κοινό νέες ή υφιστάµενες µετοχές της.  
 
6.2. Ποσοστό τουλάχιστον 80% του συνόλου των µετοχών που διατίθενται  
προέρχεται από αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας εταιρίας. Η 
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προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση εισαγωγής Ελληνικών Πιστοποιητικών 
(ΕΛΠΙΣ) στην Ελληνική Αγορά Αναδυοµένων Κεφαλαιαγορών (ΕΑΓΑΚ) κατά την 
οποία η εκδότρια των  παριστώµενων µετοχών εταιρία δεν υποχρεούται να προβεί σε 
αύξηση του   µετοχικού της κεφαλαίου. 
 
6.3. Μέρος των εκδιδοµένων νέων ή των υφιστάµενων µετοχών µπορεί να µην 
διατίθεται µε δηµόσια προσφορά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 
i) Οι µετοχές που δεν διατίθενται µε δηµόσια προσφορά δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των µετοχών που διατίθενται µε 
δηµόσια προσφορά. 
 
ii) Η τιµή διάθεσης των µετοχών που δεν διατίθενται µε δηµόσια προσφορά, 
εξαιρουµένων αυτών που διατίθενται στους εργαζοµένους της εταιρίας, δεν 
επιτρέπεται να είναι κατώτερη της τιµής διάθεσης των µετοχών που διατίθενται µε 
δηµόσια προσφορά. 
 
iii) Η ανάληψη ή η µεταβίβαση των µετοχών που δεν διατίθενται µε δηµόσια 
προσφορά, η καταβολή του ποσού της τυχόν αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της 
εκδότριας εταιρίας ή του τιµήµατος των µεταβιβαζοµένων µετοχών και η 
πιστοποίηση καταβολής σε περίπτωση αύξησης, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το 
αργότερο κατά τη λήψη της απόφασης εισαγωγής των µετοχών από χρηµατιστήριο. 
 
iv) Η εκδότρια εταιρία πρέπει να έχει υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και 
στο χρηµατιστήριο κατάλογο των προσώπων που ανέλαβαν τις µετοχές που δεν 
διατέθηκαν µε δηµόσια προσφορά και κατέβαλαν την αξία τους. Ο κατάλογος αυτός 
πρέπει να περιλαµβάνει για όλους τους εγγραφέντες το ονοµατεπώνυµο, τη διεύθυνση 
κατοικίας, τον αριθµό αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, τον αριθµό των 
µετοχών που αποκτήθηκαν και την καταβληθείσα αξία τους. 
 
6.4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 876/1979 (ΦΕΚ 48Α'), η 
εκδότρια εταιρία που εισάγει για πρώτη φορά µετοχές της στην Παράλληλη Αγορά 
επιτρέπεται να διαθέσει µε δηµόσια προσφορά προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου 
µετοχές µόνον εάν είχε εκδώσει τέτοιες µετοχές δύο έτη πριν από την υποβολή της 
αίτησης εισαγωγής. Η αναλογία των κοινών µετοχών που διατίθενται σε δηµόσια 
προσφορά  προς τις προνοµιούχες χωρίς δικαίωµα ψήφου µετοχές που διατίθενται σε 
δηµόσια προσφορά δεν επιτρέπεται να είναι σε βάρος των κοινών µετοχών ως προς 
την αναλογία τους προς τις προνοµιούχες µετοχές της εταιρίας πριν από την 
ηµεροµηνία της δηµόσιας προσφοράς. 
 
6.5. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρµόζονται και για τις µετοχές εταιριών που 
είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο ενός ή περισσοτέρων κρατών µη µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 δεν εφαρµόζονται 
προκειµένου: 
 
α) περί εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά µετοχών εταιρίας που οι µετοχές της είναι 
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο άλλων κρατών µελών, 
 
β) περί σύστασης εταιρίας δια συγχώνευσης εταιριών των οποίων οι µετοχές είναι 
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο και  
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γ) περί απορρόφησης εταιρίας της οποίας οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες, από 
εταιρία της οποίας οι µετοχές είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο.  
     
7. ∆ιασπορά των µετοχών. 
Το χρηµατιστήριο οφείλει να διασφαλίζει την επαρκή διασπορά των µετοχών που 
πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγµάτευση στο ευρύ κοινό.  
 
8. Η δηµόσια προσφορά µετοχών µε σκοπό την εισαγωγή τους στην Παράλληλη 
Αγορά πραγµατοποιείται µόνο µέσω Τραπεζών ή επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών που µπορούν να παρέχουν υπηρεσίες αναδόχου σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του ν. 2396/1996, οι οποίες εγγυώνται την πλήρη κάλυψη του διατιθέµενου από την 
αύξηση µε δηµόσια προσφορά κεφαλαίου της εκδότριας εταιρίας. Οι ανάδοχοι 
ευθύνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3α του π.δ. 350/1985 όπως ισχύει. 
 
9. Η εκδότρια εταιρία πρέπει να δηµοσιεύσει πριν την έναρξη της δηµόσιας 
προσφοράς ενηµερωτικό δελτίο, το περιεχόµενο του οποίου πρέπει να είναι σύµφωνο 
µε τις διατάξεις του π.δ. 348/1985, όπως ισχύει. Η τιµή διάθεσης των µετοχών 
καθορίζεται από τον ανάδοχο της έκδοσης και είτε αναγράφεται στο ενηµερωτικό 
δελτίο είτε αναγγέλλεται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του π.δ. 348/1985, το 
αργότερο την προηγούµενη της έναρξης της δηµόσιας προσφοράς και   
γνωστοποιείται στο χρηµατιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν την 
έναρξη της δηµόσιας προσφοράς. 
 
Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται διαδικασία βιβλίου προσφορών η τιµή διάθεσης 
καθορίζεται από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 και στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 348/85. 
          
10. Νοµική Κατάσταση των Μετοχών 
Η νοµική κατάσταση των µετοχών πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους νόµους και τους 
κανονισµούς στους οποίους υπόκεινται.  
 
10.1. Οι µετοχές της εκδότριας εταιρίας πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. 
 
10.2. Οι µετοχές της εκδότριας εταιρίας πρέπει να είναι πλήρως αποπληρωµένες. 
 
10.3. Η αίτηση εισαγωγής πρέπει να αφορά όλες τις µετοχές της αυτής κατηγορίας. 
Σε κάθε περίπτωση, η εισαγωγή προς διαπραγµάτευση της κατηγορίας των κοινών 
µετοχών µε δικαίωµα ψήφου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή άλλων 
κατηγοριών µετοχών στην Παράλληλη Αγορά. 
 
10.4. Μετοχές σε προσωρινούς τίτλους δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς κρίνει ότι ο εκδότης τους παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την 
προστασία των επενδυτών. 
 
10.5  Στην περίπτωση εισαγωγής στην Παράλληλη Αγορά µετοχών εταιρείας µε έδρα 
ένα Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εµφάνιση των µετοχών αυτών πρέπει 
να είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις που ισχύουν σ' αυτό το Κράτος - µέλος. Αν αυτές 
διαφέρουν από τις ισχύουσες στην Ελλάδα διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
γνωστοποιεί αυτό στο κοινό. 
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Σχετικά µε την εµφάνιση των µετοχών εταιρείας µε έδρα τρίτο κράτος εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει η εταιρία να δίνει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία 
των επενδυτών στην Ελλάδα. Το χρηµατιστήριο θα απορρίπτει αίτηση εισαγωγής στο 
χρηµατιστήριο µετοχών που έχουν εκδοθεί από εταιρία µε έδρα σε τρίτο Κράτος, 
εφόσον κατά το έτος που προηγείται της αίτησης έχει απορριφθεί αίτηση εισαγωγής 
των παραπάνω µετοχών σε Χρηµατιστήριο Αξιών της χώρας της έδρας της εταιρίας ή 
της χώρας κύριας κυκλοφορίας αυτών. 
         
11. Η απόφαση για την µετάταξη των µετοχών από την Παράλληλη στην Κύρια 
Αγορά χρηµατιστηρίου λαµβάνεται από το χρηµατιστήριο, ύστερα από αίτηση της 
εταιρείας και εφόσον η εταιρία: 
 
i)   Πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους εισαγωγής µετοχών στην Κύρια Αγορά. 
 
ii) Έχει παραµείνει στην Παράλληλη Αγορά τουλάχιστον δύο (2) έτη από την 
εισαγωγή της. 
 
iii) Έχει κάνει χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούµενες της αίτησης 
µετάταξης αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στα σχετικά Ενηµερωτικά ∆ελτία. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της 
χρήσης των κεφαλαίων από τα αναφερόµενα στα Ενηµερωτικά ∆ελτία, η εταιρεία 
πρέπει να έχει ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό για τις αποκλίσεις στη χρήση των 
κεφαλαίων ή στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδύσεών της σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
iv) ∆εν έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειληµµένες παραβάσεις της   νοµοθεσίας της 
Κεφαλαιαγοράς. 
 
Εφόσον η εταιρία δεν πληροί τουλάχιστον µία εκ των προϋποθέσεων (iii) και (iv), 
παραµένει στην Παράλληλη Αγορά χωρίς να υποπέσει σε σοβαρές ή επανειληµµένες 
παραβάσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας επιπλέον χρόνο, τον οποίο ορίζει κατά 
περίπτωση το χρηµατιστήριο µε την επί της αίτησης µετάταξης απόφασή του, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 350/85 που εφαρµόζεται 
αναλογικά. 
 
Β.   ΕΙΣAΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ. 
 
Για την εισαγωγή οµολογιών, που εκδίδονται από εταιρείες, απαιτούνται τα 
ακόλουθα προκειµένου να εισαχθούν στην Παράλληλη Αγορά: 
 
1. Η νοµική κατάσταση της εκδότριας εταιρείας πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους 
νόµους και τους κανονισµούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της 
και την καταστατική της λειτουργία. Επίσης η νοµική κατάσταση των οµολογιών της 
εκδότριας εταιρείας πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους νόµους και κανονισµούς στους 
οποίους υπόκεινται. Οι οµολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. 
 
2. Τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας εταιρίας πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον σε ένα 
εκατοµµύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) Ευρώ κατά την ηµεροµηνία υποβολής 
της αίτησης εισαγωγής στην Παράλληλη αγορά. Επίσης, η εκδότρια εταιρία θα 
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πρέπει να πληροί τις παραπάνω υπό κεφάλαιο A παρ. 3 και 4, προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στη διάρκεια της λειτουργίας της, την περιουσιακή της διάρθρωση και 
στις φορολογικές της υποχρεώσεις.  
 
3. Σε περίπτωση έκδοσης οµολογιών µε δηµόσια προσφορά, η εισαγωγή τους στην 
Παράλληλη Αγορά πραγµατοποιείται µετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών για την 
κάλυψη της έκδοσης. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται σε περίπτωση συνεχούς 
έκδοσης οµολογιών, όταν η ηµεροµηνία λήξεως της περιόδου εγγραφών για την 
κάλυψη της έκδοσης δεν είναι καθορισµένη.  
 
4. Το ελάχιστο ύψος οµολογιακού δανείου που απαιτείται προκειµένου να είναι 
δυνατή η εισαγωγή των οµολογιών της έκδοσης στην Παράλληλη Αγορά  πρέπει να 
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) Ευρώ. 
  
5. Η αίτηση εισαγωγής των οµολογιών ενός οµολογιακού δανείου πρέπει να 
αναφέρεται σε όλες τις οµολογίες της αυτής έκδοσης και δεν είναι δυνατή η εισαγωγή 
µέρους αυτής. 
 
6. Η εκδότρια εταιρία πρέπει να δηµοσιεύσει πριν την έναρξη της δηµόσιας 
προσφοράς ενηµερωτικό δελτίο, το περιεχόµενο του οποίου πρέπει να είναι σύµφωνο 
µε τις διατάξεις του π.δ. 348/1985, όπως ισχύει. Η τιµή διάθεσης των µετοχών 
καθορίζεται από τον ανάδοχο της έκδοσης και είτε αναγράφεται στο ενηµερωτικό 
δελτίο είτε αναγγέλλεται κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 21 του π.δ. 348/1985, το 
αργότερο την προηγούµενη της έναρξης της δηµόσιας προσφοράς και   
γνωστοποιείται στο χρηµατιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πριν την 
έναρξη της δηµόσιας προσφοράς. 
 
Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται διαδικασία βιβλίου προσφορών η τιµή διάθεσης 
καθορίζεται από τον ανάδοχο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2, 3 και 4 
του άρθρου 4 του π.δ. 348/85. 
 
7. Για την εισαγωγή στην Παράλληλη Αγορά οµολογιών που έχουν εκδοθεί από 
εταιρείες µε έδρα σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται η 
εµφάνιση αυτών να είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες διατάξεις σ' αυτό το Κράτος-
Μέλος. Όταν η εµφάνιση των οµολογιών αυτών δεν είναι σύµφωνη µε τις ισχύουσες 
στην Ελλάδα διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί αυτό στο κοινό. 
Πάντως, η εµφάνιση των οµολογιών που  έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα η σε ένα µόνο 
Κράτος-Μέλος πρέπει να ανταποκρίνεται στις διατάξεις που ισχύουν στην Ελλάδα ή 
σ' αυτό το Κράτος-Μέλος.  
 
Η εµφάνιση των οµολογιών που έχουν εκδοθεί από εταιρείες µε έδρα σε τρίτο 
Κράτος και των οποίων ζητείται η εισαγωγή τους στην Παράλληλη Αγορά απαιτείται 
να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των επενδυτών.  
 
Επίσης, µπορούν να εισαχθούν στην Παράλληλη Αγορά οι µετατρέψιµες ή 
ανταλλάξιµες οµολογίες και τα παραστατικά δικαιώµατος για απόκτηση οµολογιών 
(WARRANTS) µόνο αν οι µετοχές ή οι οµολογίες στις οποίες αναφέρονται έχουν 
προηγουµένως εισαχθεί ή εισάγονται ταυτόχρονα στην Κύρια ή στην Παράλληλη 
Αγορά του χρηµατιστηρίου.  
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8. Η απόφαση για την µετάταξη των οµολογιών από την Παράλληλη στην Κύρια 
Αγορά του χρηµατιστηρίου λαµβάνεται από το χρηµατιστήριο, ύστερα από αίτηση 
της εταιρείας, εφόσον η εταιρεία: 
 
i)  Πληροί τις προυποθέσεις και τους όρους εισαγωγής οµολογιών στην Κύρια Αγορά.  
 
ii) Έχει παραµείνει στην Παράλληλη Αγορά τουλάχιστον δύο (2) έτη από την 
εισαγωγή της. 
 
iii) Έχει κάνει χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από προηγούµενες της αίτησης 
µετάταξης αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου µε καταβολή µετρητών σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στα σχετικό Ενηµερωτικό ∆ελτία. Σε περίπτωση διαφοροποίησης της 
χρήσης των κεφαλαίων από τα αναφερόµενα στα Ενηµερωτικά ∆ελτία, η εταιρία 
πρέπει να έχει ενηµερώσει το επενδυτικό κοινό για τις αποκλίσεις στη χρήση των 
κεφαλαίων ή στο χρονοδιάγραµµα υλοποίησης των επενδύσεών της σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία.  
 
iv) ∆εν έχει υποπέσει σε σοβαρές ή επανειληµµένες παραβάσεις της νοµοθεσίας της 
Κεφαλαιαγοράς. 
 
Εφόσον η εταιρία δεν πληροί τουλάχιστον µία εκ των προϋποθέσεων (iii) και (iv), 
παραµένει στην Παράλληλη Αγορά χωρίς να υποπέσει σε σοβαρές ή επανειληµµένες 
παραβάσεις της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας επιπλέον χρόνο, τον οποίο ορίζει κατά 
περίπτωση το χρηµατιστήριο µε την επί της αίτησης µετάταξης απόφασή του, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 350/85 που εφαρµόζεται 
αναλογικά. 
 
Γ.    ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 12 του π.δ. 350/85 ισχύουν και στην 
Παράλληλη Αγορά.  
 
∆. ΤΟΠΟΣ ΚAΙ ΧΡΟΝΟΣ ΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙAΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΠAΡAΛΛΗΛΗΣ AΓΟΡAΣ 
 
Ο τόπος των δηµοσίων συνεδριάσεων της Παράλληλης Αγοράς, οι ηµέρες, οι ώρες 
καθώς και η διάρκεια των συνεδριάσεων αυτών ορίζονται από το χρηµατιστήριο. 
 
Ε.  ΜΟΝA∆A ∆ΙAΠΡAΓΜAΤΕΥΣΗΣ 
 
Το χρηµατιστήριο ορίζει  τη µονάδα διαπραγµάτευσης των τίτλων που εισάγονται 
στην Παράλληλη Αγορά. 
 
ΣΤ.   ΛΟΓΟΙ AΝAΣΤΟΛΗΣ 
 
Οι λόγοι αναστολής της διαπραγµάτευσης των µετοχών εταιρείας από την 
Παράλληλη Αγορά είναι οι ίδιοι που ισχύουν κάθε φορά για την αναστολή    
διαπραγµάτευσης µετοχών από την Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου.  
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Ζ.   ΛΟΓΟΙ ∆ΙAΓΡAΦΗΣ 
 
Οι λόγοι διαγραφής των µετοχών εταιρείας από την Παράλληλη Αγορά είναι οι ίδιοι 
που ισχύουν κάθε φορά για την διαγραφή µετοχών από την Κύρια Αγορά του 
χρηµατιστηρίου. Η απόφαση για την διαγραφή λαµβάνεται από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 και 3 του π.δ. 
350/1985, όπως ισχύει. 
 
Η.  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
Τα ίδια κεφάλαια των εταιριών, των οποίων οι αιτήσεις εισαγωγής των µετοχών τους 
εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, πρέπει να ανέρχονται 
κατά την χορήγηση της άδειας για τη διενέργεια δηµόσιας εγγραφής από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στο ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) Ευρώ 
τουλάχιστον.  
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης.  
 
Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η 
απόφαση 38/279/29.8.2003 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
 
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισµού. 
 
Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β).                                

 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
   
   
   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
   
   
   
ΑΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
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