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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ 

και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  
ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ  

Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 
 

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η παρούσα διαδικασία γνωστοποίησης από τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά 
ορίζονται στα άρθρα 9, 10, 11 και 11Α του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει (εφεξής ο 
Νόμος), περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα ενημερώνουν την 
ΟΤΕ Α.Ε. («εκδότης1» ή «ΟΤΕ») και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση: 

 απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών με δικαίωμα ψήφου ή 
σημαντικής μεταβολής στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου ως αποτέλεσμα 
εταιρικών γεγονότων 

 απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου 

 κατοχής χρηματοπιστωτικών μέσων2   

 

                                                 
1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 

των κρατών, των οποίων κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 
αγορά. Σε περίπτωση τίτλων παραστατικών κινητών αξιών εκδότης θεωρείται το νομικό πρόσωπο 
που εξέδωσε τις αντιπροσωπευόμενες στους τίτλους αυτούς κινητές αξίες, είτε είναι εισηγμένες 
προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά είτε όχι. 

 
2
 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται  
(α) χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία, κατά τη λήξη τους, παρέχουν στον κάτοχο, σύμφωνα με 
επίσημη συμφωνία, είτε το άνευ όρων δικαίωμα απόκτησης είτε τη διακριτική ευχέρεια ως προς το  
δικαίωμα απόκτησης μετοχών, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και έχουν ήδη 
εκδοθεί από εκδότη του οποίου οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 
αγορά 

  (β) χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α΄ αλλά τα οποία αναφέρονται 
σε μετοχές για τις οποίες γίνεται λόγος σε αυτό το στοιχείο και έχουν οικονομική επίπτωση 
αντίστοιχη με εκείνη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται σε αυτό είτε παρέχουν 
δικαίωμα φυσικού διακανονισμού είτε όχι. 

 Ειδικότερα, τα ακόλουθα θεωρούνται ως χρηματοπιστωτικά μέσα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν 
όλους τους όρους των στοιχείων α΄ ή β΄ ανωτέρω: 
 α) κινητές αξίες, 
 β) δικαιώματα προαίρεσης, 
 γ) συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, 
 δ) συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), 
 ε) προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου, 
 στ) συμβάσεις επί διαφορών, και 
 ζ) άλλες συμβάσεις ή συμφωνίες με παρόμοια οικονομική επίπτωση για τις οποίες μπορεί να 
υπάρξει φυσικός διακανονισμός ή διευθέτηση τοις μετρητοίς. 
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Υπόχρεα Πρόσωπα3 γνωστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 11Α του 
Νόμου:  

1. Μέτοχος4 ο οποίος αποκτά ή διαθέτει μετοχές με δικαίωμα ψήφου που 
έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και του οποίου , λόγω 
αυτής της απόκτησης ή διάθεσης, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που 
κατέχει, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 
20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 υποχρεούται να ενημερώσει τον ΟΤΕ σχετικά 
με το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει ως αποτέλεσμα αυτής της 
απόκτησης ή διάθεσης. Την υποχρέωση αυτή έχει και όποιος καθίσταται Mέτοχος 
για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά 
όρια. Επίσης, στο ως άνω ποσοστό υπολογίζονται τα δικαιώματα ψήφου έστω και 
αν η άσκηση τους έχει ανασταλεί.  

Η συγκεκριμένη υποχρέωση υφίσταται: 

 ως προς το σύνολο των μετοχών με δικαιώματα ψήφου και 

 ως προς κάθε επιμέρους κατηγορία μετοχών με δικαιώματα ψήφου  

Η υποχρέωση γνωστοποίησης υφίσταται και στην περίπτωση μεταβολής στην 
κατανομή των δικαιωμάτων ψήφων λόγω εταιρικών γεγονότων, ανεξάρτητα με το αν 
υπάρχει απόκτηση ή διάθεση κινητών αξιών5 αλλά μόνο μεταβολή στην κατανομή 
των δικαιωμάτων ψήφου. Ενδεικτικά, εταιρικά γεγονότα που δύνανται να 
μεταβάλλουν τις συμμετοχές των Mετόχων της εταιρείας στα δικαιώματα ψήφου 
αυτής είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των 
παλαιών μMτόχων με ταυτόχρονη διάθεση αδιαθέτων μετοχών σε ορισμένα πρόσωπα 
ή η μερική κάλυψη της αύξησης, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση 
παλαιών Mετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
λόγω συγχώνευσης, η ακύρωση ιδίων μετοχών και η μετατροπή προνομιούχων άνευ 
δικαιώματος ψήφου μετοχών σε κοινές.  

                                                 
3
«Πρόσωπο» νοείται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, τόσο το φυσικό όσο και το νομικό πρόσωπο, 
ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Επίσης ως Νομικό πρόσωπο νοούνται και καταχωρισμένες ενώσεις 
επιχειρήσεων χωρίς νομική προσωπικότητα καθώς και τα εμπιστεύματα (trusts) 

 
4
 «Μέτοχος» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο κατέχει: 

(α) μετοχές του εκδότη, στο όνομά του και για λογαριασμό του, 
(β) μετοχές του εκδότη στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό άλλου προσώπου, 
(γ) τίτλους παραστατικών μετοχών, εφόσον ο κομιστής των τίτλων θεωρείται κάτοχος των 

αντιπροσωπευόμενων στους τίτλους αυτούς μετοχών. 

 
5 «Κινητές αξίες» νοούνται  οι κατηγορίες κινητών αξιών που επιδέχονται διαπραγματεύσεως στην 

κεφαλαιαγορά, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής, και ιδίως: 
(α) μετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές εταιρειών, προσωπικών εταιρειών και άλλων 

οντοτήτων, καθώς και αποθετήρια έγγραφα μετοχών, 
(β) ομόλογα ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους καθώς και αποθετήρια έγγραφα τέτοιων 

κινητών αξιών, 
(γ) κάθε άλλη κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων μεταβιβάσιμων 

κινητών αξιών ή επιδεχόμενη διακανονισμού με ρευστά διαθέσιμα προσδιοριζόμενου κατ’ 
αναφορά προς κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή 
μεγέθη. 

Δεν περιλαμβάνονται τα  μέσα χρηματαγοράς (νοούνται οι κατηγορίες μέσων που αποτελούν 
αντικείμενα συνήθους διαπραγματεύσεως στη χρηματαγορά, όπως έντοκα γραμμάτια του 
Δημοσίου,τίτλοι παρακαταθήκης και εμπορικά γραμμάτια, εξαιρουμένων των μέσων πληρωμής), τα 
οποία έχουν ημερομηνία λήξης μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών. 
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Εξαίρεση: Επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις που η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού 
κεφαλαίου δεν επιφέρει αύξηση ή μείωση στην κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου 
των μετόχων, όπως ενδεικτικά, στην περίπτωση της αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, της έκδοσης δωρεάν μετοχών ή της 
μεταβολής του αριθμού αυτών λόγω μεταβολής της ονομαστικής αξίας της μετοχής, 
δεν γεννάται υποχρέωση ενημέρωσης (εγκύκλιος 33, παράγραφος 1.1.3). 

 

2. Μέτοχος ο οποίος κατέχει ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 10% 
υποχρεούται να ενημερώσει τον ΟΤΕ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1 και σε κάθε περίπτωση που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό 
δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει, ίση προς ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου 
των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΤΕ, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης 
μετοχών με δικαίωμα  ψήφου ή των ως άνω αναφερομένων εταιρικών γεγονότων. 

    Η ποσοστιαία μεταβολή του 3% επί των δικαιωμάτων ψήφου μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα μίας ή αθροιστικά περισσότερων πράξεων. Για τον υπολογισμό της 
μεταβολής λαμβάνεται ως βάση η προηγούμενη υποχρεωτική γνωστοποίηση στην 
οποία προέβη ο Υπόχρεος βάσει του Νόμου.  

3. Κάθε Υπόχρεο Πρόσωπο που δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί 
δικαιώματα ψήφου σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις ή 
συνδυασμό αυτών: 

 δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος με τον οποίο το προαναφερόμενο πρόσωπο 
έχει συνάψει συμφωνία, βάσει της οποίας υποχρεούνται μέσω συντονισμένης 
άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, να υιοθετούν διαρκώς κοινή 
πολιτική ως προς τη διοίκηση του ΟΤΕ, 

 δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος δυνάμει συμφωνίας που έχει συναφθεί με 
το προαναφερόμενο πρόσωπο και η οποία προβλέπει την προσωρινή επ’ 
ανταλλάγματι μεταβίβαση αυτών των δικαιωμάτων ψήφου, 

 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν παρασχεθεί ως 
εμπράγματη ασφάλεια στο προαναφερόμενο πρόσωπο, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώματα ψήφου και έχει δηλώσει την πρόθεσή του 
να τα ασκήσει, 

 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές των οποίων ισόβιος 
επικαρπωτής είναι το προαναφερόμενο πρόσωπο, 

 δικαιώματα ψήφου που κατέχονται ή τα οποία μπορούν να ασκηθούν από 
επιχείρηση την οποία ελέγχει το προαναφερόμενο πρόσωπο, 

 δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές που έχουν κατατεθεί στο 
προαναφερόμενο πρόσωπο και τα οποία το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να ασκήσει 
κατά την κρίση του, εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες των Μτόχων, 

 δικαιώματα ψήφου που κατέχει τρίτος στο όνομά του αλλά για λογαριασμό του 
προαναφερόμενου προσώπου, 

 δικαιώματα ψήφου τα οποία το προαναφερόμενο πρόσωπο μπορεί να ασκήσει ως 
πληρεξούσιος, εφόσον μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση 
του χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες των Mετόχων, 

 προκειμένου για εταιρία διαχείρισης, δικαιώματα ψήφου που κατέχει, αποκτά ή 
διαθέτει το αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία αυτή. 
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4. Κάθε Υπόχρεο Πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου 
χρηματοπιστωτικά μέσα, ως εξής : 

 χρηματοπιστωτικά μέσα, που κατά τη λήξη τους, παρέχουν στον κάτοχο, 
σύμφωνα με επίσημη συμφωνία, είτε το άνευ όρων δικαίωμα απόκτησης είτε τη 
διακριτική ευχέρεια ως προς το δικαίωμα απόκτησης μετοχών, οι οποίες 
ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, και έχουν ήδη εκδοθεί από εκδότη του οποίου 
μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, και 

 χρηματοπιστωτικά μέσα, που δεν περιλαμβάνονται στην ως άνω περίπτωση αλλά 
αναφέρονται σε μετοχές για τις οποίες γίνεται λόγος στην ως άνω περίπτωση και 
έχουν επίπτωση αντίστοιχη με  εκείνη των ανωτέρω χρηματοπιστωτικών μέσων 
είτε παρέχουν δικαίωμα φυσικού διακανονισμού είτε όχι.   

 

5. Κάθε Υπόχρεο Πρόσωπο, όταν ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου που 
κατέχει άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με τα ανωτέρω υπό 1-3 αθροιζόμενος με τον 
αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα τα 
οποία κατέχει άμεσα ή έμμεσα, φθάνει υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος. Στη σχετική ενημέρωση στην 
οποία οφείλει να προβεί το Υπόχρεο πρόσωπο γίνεται διάκριση μεταξύ του 
αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές και εκείνων σε 
σχέση με τα χρηματοπιστωτικά μέσα.    

 

Σε γενικές γραμμές, Υπόχρεα Πρόσωπα προς γνωστοποίηση μπορεί να είναι Mέτοχοι 
ή μη, Ε.Π.Ε.Υ., διαχειριστές, θεματοφύλακες, Α.Ε.Δ.Α.Κ., πρόσωπα που αποκτούν ή 
διαθέτουν άμεσα ή έμμεσα χρηματοπιστωτικά μέσα που παρέχουν δικαίωμα 
απόκτησης μετοχών, όπως για παράδειγμα μέσω θυγατρικής ή άλλης ελεγχόμενης 
επιχείρησης. Επίσης, κρίσιμη για τη στοιχειοθέτηση της υποχρέωσης ενημέρωσης 
είναι η δυνατότητα άσκησης χωρίς περιορισμούς των δικαιωμάτων ψήφου 
ανεξάρτητα από την κατοχή ή μη των μετοχών που ενσωματώνουν τα εν λόγω 
δικαιώματα.  

Οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές από τις υποχρεώσεις ενημέρωσης περιγράφονται στα 
άρθρα 12 και 13 του Νόμου. 

 

II. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

Σκοπός της παρούσας διαδικασίας γνωστοποίησης από τα Υπόχρεα Πρόσωπα του 
Νόμου είναι αφενός η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και 
λοιπών ενδιαφερομένων σχετικά με τις περιπτώσεις απόκτησης ή διάθεσης 
σημαντικών συμμετοχών ή μεταβολών στα δικαιώματα ψήφου και αφετέρου η 
εναρμόνιση της λειτουργίας του ΟΤΕ με το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην 
παράγραφο ΙΙΙ.  

 

III. ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1. Ν. 4374/2016  «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας 
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Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις». 

2. Ν. 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με 
εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε 
οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.   

3. Απόφαση 1/434/3.7.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς «Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς 
πληροφόρησης του ν.3556/2007». 

4. Εγκύκλιος αρ. 33 με θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαρκούς 
πληροφόρησης που προβλέπονται στα άρθρα 9-16 του ν. 
3556/2007«Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες 
των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη 
αγορά και άλλες διατάξεις» και στα άρθρα 4-14 της απόφασης 1/434/3.7.2007 του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

5. Ν. 3606/2007 «Αγορές Χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» όπως 
ισχύει. 

 

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

Η παρούσα διαδικασία γνωστοποίησης από τα Υπόχρεα Πρόσωπα του Νόμου 
αποτελείται από τα παρακάτω βήματα:  

 

Α. Συμπλήρωση του Εντύπου Γνωστοποίησης Σημαντικών Μεταβολών 
Δικαιωμάτων Ψήφου  

Στις περιπτώσεις της παραγράφου Ι, τα Υπόχρεα Πρόσωπα, όπως επίσης 
ορίζονται στην παράγραφο Ι, συμπληρώνουν το Έντυπο Γνωστοποίησης. 
Υπόδειγμα του Εντύπου Γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτημένο τόσο στο διαδυκτιακό 
τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr/), στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα όσο και στο διαδικτυακό τόπο του ΟΤΕ 
(https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance/transparency-and-
information-disclosure). Το Έντυπο Γνωστοποίησης συνοδεύεται από Παράρτημα, το 
οποίο συμπληρώνεται επίσης από τα Υπόχρεα Πρόσωπα. Κατά τη συμπλήρωση του 
Παραρτήματος, συνιστάται να αναφέρεται, πλέον των αναφερομένων σε αυτό και το 
πατρώνυμο του Υπόχρεου Προσώπου.   

Η ορθή συμπλήρωση του Εντύπου Γνωστοποίησης αποτελεί υποχρέωση του 
Υπόχρεου Προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη και παραλείψεις. 

 

Β. Υποβολή Εντύπου Γνωστοποίησης και του παραρτήματός του στην 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

Τρόπος υποβολής 

Το Έντυπο Γνωστοποίησης (μαζί με το Παράρτημά του) υποβάλλεται, νόμιμα 
υπογεγραμμένο, από το Υπόχρεο Πρόσωπο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62, Αθήνα) και απευθύνεται στη 
Διεύθυνση Δημοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τμήμα Εποπτείας και Παρακολούθησης 
Συμπεριφοράς Εισηγμένων Εταιρειών, με την ένδειξη «γνωστοποίηση 

file:///C:/Users/mapetrou/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/XU5MRZRZ/www.hcmc.gr/
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance/transparency-and-information-disclosure
https://www.cosmote.gr/fixed/corporate/ir/corporate-governance/transparency-and-information-disclosure
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σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3356/2007». Η 
υποβολή γίνεται και στο φαξ με αριθμό 210 3377211. Στην περίπτωση αυτή το 
Έντυπο Γνωστοποίησης πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο 
πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο 
επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Το Υπόχρεο 
Πρόσωπο πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή του Εντύπου Γνωστοποίησης 
και των τυχόν σχετικών εγγράφων και την παραλαβή τους από την αρμόδια ως άνω 
Διεύθυνση. 

Ως νόμιμα υπογεγραμμένο θεωρείται το Έντυπο Γνωστοποίησης που φέρει την 
υπογραφή του ίδιου του Υπόχρεου Προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα 
εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το Υπόχρεο Πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, 
το Έντυπο Γνωστοποίησης υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του Υπόχρεου 
Προσώπου. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με το Έντυπο Γνωστοποίησης υποβάλλονται 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν 
εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους. 

Ημερομηνία υποβολής 

Το Υπόχρεο Πρόσωπο υποβάλλει το Έντυπο Γνωστοποίησης στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς το αργότερο εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης από την 
ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. 

Στο βαθμό που οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται μπορούν να θεωρηθούν 
προνομιακές, τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη 
επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για διενέργεια 
συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται 
εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών, να προβαίνουν δε άμεσα σε γνωστοποίησή 
τους.  

 

Γ. Υποβολή Εντύπου Γνωστοποίησης στην Διεύθυνση Εξαγορών, 
Συγχωνεύσεων και Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ 

Τρόπος υποβολής 

Το Υπόχρεο Πρόσωπο υποβάλλει το Έντυπο Γνωστοποίησης (χωρίς το παράρτημά 
του), νόμιμα υπογεγραμμένο, στον ΟΤΕ, στη Διεύθυνση Εξαγορών, 
Συγχωνεύσεων και Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ (Αγίου Λουκά & Ικάρου 
1, 19002, Παιανία) με την ένδειξη «γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε 
δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται (με 
σκαναρισμένo αρχείο) και στα email: iroffice@ote.gr, kmaselis@ote.gr, και 
mdelenika@cosmote.gr. Σε κάθε περίπτωση (έντυπα ή ηλεκτρονικά) θα πρέπει να 
αναφέρονται/περιέχονται τα στοιχεία του αποστολέα, η υπογραφή του και απευθείας 
τηλέφωνο επικοινωνίας. Το Υπόχρεο Πρόσωπο πρέπει να μεριμνά, τηλεφωνικώς (στα 
210 6117593, 6177981, 6111121) ή με email στις παραπάνω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις, για την επιτυχή αποστολή του Εντύπου Γνωστοποίησης και των τυχόν 
σχετικών εγγράφων και την παραλαβή τους από την Διεύθυνση Εξαγορών, 
Συγχωνεύσεων και Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ. 

Ως νόμιμα υπογεγραμμένο θεωρείται το Έντυπο Γνωστοποίησης που φέρει την 
υπογραφή του ίδιου του Υπόχρεου Προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα 
εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το Υπόχρεο Πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η 
δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με το 
Έντυπο Γνωστοποίησης υποβάλλονται στην Διεύθυνση Εξαγορών, Συγχωνεύσεων και 

mailto:iroffice@ote.gr
mailto:kmaselis@ote.gr
mailto:mdelenika@cosmote.gr
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Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία 
ισχύουν εφεξής μέχρι την ανάκλησή τους. 

 

Ημερομηνία υποβολής 

Το Υπόχρεο Πρόσωπο υποβάλλει το Έντυπο Γνωστοποίησης στην Διεύθυνση 
Εξαγορών, Συγχωνεύσεων και Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ το αργότερο 
εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η 
σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. 

Στο βαθμό που οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται μπορούν να θεωρηθούν 
προνομιακές, τα Υπόχρεα Πρόσωπα οφείλουν να επιδεικνύουν την απαραίτητη 
επιμέλεια στην παρακολούθηση των εντολών που έχουν δώσει για διενέργεια 
συναλλαγών και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ενημερώνονται 
εγκαίρως για την εκτέλεση ή μη αυτών, να προβαίνουν δε άμεσα σε γνωστοποίησή 
τους.  

 

V. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ  

Το έντυπο που χρησιμοποιείται στη διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι το εξής: 

Έντυπο Γνωστοποίησης  


