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Διαδικασία

Στις 10.07.2007, ο Υπουργός Ανά-
πτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας απέστειλε 
προς γνωμοδότηση στην Οικονομική και Κοι-
νωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), με τη μορφή του 
κατεπείγοντος, το Σχέδιο Νόμου που αφορά 
στην «Αναμόρφωση και τροποποίηση του 
κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί 
ανωνύμων εταιρειών - Ενσωμάτωση στο 
ελληνικό δίκαιο των οδηγιών α) 2006/68/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 και 
β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 
2003».

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. 
συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελού-
μενη από τους κ.κ. Χαράλαμπο Κεφάλα, 
Βασίλη Μεγαπάνο, Φώτη Κολεβέντη, Αθα-
νάσιο Τούση, Νικόλαο Λιόλιο και Δημήτρη 
Οικονομίδη.

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εργα-
σίας ορίστηκε ο κ. Κεφάλας. Στις εργα-

σίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως 
εμπειρογνώμονες η κα Αθ. Μανίκα και οι 
κ.κ. Π. Κανελλόπουλος, Φρ. Κοτσώνης και 
Στ. Αυγερινόπουλος. Από πλευράς Ο.Κ.Ε., 
μετείχαν οι επιστημονικοί συνεργάτες Δρ. 
Όλγα Αγγελοπούλου και Δρ. Αθανάσιος 
Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε και τον επιστη-
μονικό συντονισμό της Επιτροπής. Ερευνη-
τική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. 
η Υπεύθυνη Αρχείου–Βιβλιοθήκης κα Βαρ-
βάρα Γεωργοπούλου.

Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε 
τις εργασίες της σε τέσσερις (4) συνεδριά-
σεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρ-
φωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια 
στη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου 2007.

Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε. υιοθέτησε 
την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής1 

στη συνεδρίαση της 12ης Νοεμβρίου 2007 
και η εισήγηση αυτή αποτελεί την υπ’ αριθμ. 
186 Γνώμη της Ο.Κ.Ε.

1.	 	Η	υιοθέτηση	του	κειμένου	από	την	Ολομέλεια	έγινε	χωρίς	συζήτηση	και	είχε	τυπικό	χαρακτήρα	καθώς	είχε	μεσολαβή-
σει	μεγάλο	χρονικό	διάστημα	μεταξύ	της	ολοκλήρωσης	του	έργου	της	Εκτελεστικής	Επιτροπής	και	της	συνεδρίασης	
της	Ολομέλειας	(λόγω	των	βουλευτικών	εκλογών).	Στο	μεταξύ,	ήδη	από	τα	τέλη	 Ιουλίου,	η	Εισήγηση	της	Ε.Ε.	είχε	
αποσταλεί	στον	αρμόδιο	Υπουργό	και	τη	Βουλή	προκειμένου	να	ληφθεί	έγκαιρα	υπ’	όψιν	από	την	εκτελεστική	και	τη	
νομοθετική	εξουσία.	Για	τους	λόγους	αυτούς,	στο	εξώφυλλο,	ως	χρόνος	σύνταξης	της	Γνώμης	αναγράφεται	η	ημερο-
μηνία	που	συνεδρίασε	η	Ε.Ε.	κα	όχι	Ολομέλεια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Το	Σχέδιο	Νόμου	για	την	«Αναμόρφωση 
και τροποποίηση του κωδικοποιημένου 
νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρει-
ών - Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των 
οδηγιών α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης 
Σεπτεμβρίου 2006 και β) 2003/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 15ης Ιουλίου 2003»	περιλαμβά-
νει	15	(δεκαπέντε)	κεφάλαια	και	80	άρθρα	
συνολικά.

Το	 Κεφάλαιο Α’ με	 το	 άρθρο 1	 ανα-
φέρεται	 στο	 σκοπό	 του	 Νόμου	 που	 είναι	
η	 τροποποίηση	 και	 συμπλήρωση	 του	 κ.ν.	
2190/1920	 περί	 ανωνύμων	 εταιρειών	 και	
η	 ενσωμάτωση	 στην	 ελληνική	 νομοθεσία	
των	 ακόλουθων	 οδηγιών:	 α)	 της	 οδηγίας	
2006/68/ΕΚ	σχετικά	με	τη	σύσταση	της	εται-
ρείας	και	τη	διατήρηση	και	μεταβολές	του	
κεφαλαίου	της,	β)	της	οδηγίας	2003/58/ΕΚ	
αναφορικά	με	τις	απαιτήσεις	δημοσιότητας	
για	ορισμένες	μορφές	εταιρειών.

Το	Κεφάλαιο Β’	με	τίτλο	«Γενικές	διατά-
ξεις»	περιλαμβάνει	τα	άρθρα	2-24.

Με	το	άρθρο 2	ορίζεται	ο	ειδικότερος	
σκοπός	του	Σχεδίου	Νόμου	σχετικά	με	την	
τροποποίηση	 και	 συμπλήρωση	 του	 κ.ν.	
2190/1920.

Το	 άρθρο 3	 αναφέρει	 ότι	 η	 ανώνυμη	
εταιρεία	 είναι	 κεφαλαιουχική	 εταιρεία	 και	
για	 τα	 χρέη	 της	 ευθύνεται	 μόνο	 η	 ίδια	 με	
την	περιουσία	της.	Επίσης,	στο	ίδιο	άρθρο	
επιτρέπεται	η	ίδρυση	μονοπρόσωπης	ανώ-
νυμης	εταιρείας	(δηλαδή	μόνο	από	ένα	μέ-
τοχο).

Με	 το	 άρθρο 4	 προβλέπεται	 μορφή	
απλούστερη	 για	 το	 καταστατικό	 της	 ανώ-
νυμης	εταιρείας,	χωρίς	δηλαδή	επανάληψη	

των	διατάξεων	του	νόμου.	Επίσης,	προβλέ-
πεται	η	ευθύνη	των	ιδρυτών	μιας	ανώνυμης	
εταιρείας	 για	 συγκεκριμένες	 περιπτώσεις	
πλημμελειών,	ενώ	επίσης,	καθορίζει	την	πα-
ραγραφή	αυτής	της	ευθύνης	ως	5ετή	από	
την	ίδρυση	της	ανώνυμης	εταιρείας.

Στο	άρθρο 5	γίνεται	αναφορά	στις	προ-
νομιούχες	 και	 τις	 δεσμευμένες	 μετοχές.	
Μεταξύ	 άλλων:	 ρυθμίζεται	 η	 αύξηση	 των	
δυνατοτήτων	 έκδοσης	 προνομιούχων	 με-
τοχών	(με	ή	χωρίς	ψήφο)	μέσω	αντίστοιχης	
πρόβλεψης	 στο	 καταστατικό,	 διευκρινίζο-
νται	ζητήματα	μετατροπής	τους	σε	κοινές,	
μειώνονται	 τα	 ποσοστά	 πλειοψηφίας	 από	
3/4 σε	 2/3,	 προβλέπεται	 η	 δυνατότητα	 να	
περιληφθούν	στο	καταστατικό	μορφές	πε-
ριορισμών	 στη	 μεταβίβαση	 ονομαστικών	
μετοχών.	Επίσης,	δίδεται	η	δυνατότητα	εξα-
γοράς	από	την	εταιρεία	των	μετοχών	ενός	
μετόχου	σε	περίπτωση	που	η	εταιρεία	αρ-
νηθεί	να	εγκρίνει	τη	μεταβίβαση	των	μετο-
χών	του	σε	τρίτο	ή	δεν	δίνει	απάντηση	στο	
μέτοχο	εντός	προθεσμίας	που	προβλέπεται	
από	το	καταστατικό.	

Με	το	άρθρο 6 δεν	απαιτείται	διοικητική	
έγκριση	για	τη	σύσταση	ανώνυμης	εταιρεί-
ας	ή	για	την	τροποποίηση	του	καταστατικού	
της,	εφόσον	το	κεφάλαιο	της	εταιρείας	δεν	
ξεπερνά	τα	3	εκατομμύρια	ευρώ.	Διευκρινί-
ζεται	ότι	ο	έλεγχος	αυτός	νομιμότητας	δια-
τηρείται	κατά	τη	μετατροπή,	τη	συγχώνευ-
ση	και	τη	διάσπαση.	Επίσης,	στο	ίδιο	άρθρο	
αναμορφώνεται	 η	 διαδικασία	 μείωσης	 του	
κεφαλαίου.

Το	 άρθρο 7	 διευκρινίζει	 τους	 λόγους	
ακυρότητας	 της	 εταιρείας	 και	 αναφέρεται	
στη	δυνατότητα	θεραπείας	της	ακυρότητας	
από	το	δικαστήριο.	Επίσης,	με	το	άρθρο	7	
εισάγεται	2ετής	προθεσμία	για	την	άσκηση	
της	 αγωγής	 για	 κήρυξη	 ακυρότητας,	 ενώ	
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δεν	 προβλέπεται	 χρονικός	 περιορισμός	
στην	 περίπτωση	 που	 η	 ακυρότητα	 οφεί-
λεται	στο	ότι	ο	σκοπός	είναι	παράνομος	ή	
αντίκειται	στη	δημόσια	τάξη.

Το	άρθρο 8 διευκρινίζει	ότι,	όπου	απαι-
τείται,	υποβάλλεται	σε	δημοσιότητα	η	ιδρυ-
τική	 πράξη,	 το	 καταστατικό,	 καθώς	 και	 η	
απόφαση	έγκρισης	της	διοίκησης.	Επίσης,	
στο	ίδιο	άρθρο	ο	όρος	«μόνιμοι»	εκπρόσω-
ποι	αντικαθίσταται	με	τον	όρο	«νόμιμοι»	εκ-
πρόσωποι,	 που	 αναφέρεται	 στα	 πρόσωπα	
που	 εκπροσωπούν	 την	 αλλοδαπή	 εταιρεία	
σε	μόνιμη	βάση	και	όχι	ευκαιριακά.

Με	το	άρθρο 9	προβλέπεται	ότι	στις	πε-
ριπτώσεις	όπου	δεν	γίνεται	έλεγχος	νομιμό-
τητας,	η	καταχώριση	θα	γίνεται	αυθημερόν,	
εκτός	 εάν	 τα	 υποβαλλόμενα	 στοιχεία	 δεν	
είναι	 πλήρη	 ή	 ακριβή.	 Σε	 κάθε	 άλλη	 περί-
πτωση	δίδεται	προθεσμία	ενός	μηνός	για	τη	
σχετική	καταχώριση	και	15	ημερών	προκει-
μένου	για	εισηγμένες	εταιρείες.	Επίσης,	στο	
ίδιο	άρθρο	διευκρινίζεται	ότι	η	τροποποίηση	
του	καταστατικού	συντελείται	με	καταχώρι-
ση	 της	 απόφασης	 του	 αρμόδιου	 οργάνου	
της	εταιρίας	μαζί	με	ολόκληρο	το	νέο	κείμε-
νο	του	καταστατικού	και	μόνο	αν	απαιτείται	
θα	υποβάλλεται	 και	 η	διοικητική	απόφαση	
για	την	έγκριση	της	τροποποίησης.	

Στο	άρθρο 10	καθορίζονται	τα	στοιχεία	
που	 πρέπει	 να	 αναγράφονται	 στα	 έντυπα	
της	εταιρείας	όπως:	το	Μητρώο	Ανωνύμων	
Εταιρειών,	όπου	είναι	εγγεγραμμένη	η	εται-
ρεία,	ο	αριθμός	μητρώου	της	εταιρείας,	η	
νομική	 της	μορφή,	 η	 επωνυμία,	 η	 έδρα,	 ο	
διαδικτυακός	 τόπος	 της	 εταιρείας,	 καθώς	
και	το	καλυφθέν	και	το	καταβεβλημένο	κε-
φάλαιο	της	εταιρείας,	αν	γίνεται	μνεία	του	
κεφαλαίου	της.	

Σύμφωνα	με	το	άρθρο 11	 το	μετοχικό	
κεφάλαιο	 καλύπτεται	 από	 έναν	 ή	 περισ-
σότερους	 ιδρυτές	προς	 εναρμόνιση	με	 τη	
διάταξη	 περί	 μονοπρόσωπης	 ανώνυμης	
εταιρείας.	 Επίσης,	 προστίθεται	 η	 δυνατό-

τητα	της	μείωσης	του	μετοχικού	κεφαλαίου	
πέρα	από	το	κατώτατο	οριζόμενο	όριο,	σε	
περίπτωση	που	η	απόφαση	για	 τη	 μείωση	
προβλέπει	 τη	μετατροπή	 της	 εταιρείας	σε	
άλλη	νομική	μορφή.

Το	άρθρο 12	αναφέρεται	στην	εγγραφή	
με	δημόσια	προσφορά	κινητών	αξιών	με	μια	
απλή	διάταξη	για	την	ολική	ή	μερική	κάλυ-
ψη	του	μετοχικού	κεφαλαίου.

Στο	 άρθρο 13	 σημειώνεται	 ότι	 οι	 με-
τοχές	 μιας	 εταιρείας	 δύνανται	 να	 είναι	 ή	
ονομαστικές	 ή	 ανώνυμες.	 Διευκρινίζονται,	
μεταξύ	άλλων,	τα	περί	εκδόσεως	και	μετα-
βίβασης	των	μετοχικών	τίτλων,	οριστικών	ή	
προσωρινών.

Με	 το	άρθρο 14	 διευκρινίζονται	 ζητή-
ματα	περί	εκτιμήσεως	των	εταιρικών	εισφο-
ρών.	Ειδικότερα,	για	την	εκτίμηση	των	ακι-
νήτων	λαμβάνονται	υπόψη	οι	τιμές	αγοράς	
και	όχι	οι	αντικειμενικές	αξίες,	ενώ	η	εκτίμη-
ση	των	εταιρικών	εισφορών	σε	είδος	μπο-
ρεί	να	γίνεται	και	από	ορκωτούς	ελεγκτές	ή	
μέλη	του	Σώματος	Ορκωτών	Ελεγκτών.

Το	άρθρο 15	εισάγει	νέο	άρθρο	(9α)	με	
τίτλο	«Δυνατότητα	μη	αποτίμησης	των	εται-
ρικών	 εισφορών»,	 με	 το	 οποίο	 προβλέπο-
νται	εξαιρέσεις	στην	ανάγκη	εκτίμησης	των	
εισφορών	σε	είδος,	όταν	το	αντικείμενο	των	
εισφορών	αυτών	είναι	κινητές	αξίες	ή	μέσα	
χρηματαγοράς.	 Επίσης,	 προσδιορίζονται	
όλα	τα	απαραίτητα	στοιχεία	που	πρέπει	να	
δημοσιεύονται	 σε	 κάθε	 περίπτωση	 εισφο-
ράς	σε	είδος.

Το	άρθρο 16	διευκρινίζει	τα	περί	μετα-
γενέστερης	απόκτησης	στοιχείων	του	ενερ-
γητικού,	προϋποθέτοντας	ότι	 δε	 λαμβάνο-
νται	υπόψη	οι	αυξήσεις	κεφαλαίου	που	έγι-
ναν	χωρίς	καταβολή	νέων	εισφορών.	Επιση-
μαίνεται	ότι	η	προϋπόθεση	αυτή	δεν	ισχύει	
στο	 πλαίσιο	 διαδικασιών	 εποπτευόμενων	
από	 διοικητική	 ή	 δικαστική	 αρχή.	 Επιπλέ-
ον,	με	το	άρθρο	16	εισάγεται	αποκλειστική	
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προθεσμία	επίκλησης	της	ακυρότητας,	που	
είναι	2	έτη	από	το	τέλος	του	ημερολογιακού	
έτους	που	έγινε	η	απόκτηση.	

Το	άρθρο 17	 αναφέρεται	 στις	 προθε-
σμίες	καταβολής	και	πιστοποίησης	της	κα-
ταβολής	του	κεφαλαίου.

Με	το	άρθρο 18 διευκρινίζεται	ότι	η	με-
ρική	καταβολή	δεν	επιτρέπεται	σε	εταιρείες	
με	μετοχές	εισηγμένες	στο	χρηματιστήριο.	
Επιπλέον,	 μειώνεται	 το	 χρονικό	 διάστημα	
κατά	το	οποίο	δύναται	να	γίνεται	η	μερική	
καταβολή	από	δέκα	σε	πέντε	έτη.

Το	άρθρο 19	αναφέρεται	σε	θέματα	αύ-
ξησης	του	μετοχικού	κεφαλαίου,	δικαιώμα-
τος	προτίμησης	και	παροχής	δικαιωμάτων	
απόκτησης	μετοχών.	

Στο	άρθρο 20	προβλέπεται	υποχρέωση	
για	το	διοικητικό	συμβούλιο	να	προσαρμό-
σει	με	απόφασή	του	το	άρθρο	του	καταστα-
τικού,	 ώστε	 να	 προβλέπεται	 το	 ποσό	 του	
κεφαλαίου	 που	 προέκυψε	 από	 τη	 μερική	
κάλυψη.	

Με	το	άρθρο 21	αναμορφώνεται	το	άρ-
θρο	16	του	κ.ν.	2190/1920	για	τις	ίδιες	με-
τοχές.	Οι	κύριες	μεταβολές	είναι:	α)	χορη-
γείται	γενική	δυνατότητα,	υπό	όρους,	από-
κτησης	 μέχρι	 του	 1/10	 του	 κεφαλαίου,	 β)	
καταργείται	η	ειδική	περίπτωση	απόκτησης	
μετοχών	για	στήριξη	της	χρηματιστηριακής	
αξίας,	γ)	διευκρινίζεται	το	νομικό	καθεστώς	
των	ιδίων	μετοχών.

Με	το	άρθρο 22	προστίθεται	νέο	άρθρο	
(16α)	με	τίτλο	«Παροχή	πιστώσεων	κ.λπ.	για	
απόκτηση	ίδιων	μετοχών»,	με	το	οποίο	εισά-
γονται	δυνατότητες	παροχής	δανείων	κ.λπ.	
για	απόκτηση	μετοχών	της	εταιρείας.

Στο	άρθρο 23,	 μεταξύ	άλλων,	 προστί-
θεται	 νέα	παράγραφος	 (2α),	 με	 την	οποία	
προβλέπεται	ότι	αποκτήσεις	μετοχών	μητρι-
κής	είναι	επιτρεπτές	στις	περιπτώσεις	που	
επιτρέπεται	η	απόκτηση	ιδίων	μετοχών.

Με	το	άρθρο 24	προστίθεται	νέο	άρθρο	
(17α)	με	τίτλο	«Εξαγοράσιμες	μετοχές»	το	
οποίο	 προβλέπει	 τη	 δυνατότητα	 το	 κατα-
στατικό	να	επιτρέπει	την	αύξηση	κεφαλαίου	
με	έκδοση	εξαγοράσιμων	μετοχών.

Το	Κεφάλαιο Γ’	περιλαμβάνει	τα	άρθρα	
25	έως	33.

Με	 το	 άρθρο 25	 εισάγονται	 τροπο-
ποιήσεις	 όσον	 αφορά	 στην	 εκπροσώπηση	
της	εταιρείας.	Μεταξύ	άλλων,	επιτρέπεται:	
α)	 να	 προβλέπεται	 από	 το	 καταστατικό	 η	
εκλογή	 του	 διοικητικού	 συμβουλίου	 μέσω	
διαδικασίας	ψηφοδελτίου,	β)	να	εκλέγονται	
αναπληρωματικά	μέλη	του	διοικητικού	συμ-
βουλίου,	εάν	το	προβλέπει	το	καταστατικό.	
Επίσης,	στο	άρθρο	25	διευκρινίζεται	ότι	μέ-
λος	του	διοικητικού	συμβουλίου	μπορεί	να	
είναι	και	νομικό	πρόσωπο,	εάν	πάλι	το	προ-
βλέπει	το	καταστατικό.

Στο	 άρθρο 26	 επαναπροσδιορίζεται	 ο	
χρόνος	λήξης	της	θητείας	του	διοικητικού	
συμβουλίου.

Με	 το	άρθρο 27	 επέρχονται	 απλοποι-
ήσεις	 στον	 τρόπο	 λειτουργίας	 του	 διοικη-
τικού	 συμβουλίου.	 Μεταξύ	 άλλων,	 καταρ-
γείται	 η	 υποχρέωση	 τυπικής	 συνεδρίασης	
του	 διοικητικού	 συμβουλίου	 ανά	 μήνα,	 ει-
σάγεται	 η	 δυνατότητα	 τηλεδιάσκεψης	 για	
το	διοικητικό	συμβούλιο,	προβλέπεται	-	για	
πρώτη	 φορά	 -	 ότι	 το	 καταστατικό	 μπορεί	
να	παρεκκλίνει	από	τις	διατάξεις	για	τη	σύ-
γκληση	του	διοικητικού	συμβουλίου,	για	μη	
εισηγμένες	εταιρείες,	θέτοντας	συντομότε-
ρες	προθεσμίες.	

Στο	 άρθρο 28	 δίδεται	 η	 δυνατότητα	
στο	καταστατικό	να	ορίσει	ότι	υπερισχύει	η	
ψήφος	του	Προέδρου	του	διοικητικού	συμ-
βουλίου	και	εισάγεται	η	δυνατότητα	πρακτι-
κών	«δια	περιφοράς»	τόσο	για	το	διοικητικό	
συμβούλιο,	όσο	και	για	τη	γενική	συνέλευ-
ση	(για	μη	εισηγμένες).

Το	 άρθρο 29	 αναφέρεται	 στις	 τροπο-
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ποιήσεις	σχετικά	με	το	καθεστώς	υποκατά-
στασης	του	διοικητικού	συμβουλίου	από	εκ-
προσώπους,	τους	οποίους	διορίζει	το	ίδιο	ή	
οι	ήδη	διορισμένοι	εκπρόσωποι.

Στο	 άρθρο 30	 αναδιαμορφώνεται	 το	
καθεστώς	ευθύνης	του	διοικητικού	συμβου-
λίου.	

Σύμφωνα	με	το	άρθρο 31	μειώνεται	το	
ποσοστό	των	μετόχων	που	μπορούν	να	ζη-
τήσουν	από	το	διοικητικό	συμβούλιο	ή	τους	
εκκαθαριστές	 την	 άσκηση	 αξιώσεων	 κατά	
των	μελών	του	διοικητικού	συμβουλίου	για	
τη	διοίκηση	των	εταιρικών	υποθέσεων	από	
1/3	σε	1/10.	Επίσης,	προβλέπεται	περαιτέ-
ρω	μείωση	αυτού	του	ποσοστού	από	το	κα-
ταστατικό,	χωρίς	περιορισμό.

Στο	άρθρο 32 απαγορεύεται	σε	μέλος	
της	 διοίκησης	 οποιαδήποτε	 πράξη,	 έστω	
και	 μεμονωμένη,	 που	 είναι	 ανταγωνιστική	
εις	βάρος	της	εταιρείας.	

Με	 το	άρθρο 33	 τροποποιείται	 το	 σύ-
στημα	επιτρεπτού	των	συμβάσεων	της	εται-
ρείας	με	μέλη	του	διοικητικού	συμβουλίου.	

Το	Κεφάλαιο Δ’ περιλαμβάνει	τα	άρθρα	
34	έως	44.

Με	 το	άρθρο 34	 ρυθμίζονται	 τα	 ζητή-
ματα	που	αφορούν	στον	τόπο	συνεδρίασης	
της	 γενικής	συνέλευσης,	 καθώς	δεν	 απαι-
τείται	 πλέον	 ειδική	 άδεια	 του	 Υπουργού	
προκειμένου	να	συνέρχεται	η	γενική	συνέ-
λευση	και	σε	άλλο	τόπο	πέραν	της	έδρας	
της	εταιρείας.	

Στο	 άρθρο 35	 ρυθμίζονται	 τα	 θέματα	
σχετικά	με	το	περιεχόμενο	της	πρόσκλησης	
της	γενικής	συνέλευσης	και	με	τη	δημοσί-
ευση	αυτής.	

Με	το	άρθρο 36	προστίθεται	στο	άρθρο	
27	του	κ.ν.	2190/1920	ο	τίτλος	«Δικαιώματα	
μετόχων	πριν	από	τη	γενική	συνέλευση».

Στο	 άρθρο 37	 εισάγονται	 νέες	 ρυθμί-
σεις,	όπως	η	διεξαγωγή	συνεδριάσεων	της	
γενικής	συνέλευσης	με	τηλεδιάσκεψη	και	η	
εξ	αποστάσεως	συμμετοχή	στην	ψηφοφο-
ρία	των	μετόχων,	και	αφορούν	στις	εταιρεί-
ες	των	οποίων	οι	μετοχές	δεν	είναι	εισηγμέ-
νες	σε	χρηματιστήριο.

Με	το	άρθρο 38	επιτρέπεται	στην	πρό-
σκληση	της	γενικής	συνέλευσης	να	καθορί-
ζεται	απευθείας	ο	τόπος	και	ο	χρόνος	των	
επόμενων	 επαναληπτικών	 συνεδριάσεων	
στην	 περίπτωση	 μη	 επίτευξης	 απαρτίας.	
Επιπλέον,	για	τις	έκτακτες	γενικές	συνελεύ-
σεις	εισηγμένων	εταιρειών	ή	όταν	πρόκειται	
για	αύξηση	κεφαλαίου,	η	απαρτία	στη	δεύ-
τερη	 επαναληπτική	 συνεδρίαση	 μειώνεται	
σε	1/5	από	το	ποσοστό	του	1/3.

Το	 άρθρο 39	 καταργεί	 το	 τελευταίο	
εδάφιο	της	παρ.	4	του	άρθρου	31	του	κ.ν.	
2190/1920	που	αναφέρει	ότι	«σε καμία περί-
πτωση δεν μπορεί να απαιτείται πλειοψηφία 
ίση με το σύνολο των εκπροσωπούμενων στη 
γενική συνέλευση μετόχων».

Στο	άρθρο 40	προβλέπεται	ότι	στη	γε-
νική	συνέλευση	με	ένα	μόνο	μέτοχο	αρκεί	
η	 παρουσία	 συμβολαιογράφου,	 χωρίς	 να	
απαιτείται	ο	συμβολαιογράφος	να	είναι	της	
έδρας	της	εταιρείας	και	χωρίς	να	απαιτεί-
ται	η	παρουσία	εκπροσώπου	της	διοίκησης.	
Επίσης,	στο	ίδιο	άρθρο	προβλέπεται	η	δυ-
νατότητα	 υπογραφής	 των	 πρακτικών	 «δια	
περιφοράς».	

Το	άρθρο 41	περιγράφει	τις	εξαιρέσεις	
της	αποκλειστικής	αρμοδιότητας	 της	γενι-
κής	συνέλευσης.

Με	το	άρθρο 42	εισάγονται	νέες	διατά-
ξεις	σχετικά	με	το	καθεστώς	της	ακυρότη-
τας,	ακυρωσίας	και	ανυπόστατου	των	απο-
φάσεων	της	γενικής	συνέλευσης,	αναμορ-
φώνοντας	τις	διατάξεις	των	άρθρων	42-44	
του	κ.ν.	2190/1920.
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Το	άρθρο 43	 επανακαθορίζει	 το	καθε-
στώς	σχετικά	με	την	ακυρότητα	των	αποφά-
σεων	 της	 γενικής	 συνέλευσης	 αναμορφώ-
νοντας	το	άρθρο	35β	του	κ.ν.	2190/1920.

Το	άρθρο 44	 διευκρινίζει	 ότι	 το	 ζήτη-
μα	 της	 ανυπόστατης	 γενικής	 συνέλευσης	
συντρέχει	μόνο	αν	η	απόφαση	της	γενικής	
συνέλευσης	ελήφθη	με	τις	ψήφους	προσώ-
πων	που	δεν	είναι	μέτοχοι.

Το	Κεφάλαιο Ε’	περιλαμβάνει	τα	άρθρα	
45	έως	51.

Στο	 άρθρο 45	 θεσπίζεται	 υποχρέωση	
της	 εταιρείας	 με	 κεφάλαιο	 τουλάχιστον	
3.000.000	 ευρώ	 να	 προβλέπει	 στο	 κατα-
στατικό	της	οικονομικό	έλεγχο	από	ορκωτό	
ελεγκτή.	Επίσης,	διευκρινίζεται	ότι	για	τον	
έλεγχο	των	εταιρειών	που	υπερβαίνουν	τα	
αριθμητικά	όρια	των	κριτηρίων	της	παρ.	6	
του	άρθρου	 42α	 του	 κ.ν.	 2190/1920	αρκεί	
ένας	τουλάχιστον	ορκωτός	ελεγκτής.

Το	 άρθρο 46	 περιγράφει,	 μεταξύ	 άλ-
λων,	τις	περιπτώσεις	τακτικού	ελέγχου	της	
εταιρείας	από	μη	ορκωτούς	ελεγκτές	-	λο-
γιστές.	

Το	 άρθρο 47	 αναφέρεται	 στα	 δικαιώ-
ματα	της	μειοψηφίας.	Μεταξύ	άλλων,	προ-
βλέπει	 τη	 μείωση	 των	 ποσοστών	 για	 την	
άσκηση	 των	 δικαιωμάτων	 μειοψηφίας	 από	
1/3	σε	1/5,	 ενώ	το	δικαίωμα	πληροφοριών	
σε	σχέση	με	την	εκτίμηση	των	θεμάτων	της	
ημερήσιας	 διάταξης	 που	 ανήκε	 στο	 1/20	
του	κεφαλαίου	έγινε	ατομικό	και	ανήκει	σε	
κάθε	μέτοχο.

Με	το	άρθρο 48	τροποποιείται	η	παρ.	1	
και	αντικαθίσταται	η	παρ.	2	του	άρθρου	39α	
του	κ.ν.	2190/1920	σχετικά	με	την	άσκηση	
ελέγχου	επί	των	ανωνύμων	εταιρειών.

Στο	άρθρο 49	προσδιορίζονται	τα	πρό-
σωπα,	τα	οποία	έχουν	το	δικαίωμα	να	ζητή-
σουν	έλεγχο	της	εταιρείας	από	το	μονομε-

λές	 πρωτοδικείο	 της	 περιφέρειας,	 όπου	 η	
εταιρεία	έχει	την	έδρα	της,	καθώς	και	οι	λό-
γοι	για	τους	οποίους	διατάσσεται	ο	έλεγχος	
αυτός.	Επίσης,	μειώνεται	σε	1/5	το	ποσοστό	
των	μετόχων	που	δικαιούνται	να	ζητήσουν	
από	το	δικαστήριο	τον	έλεγχο	της	εταιρεί-
ας.	Επιπλέον,	με	το	άρθρο	49	δεν	καθίστα-
ται	υποχρεωτική	η	κατάθεση	των	μετοχών	
σχετικά	 με	 το	 δικαίωμα	 αίτησης	 εκτάκτου	
ελέγχου.

Με	το	άρθρο 50	καθορίζονται	τα	πρό-
σωπα	στα	οποία	μπορεί	να	ανατεθεί	από	το	
δικαστήριο	η	διενέργεια	έκτακτου	ελέγχου	
της	εταιρείας,	καθώς	και	τα	πρόσωπα	στα	
οποία	υποβάλλεται	το	πόρισμα	ελέγχου.

Το	 άρθρο 51	 καταργεί	 τα	 άρθρα	 40β	
έως	και	40ε	του	κ.ν.	2190/1920	σχετικά	με	
τον	έλεγχο	των	ανωνύμων	εταιρειών.

Το	Κεφάλαιο ΣΤ’	 περιλαμβάνει	 τα	 άρ-
θρα	52	έως	54.

Το	άρθρο 52	καθορίζει	τα	νέα	αυξανό-
μενα	 ποσά	σχετικά	 με	 το	 σύνολο	 ισολογι-
σμού	 (σε	2.500.000	ευρώ)	και	 τον	καθαρό	
κύκλο	εργασιών	(σε	5.000.000	ευρώ).

Στο	 άρθρο 53	 ρυθμίζονται	 τα	 θέματα	
σχετικά	με	τη	δημοσίευση	από	το	διοικητι-
κό	συμβούλιο	των	εγγράφων	(ισολογισμός	
εταιρείας,	 λογαριασμός	 «αποτελέσματα	
χρήσεως»,	 «πίνακας	 διαθέσεως	 αποτελε-
σμάτων»,	πιστοποιητικό	ελέγχου,	κατάστα-
ση	μεταβολών	ιδίων	κεφαλαίων,	κατάσταση	
ταμειακών	ροών)	 πριν	 από	 τη	συνεδρίαση	
της	γενικής	συνέλευσης.

Με	το	άρθρο 54 καταργείται	η	υποχρέ-
ωση	διανομής	ελάχιστου	υποχρεωτικού	με-
ρίσματος	6%,	ενώ	διατηρείται	η	υποχρεωτι-
κή	διανομή	του	35%	των	κερδών.

Το	Κεφάλαιο Ζ’	περιλαμβάνει	τα	άρθρα	
55	έως	61.
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Με	το	άρθρο 55	εισάγεται	ο	θεσμός	της	
δικαστικής	λύσης	της	εταιρείας.

Στο	άρθρο 56	καταργείται	το	σύστημα	
της	ανάκλησης	της	άδειας	σύστασης	ανώ-
νυμης	εταιρείας	από	τη	Διοίκηση.	Προβλέ-
πεται	η	λύση	ανώνυμης	εταιρείας	με	δικα-
στική	 απόφαση,	 μετά	 από	 αίτηση	 οποιου-
δήποτε	έχει	έννομο	συμφέρον,	για	λόγους	
που	 κυρίως	 αφορούν	 στη	 μη	 καταβολή	 ή	
την	απώλεια	του	κεφαλαίου.

Το	 άρθρο 57	 ρυθμίζει	 την	 περίπτω-
ση	 εκείνη	 της	 δικαστικής	 λύσης	 εταιρείας	
όπου,	 ιδίως	λόγω	 ίσων	συμμετοχών,	η	συ-
νέχιση	της	εταιρείας	αποβαίνει	αδύνατη.	Οι	
διατάξεις	του	άρθρου	αυτού	αφορούν	μόνο	
στις	μη	εισηγμένες	εταιρείες.

Στο	 άρθρο 58	 εισάγονται	 ορισμένες	
τροποποιήσεις	 που	 αφορούν	 στον	 τρόπο	
διενέργειας	της	εκκαθάρισης	(όπως	η	προ-
σφυγή	-	προαιρετική	-	για	τον	εκκαθαριστή,	
στους	κανόνες	της	δικαστικής	εκκαθάρισης	
κληρονομίας	και	η	κατάργηση	της	πενταε-
τούς	διάρκειας	της	εκκαθάρισης).

Το	άρθρο 59	 εισάγει	 νέο	άρθρο	 (49α)	
με	τίτλο	«Δικαίωμα	της	μειοψηφίας	να	ζητή-
σει	της	εξαγορά	των	μετοχών	της	από	την	
εταιρεία»	που	αφορά	στο	δικαίωμα	της	μει-
οψηφίας	να	ζητήσει	την	εξαγορά	των	μετο-
χών	της	από	την	εταιρεία	μετά	από	δικαστι-
κή	απόφαση	για	εξαιρετικά	περιορισμένους	
λόγους.

Με	το	άρθρο 60	προστίθεται	νέο	άρθρο	
(49β)	με	τίτλο	«Δικαίωμα	της	μειοψηφίας	για	
εξαγορά	των	μετοχών	της	από	τον	πλειοψη-
φούντα	μέτοχο»,	με	το	οποίο	θεσπίζεται	το	
δικαίωμα	της	μειοψηφίας	να	ζητήσει	με	δι-
καστική	παρέμβαση	την	εξαγορά	των	μετο-
χών	της	από	τον	κατά	95%	πλειοψηφούντα	
μέτοχο.

Το	άρθρο 61	αναφέρεται	στην	προσθή-
κη	 νέου	 άρθρου	 (49γ)	 με	 τίτλο	 «Εξαγορά	
των	μετοχών	της	μειοψηφίας	από	τον	πλει-

οψηφούντα	μέτοχο»	που	αφορά	στην	εξα-
γορά	των	μετοχών	της	μειοψηφίας	από	τον	
κατά	95%	πλειοψηφούντα	μέτοχο.

Το	 Κεφάλαιο Η’ περιλαμβάνει	 το	 άρ-
θρο 62,	το	οποίο	καταργεί	την	παρ.	2	του	
άρθρου	 50	 του	 κ.ν.	 2190/1920,	 σύμφωνα	
με	την	οποία	οι	αλλοδαπές	ανώνυμες	εται-
ρείες	με	υποκατάστημα	ή	πρακτορείο	στην	
ημεδαπή,	 είχαν	 την	 υποχρέωση	 εντός	 3	
μηνών	από	την	έγκριση	από	τη	γενική	συ-
νέλευση	του	ετήσιου	ισολογισμού	τους,	να	
υποβάλλουν	στο	Υπουργείο	Εμπορίου	αντί-
γραφο	αυτού	με	κατάσταση	των	εργασιών	
της	εταιρείας	στην	Ελλάδα	για	την	εταιρική	
σχέση,	στην	οποία	αφορά	ο	ισολογισμός.

Το	Κεφάλαιο Θ’	περιλαμβάνει	τα	άρθρα	
63	και	64.

Στο	 άρθρο 63	 ορίζεται	 το	 Υπουργείο	
Ανάπτυξης	 ή	 η	 κατά	 περίπτωση	 αρμόδια	
εποπτεύουσα	 αρχή,	 για	 την	 άσκηση	 επο-
πτείας	 επί	 των	 ελληνικών	 ανωνύμων	 εται-
ρειών,	καθώς	και	επί	των	υποκαταστημάτων	
και	πρακτορείων	των	αλλοδαπών	ανωνύμων	
εταιρειών	στην	Ελλάδα.

Με	το	άρθρο 64,	μεταξύ	άλλων,	καθορί-
ζεται	το	περιεχόμενο	και	ο	τρόπος	άσκησης	
της	 διοικητικής	 εποπτείας	 επί	 των	 ανωνύ-
μων	εταιρειών.

Το	Κεφάλαιο Ι’	περιλαμβάνει	τα	άρθρα	
65	και	66.

Το	άρθρο 65	καταργεί	το	άρθρο	64	του	
κ.ν.	2190/1920,	το	οποίο	περιείχε	μεταβατι-
κές	διατάξεις.

Με	το	άρθρο 66	προστίθεται	νέο	άρθρο	
(66α)	με	τίτλο	«Μετατροπή	ανώνυμης	εται-
ρείας	σε	ομόρρυθμη	ή	ετερόρρυθμη	εται-
ρεία»,	το	οποίο	παρέχει	το	ρυθμιστικό	πλαί-
σιο	για	 τη	μετατροπή	ανώνυμης	εταιρείας	
σε	 ομόρρυθμη	 ή	 ετερόρρυθμη	 εταιρεία,	
ώστε	 να	μην	υπάρχουν	σχετικές	αμφισβη-
τήσεις.
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Το	Κεφάλαιο ΙΑ’	 περιλαμβάνει	 τα	 άρ-
θρα	67	έως	73.

Στο	άρθρο 67	απαλείφεται	η	προθεσμία	
διμήνου	 από	 τη	 δημοσίευση	 του	 σχεδίου	
σύμβασης	συγχώνευσης	μέχρι	την	απόφα-
ση	της	γενικής	συνέλευσης	επί	του	σχεδίου	
αυτού.

Το	άρθρο 68	προβλέπει	ότι	την	εκτίμη-
ση	της	αξίας	των	εισφορών	σε	είδος	μπορεί	
πλέον	να	την	κάνουν	και	ορκωτοί	ελεγκτές	
ή	μέλη	του	Σώματος	Ορκωτών	Ελεγκτών.

Το	άρθρο 69	 διευκρινίζει	 ότι	 η	 γενική	
συνέλευση	 δεν	 μπορεί	 να	 λάβει	 απόφαση	
επί	 του	 σχεδίου	 σύμβασης	 συγχώνευσης	
αν	δεν	έχει	παρέλθει	μηνιαία	προθεσμία	ή	
αν	δεν	έχει	εκδοθεί	απόφαση	του	δικαστη-
ρίου.	

Με	το	άρθρο 70	θεσπίζεται	η	μεταβίβα-
ση	των	διοικητικών	αδειών	από	την	απορρο-
φώμενη	στην	απορροφώσα	εταιρεία.

Το	άρθρο 71	αναφέρεται	στην	ακυρό-
τητα	των	αποφάσεων	της	γενικής	συνέλευ-
σης	περί	ακυρότητας	της	συγχώνευσης.

Με	τις	διατάξεις	του	άρθρου 72	προστί-
θεται	νέο	άρθρο	(77α)	με	τίτλο	«Μη	δίκαιη	
σχέση	ανταλλαγής»,	σύμφωνα	με	το	οποίο	
δε	θεωρείται	πλέον	λόγος	για	ακύρωση	της	
όλης	συγχώνευσης	το	μη	δίκαιο	της	σχέσης	
ανταλλαγής,	αλλά	ως	πρόβλημα	διαχωρίζε-
ται	και	αποτελεί	αντικείμενο	αξίωσης	απο-
ζημίωσης	 του	 μετόχου,	 ενώ	 η	 διαδικασία	
συγχώνευσης	συνεχίζεται.

Το	άρθρο 73	αναφέρεται	στην	προσθή-
κη	 ενός	 νέου	 άρθρου	 (79α)	 με	 τίτλο	 «Μη	
δίκαιο	αντάλλαγμα»,	με	το	οποίο	προβλέπε-
ται	ότι	η	συγχώνευση	δεν	κηρύσσεται	άκυ-
ρη	λόγω	του	χαμηλού	ποσού	του	αντιτίμου	
των	δικαιωμάτων	 των	μετόχων	 των	 εξαγο-
ραζόμενων	 εταιρειών,	 αλλά	 κάθε	 μέτοχος	

μπορεί	να	αξιώσει	την	καταβολή	σε	αυτόν	
από	την	εξαγοράζουσα	εταιρεία	αποζημίω-
σης	σε	μετρητά.

Στο	Κεφάλαιο ΙΒ’ το	άρθρο 74	 εφαρ-
μόζει	 τα	 άρθρα	 69	 έως	 και	 77α	 του	 κ.ν.	
2190/1920	και	στη	συγχώνευση	με	σύστα-
ση	νέας	εταιρείας	και	διευκρινίζει	τους	ορι-
σμούς	της	απορροφώμενης,	καθώς	και	της	
απορροφώσας	εταιρείας.

Το	 Κεφάλαιο ΙΓ’	 περιλαμβάνει	 τα	 άρ-
θρα	75	έως	77.

Στο	άρθρο 75	απαλείφεται	η	προθεσμία	
διμήνου	 από	 τη	 δημοσίευση	 του	 σχεδίου	
σύμβασης	 διάσπασης	 μέχρι	 την	 απόφαση	
της	 γενικής	 συνέλευσης	 επί	 του	 σχεδίου	
αυτού.	

Με	το	άρθρο 76	προστίθεται	στα	απο-
τελέσματα	της	διάσπασης	και	η	μεταβίβαση	
των	διοικητικών	αδειών	που	έχουν	εκδοθεί	
υπέρ	της	διασπώμενης	εταιρείας.

Στο	άρθρο 77	προβλέπεται	η	εφαρμο-
γή	 του	νέου	άρθρου	77α,	που	αφορά	στο	
μη	δίκαιο	της	σχέσης	ανταλλαγής,	και	στην	
περίπτωση	της	διάσπασης.

Στο	Κεφάλαιο ΙΔ’ με	το	άρθρο 78	προ-
βλέπονται	οι	μεταβατικές	διατάξεις.

Το	Κεφάλαιο ΙΕ’ περιλαμβάνει	 τα	 άρ-
θρα	79	και	80.

Με	 τις	 διατάξεις	 του	άρθρου 79	 αντι-
καθίσταται	 η	 παρ.	 2	 του	 άρθρου	 26	 του	
Ν.	 3412/2005	 για	 την	 Ευρωπαϊκή	 Εταιρία,	
προκειμένου	 η	 διάταξη	 αυτή	 να	 εναρμονι-
στεί	με	τον	περιορισμό	της	διοικητικής	επο-
πτείας.

Τέλος,	με	το	άρθρο 80	ορίζεται	η	ημε-
ρομηνία	έναρξης	ισχύος	του	παρόντος	νό-
μου.
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Με	το	υπό	κρίση	Σχέδιο	Νόμου,	επέρχε-
ται	μία	σειρά	από	αλλαγές	στο	νομικό	πλαί-
σιο	 που	 διέπει	 την	 ίδρυση,	 λειτουργία	 και	
εποπτεία	των	ανωνύμων	εταιρειών.	Οι	σημα-
ντικότερες	από	αυτές	τις	αλλαγές	αφορούν	
ζητήματα	ίδρυσης	της	ανώνυμης	εταιρείας,	
κρατικής	 εποπτείας,	 ελαχίστου	περιεχομέ-
νου	του	καταστατικού,	λειτουργίας	του	Δ.Σ.	
και	 της	 Γ.Σ.,	 ευθύνης	 των	 μελών	 του	 Δ.Σ.	
δικαιωμάτων	της	μειοψηφίας,	λύσης	και	έκ-
δοσης	διαφόρων	ειδών	μετοχών.

Είναι	 γεγονός	 ότι	 ο	 εκσυγχρονισμός	
του	 θεσμικού	 πλαισίου	 για	 τις	 ανώνυμες	
εταιρείες	αποτελούσε	υπαρκτή	ανάγκη,	με	
δεδομένο	ότι	ισχύων	νόμος	θεσπίσθηκε	το	
1920	και,	παρά	τις	τροποποιήσεις	που	υπέ-
στη,	πρέπει	να	προσαρμοσθεί	συνολικά	στις	
σύγχρονες	απαιτήσεις	της	οικονομίας.

Πολλές	 από	 τις	 επερχόμενες	 αλλαγές	
αξιολογούνται	 θετικά,	 καθώς	 είτε	συμβάλ-
λουν	στην	απλοποίηση	της	λειτουργίας	των	
ανωνύμων	εταιρειών	είτε	δημιουργούν	προ-
ϋποθέσεις	για	μεγαλύτερη	διαφάνεια.

Ειδικότερα,	 κρίνονται	 θετικά	 οι	 διατά-
ξεις	με	τις	οποίες:

1.		Επιτρέπεται	 η	 ίδρυση	 μονοπρόσω-
πης	ανώνυμης	εταιρείας	 (δηλαδή,	η	
ίδρυση	 από	 ένα	 μόνο	 μέτοχο),	 κάτι	
που	 μέχρι	 τώρα	 προβλεπόταν	 μόνο	
για	τις	Ε.Π.Ε.

2.		Την	εκτίμηση	της	αξίας	των	εισφορών	
σε	είδος	μπορεί	πλέον	να	την	κάνουν,	
εκτός	από	την	επιτροπή	του	άρθρου	
9,	 και	 ορκωτοί	 ελεγκτές	ή	μέλη	 του	
Σώματος	Ορκωτών	Εκτιμητών.	Ειδικά	
για	εισφερόμενα	είδη,	των	οποίων	η	
αγοραία	αξία	μπορεί	να	εκτιμηθεί	με	

συγκεκριμένους	κανόνες	(π.χ.	εισηγ-
μένες	 στο	 χρηματιστήριο	 μετοχές)	
δεν	 απαιτείται	 πλέον	 ειδική	 διαδικα-
σία	για	την	εκτίμηση	της	αξίας	τους.

3.		Απλοποιείται	 ο	 τρόπος	 λειτουργίας	
του	Δ.Σ.	και	της	Γ.Σ.	Μεταξύ	άλλων,	
επιτρέπεται	 η	 διεξαγωγή	 συνεδριά-
σεων	του	Δ.Σ.	με	τηλεδιάσκεψη,	η	δια	
περιφοράς	λήψη	αποφάσεων	από	το	
Δ.Σ.	και	τη	Γ.Σ.	όπως	επίσης	και	η	εξ	
αποστάσεως	συμμετοχή	στην	ψηφο-
φορία	των	μετόχων.

4.		Δίδεται	η	δυνατότητα	στη	μειοψηφία	
να	ζητήσει	την	εξαγορά	των	μετοχών	
της,	καθώς	επίσης	και	να	προσθέσει	
θέματα	στην	ημερήσια	διάταξη	μιας	
Γ.Σ.	που	έχει	ήδη	συγκληθεί.

5.		Επαναπροσδιορίζεται	 το	 μέτρο	 ευ-
θύνης	 του	 μέλους	 του	 Δ.Σ.	 και	 του	
διευθύνοντος	συμβούλου	 και	 το	 κα-
θεστώς	 που	 διέπει	 τις	 συναλλαγές	
μεταξύ	μελών	του	Δ.Σ.	και	της	Α.Ε.

6.		Αυξάνεται	η	δυνατότητα	της	Α.Ε.	να	
εκδίδει	 προνομιούχες	 μετοχές,	 δί-
δεται	η	δυνατότητα	έκδοσης	εξαγο-
ράσιμων	 μετοχών	 και	 διευκολύνεται	
η	 χορήγηση	 μετοχών	 σε	 εργαζομέ-
νους.

7.		Μειώνεται	 ο	 προβλεπόμενος	 διαδι-
καστικής	φύσης	διοικητικός	έλεγχος	
στις	ανώνυμες	εταιρείες.

Γενικότερα,	 πάντως,	 η	 Ο.Κ.Ε.	 θεωρεί,	
όπως	άλλωστε	γίνεται	δεκτό	και	στην	 ίδια	
την	 αιτιολογική	 έκθεση,	 ότι	 ο	 νόμος	 περί	
ανωνύμων	 εταιρειών	 θα	 πρέπει	 να	 συντα-
χθεί	από	μηδενική	βάση,	αφού	οι	σημερινές	

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
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συνθήκες	 είναι	 τελείως	 διαφορετικές	 από	
την	 εποχή	 που	 συντάχθηκε	 ή	 που	 έγιναν	
πολλές	από	 τις	σήμερα	 ισχύουσες	 τροπο-
ποιήσεις	 του.	 Δεδομένου	 ότι	 η	 λειτουργία	
των	ανωνύμων	εταιρειών	απαιτεί	ένα	σαφές	
και	σταθερό	νομικό	πλαίσιο,	 θα	πρέπει	 να	
επιταχυνθεί	η	διαδικασία	αναθεώρησης	του	
ν.	2190/1920	και	να	μειωθεί,	όσο	είναι	δυνα-
τόν	περισσότερο,	το	χρονικό	διάστημα	που	
θα	μεσολαβήσει	μεταξύ	της	 τωρινής	μερι-
κής	τροποποίησης	και	της	ριζικής	αναθεώ-
ρησης.

Πέραν	 αυτής	 της	 βασικής	 παρατήρη-
σης,	η	Ο.Κ.Ε.	θεωρεί	ότι	θα	πρέπει	να	επα-
νεξετασθούν	 οι	 ακόλουθες	 ρυθμίσεις	 του	
Σχεδίου	Νόμου:

1.		Κατάργηση της διοικητικής έγκρισης 
για σύσταση ή τροποποίηση κατα-
στατικού ανωνύμων εταιρειών με κε-
φάλαιο μέχρι 3 εκατ. Ευρώ.	Η	διοικη-
τική	παρέμβαση	και	εποπτεία	στη	σύ-
σταση	και	λειτουργία	των	ανωνύμων	
εταιρειών,	 αποτελεί	 πράγματι	 πηγή	
παραγωγής	γραφειοκρατίας	που	δη-
μιουργεί	προβλήματα	στη	λειτουργία	
των	 ανωνύμων	 εταιρειών.	 Η	 διαφο-
ροποιημένη,	 όμως,	 μεταχείριση	 των	
εταιρειών	με	βάση	το	σχετικά	αυθαί-
ρετο	 κριτήριο	 των	 3.000.000	 Ευρώ	
(που	έτσι	και	αλλιώς	μπορεί	να	κατα-
στρατηγηθεί)	δεν	ενδείκνυται	και	θα	
πρέπει	 να	 είναι	 ενιαία	 η	 εφαρμογή	
της	διάταξης.

Σε	 κάθε	 περίπτωση,	 όμως,	 η	 βέλτιστη	
λύση	πρέπει	να	αναζητηθεί	στη	λειτουργία	
σε	εθνικό	επίπεδο	του	Γενικού Εμπορικού 
Μητρώου, όπου	θα	καταχωρούνται,	μεταξύ	
άλλων,	οι	ανώνυμες	εταιρείες,2	η	έδρα,	το	
κεφάλαιο	 και	 η	 εκπροσώπησή	 του,	 και	 θα	

αντικατασταθεί	 έτσι	 το	 σημερινό	 πλαίσιο	
κρατικού	 ελέγχου	 και	 εποπτείας	 επί	 των	
ανωνύμων	εταιρειών,	θα	μειωθεί	η	πολυδιά-
σπαση	των	εποπτικών	αρχών	και	η	εξ	αυτής	
παραγόμενη	γραφειοκρατία,	με	δεδομένες	
μάλιστα	 τις	σύγχρονες	 τεχνολογίες	 και	 τη	
δυνατότητα	πρόσβασης	 των	 εταιρειών	 και	
κάθε	ενδιαφερομένου	μέσω	του	διαδικτύου	
σε	αυτό.	Θα	έπρεπε	να	μελετηθεί	η	δυνατό-
τητα	αυτή,	ώστε	η	κατάργηση	της	κρατικής	
εποπτείας	 να	 μην	 οδηγήσει	 σε	 αδυναμία	
πληροφόρησης	 και	 ελέγχου.	 Είναι	 σαφές	
ότι	η	ενεργοποίηση	του	Γ.Ε.ΜΗ.	είναι	ζήτη-
μα	άμεσης	προτεραιότητας	για	τον	εκσυγ-
χρονισμό	του	πλαισίου	εποπτείας	των	εται-
ρειών.

2.		Η μείωση των ποσοστών για την άσκη-
ση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας,	
ενώ	φαίνεται	 ότι	 διευρύνει	 το	 πεδίο	
προστασίας,	δεν	εξισορροπεί	με	τους	
κινδύνους	που	περικλείει	η	κακόπιστη	
άσκηση	των	δικαιωμάτων	αυτών.

3.		Η καθιέρωση του δικαιώματος εξα-
γοράς των μετοχών (μέχρι 5%) της 
μειοψηφίας είναι	ένα	πολύ	δραστικό	
μέτρο	που	ενδεχομένως	θα	οδηγήσει	
σε	εξαφάνιση	των	μειοψηφιών	σε	ορι-
σμένες	εταιρείες,	κάτι	που	δεν	είναι	
θετικό	για	τη	διαφάνεια	στη	λειτουρ-
γία	τους.	Οι σχετικές διατάξεις (άρ-
θρο 61 Σχ/Ν) περιορίζουν εξαιρετι-
κά τη δυνατότητα αντίδρασης της 
μειοψηφίας και για το λόγο αυτό, 
το δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών 
της θα πρέπει να δοθεί μόνο εφ’ 
όσον προβλέπεται στο καταστατι-
κό και εφ’ όσον συμφωνήσουν στην 
προτεινόμενη τροποποίηση όλοι οι 
παριστάμενοι στην καταστατική Γ.Σ. 
μέτοχοι.

2.	 	Βλ.	Γνώμη	της	Ο.Κ.Ε.	υπ’	αριθμ.	144	«Θεσμοθέτηση	του	Γενικού	Εμπορικού	Μητρώου	(Γ.Ε.ΜΗ.)	και	εκσυγχρονισμός	
της	επιμελητηριακής	νομοθεσίας»	(Δεκέμβριος	2005).	
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4.		Η καθιέρωση της καλής πιστής ως κρι-
τηρίου για την (μη) ευθύνη των μελών 
του Δ.Σ.	 προκαλεί	 προβληματισμό,	
καθώς	 το	μέλος	 του	Δ.Σ.	 θα	πρέπει	
να	 έχει	 ένα	 πιο	 αυστηρό	μέτρο	 κρί-
σης	για	το	εάν	ζημίωσε	υπαιτίως	την	
εταιρεία.

Παράλληλα,	 η	 Ο.Κ.Ε.	 σημειώνει	 ότι	
ορισμένα	 ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα 
όπως οι απαρχαιωμένες, πλην όμως δα-
πανηρές, απαιτήσεις δημοσιότητας (π.χ. 
η δαπανηρότατη δημοσίευση στις εφημε-
ρίδες δεν εξυπηρετεί καμία αντικειμενική 
ανάγκη όταν υπάρχουν οι εναλλακτικές 
λύσεις που προσφέρει το Διαδίκτυο)	 και 
οι	 ποινικές	 διατάξεις	 θα	 έπρεπε	 να	 έχουν	
αντιμετωπισθεί	με	το	παρόν	Σχεδίου	Νόμου	
καθώς	 είναι	 από	 καιρού	ώριμες	 οι	 συνθή-

κες	για	την	αναθεώρησή	τους,	οι	ρυθμίσεις	
για	το	υποχρεωτικώς	διανεμόμενο	μέρισμα	
κ.λπ.	 Αντιστοίχως,	 θα	 πρέπει	 να	 καταργη-
θούν	οι	φορολογικού	χαρακτήρα	επιβαρύν-
σεις	 που	 συνοδεύουν	 τη	 διαδικασία	 ίδρυ-
σης	μιας	εταιρείας.

Τέλος,	η	Ο.Κ.Ε.	επισημαίνει	την	ανάγκη	
επαρκούς	αριθμητικά	και	ποιοτικά	στελέχω-
σης	των	υπηρεσιών,	στις	οποίες	ανατίθεται	
το	έργο	της	εποπτείας	των	ανωνύμων	εται-
ρειών.	 Εντελώς,	 ενδεικτικά,	 προτείνει	 να	
ανατίθεται	σε	υπαλλήλους	κατηγορίας	ΠΕ	
ή	ΤΕ	(ενώ	σήμερα	προβλέπεται	η	δυνατότη-
τα	αυτή	και	για	υπαλλήλους	ΔΕ).

Με	 τις	 παραπάνω	 σκέψεις	 ακολουθεί	
η	κατ’	άρθρο	εκτίμηση	των	προτεινομένων	
ρυθμίσεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαιο Β΄

Άρθρο 3  
(άρθρο	1	του	κ.ν.	2190/1920)

Η	 αντικατάσταση	 του	 άρθρου	 1	 του	
κ.ν.	 2190/1920,	 ως	 προς	 τον	 ορισμό	 της	
ανώνυμης	εταιρείας	και	τον	προσδιορισμό	
της	έκτασης	ευθύνης	της,	κρίνεται	θετικά.

Η	δυνατότητα	ίδρυσης	μονοπρόσωπης	
ανώνυμης	 εταιρείας	 αποτελεί	 ένα	 βήμα	
εναρμόνισης	 με	 τα	 ισχύοντα	 και	 σε	άλλες	
χώρες.	Θα	πρέπει	 να	 είναι	 υποχρεωτική	η	
αναγραφή	στην	επωνυμία	της	Α.Ε.	του	όρου	
«μονοπρόσωπη».

 Άρθρο 4 
(άρθρο	2	του	κ.ν.	2190/1920)

Ορίζεται	το	περιεχόμενο	του	καταστατι-
κού. Η	ρύθμιση	ότι	το	καταστατικό	δεν	απαι-
τείται	να	περιέχει	διατάξεις,	που	αποτελούν	
απλώς	 επανάληψη	 ισχυουσών	 διατάξεων	
του	 νόμου,	 εκτός	 αν	 εισάγεται	 επιτρεπτή	
παρέκκλιση	από	αυτές	κρίνεται	θετικά.

Η	θέσπιση	ευθύνης	 των	 ιδρυτών	προς	
αποζημίωση	 της	 εταιρείας	 ή	 καλόπιστων	
τρίτων	μετόχων	ή	μη,	από	παραλείψεις	ως	
προς	 το	 περιεχόμενο	 του	 καταστατικού	
είναι	μεν	θετική,	αλλά	θα	πρέπει	να	αναδι-
ατυπωθεί,	 ώστε	 η	 ευθύνη	 να	 αφορά	 μόνο	
ορισμένα	καίρια	σημεία	του	καταστατικού,	
όπως	το	ύψος	του	κεφαλαίου.	Επίσης,	η	ευ-
θύνη	θα	πρέπει	να	αφορά	στο	εάν	τηρήθη-
καν	οι	διατάξεις	που	αφορούν	την	εκτίμηση	
και	την	καταβολή	των	εισφορών,	καθώς	και	
από	την	τυχόν	κήρυξη	της	ακυρότητας	της	
εταιρείας	 σε	 περίπτωση	 έλλειψης	 δικαιο-
πρακτικής	ικανότητας	των	συμβαλλομένων	
(άρθρο	4α,	παράγραφος	1).

Τέλος,	δεδομένης	της	δυνατότητας	για	
ίδρυση	 μονοπρόσωπης	 ανώνυμης	 εταιρεί-
ας,	θα	πρέπει	να	καταργηθεί	ως	λόγος	ακυ-
ρότητας	το	εδ.	γ,	παρ.	1	του	άρθρου	4α.

 Άρθρο 5 
(άρθρο	3	του	κ.ν.	2190/1920)

Τροποποιείται	 το	άρθρο	3	που	αναφέ-
ρεται	 στην	 έκδοση	 Προνομιούχων και δε-
σμευμένων μετοχών. Οι	προτεινόμενες	ρυθ-
μίσεις	είναι	ορθές.

Άρθρο 6 
(άρθρο	4	του	κ.ν.	2190/1920)

Τίθεται	 στο	 άρθρο	 4	 τίτλος	 «Ίδρυση	
εταιρείας,	 τροποποίηση	 του	 καταστατικού	
και	μείωση	κεφαλαίου».

Η	 αντικατάσταση	 των	 παραγράφων	 1	
και	2	είναι	ορθή.

Για	την	προσθήκη	της	παραγράφου	2α,	
με	 την	 οποία	 εξαιρούνται	 από	 τον	 προλη-
πτικό	έλεγχο	νομιμότητας	εταιρείες	με	με-
τοχικό	 κεφάλαιο	μέχρι	 το	ποσό	 των	 τριών	
εκατομμυρίων	(3.000.000)	ευρώ,	ισχύουν	οι	
παρατηρήσεις	 που	 διατυπώθηκαν	 στο	 κε-
φάλαιο	της	Γενικής	Αξιολόγησης	σε	σχέση	
με	την	ανάγκη	ενεργοποίησης	του	Γ.Ε.ΜΗ.

Κατά	τα	λοιπά	οι	ρυθμίσεις	 του	παρα-
πάνω	άρθρου,	σχετικά	με	τη	μείωση	του	με-
τοχικού	κεφαλαίου	και	την	καταβολή	στους	
μετόχους	από	το	αποδεσμευόμενο	ενεργη-
τικό	της	εταιρείας,	είναι	εύλογες.

Άρθρο 7
(άρθρο	4α	του	κ.ν.	2190/1920)

Τροποποιείται	το	άρθρο	4α	και	προστί-
θεται	 τίτλος	 «Κήρυξη της ακυρότητας της 
εταιρείας».
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Οι	 ρυθμίσεις	 της	 παραγράφου	 2α	 για	
θεραπεία	 της	 ακυρότητας	 μέχρι	 τη	 συζή-
τηση	της	αγωγής,	για	τους	λόγους	του	άρ-
θρου	4α	παρ.	1	α	και	β	αξιολογούνται	θετι-
κά.	Ομοίως,	η	θέσπιση	προθεσμίας	για	την	
άσκηση	της	αγωγής	για	κήρυξη	της	ακυρό-
τητας.

 Άρθρο 8  
(άρθρο	7α	του	κ.ν.	2190/1920)

Τροποποιείται	το	άρθρο	7α	και	προστί-
θεται	τίτλος	«Πράξεις	και	στοιχεία	που	υπο-
βάλλονται	σε	δημοσιότητα».

Από	όλα	τα	στοιχεία	που	υποβάλλονται	
σε	δημοσιότητα	καταργείται	η	υποχρέωση	
δημοσίευσης	της	απόφασης	ανάκλησης	της	
άδειας	 σύστασης	 και	 έγκρισης	 του	 κατα-
στατικού	της	εταιρείας,	δηλαδή	η	μόνη	δη-
μοσίευση	που	γίνεται	με	επιμέλεια	της	επο-
πτεύουσας	αρχής	και	παραμένουν	άθικτες	
όλες	οι	άλλες	δημοσιεύσεις	που	γίνονται	με	
επιμέλεια	και	δαπάνες	της	εταιρείας.

Η	 περιορισμένη	 τροποποίηση	 των	 άρ-
θρων	7α	και	7β	αναδεικνύει	ότι	δεν	μειώνε-
ται	 δραστικά	 η	 διοικητική	 παρέμβαση	 στη	
λειτουργία	των	ανωνύμων	εταιρειών,	αφού	
για	κάθε	δημοσιευόμενη	πράξη	διατηρείται	
ο	 έλεγχος	 για	 την	 καταχώρησή	 της	 πριν	
από	τη	δημοσίευση.

Θα	 έπρεπε	 να	 καταργηθεί	 το	 εδάφιο	
ιδ	της	παραγράφου	1	του	άρθρου	7α	που	
επιβάλλει	 τη	 δημοσίευση	 κάθε	 πράξης	 ή	
στοιχείου,	 του	 οποίου	 η	 δημοσιότητα	 επι-
βάλλεται	από	άλλες	διατάξεις,	αφού	παρέ-
χει	πεδίο	διαρκούς	διεύρυνσης	των	γραφει-
οκρατικών	διαδικασιών.

Θα πρέπει, επίσης, όπως αναφέρθηκε 
και στη Γενική Αξιολόγηση, να μελετηθεί 
από την αρχή το σύστημα και ο τρόπος 
των δημοσιεύσεων μέσα από μία ιστοσε-
λίδα, όπου οι δημοσιεύσεις να πραγμα-

τοποιούνται χωρίς μεγάλο κόστος για τις 
ανώνυμες εταιρείες και θα είναι άμεσα 
προσβάσιμες από τους ενδιαφερόμενους.	
Σκόπιμο	 είναι	 να	 καταργηθεί	 ο	 έλεγχος	
των	 δημοσιευομένων	 πράξεων	 πλην	 της	
σύστασης,	 της	 καταβολής	 του	 μετοχικού	
κεφαλαίου	 και	 των	 αυξήσεών	 του,	 και	 να	
θεσπισθεί	από	 το	 νόμο	ευθύνη	 των	μελών	
του	 διοικητικού	 συμβουλίου	 της	 εταιρείας	
για	κάθε	ανακριβή	δημοσίευση	με	ποινή	την	
ανάκληση	της	άδειας	ίδρυσης	και	θέση	της	
εταιρείας	σε	εκκαθάριση.

 Άρθρο 9 
(άρθρο	7β	του	κ.ν.	2190/1920)

Τροποποιείται	το	άρθρο	7β	και	προστί-
θεται	τίτλος	«Τρόπος πραγματοποίησης της 
δημοσιότητας».

Θα	έπρεπε,	όπως	παραπάνω	προτείνε-
ται,	να	μελετηθεί	ένας	διαφορετικός	τρόπος	
πραγματοποίησης	της	δημοσιότητας	όλων	
των	 πράξεων	 που	 δημοσιεύονται	 από	 τον	
ισχύοντα	που	αποτελεί	και	το	κύριο	σημείο	
καθυστέρησης	των	διαδικασιών.

Η	 προσθήκη	 της	 φράσης	 “όπου	 απαι-
τείται”	 στο	 περιεχόμενο	 των	 παραγράφων	
10	και	11	του	άρθρου	7β,	καθώς	και	η	πρό-
βλεψη	ότι	το	νέο	κείμενο	του	καταστατικού	
υπογράφεται	 υποχρεωτικά	 από	 τον	 πρόε-
δρο	του	διοικητικού	συμβουλίου	ή	το	νόμι-
μο	αναπληρωτή	του	δεν	δημιουργούν	προ-
βλήματα.

 Άρθρο 14
(άρθρο	9	του	κ.ν.	2190/1920)

Οι	ρυθμίσεις	απλοποιούν	τη	διαδικασία	
εκτίμησης	των	εισφορών	σε	είδος,	δίδοντας	
τη	 δυνατότητα	 να	 εκτιμώνται	 και	 από	 δύο	
ορκωτούς-λογιστές	ή	δύο	εκτιμητές	του	Σώ-
ματος	Ορκωτών	Εκτιμητών.	Η	 μέχρι	 τώρα	
αποκλειστική	αρμοδιότητα	της	ειδικής	επι-
τροπής	του	Υπουργείου	είχε	δημιουργήσει	
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πολλά	προβλήματα	στην	πράξη	που	εκτιμά-
ται	ότι	θα	ξεπερασθούν	με	τη	νέα	ρύθμιση.	

Στα	κριτήρια	για	την	εκτίμηση	της	αξίας	
των	ακινήτων	θα	πρέπει	να	προστεθεί	και	η	
αντικειμενική	τους	αξία.

Άρθρο 15

Προστίθεται	νέο	άρθρο	9α,	με	το	οποίο	
παρέχεται	η	δυνατότητα	μη	αποτίμησης	των	
εταιρικών	εισφορών	όταν	υπάρχουν	αξιόπι-
στοι	 εναλλακτικοί	 τρόποι	 καθορισμού	 της	
αξίας	τους.	Η	ρύθμιση	εκτιμάται	εύλογη.	

Άρθρα 16 και 17 
(άρθρα	10	και	11	του	κ.ν.	2190/1920)

Οι	 διατάξεις	 αφορούν	 στην	 επαύξηση	
των	στοιχείων	του	ενεργητικού	και	στην	κα-
ταβολή	και	την	πιστοποίηση	καταβολής	του	
εταιρικού	κεφαλαίου.	Οι	διατάξεις	κρίνονται	
θετικά.	

Άρθρο 21 
(άρθρο	16	του	κ.ν.	2190/1920)

Αντικαθίσταται	το	άρθρο	16,	στο	οποίο	
προστίθεται	 τίτλος	 «Ίδιες	 Μετοχές»,	 και	
επιτρέπεται	στην	εταιρεία	η	απόκτηση	ιδίων	
μετοχών	με	 τους	όρους	που	προσδιορίζο-
νται	στις	επί	μέρους	διατάξεις.	Η	καινοτο-
μία	αξιολογείται	θετικά.

Άρθρο 22

Η	προσθήκη	του	άρθρου	16α	που	αφο-
ρά	στην	παροχή	πιστώσεων	για	απόκτηση	
ιδίων	μετοχών	είναι	αναγκαία	για	την	ενότη-
τα	της	ρύθμισης	που	εισάγεται	με	το	άρθρο	
16.

Άρθρο 24

Προστίθεται	 άρθρο	 17β,	 με	 το	 οποίο	
προβλέπεται	 η	 δυνατότητα	 καταστατικής	
πρόβλεψης	 για	 αύξηση	 κεφαλαίου	 με	 την	

έκδοση	εξαγοράσιμων	μετοχών.	Η	καινοτο-
μία	ανταποκρίνεται	σε	μία	υπαρκτή	ανάγκη	
των	ανωνύμων	εταιρειών.	Εν	τούτοις,	είναι	
προφανής	η	ανάγκη	προστασίας	της	μειο-
ψηφίας	 και	 πρόβλεψης	 για	 δικαίωμα	 ανα-
λογικής	 συμμετοχής	 της	 στην	 αγορά	 των	
μετοχών	αυτών.

Κεφάλαιο Γ΄

 Άρθρο 25 
(άρθρο	18	του	κ.ν.	2190/1920)

Τροποποιείται	το	άρθρο	18,	στο	οποίο	
προστίθεται	 ο	 τίτλος	 «Εκπροσώπηση	 της	
εταιρείας».

Οι	τροποποιήσεις	είναι	ορθές	και	ιδίως	
η	ρύθμιση	που	εισάγεται	με	την	παράγρα-
φο	 9,	 κατά	 την	 οποία	 σε	 κάθε	 περίπτωση	
τα	 απομένοντα	 μέλη	 του	 διοικητικού	 συμ-
βουλίου,	ανεξάρτητα	από	τον	αριθμό	τους,	
μπορούν	να	προβούν	σε	σύγκληση	γενικής	
συνέλευσης	 με	 αποκλειστικό	 σκοπό	 την	
εκλογή	 νέου	 διοικητικού	 συμβουλίου	 που	
επιλύει	 το	πρόβλημα	νομιμότητας	σύγκλη-
σης	της	Γ.Σ.	στην	περίπτωση	αυτή,	πράγμα	
που	οδηγούσε	αναγκαστικά	στον	προηγού-
μενο	 διορισμό	 προσωρινής	 διοίκησης	 για	
να	συγκαλέσει	νόμιμα	την	Γ.Σ.

Η Ο.Κ.Ε., επιπρόσθετα προτείνει, να 
διευκρινισθεί ότι ακόμη και εάν όλα τα 
μέλη του Δ.Σ. υποβάλουν παραίτηση, υπο-
χρεούνται προ της υποβολής της, να συ-
γκαλέσουν Γ.Σ. προς εκλογή Δ.Σ., άλλως 
ευθύνονται για κάθε ζημία της εταιρείας.

 Άρθρο 27 
(άρθρο	20	του	κ.ν.	2190/1920)

Τροποποιείται	το	άρθρο	20,	στο	οποίο	
προστίθεται	ο	τίτλος	«Σύγκληση	του	διοικη-
τικού	συμβουλίου».

Οι	ρυθμίσεις	που	εισάγονται	είναι	ορθές	
και	επιλύουν	δυσλειτουργίες	του	Δ.Σ.	αφαι-
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ρώντας	τη	δυνατότητα	επίκλησης	«προσχη-
ματικών	ακυροτήτων».

Η	 πρόβλεψη	 για	 συνεδρίαση	 του	 Δ.Σ.	
με	τηλεδιάσκεψη,	είναι	ένα	βήμα	εκσυγχρο-
νισμού.

Η	 έκδοση	 υπουργικής	 απόφασης,	 με	
την	οποία	θα	καθορίζονται	ελάχιστες	τεχνι-
κές	προδιαγραφές	ασφάλειας	για	τις	τηλε-
διασκέψεις	των	Δ.Σ.,	δεν	είναι	αναγκαία.	Ο	
καλύτερος	θεματοφύλακας	της	ασφάλειας	
των	συσκέψεων	μιας	εταιρείας	είναι	η	ίδια	η	
εταιρεία,	η	οποία	θα	μπορεί	να	αναπροσαρ-
μόζει	τις	ασφαλιστικές	της	δικλείδες	με	τα-
χύτητες	που	δεν	μπορούν	να	ακολουθήσουν	
οι	υπουργικές	αποφάσεις.	Πέραν	αυτού,	ο	
κεντρικός	 καθορισμός	 των	 προδιαγραφών	
ενδεχομένως	 να	 δημιουργήσει	 πρόσθετο	
κόστος	 και	 δυσχέρειες	 προσαρμογής,	 τη	
στιγμή	που	το	ζήτημα	είναι	σε	θέση	να	το	
λύσει	κατά	τον	αποτελεσματικότερο	τρόπο	
η	ίδια	η	εταιρεία.

 Άρθρο 28 
(άρθρο	21	του	κ.ν.	2190/1920)

Η	δυνατότητα	λήψης	απόφασης	δια	πε-
ριφοράς	θα	διευκολύνει	τη	λειτουργία	του	
Δ.Σ.	

 Άρθρο 29 
(άρθρο	22	του	κ.ν.	2190/1920)

	Οι	τροποποιήσεις	του	άρθρου	22	είναι	
ορθές.	Η	παροχή	της	δυνατότητας	να	ορί-
ζονται	 αρμοδιότητες	 από	 το	 καταστατικό	
για	 τα	 μέλη	 του	 πρώτου	 διοικητικού	 συμ-
βουλίου	ήταν	επιβεβλημένη.

 Άρθρο 30 
(άρθρο	22α	του	κ.ν.	2190/1920)

Τροποποιείται	το	άρθρο	22α,	στο	οποίο	
προστίθεται	ο	τίτλος	«Ευθύνη	μελών	του	δι-
οικητικού	συμβουλίου».

Η	αντικατάσταση	της	παρωχημένης	έν-
νοιας	του	«συνετού	οικογενειάρχη»	με	την	
έννοια	 του	 «συνετού	 επιχειρηματία»	 είναι	
σημαντική,	διότι	προσδιορίζει	το	μέτρο	ευ-
θύνης	στις	διατάσεις	που	πραγματικά	έχει.	
Ορθή	είναι,	επίσης,	η	απαλλαγή	από	την	ευ-
θύνη	στις	περιπτώσεις	εύλογης	επιχειρημα-
τικής	απόφασης.

Ενδεχομένως	θα	έπρεπε	το	κριτήριο	της	
καλής	πίστης	να	μην	λαμβάνεται	υπ’	όψιν,	
αφού	η	έννοια	της	καλής	πίστης	ως	λόγος	
απαλλαγής	από	την	ευθύνη	δε	συνάδει	με	
την	επιχειρηματική	ευθύνη.	Η	καλή	πίστη	θα	
μπορούσε	να	γίνει	δεκτή	μόνο	ως	προς	την	
ακρίβεια	και	την	επάρκεια	των	πληροφορι-
ών	που	χορηγήθηκαν	στο	Δ.Σ.	για	τη	λήψη	
της	συγκεκριμένης	κάθε	φορά	απόφασης.

Είναι	 ορθές	 οι	 ρυθμίσεις	 που	 επιβάλ-
λουν	στα	μέλη	του	Δ.Σ.	την	υποχρέωση	να	
ανακοινώνουν	τυχόν	ίδια	συμφέροντά	τους	
και	κάθε	σύγκρουση	ιδίων	συμφερόντων	με	
αυτά	της	εταιρείας,	όπως	είναι	ορθή	η	επέ-
κταση	εφαρμογής	του	άρθρου	και	στα	πρό-
σωπα	που	ασκούν	εξουσίες	του	Δ.Σ.	χωρίς	
να	είναι	μέλη	του.

 Άρθρο 31 
(άρθρο	22β	του	κ.ν.	2190/1920)

Η	 τροποποίηση	 του	 άρθρου	 22β	 που	
αφορά	 έγερση	 αξιώσεων	 της	 εταιρείας	
κατά	των	μελών	του	Δ.Σ.	κινείται	σε	θετική	
κατεύθυνση.

 Άρθρο 32 
(άρθρο	23	του	κ.ν.	2190/1920)

Θα	ήταν	χρήσιμο	να	περιορισθεί	η	απα-
γόρευση	 διενέργειας	 από	 τους	 συμβού-
λους	 πράξεων	 που	 υπάγονται	 σε	 κάποιον	
από	τους	σκοπούς	που	επιδιώκει	η	εταιρεία	
μόνο	 στις	 περιπτώσεις	 που	 αυτό	 γίνεται	
κατ’	επανάληψη	ή	κατ’	επάγγελμα.
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Κεφάλαιο Δ’

 Άρθρο 34 
(άρθρο	25	του	κ.ν.	2190/1920)

Τροποποιείται	το	άρθρο	25,	στο	οποίο	
προστίθεται	 ο	 τίτλος	 «Τόπος	 όπου	συνέρ-
χεται	η	γενική	συνέλευση».	Η	τροποποίηση	
είναι	ορθή	και	αποτρέπει	τις	τυπικές	παρα-
βάσεις	που	οδηγούσαν	πολλές	φορές,	κα-
ταχρηστικά	 επικαλούμενες,	 σε	 ακυρότητα	
των	αποφάσεων	της	γενικής	συνέλευσης.

 Άρθρο 35 
(άρθρο	26	του	κ.ν.	2190/1920)

Τροποποιείται	το	άρθρο	26,	στο	οποίο	
προστίθεται	ο	τίτλος	«Πρόσκληση	της	γενι-
κής	συνέλευσης».

Ο	 λεπτομερέστερος	 καθορισμός	 του	
περιεχομένου	της	πρόσκλησης,	με	την	αντι-
κατάσταση	του	πρώτου	εδαφίου	της	παρα-
γράφου	2	του	άρθρου	26,	αποτρέπει	ακυ-
ρότητες	για	τυπικούς	λόγους.

Επίσης,	 είναι	 ορθή	 η	 παροχή	 της	 δυ-
νατότητας	 πρόβλεψης	 από	 το	 καταστατι-
κό	περιορισμένων	δημοσιεύσεων	της	προ-
σκλήσεως,	ακόμα	και	με	ειδοποίηση	μέσω	
ηλεκτρονικού	ταχυδρομείου	(E-mail),	προς	
εκείνους	 τους	 μετόχους	 που	 έχουν	 γνω-
στοποιήσει	 εγκαίρως	 στην	 εταιρεία	 τη	 δι-
εύθυνση	 ηλεκτρονικού	 ταχυδρομείου	 που	
διαθέτουν.	΄Ετσι	περιορίζεται	η	πιθανότητα	
τυπικής	 παράλειψης	 αλλά	 και	 το	 κόστος	
των	δημοσιεύσεων	προσκλήσεων	εφ’	όσον	
προβλέπεται	στο	καταστατικό.

 Άρθρο 37 
(άρθρο	28	του	κ.ν.	2190/1920)

Με	 την	 προσθήκη	 των	 παραγράφων	 6	
και	7	στο	άρθρο	28	παρέχεται	η	δυνατότη-
τα,	με	σχετική	πρόβλεψη	στο	καταστατικό,	
να	 είναι	 δυνατή	 η	 διεξαγωγή	 της	 γενικής	

συνέλευσης	 των	 μετόχων	 μη	 εισηγμένων	
εταιρειών	με	τηλεδιάσκεψη.	Όπως	τονίσθη-
κε	και	στη	αντίστοιχη	ρύθμιση	για	το	Δ.Σ.,	η	
διάταξη	κρίνεται	θετικά,	πλην	όμως	η	έκδο-
ση	υπουργικής	απόφασης	για	 την	 τήρηση	
ελάχιστων	 προδιαγραφών	 ασφαλείας	 πε-
ριττεύει,	ενδεχομένως	δε	να	δημιουργήσει	
και	 προβλήματα	 εφαρμογής	 μιας	 κατά	 τα	
λοιπά	χρήσιμης	ρύθμισης.

Ανάλογη	θα	πρέπει	να	είναι	η	ρύθμιση	
και	ως	προς	τις	εισηγμένες	με	την	επιβολή	
της	υποχρέωσης	να	αναφέρουν	στην	πρό-
σκληση	 ότι	 η	 συνέλευση	 θα	 διεξαχθεί	 με	
σύστημα	τηλεδιάσκεψης	και	να	ορίζουν	τα	
σημεία	από	τα	οποία	θα	μπορούν	οι	μέτοχοι	
να	μετέχουν	σε	αυτήν,	γνωστοποιώντας	την	
σχετική	 πρόσκληση	 στην	 Επιτροπή	 Κεφα-
λαιαγοράς.

Για	τη	δυνατότητα	εξ	αποστάσεως	συμ-
μετοχής	 στη	 ψηφοφορία	 κατά	 τη	 γενική	
συνέλευση	των	μετόχων	με	πρόβλεψη	του	
καταστατικού,	η	ρύθμιση	κρίνεται	θετική.

 Άρθρο 38 
(άρθρο	29	του	κ.ν.	2190/1920)

Τροποποιείται	το	άρθρο	29,	στο	οποίο	
προστίθεται	ο	τίτλος	«Απαρτία».

Είναι	θετική	η	πρόβλεψη	ότι	δεν	απαι-
τείται	νεότερη	πρόσκληση,	εάν	στην	αρχική	
πρόσκληση	ορίζονται	ο	τόπος	και	ο	χρόνος	
των	επαναληπτικών	συνεδριάσεων,	για	την	
περίπτωση	μη	επίτευξης	απαρτίας.

Η	αναδιατύπωση	της	παραγράφου	3	εί-
ναι	ορθότερη.

Επίσης,	προβλέπεται	η	κατάργηση	του	
τελευταίου	εδαφίου	της	παραγράφου	6	του	
άρθρου	29	που	απαγόρευε	να	απαιτείται	η	
εκπροσώπηση	του	συνόλου	του	μετοχικού	
κεφαλαίου,	προκειμένου	να	υπάρχει	απαρ-
τία.
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Δε	 γίνεται	 κατανοητή	 η	 σκοπιμότητα	
κατάργησης	της	διάταξης	αυτής	που	διευ-
κόλυνε	τη	λειτουργία	των	εταιρειών.

 Άρθρο 40 
(άρθρο	40	του	κ.ν.	2190/1920)

Οι	τροποποιήσεις	του	άρθρου	32	είναι	
ορθές.	Ορθή	είναι,	επίσης,	η	θέσπιση	τεκ-
μηρίου	ότι	η	κατάρτιση	και	υπογραφή	πρα-
κτικού	γενικής	συνέλευσης	από	όλους	τους	
μετόχους	ισοδυναμεί	με	απόφαση	της	γενι-
κής	συνέλευσης,	ακόμη	και	αν	δεν	έχει	προ-
ηγηθεί	συνεδρίαση,	διότι	αποτρέπεται	η	εκ	
των	υστέρων	καταχρηστική	ακύρωσή	τους.	

Από	πλευράς	διατύπωσης,	προτείνεται	
η	προσθήκη	της	φράσης	«γενικής	συνέλευ-
σης»	μετά	τη	λέξη	«πρακτικού».

 Άρθρα 42, 43 και 44 
(άρθρα	35α,	35β,	35γ	
του	κ.ν.	2190/1920)

Οι	διατάξεις	κατ’	αρχήν	επιφέρουν	μία	
ορθολογικοποίηση	του	δικαίου	της	ακυρό-
τητας,	της	ακυρωσίας	και	του	ανυπόστατου	
των	αποφάσεων	των	γενικών	συνελεύσεων.	

Εν	τούτοις,	τα	ποσοστά	του	1%	για	τις	
μη	εισηγμένες	εταιρείες	και	του	1%   για	τις	
εισηγμένες	 εταιρείες,	ως	προϋπόθεση	 κα-
τοχής	μετοχών	για	να	ασκήσει	κάποιος	μέ-
τοχος	το	δικαίωμα	προσβολής	των	αποφά-
σεων,	 είναι	πολύ	μικρό	και	θα	προκαλέσει	
προβλήματα	στη	λειτουργία	των	ανωνύμων	
εταιρειών.	Θα	πρέπει	να	παραμείνει	το	ση-
μερινό	ελάχιστο	ποσοστό	και	να	απαλειφθεί	
η	δυνατότητα	προσβολής	των	αποφάσεων	
σε	όσους	ψήφισαν	λευκό	στη	Γ.Σ.

Επίσης,	είναι	σημαντική	η	σύντμηση	της	
μακράς	 προθεσμίας	 των	 2	 ετών	 που	 προ-
έβλεπε	 το	 άρθρο	 35α	 για	 τη	 δυνατότητα	
προσβολής	απόφασης	Γ.Σ.,	αλλά	η	τρίμηνη	
αποσβεστική	 προθεσμία	 που	 καθιερώνε-

ται	 είναι	 υπερβολικά	 στενή.	Προτείνεται	 η	
12μηνη	προθεσμία.

Επίσης,	η	πρόβλεψη	για	δυνατότητα	των	
μετόχων	που	δε	διαθέτουν	το	απαιτούμενο	
ποσοστό	για	την	άσκηση	της	αγωγής	ακύ-
ρωσης	να	αξιώσουν	αποζημίωση	είναι	σημα-
ντική.	Ενδεχομένως	θα	έπρεπε	τα	ποσοστά	
να	 είναι	 μεγαλύτερα	 των	 προβλεπομένων,	
(2/100),	 διότι	 μπορεί	 να	 καταστήσουν	 την	
εταιρεία	 όμηρο	 ελάχιστης	 μειοψηφίας.	 Εν	
όψει	και	της	αναγνώρισης	δικαιώματος	απο-
ζημίωσης,	θα	πρέπει	το	δικαίωμα	ακύρωσης	
να	ανήκει	σε	μετόχους	που	συγκεντρώνουν	
πάνω	από	τα	5/100	του	κεφαλαίου.

Κεφάλαιο Ε΄

 Άρθρο 49 
(άρθρο	40	του	κ.ν.	2190/1920)

Αντικαθίσταται	το	άρθρο	40,	στο	οποίο	
προστίθεται	 ο	 τίτλος	 «Αίτηση	 έκτακτου	
ελέγχου».

Παρατηρείται	ότι	αυξάνεται	το	χρονικό	
περιθώριο	μέσα	στο	οποίο	μπορεί	να	ζητη-
θεί	ο	έλεγχος	σε	τρία	από	δύο	έτη.

Ο	έλεγχος	διατάσσεται	από	το	Δικαστή-
ριο	με	πιθανολόγηση	της	βασιμότητας	των	
επικαλούμενων	 λόγων	 κατά	 την	 κρίση	 του	
Δικαστηρίου	 και	 δεν	 υπάρχει	 πλέον	 πεδίο	
υποχρεωτικού	 ελέγχου,	 όπως	 προβλέπο-
νταν	όταν	τον	έλεγχο	ζητούσε	ο	Υπουργός	
Ανάπτυξης.

Το	 δικαίωμα	 να	 ζητηθεί	 από	 το	 Δικα-
στήριο	έλεγχος,	εάν	εκτιμάται	ότι	η	διοίκη-
ση	των	εταιρικών	υποθέσεων	δεν	ασκείται	
όπως	 επιβάλλει	 η	 χρηστή	 και	 συνετή	 δια-
χείριση,	 αναγνωρίζεται	 σε	 μετόχους	 που	
εκπροσωπούν	 το	 1/3	 (αντί	 το	 1/5)	 του	 κα-
ταβεβλημένου	μετοχικού	κεφαλαίου,	όπως	
ισχύει	σήμερα.	Η	μείωση	αυτή	ίσως	αυξήσει	
υπερβολικά	τις	περιπτώσεις	που	ζητείται	ο	

%
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έλεγχος	 προσχηματικά.	 Σε	 κάθε	 περίπτω-
ση,	λόγω	του	μικρού	ποσοστού,	είναι	μάλ-
λον	εσφαλμένη	η	παροχή	της	δυνατότητας	
να	μειωθεί	κι	άλλο	το	ποσοστό	αυτό	(κάτω	
του	1/5)	από	το	καταστατικό.

Η	 ρητή	 αναγνώριση	 του	 δικαιώματος	
του	Δικαστηρίου	να	κρίνει	ότι	η	 εκπροσώ-
πηση	των	αιτούντων	μετόχων	στο	διοικητι-
κό	 συμβούλιο	 δεν	 δικαιολογεί	 τον	 έλεγχο	
είναι	ορθή.

Άρθρο 50
(άρθρο	40α	του	κ.ν.	2190/1920)

Η	αντικατάσταση	του	άρθρου	40α,	στο	
οποίο	προστίθεται	ο	τίτλος	«Διενέργεια	του	
έκτακτου	 ελέγχου»,	 είναι	 ορθή,	 όπως	 επί-
σης	και	η	κατάργηση	των	άρθρων	40β	έως	
40ε.

Κεφάλαιο Ζ΄

 Άρθρα 55, 56 και 57 
(άρθρα	47α,	48	και	48α	
του	κ.ν.	2190/1920)

Προβλέπεται	 η	 δυνατότητα	δικαστικής	
λύσης	μιας	εταιρείας	(αντί	της	μέχρι	σήμε-
ρα	 προβλεπόμενης	 διοικητικής	 λύσης)	 και	
καταργείται	η	δυνατότητα	λύσης	της	εται-
ρείας	 με	 απόφαση	 της	 Γ.Σ.	 (και	 γι’	 αυτή	
την	 περίπτωση	 απαιτείται	 πλέον	 δικαστική	
απόφαση).	 Τη	 δικαστική	 απόφαση	 μπορεί	
να	 προκαλέσουν	 είτε	 τρίτοι	 έχοντες	 έννο-
μο	 συμφέρον	 (και	 εφ’	 όσον	 συντρέχει	 μία	
από	τις	περιπτώσεις	που	αναφέρονται	στο	
νόμο)	είτε	μέτοχοι	που	εκπροσωπούν	το	1/3	
του	καταβεβλημένου	κεφαλαίου	 (εφ’	όσον	
συντρέχει	«σπουδαίος	λόγος	που	κατά	τρό-
πο	προφανή	καθιστά	τη	συνέχιση	της	εται-
ρείας	αδύνατη»).

Κρίνεται	 θετική	 η	 κατάργηση	 της	 διοι-
κητικής	λύσης	και	η	υποκατάστασή	της	από	
δικαστική	απόφαση.	Πλην όμως, η δικαστι-

κή απόφαση δε θα πρέπει να απαιτείται 
στην περίπτωση που η καταστατική πλει-
οψηφία της Γ.Σ. αποφασίσει τη λύση της 
εταιρείας.

Άρθρο 59

Προστίθεται	νέο	άρθρο	49α	για	τη	ρύθ-
μιση	 του	 δικαιώματος	 της	 μειοψηφίας	 να	
ζητήσει	την	εξαγορά	των	μετοχών	της	από	
την	εταιρεία.

Η	 ρύθμιση	 θα	 πρέπει	 να	 ισχύσει	 μόνο	
εφ’	όσον	υπάρξει	σχετική	καταστατική	πρό-
βλεψη,	η	οποία	θα	μπορεί	να	θέσει	και	ανώ-
τατο	 όριο	 στο	 ποσοστό	 των	 μετοχών	 των	
οποίων	θα	ζητηθεί	η	εξαγορά.

Η	δυνατότητα	που	παρέχεται	με	την	πα-
ράγραφο	5	στο	δικαστήριο	να	αποφασίσει	
τη	λύση	 της	εταιρείας	 εάν	η	 εξαγορά	δεν	
ολοκληρωθεί	εντός	ορισμένης	προθεσμίας,	
εξαιτίας	πταίσματος	του	υπόχρεου	σε	εξα-
γορά,	είναι	υπερβολική	και	δε	συνάδει	με	το	
σκοπό	της	διάταξης.	Θα	ήταν	προτιμότερο	
να	αναγνωριστεί	εκτελεστότητα	της	απόφα-
σης	κατά	τις	διατάξεις	του	Κ.Πολ.Δ.	σε	βά-
ρος	του	υπόχρεου	για	την	εξαγορά.

Άρθρο 60

Προστίθεται	 νέο	 άρθρο	 49β	 για	 το	 δι-
καίωμα	 της	 μειοψηφίας	 για	 εξαγορά	 των	
μετοχών	της	από	τον	πλειοψηφούντα	μέτο-
χο.	Η	ρύθμιση	αυτή	είναι	ορθή.

Άρθρο 61

Προστίθεται	νέο	άρθρο	49γ	για	την	εξα-
γορά	των	μετοχών	της	μειοψηφίας	από	τον	
πλειοψηφούντα	 μέτοχο.	 Επί	 του	 θέματος	
αυτού,	ισχύουν	οι	παρατηρήσεις	που	διατυ-
πώθηκαν	στο	κεφάλαιο	της	Γενικής	Αξιολό-
γησης.

Επιπλέον,	επισημαίνονται	τα	εξής:	στην	
παράγραφο	 4	 προβλέπεται	 ότι	 η	 άσκηση	
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του	 δικαιώματος	 του	 πλειοψηφούντος	 με-
τόχου	γίνεται	με	δημοσίευση	δημόσιας	δή-
λωσης	που	περιλαμβάνει,	μεταξύ	άλλων,	τα	
στοιχεία	και	το	περιεχόμενο	της	δικαστικής	
απόφασης	για	τη	διαπίστωση	των	προϋπο-
θέσεων	 άσκησης	 του	 δικαιώματος	 και	 κα-
θορισμό	του	ανταλλάγματος.

Στην	παράγραφο	5	ορίζεται	ότι	οι	μετο-
χές	περιέρχονται	 αυτοδικαίως	στον	αιτού-
ντα	 μετά	 την	 τελευταία	 δημοσίευση,	 ενώ	
στην	 παράγραφο	 7	 ότι	 η	 μεταβίβαση	 δεν	
κωλύεται	από	την	άσκηση	ενδίκων	μέσων.	Η	
μεταβίβαση	θα	έπρεπε	να	είναι	υποχρεωτι-
κή	μόνο	μετά	την	τελεσιδικία	της	δικαστικής	
απόφασης.

Κεφάλαιο ΙΑ΄
 
 Άρθρο 70 
(άρθρο	75	του	κ.ν.	2190/1920)

Είναι	ορθή	η	αντικατάσταση	της	παρα-
γράφου	1	του	άρθρου	75	για	τη	μεταβίβαση	
των	διοικητικών	αδειών	που	έχουν	εκδοθεί	
υπέρ	των	απορροφουμένων	εταιρειών.

Άρθρο 72

Είναι	 θετική	 η	 προσθήκη	 του	 άρθρου	
77α	και	η	παροχή	δικαιώματος	αποζημίωσης	
σε	μετρητά	στο	μέτοχο	που	ζημιώθηκε.

Άρθρο 73

Είναι	ορθή	η	προσθήκη	του	άρθρου	79α	
όπως	και	παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

 Άρθρο 76 
(άρθρο	85	του	κ.ν.	2190/1920)

Η	 ρύθμιση	 που	 αφορά	 στα	 αποτελέ-
σματα	της	διάσπασης	είναι	ορθή,	όπως	και	
παραπάνω,	στα	αποτελέσματα	της	συγχώ-
νευσης.

Άρθρο 78
 Μεταβατικές, τελικές και 
καταργούμενες διατάξεις 

Προβλέπεται	 η	 εναρμόνιση	 των	 κατα-
στατικών	εντός	ενός	έτους	από	την	έναρξη	
ισχύος	του	νόμου.

Προτείνεται	η	σχετική	απόφαση	για	την	
εναρμόνιση	 των	 καταστατικών	 με	 τις	 νέες	
ρυθμίσεις	 να	 ληφθεί	 εντός	 δύο	 ετών	 από	
την	έναρξη	ισχύος	του	παρόντος	νόμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Χρήστος Πολυζωγόπουλος
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Στην	Ολομέλεια	της	12ης	Νοεμβρίου	2007	παρέστησαν	τα	κάτωθι	Μέλη
της	Οικονομικής	και	Κοινωνικής	Επιτροπής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολυζωγόπουλος	Χρήστος

 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Στεφάνου	Ιωάννης
Εκπρόσωπος Σ.Ε.Β.

Παπαντωνίου	Κωνσταντίνος
A.Δ.Ε.Δ.Υ.

Λιόλιος	Νικόλαος
Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Α’ ΟΜΑΔΑ Β’ ΟΜΑΔΑ Γ’ ΟΜΑΔΑ
Σκορίνης	Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Κεφάλας	Χαράλαμπος
Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε.

Τσατήρης	Γεώργιος
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Χασιώτης	Νικόλαος	
Εκπρόσωπος Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών

Αλέπης	Μιχάλης	
Μέλος Δ.Σ. Σ.Α.Τ.Ε.

Βουλγαράκης	Δημήτριος	
Γ.Σ.Ε.Ε.

Γκουτζαμάνης	Κωνσταντίνος	
Γ.Σ.Ε.Ε.

Κολεβέντης	Φώτης	
Γ.Σ.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Πουπάκη Κώστα 
Γ.Σ.Ε.Ε.

Κουτσιμπογιώργος	Γεώργιος	
Γ.Σ.Ε.Ε.

Λαναρά	Ζωή	
Γ.Σ.Ε.Ε. 

Λιονάκης	Μανούσος	
Γ.Σ.Ε.Ε.

Πολίτης	Δημήτρης	
Γ.Σ.Ε.Ε.

Πούπκος	Ιωάννης	
Γ.Σ.Ε.Ε.
σε αναπλήρωση του
Παναγόπουλου Ιωάννη
Προέδρου Γ.Σ.Ε.Ε.

Τούσης	Αθανάσιος
Γ.Σ.Ε.Ε.

Αποστολόπουλος	Αναστάσιος	
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ηλιόπουλος	Ηλίας	
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ξενάκης	Βασίλειος	
Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Καφύρας	Χαράλαμπος	
Μέλος Γ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.
σε αναπλήρωση του 
Καραμίχα Τζανέτου 
Προέδρου Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.

Γωνιωτάκης	Γεώργιος	
Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Γκίνης	Σοφοκλής	
Γενικός Γραμματέας ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. 
σε αναπλήρωση του 
Κουκουλάκη Ζαχαρία
Μέλους Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε.

Σωτηρακόπουλος Βασίλειος 
Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ.

Οικονομίδης	Δημήτριος	
Εκπρόσωπος Ο.Ε.Ε. 
σε αναπλήρωση του 
Γιαννόπουλου Παρασκευά   
Προέδρου Ο.Ε.Ε. 

Τσεμπερλίδης	Νικόλαος	
Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ.

Γαζή	Γιώτα	
Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Γιαννακόπουλος	Βασίλειος
Εκπρόσωπος  Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

Σωτηρίου	Ιωάννης	
Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπανίκος	Γρηγόριος



ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε.
Για	κάθε	πληροφορία	σχετικά	με	το	έργο	και	τη	λειτουργία	της	Ο.Κ.Ε.	είναι	στη	
διάθεσή	 σας	 το	 Τμήμα	 Δημοσίων	 &	 Διεθνών	 Σχέσεων	 της	 Επιτροπής,	 υπό	 τη	
διεύθυνση	της	Δρος	Μάρθας	Θεοδώρου.

Τηλ.:	210	9249510-2,	Fax:	210	9249514,	e-mail:	ipr@oke-esc.eu


