ΚΕΥΑΛΑΙΟ A: ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Ωρθρο 1
Ϊννοια τησ ανώνυμησ εταιρεύασ – Πεδύο εφαρμογόσ του παρόντοσ νόμου
1. Η ανώνυμη εταιρεύα εύναι κεφαλαιουχικό εταιρεύα με νομικό προςωπικϐτητα, για
τα χρϋη τησ οπούασ ευθϑνεται μϐνο η ύδια με την περιουςύα τησ. Σο κεφϊλαιϐ τησ
διαιρεύται ςε μετοχϋσ.
2. Κϊθε ανώνυμη εταιρεύα εύναι εμπορικό, ϋςτω και αν ο ςκοπϐσ τησ δεν εύναι η
ϊςκηςη εμπορικόσ επιχεύρηςησ.
3. Με την επιφϑλαξη ειδικϐτερων ρυθμύςεων για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ με μετοχϋσ
ό ϊλλουσ τύτλουσ ειςηγμϋνουσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, ο παρών νϐμοσ εφαρμϐζεται
ςε ϐλεσ τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ. Οι διατϊξεισ για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ με μετοχϋσ ό
ϊλλουσ τύτλουσ ειςηγμϋνουσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ εφαρμϐζονται και ςε εταιρεύεσ
με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ προσ διαπραγμϊτευςη ςε πολυμερό μηχανιςμϐ
διαπραγμϊτευςησ (ΠΜΔ), μϐνο ϐταν αυτϐ προβλϋπεται ρητϊ.
Ωρθρο 2
Οριςμού
1. Αν δεν προκϑπτει κϊτι ϊλλο, ϐπου ςτο νϐμο αυτϐ γύνεται αναφορϊ:
α) ςε «ρυθμιζϐμενη αγορϊ», νοεύται η ρυθμιζϐμενη αγορϊ κρϊτουσ μϋλουσ κατϊ την
ϋννοια τησ περ. 21 του ϊρθρου 4 του Ν. 4514/2018 (Α’ 14) και τησ περ. 21 τησ παρ.
1 του ϊρθρου 4 τησ Οδηγύασ 2014/65/ΕΕ τησ 15ησ ΜαϏου 2014 για τισ αγορϋσ
χρηματοπιςτωτικών μϋςων και την τροποπούηςη τησ οδηγύασ 2002/92/ΕΚ και τησ
οδηγύασ 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349 12.6.2014),
β) ςε μετοχϋσ ό ϊλλουσ τύτλουσ «ειςηγμϋνουσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ» ό απλώσ
«ειςηγμϋνουσ», νοοϑνται οι μετοχϋσ ό ϊλλοι τύτλοι που εύναι ειςηγμϋνοι για
διαπραγμϊτευςη ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ,
γ) ςε «ηλεκτρονικϊ μϋςα», νοοϑνται τρϐποι ηλεκτρονικόσ επικοινωνύασ, μϋςω
διαδικτϑου ό ϊλλου δημϐςιου ό ιδιωτικοϑ δικτϑου, οι οπούοι επιτρϋπουν την ευχερό
αναγνώριςη τησ ταυτϐτητοσ των χρηςτών και την αςφϊλεια τησ επικοινωνύασ,
δ) ςε υποβολό εταιρικόσ πρϊξησ ό ϊλλου ςτοιχεύου «ςε δημοςιϐτητα», νοεύται η
δημοςιϐτητα του ϊρθρου 13 του παρϐντοσ νϐμου,
ε) ςτο Γ.Ε.ΜΗ., νοεύται το Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο, που ςυςτϊθηκε και
λειτουργεύ με το Ν. 3419/2005 (Α’ 297), ϐπωσ ϋχει τροποποιηθεύ και ιςχϑει,
ςτ) ςε «κεντρικϐ αποθετόριο τύτλων», νοεύται το νομικϐ πρϐςωπο κατϊ την
ϋννοια τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του Κανονιςμοϑ 909/2014 του Ευρωπαώκοϑ
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 23ησ Ιουλύου 2014 ςχετικϊ με τη βελτύωςη
του διακανονιςμοϑ αξιογρϊφων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και τα κεντρικϊ
αποθετόρια τύτλων και για την τροποπούηςη των οδηγιών 98/26/ΕΚ και
2014/65/ΕΕ και του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257/28.8.2014),
ζ) ςε «επιχεύρηςη επενδϑςεων», νοεύται η επιχεύρηςη επενδϑςεων κατϊ την
ϋννοια τησ περ. 1 του ϊρθρου 4 του Ν. 4514/2018 (Α’ 14) και τησ περ. 1 τησ παρ.
1 του ϊρθρου 4 τησ οδηγύασ 2014/65/ΕΕ τησ 15ησ ΜαϏου 2014 για τισ αγορϋσ

χρηματοπιςτωτικών μϋςων και την τροποπούηςη τησ οδηγύασ 2002/92/ΕΚ και
τησ οδηγύασ 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349),
η) ςε πολυμερό μηχανιςμϐ διαπραγμϊτευςησ ό ΠΜΔ, νοεύται ο πολυμερόσ
μηχανιςμϐσ διαπραγμϊτευςησ κατϊ την ϋννοια τησ περύπτωςησ 22 του ϊρθρου 4
του Ν. 4514/2018, Αγορϋσ χρηματοπιςτωτικών μϋςων και ϊλλεσ διατϊξεισ, και
τησ περύπτωςησ 22 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 4 τησ Οδηγύασ 2014/65/ΕΕ τησ 15ησ
ΜαϏου 2014 για τισ αγορϋσ χρηματοπιςτωτικών μϋςων και την τροποπούηςη τησ
οδηγύασ 2002/92/ΕΚ και τησ οδηγύασ 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349 12.6.2014).
θ) ςε «απλό απαρτύα και πλειοψηφύα», νοεύται η απαρτύα και η πλειοψηφύα που
απαιτοϑνται για τη λόψη αποφϊςεων απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη ςϑμφωνα με τα
ϊρθρα 130 παρ. 1 και 2 και 132 παρ. 1,
ι) ςε «αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα», νοεύται η απαρτύα και η πλειοψηφύα
που απαιτοϑνται για τη λόψη αποφϊςεων απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη ςϑμφωνα
με τα ϊρθρα 130 παρ. 3 και 4 και 132 παρ. 2.
2. Ωσ «πολϑ μικρϋσ επιχειρόςεισ», «μικρϋσ επιχειρόςεισ», «μεςαύεσ επιχειρόςεισ»
και «μεγϊλεσ επιχειρόςεισ», καθώσ και ωσ «πολϑ μικρϋσ εταιρεύεσ», «μικρϋσ
εταιρεύεσ», «μεςαύεσ εταιρεύεσ» και «μεγϊλεσ εταιρεύεσ» νοοϑνται οι αντύςτοιχεσ
οντϐτητεσ που αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 του Ν. 4308/2014, Ελληνικϊ
Λογιςτικϊ Πρϐτυπα (Α΄ 251). Για τον υπολογιςμϐ των μεγεθών των
επιχειρόςεων αυτών και τη διαχρονικό εφαρμογό των ρυθμύςεων που τισ
αφοροϑν ιςχϑουν οι διατϊξεισ των παρ. 7 ϋωσ 9 του ϊρθρου 2 του παραπϊνω
νϐμου. Για τισ νεοώδρυϐμενεσ εταιρεύεσ και μϋχρι τη ςϑνταξη του πρώτου
ιςολογιςμοϑ, ωσ «πολϑ μικρϋσ», «μικρϋσ» και «μεςαύεσ» εταιρεύεσ νοοϑνται
εκεύνεσ των οπούων το κεφϊλαιο δεν υπερβαύνει τα ποςϊ των 100.000, 500.000
και 1.000.000 ευρώ, αντύςτοιχα, ενώ ωσ «μεγϊλεσ» νοοϑνται εκεύνεσ των οπούων
το κεφϊλαιο υπερβαύνει το ποςϐ των 1.000.000 ευρώ.
3. Ωσ οντϐτητεσ δημοςύου ενδιαφϋροντοσ
νοοϑνται οι οντϐτητεσ που
αναφϋρονται ςτο παρϊρτημα Α του Ν. 4308/2014, Ελληνικϊ Λογιςτικϊ
Πρϐτυπα (Α΄ 251). Για τουσ ςκοποϑσ του παρϐντοσ ωσ οντϐτητεσ δημοςύου
ενδιαφϋροντοσ νοοϑνται και οι εταιρεύεσ του Ν. 3429/2005.
Ωρθρο 3
Επύλυςη διαφορών
1. Για τισ υποθϋςεισ που, κατϊ τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου, υπϊγονται ςε
δικαςτόριο, αποκλειςτικϊ αρμϐδιο εύναι το μονομελϋσ πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ τησ
εταιρεύασ, εκτϐσ αν ορύζεται κϊτι ϊλλο.
2. Με το αρχικϐ καταςτατικϐ ανώνυμησ εταιρεύασ μποροϑν να υπϊγονται οι
υποθϋςεισ τησ παρ. 1, καθώσ και κϊθε ϊλλη διαφορϊ που ανακϑπτει απϐ την
εταιρικό ςχϋςη μεταξϑ μετϐχων ό μεταξϑ αυτών και τησ εταιρεύασ, ςε διαιτηςύα.
Ρότρα διαιτηςύασ ειςαγϐμενη με τροποπούηςη του καταςτατικοϑ ιςχϑει μϐνο αν
αποφαςύςτηκε ομϐφωνα.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Β: ΙΔΡΤΗ ΣΗ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΣΟΤ
ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ
Ωρθρο 4
Σρόποσ ύδρυςησ τησ ανώνυμησ εταιρεύασ και τροποπούηςησ του
καταςτατικού τησ
1. Η ανώνυμη εταιρεύα μπορεύ να ιδρυθεύ απϐ ϋνα ό περιςςϐτερα πρϐςωπα
(ιδρυτϋσ) ό να καταςτεύ μονοπρϐςωπη με τη ςυγκϋντρωςη ϐλων των μετοχών ςε
ϋνα μϐνο πρϐςωπο. Η ύδρυςη ανώνυμησ εταιρεύασ ωσ μονοπρϐςωπησ, η
ςυγκϋντρωςη ϐλων των μετοχών τησ ςε ϋνα μϐνο πρϐςωπο, καθώσ και τα ςτοιχεύα
του μοναδικοϑ μετϐχου τησ, υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα.
2. Η ανώνυμη εταιρεύα ςυνιςτϊται με ςυμβολαιογραφικϐ ϋγγραφο, που περιϋχει το
καταςτατικϐ, ό με ιδιωτικϐ ϋγγραφο, αν υιοθετεύται πρϐτυπο καταςτατικϐ
ςϑμφωνα με την υπ’ αριθμ. 31637/2017 απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και
Ανϊπτυξησ (Β’ 928) και το ϊρθρο 9 του Ν. 4441/2016 (Α’ 227). Σο ϋγγραφο εύναι
επύςησ ςυμβολαιογραφικϐ, αν το επιβϊλλει ειδικό διϊταξη νϐμου, αν ειςφϋρονται
ςτην εταιρεύα περιουςιακϊ ςτοιχεύα, για τη μεταβύβαςη των οπούων απαιτεύται ο
τϑποσ αυτϐσ, ό αν το ςυμβολαιογραφικϐ ϋγγραφο επιλϋγεται απϐ τα μϋρη. Αν η
ανώνυμη εταιρεύα ςυνιςτϊται με ιδιωτικϐ ϋγγραφο, ωσ Τπηρεςύα Μιασ τϊςησ
ορύζονται οι αρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ του Γ.Ε.ΜΗ., κατϊ παρϋκκλιςη του ϊρθρου 2 του Ν.
4441/2016.
3. Η τροποπούηςη του καταςτατικοϑ τησ ανώνυμησ εταιρεύασ αποφαςύζεται απϐ τη
γενικό ςυνϋλευςη ό και απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, αν τοϑτο ορύζεται ρητϊ ςτον
παρϐντα νϐμο. Απϐ τη διενϋργεια τησ δημοςιϐτητασ επϋρχεται η τροποπούηςη του
καταςτατικοϑ. Ολϐκληρο το κεύμενο του καταςτατικοϑ, ϐπωσ διαμορφώνεται μετϊ
απϐ κϊθε τροποπούηςό του, ςυντϊςςεται με ευθϑνη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου
και υπογρϊφεται απϐ τον πρϐεδρο τοϑτου ό το νϐμιμο αναπληρωτό του, χωρύσ
απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ. Για την τροποπούηςη του καταςτατικοϑ και τη
ςϑνταξη του νϋου κειμϋνου τοϑτου δεν απαιτεύται ςυμβολαιογραφικϐ ϋγγραφο.
4. Η προηγοϑμενη παρϊγραφοσ δεν εφαρμϐζεται ςε προςαρμογϋσ του
καταςτατικοϑ, που πρϋπει να γύνουν με βϊςη τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου,
προκειμϋνου τοϑτο να εμφανύζει μεταβολϋσ που ϋλαβαν χώρα, ιδύωσ αυξόςεισ ό
μειώςεισ κεφαλαύου, χωρύσ απϐφαςη εταιρικοϑ οργϊνου. Οι προςαρμογϋσ ϐμωσ
αυτϋσ υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα.
5. Απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ ό του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ςτηριζϐμενη ςε
τροποπούηςη του καταςτατικοϑ, που δεν ϋχει ακϐμη υποβληθεύ ςε δημοςιϐτητα,
εύναι επιτρεπτό, παρϊγει ϐμωσ αποτελϋςματα απϐ τη ςυντϋλεςη τησ
δημοςιϐτητασ.
Ωρθρο 5
Περιεχόμενο του καταςτατικού
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1. Αν δεν επιλϋγεται η υιοθϋτηςη πρϐτυπου καταςτατικοϑ, ςϑμφωνα με την παρ. 2
του ϊρθρου 4, το καταςτατικϐ τησ ανώνυμησ εταιρεύασ πρϋπει να περιϋχει
διατϊξεισ:
α) Για την εταιρικό επωνυμύα και το ςκοπϐ τησ εταιρεύασ.
β) Για την ϋδρα τησ εταιρεύασ.
γ) Για τη διϊρκειϊ τησ, ϐταν αυτό δεν εύναι απεριϐριςτη.
δ) Για το ϑψοσ και τον τρϐπο καταβολόσ του κεφαλαύου.
ε) Για το εύδοσ των μετοχών, καθώσ και για τον αριθμϐ, την ονομαςτικό αξύα και
την ϋκδοςό τουσ.
ςτ) Για τον αριθμϐ των μετοχών κϊθε κατηγορύασ, εϊν υπϊρχουν περιςςϐτερεσ
κατηγορύεσ μετοχών.
ζ) Για τισ προϒποθϋςεισ και τη διαδικαςύα μετατροπόσ ανωνϑμων μετοχών ςε
ονομαςτικϋσ.
η) Για τη ςϑγκληςη, τη ςυγκρϐτηςη, τη λειτουργύα και τισ αρμοδιϐτητεσ του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου.
θ) Για τη ςϑγκληςη, τη ςυγκρϐτηςη, τη λειτουργύα και τισ αρμοδιϐτητεσ των
γενικών ςυνελεϑςεων.
ι) Για τουσ ελεγκτϋσ.
ια) Για τα δικαιώματα των μετϐχων.
ιβ) Για τισ ετόςιεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ και τη διϊθεςη των κερδών.
ιγ) Για τη λϑςη τησ εταιρεύασ και την εκκαθϊριςη τησ περιουςύασ τησ.
ιδ) Σο ϑψοσ του καλυφθϋντοσ κεφαλαύου, που καταβλόθηκε κατϊ τον χρϐνο τησ
ςϑςταςησ τησ εταιρεύασ ό κατϊ τον χρϐνο τησ χορόγηςησ τησ ϋγκριςησ για τη
δραςτηριϐτητϊ τησ.
2. Σο καταςτατικϐ δεν απαιτεύται να περιϋχει διατϊξεισ, ϋςτω και εϊν αυτϋσ
αναφϋρονται ςτα θϋματα τησ παρ. 1, ςτο μϋτρο που αποτελοϑν απλώσ επανϊληψη
ιςχυουςών διατϊξεων του νϐμου, εκτϐσ αν ειςϊγεται επιτρεπτό παρϋκκλιςη απϐ
αυτϋσ.
3. Σο καταςτατικϐ τησ ανώνυμησ εταιρεύασ πρϋπει να αναφϋρει επύςησ:
α) Σα ατομικϊ ςτοιχεύα των φυςικών ό νομικών προςώπων που υπϋγραψαν το
καταςτατικϐ τησ εταιρεύασ ό ςτο ϐνομα και για λογαριαςμϐ των οπούων ϋχει
υπογραφεύ το καταςτατικϐ αυτϐ.
β) Σο ςυνολικϐ ποςϐ, τουλϊχιςτον κατϊ προςϋγγιςη, ϐλων των δαπανών που
απαιτόθηκαν για τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ και βαρϑνουν αυτό.
Ωρθρο 6
Επωνυμύα
1. Η επωνυμύα τησ ανώνυμησ εταιρεύασ ςχηματύζεται εύτε απϐ το ϐνομα ενϐσ ό
περιςςοτϋρων ιδρυτών ό μετϐχων εύτε απϐ το αντικεύμενο τησ δραςτηριϐτητασ
που αςκεύ εύτε ϊλλεσ λεκτικϋσ ενδεύξεισ. Η επωνυμύα μπορεύ να εύναι και φανταςτικό
ό να περιλαμβϊνει ηλεκτρονικό διεϑθυνςη ό ϊλλη ϋνδειξη, ϊμεςα και διαρκώσ
ςχετιζϐμενη με την εταιρεύα. Η επωνυμύα τησ εταιρεύασ μπορεύ να αποδύδεται
ολϐκληρη ό εν μϋρει με λατινικοϑσ χαρακτόρεσ. ε περύπτωςη που η
δραςτηριϐτητα τησ εταιρεύασ εκτεύνεται ςε περιςςϐτερα αντικεύμενα, η επωνυμύα
μπορεύ να λαμβϊνεται απϐ τα κυριϐτερα απϐ αυτϊ. Η τυχϐν διεϑρυνςη του ςκοποϑ
τησ εταιρεύασ δεν υποχρεώνει την εταιρεύα ςε μεταβολό τησ επωνυμύασ τησ.
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την επωνυμύα τησ ανώνυμησ εταιρεύασ πρϋπει να περιϋχονται ςε κϊθε
περύπτωςη ολογρϊφωσ οι λϋξεισ «Ανώνυμη Εταιρεύα» ό το ακρωνϑμιο «Α.Ε.». Για
τισ διεθνεύσ ςυναλλαγϋσ, οι παραπϊνω λϋξεισ εκφρϊζονται ωσ «Société Anonyme»
ό/και το ακρωνϑμιο «S.A.».
2.

3. Αν η ανώνυμη εταιρεύα εύναι μονοπρϐςωπη, ςτην επωνυμύα πρϋπει να περιϋχεται
η ϋνδειξη «Μονοπρϐςωπη ανώνυμη εταιρεύα» ό «Μονοπρϐςωπη Α.Ε.» Για τισ
διεθνεύσ ςυναλλαγϋσ, οι παραπϊνω λϋξεισ εκφρϊζονται ωσ «Single Member Société
Anonyme» ό «Single Member S.Α.». Η ϋνδειξη αυτό προςτύθεται ό αφαιρεύται με
καταχώριςη ςτο Γ.Ε.ΜΗ., με μϋριμνα του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, χωρύσ
τροποπούηςη του καταςτατικοϑ.
Ωρθρο 7
Ϊδρα τησ εταιρεύασ
1. Η εταιρεύα ϋχει την ϋδρα τησ ςτο δόμο που αναφϋρεται ςτο καταςτατικϐ τησ.
Ο δόμοσ αυτϐσ πρϋπει να βρύςκεται ςτην Ελλϊδα.
2. Η ελληνικό ανώνυμη εταιρεύα μπορεύ να ιδρϑει υποκαταςτόματα, πρακτορεύα
ό ϊλλεσ μορφϋσ δευτερεϑουςασ εγκατϊςταςησ ςε ϊλλουσ τϐπουσ τησ Ελλϊδασ ό
τησ αλλοδαπόσ.
Ωρθρο 8
Διϊρκεια τησ εταιρεύασ
1. Η διϊρκεια τησ ανώνυμησ εταιρεύασ εύναι οριςμϋνου ό απεριϐριςτου χρϐνου. Η
διϊρκεια οριςμϋνου χρϐνου ορύζεται ςε ϋτη. Αν δεν ορύζεται ο χρϐνοσ τησ διϊρκειασ
ςτο καταςτατικϐ, η διϊρκεια εύναι απεριϐριςτου χρϐνου. την περύπτωςη τησ
απεριϐριςτησ διϊρκειασ η εταιρεύα λϑεται ςϑμφωνα με τισ παρ. 1, ςτοιχ. β’, γ’ και δ’,
και 2 του ϊρθρου 164.
2. Η διϊρκεια οριςμϋνου χρϐνου μπορεύ να παραταθεύ με απϐφαςη τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ των μετϐχων λαμβανϐμενη με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα. Αν
δεν ορύζεται κϊτι ϊλλο ςτην απϐφαςη αυτό, η διϊρκεια τησ εταιρεύασ γύνεται
απεριϐριςτη.
3. Η διϊρκεια τησ ανώνυμησ εταιρεύασ μπορεύ να μετατραπεύ απϐ οριςμϋνο ςε
απεριϐριςτο χρϐνο και αντύςτροφα με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
λαμβανϐμενη με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα.
Ωρθρο 9
Ϊλεγχοσ που διενεργεύται κατϊ την ύδρυςη τησ ανώνυμησ εταιρεύασ και
τισ εταιρικϋσ μεταβολϋσ
1. Κατϊ την ύδρυςη τησ ανώνυμησ εταιρεύασ η Τπηρεςύα Μιασ τϊςησ
(ςυμβολαιογρϊφοσ ό Τπηρεςύα Γ.Ε.ΜΗ.) προβαύνει ςτον ϋλεγχο που ορύζεται ςτην
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παρ. 1 του ϊρθρου 4 Ν. 4441/2016. Ειδικϊ ςτισ εταιρεύεσ οι οπούεσ ςυςτόνονται με
νϐμο, καθώσ και ςτισ εταιρεύεσ των παρ. 3 και 4 του παρϐντοσ ϊρθρου δεν
εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του Ν. 4441/2016 που αφοροϑν τη ςϑςταςη ανώνυμησ
εταιρεύασ.
2. Η τροποπούηςη του καταςτατικοϑ, η μετατροπό εταιρεύασ ϊλλησ μορφόσ ςε
ανώνυμη εταιρεύα και αντύςτροφα, η λϑςη τησ ανώνυμησ εταιρεύασ μετϊ απϐ
απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ και η αναβύωςό τησ και κϊθε ϊλλοσ
μεταςχηματιςμϐσ εγκρύνονται μετϊ απϐ τη διενϋργεια ελϋγχου νομιμϐτητασ απϐ
την αρμϐδια υπηρεςύα τησ ϋδρασ τησ εταιρεύασ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του
παρϐντοσ και του Ν. 3419/2005. Ο ϋλεγχοσ νομιμϐτητασ περιορύζεται ςτην τόρηςη
των διατϊξεων του παρϐντοσ νϐμου, του καταςτατικοϑ και των διατϊξεων του Ν.
3419/2005 και αποτελεύ αναγκαύα προϒπϐθεςη για τη διενϋργεια τησ καταχώριςησ
και την πραγματοπούηςη τησ δημοςιϐτητασ απϐ την αρμϐδια υπηρεςύα Γ.Ε.ΜΗ. ε
περύπτωςη μεταβολών των υπαρχουςών καταχωρύςεων τησ εταιρεύασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.,
που δεν εμπύπτουν ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο, ϐπωσ, ενδεικτικϊ, μεταβολών
ςτην εκπροςώπηςη τησ εταιρεύασ ό δηλώςεων προςαρμογόσ του καταςτατικοϑ,
κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 6 του ϊρθρου 4, η αρμϐδια υπηρεςύα Γ.Ε.ΜΗ. προβαύνει ςε
τυπικϐ ϋλεγχο (ϋλεγχο πληρϐτητασ) του ϊρθρου 7 του Ν. 3419/2005 των
υποβληθϋντων εγγρϊφων. Ωσ τυπικϐσ ϋλεγχοσ (ϋλεγχοσ πληρϐτητασ) νοεύται η
διαπύςτωςη ϐτι τα υποβαλλϐμενα ϋγγραφα εύναι πλόρη και ανταποκρύνονται ςτισ
απαιτόςεισ του νϐμου, χωρύσ ϋλεγχο του περιεχομϋνου τουσ.
3. Η ςϑςταςη και η τροποπούηςη του καταςτατικοϑ των παρακϊτω εταιρειών
εγκρύνονται απϐ τον Τπουργϐ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ μετϊ απϐ ϋλεγχο
νομιμϐτητασ:
α) Οι εταιρεύεσ δημοςύου ενδιαφϋροντοσ κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 3 του ϊρθρου 2
του παρϐντοσ.
β) Οι μεγϊλεσ οντϐτητεσ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (ΥΕΚ 251 Α’)
καθώσ και κϊθε ϊλλησ ανώνυμησ εταιρεύασ, εφϐςον διϊταξη νϐμου προβλϋπει
τοϑτο ρητϊ.
Σο Γ.Ε.ΜΗ. των παραπϊνω εταιρειών ςυμπεριλαμβανομϋνων και των
υποκαταςτημϊτων αλλοδαπών εταιρειών τησ παραπϊνω μορφόσ τηρεύται απϐ την
αρμϐδια Διεϑθυνςη Εταιρειών τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Εμπορύου και Προςταςύασ
του Καταναλωτό του Τπουργεύου Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ.
4. Απϐ τον Τπουργϐ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ εγκρύνονται μετϊ απϐ ϋλεγχο
νομιμϐτητασ οι διαςυνοριακϋσ ςυγχωνεϑςεισ, ςϑμφωνα μ το Ν. 3777/2009 (Α’
127), καθώσ και οι ςυγχωνεϑςεισ ό διαςπϊςεισ, ςτισ οπούεσ ςυμμετϋχει
τουλϊχιςτον μύα εκ των εταιρειών τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου. Οι λοιπϋσ
ςυγχωνεϑςεισ και διαςπϊςεισ ανωνϑμων εταιρειών εγκρύνονται κατϊ περύπτωςη
μετϊ απϐ ϋλεγχο νομιμϐτητασ απϐ τον Περιφερειϊρχη τησ ϋδρασ τησ απορροφώςασ
ό τησ νϋασ εταιρεύασ ό τησ διαςπώμενησ εταιρεύασ.
5. ε καμιϊ περύπτωςη ο ϋλεγχοσ που γύνεται κατϊ την καταχώριςη αποφϊςεων
των εταιρικών οργϊνων δεν εκτεύνεται ςε λϐγουσ που επιφϋρουν ακυρωςύα των
αποφϊςεων των οργϊνων αυτών.
Ωρθρο 10
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Πρϊξεισ κατϊ το ιδρυτικό ςτϊδιο – Ευθύνη ιδρυτών
1. Πρϐςωπα που ϋχουν ενεργόςει ςτο ϐνομα υπϐ ύδρυςη εταιρεύασ ευθϑνονται για
τισ πρϊξεισ αυτϋσ απεριϐριςτα και εισ ολϐκληρον. Ευθϑνεται ϐμωσ μϐνη η εταιρεύα
για τισ πρϊξεισ που ϋγιναν ρητϊ ςτο ϐνομϊ τησ κατϊ το ιδρυτικϐ ςτϊδιο εϊν, μϋςα
ςε τρεισ μόνεσ απϐ τη ςϑςταςό τησ, ανϋλαβε τισ υποχρεώςεισ που απορρϋουν απϐ
αυτϋσ τισ πρϊξεισ.
2. Οι ιδρυτϋσ εύναι υπεϑθυνοι για την αποκατϊςταςη τησ ζημύασ που υπϋςτη η
εταιρεύα ό οι καλϐπιςτοι τρύτοι, μϋτοχοι ό μη, απϐ τυχϐν παρϊλειψη υποχρεωτικόσ
διϊταξησ του καταςτατικοϑ ό ανακριβεύσ πληροφορύεσ που δϐθηκαν κατϊ την
εγγραφό ςτο κεφϊλαιο ό περιλόφθηκαν ςτο καταςτατικϐ, απϐ τη μη τόρηςη των
διατϊξεων που αφοροϑν την εκτύμηςη και την καταβολό των ειςφορών, καθώσ και
απϐ την τυχϐν κόρυξη τησ ακυρϐτητασ τησ εταιρεύασ, εϊν γνώριζαν ό ϐφειλαν να
γνωρύζουν τισ ςχετικϋσ πλημμϋλειεσ. Η αξύωςη αποζημύωςησ τησ παροϑςασ
παραγρϊφου παραγρϊφεται μετϊ παρϋλευςη πϋντε (5) ετών απϐ την ύδρυςη τησ
εταιρεύασ.
Ωρθρο 11
Κόρυξη τησ ακυρότητασ τησ εταιρεύασ
1. Η εταιρεύα κηρϑςςεται ϊκυρη με δικαςτικό απϐφαςη μϐνο εϊν: α) δεν
τηρόθηκαν οι διατϊξεισ των περ. α΄ και δ΄ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 5 και τησ παρ. 2
του ϊρθρου 4, β) ο ςκοπϐσ τησ, ϐπωσ ορύζεται ςτο καταςτατικϐ, εύναι παρϊνομοσ ό
αντύθετοσ προσ τη δημϐςια τϊξη και γ) ο μοναδικϐσ ιδρυτόσ ό ϐλοι οι ιδρυτϋσ δεν
εύχαν την ικανϐτητα για δικαιοπραξύα κατϊ την υπογραφό τησ εταιρικόσ ςϑμβαςησ.
2. Η αγωγό αςκεύται απϐ κϊθε πρϐςωπο που ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον και
απευθϑνεται κατϊ τησ εταιρεύασ. Σο δικαςτόριο που απαγγϋλλει την ακυρϐτητα
διορύζει με την ύδια απϐφαςη και τουσ εκκαθαριςτϋσ.
3. Οι λϐγοι ακυρϐτητασ των περ. α΄ και β΄ τησ παρ. 1 θεραπεϑονται εϊν, μϋχρι τη
κατϊθεςη των προτϊςεων κατϊ το ϊρθρο 237 παρ. 1 ΚΠολΔ, το καταςτατικϐ
τροποποιηθεύ, ώςτε να μην υφύςταται πλϋον ο λϐγοσ ακυρϐτητασ που αναφϋρεται
ςτην αγωγό. Σο δικαςτόριο που εκδικϊζει αγωγό για κόρυξη τησ ακυρϐτητασ
μπορεύ να χορηγόςει ςτην εταιρεύα εϑλογη προθεςμύα, ϐχι μεγαλϑτερη των τριών
(3) μηνών, με ςκοπϐ να ληφθεύ η απϐφαςη τροποπούηςησ του καταςτατικοϑ και
ενδεχομϋνωσ να υποβληθεύ ςτην αρμϐδια Αρχό, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 9 παρ. 3. Η
προθεςμύα αυτό μπορεύ να παραταθεύ για ϋνα (1) ακϐμη μόνα. Για το διϊςτημα που
μεςολαβεύ το δικαςτόριο μπορεύ να διατϊξει αςφαλιςτικϊ μϋτρα.
4. Η δικαςτικό απϐφαςη που κηρϑςςει την ακυρϐτητα τησ εταιρεύασ αντιτϊςςεται
ςτουσ τρύτουσ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 16 του Ν. 3419/2005.
Σριτανακοπό μπορεύ να αςκηθεύ μϋςα ςε προθεςμύα ϋξι (6) μηνών απϐ την
υποβολό τησ απϐφαςησ ςε δημοςιϐτητα.
5. Η ακυρϐτητα αυτό καθαυτό δεν επηρεϊζει την εγκυρϐτητα των υποχρεώςεων ό
των απαιτόςεων τησ εταιρεύασ, χωρύσ να βλϊπτονται τα αποτελϋςματα τησ
κατϊςταςησ εκκαθϊριςόσ τησ.
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6. Οι μϋτοχοι τησ ϊκυρησ εταιρεύασ υποχρεοϑνται να καταβϊλουν το κεφϊλαιο που
κϊλυψαν και δεν ϋχουν ακϐμη καταβϊλει, ςτην ϋκταςη που αυτϐ εύναι αναγκαύο για
την εκπλόρωςη του ςκοποϑ τησ εκκαθϊριςησ.
7. Η αγωγό για κόρυξη τησ ακυρϐτητασ αςκεύται εντϐσ διετύασ απϐ τη ςϑςταςη
τησ εταιρεύασ. την περ. β΄ τησ παρ. 1, η ϊςκηςη τησ αγωγόσ δεν υπϐκειται ςε
χρονικϐ περιοριςμϐ.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Γ: ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Ωρθρο 12
Πρϊξεισ και ςτοιχεύα που υποβϊλλονται ςε δημοςιότητα ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
1. ε δημοςιϐτητα υποβϊλλονται οι εξόσ πρϊξεισ και ςτοιχεύα:
α) Οι ιδρυτικϋσ πρϊξεισ των ανωνϑμων εταιρειών με το καταςτατικϐ και, ϐπου
τυχϐν απαιτεύται, με την εγκριτικό απϐφαςη τησ Διούκηςησ.
β) Οι αποφϊςεισ για τροποπούηςη του καταςτατικοϑ με την εγκριτικό απϐφαςη
τησ Διούκηςησ, ϐπου τυχϐν απαιτεύται, καθώσ και ολϐκληρο το νϋο κεύμενο του
καταςτατικοϑ μαζύ με τισ γενϐμενεσ τροποποιόςεισ.
γ) Ο διοριςμϐσ και η για οποιοδόποτε λϐγο παϑςη, με τα ςτοιχεύα ταυτϐτητασ, των
προςώπων που:
– αςκοϑν τη διαχεύριςη τησ εταιρεύασ,
– ϋχουν την εξουςύα να την εκπροςωποϑν απϐ κοινοϑ ό μεμονωμϋνα,
– εύναι αρμϐδια να αςκοϑν τον τακτικϐ τησ ϋλεγχο.
δ) Κϊθε απϐφαςη για τακτικό ό ϋκτακτη αϑξηςη ό μεύωςη του κεφαλαύου τησ
εταιρεύασ. την απϐφαςη για αϑξηςη του κεφαλαύου πρϋπει να αναγρϊφεται το νϋο
κεφϊλαιο, ο αριθμϐσ και το εύδοσ των μετοχών που εκδύδονται, η ονομαςτικό τουσ
αξύα και γενικϊ οι ϐροι ϋκδοςόσ τουσ, καθώσ και ο ςυνολικϐσ αριθμϐσ των μετοχών
τησ εταιρεύασ.
ε) Η πιςτοπούηςη τησ καταβολόσ του κεφαλαύου, εύτε κατϊ τη ςϑςταςη τησ
εταιρεύασ εύτε μετϊ απϐ κϊθε αϑξηςό του, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 20.
ςτ) Οι εγκεκριμϋνεσ ετόςιεσ και ενοποιημϋνεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ και
οι ςχετικϋσ εκθϋςεισ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και των ελεγκτών τησ ανώνυμησ
εταιρεύασ. Οι ετόςιεσ και ενοποιημϋνεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ πρϋπει να
περιϋχουν τα ατομικϊ ςτοιχεύα των προςώπων που, κατϊ νϐμο, τισ υπογρϊφουν
και τισ πιςτοποιοϑν.
ζ) Οι χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ που καταρτύζονται ςϑμφωνα με το ϊρθρο
162 για τη διανομό προςωρινοϑ μερύςματοσ.
η) Η λϑςη τησ εταιρεύασ.
θ) Η δικαςτικό απϐφαςη παντϐσ βαθμοϑ, που κηρϑςςει ϊκυρη την εταιρεύα ό ςε
κατϊςταςη πτώχευςησ ό την υποβϊλλει ςε ϊλλη ςυλλογικό διαδικαςύα, καθώσ και
οι δικαςτικϋσ αποφϊςεισ παντϐσ βαθμοϑ που αναγνωρύζουν ωσ ϊκυρεσ ό
ακυρώνουν αποφϊςεισ γενικών ςυνελεϑςεων. ε δημοςιϐτητα υποβϊλλονται και οι
δικαςτικϋσ αποφϊςεισ που ανατρϋπουν τισ παραπϊνω αποφϊςεισ.
ι) Ο διοριςμϐσ και η αντικατϊςταςη των εκκαθαριςτών με τα ςτοιχεύα τησ
ταυτϐτητϊσ τουσ.
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ια) Οι χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ εκκαθϊριςησ, καθώσ και οι τελικϋσ
χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ.
ιβ) Η διαγραφό τησ εταιρεύασ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 170.
ιγ) Κϊθε ϊλλη πρϊξη ό ςτοιχεύο, του οπούου η δημοςιϐτητα επιβϊλλεται απϐ
κατιδύαν διατϊξεισ.
2. Για τα αποτελϋςματα τησ εγγραφόσ τησ εταιρεύασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και των
καταχωρύςεων ς’ αυτϐ ιςχϑουν τα ϊρθρα 15 και 16 του Ν. 3419/2005.
Ωρθρο 13
Σρόποσ πραγματοπούηςησ τησ δημοςιότητασ
1. Η δημοςιϐτητα ςτο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιεύται με εγγραφό τησ εταιρεύασ και με
καταχώριςη των δημοςιευτϋων πρϊξεων και ςτοιχεύων, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ
του Ν. 3419/2005, για το Γενικϐ Εμπορικϐ Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ϐπωσ αυτϐσ ϋχει
τροποποιηθεύ και ιςχϑει, λαμβανομϋνων υπϐψη του ϊρθρου 232 του Ν. 4072/2012
(Α’ 86), ϐπωσ αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 202 του Νϐμου 4281/2014 (Α’ 160),
και του ϊρθρου 2 του Ν. 4250/2014 (Α’ 74).
2. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τησ εταιρεύασ εύναι υπεϑθυνο για την υποβολό προσ
καταχώριςη ςτο Γ.Ε.ΜΗ. των πρϊξεων και ςτοιχεύων για τα οπούα απαιτεύται
δημοςιϐτητα.
Ωρθρο 14
τοιχεύα εγγρϊφων τησ εταιρεύασ
1. Κϊθε ϋγγραφο τησ εταιρεύασ, ϋντυπο ό μη, περιλαμβανομϋνων των επιςτολών,
των διαφημύςεων και των εγγρϊφων παραγγελύασ, πρϋπει να περιϋχει τουλϊχιςτον
τισ εξόσ ενδεύξεισ:
α) Σον αριθμϐ Γ.Ε.ΜΗ. τησ εταιρεύασ.
β) Ση νομικό μορφό τησ εταιρεύασ, την επωνυμύα, την ϋδρα και, ενδεχομϋνωσ, το
γεγονϐσ ϐτι βρύςκεται ςε εκκαθϊριςη ό ϋχει υποβληθεύ ςε ςυλλογικό διαδικαςύα.
2. Αν ςτα ϋγγραφα τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου γύνεται μνεύα του κεφαλαύου
τησ εταιρεύασ, πρϋπει να αναφϋρεται το καλυφθϋν και το καταβεβλημϋνο κεφϊλαιο.
3. Οι διαδικτυακού τϐποι τησ εταιρεύασ πρϋπει να περιλαμβϊνουν τισ ενδεύξεισ τησ
παρ. 1. Αν γύνεται μνεύα του κεφαλαύου, εφαρμϐζεται και η παρ. 2.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Δ: ΜΕΣΟΦΙΚΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ
ΣIΣΛΟ 1: ΚΑΛΤΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ
Ωρθρο 15
Κεφϊλαιο τησ ανώνυμησ εταιρεύασ
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1. Σο μετοχικϐ κεφϊλαιο τησ ανώνυμησ εταιρεύασ εκφρϊζεται ςε ευρώ.
2. Σο ελϊχιςτο ϑψοσ του κεφαλαύου τησ ανώνυμησ εταιρεύασ ορύζεται ςτο ποςϐ των
εύκοςι πϋντε χιλιϊδων (25.000) ευρώ, ολοςχερώσ καταβεβλημϋνο κατϊ τη ςϑςταςη
τησ εταιρεύασ.
Ωρθρο 16
Κϊλυψη του κεφαλαύου
1. Σο κεφϊλαιο τησ ανώνυμησ εταιρεύασ καλϑπτεται με ανϊληψη υποχρϋωςησ
καταβολόσ του. Η καταβολό του κεφαλαύου γύνεται εύτε ςε χρόμα εύτε ςε εύδοσ.
2. Σο αρχικϐ κεφϊλαιο τησ ανώνυμησ εταιρεύασ καλϑπτεται, ςϑμφωνα με τα
οριζϐμενα ςτο καταςτατικϐ, απϐ ϋναν ό περιςςϐτερουσ ιδρυτϋσ και καταβϊλλεται
κατϊ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ ςτο ςϑνολϐ του ό, υπϐ τισ προϒποθϋςεισ του
ϊρθρου 21, εν μϋρει. ε περύπτωςη αϑξηςησ του κεφαλαύου το κεφϊλαιο
καλϑπτεται απϐ μετϐχουσ ό τρύτουσ και καταβϊλλεται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ
του νϐμου ςτο ςϑνολϐ του ό, υπϐ τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 21, εν μϋρει.
3. Η ανώνυμη εταιρεύα μπορεύ να προςφϑγει ςτο κοινϐ για την ολικό ό μερικό
κϊλυψη του κεφαλαύου τησ, εύτε του αρχικοϑ εύτε του προερχϐμενου απϐ αϑξηςη, ό
και για την κϊλυψη μετατρϋψιμου ομολογιακοϑ δανεύου, ςϑμφωνα με τισ εκϊςτοτε
ιςχϑουςεσ διατϊξεισ για τισ δημϐςιεσ προςφορϋσ κινητών αξιών.
Ωρθρο 17
Ειςφορϋσ ςε εύδοσ και αποτύμηςη των ειςφορών αυτών
1. Εφϐςον προβλϋπεται ειςφορϊ που δεν εύναι ςε χρόμα (ειςφορϊ ςε εύδοσ), θα
πρϋπει να αναφϋρονται ςτο καταςτατικϐ τησ εταιρεύασ ό ςτην απϐφαςη του
εταιρικοϑ οργϊνου για την αϑξηςη του κεφαλαύου, το εύδοσ τησ ειςφορϊσ αυτόσ, το
πρϐςωπο που αναλαμβϊνει την υποχρϋωςη να την καταβϊλει και το ποςϐ του
κεφαλαύου, ςτο οπούο αυτό αντιςτοιχεύ.
2. Οι ειςφορϋσ ςε εύδοσ αποτελοϑνται μϐνο απϐ ςτοιχεύα ενεργητικοϑ, τα οπούα
μποροϑν να τϑχουν χρηματικόσ αποτύμηςησ. Σα ςτοιχεύα αυτϊ του ενεργητικοϑ δεν
μπορεύ να περιλαμβϊνουν απαιτόςεισ που προκϑπτουν απϐ ανϊληψη υποχρϋωςησ
εκτϋλεςησ εργαςιών ό παροχόσ υπηρεςιών.
3. Για την εξακρύβωςη τησ αξύασ των ειςφορών ςε εύδοσ κατϊ τη ςϑςταςη τησ
εταιρεύασ, καθώσ και ςε κϊθε αϑξηςη του κεφαλαύου τησ, ςυντϊςςεται ϋκθεςη
αποτύμηςησ απϐ δϑο ορκωτοϑσ ελεγκτϋσ λογιςτϋσ ό ελεγκτικό εταιρεύα ό, κατϊ
περύπτωςη, απϐ δϑο ανεξϊρτητουσ πιςτοποιημϋνουσ εκτιμητϋσ κατϊ την ϋννοια τησ
υποπαρ. Γ.1 του ϊρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α’ 107). Επιτρϋπεται η
πρϐςληψη απϐ τουσ ελεγκτϋσ ό τουσ πιςτοποιημϋνουσ εκτιμητϋσ ειδικών
εκτιμητών, ημεδαπών ό αλλοδαπών, για την εκτύμηςη περιουςιακών ςτοιχεύων
που απαιτοϑν ειδικευμϋνεσ γνώςεισ ό διεθνό εμπειρύα.
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4. Σα πρϐςωπα που προβαύνουν ςτην εκτύμηςη ωσ εκτιμητϋσ ό ειδικού εκτιμητϋσ
δεν μποροϑν να εύναι τα πρϐςωπα που προβαύνουν ςτην ειςφορϊ ςε εύδοσ, μϋλη
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου τησ εταιρεύασ, πρϐςωπα που διατηροϑν
επιχειρηματικό ό ϊλλη επαγγελματικό ςχϋςη με την εταιρεύα ό τον ειςφϋροντα, ό
εύναι ςυγγενεύσ με τα πρϐςωπα αυτϊ μϋχρι δευτϋρου βαθμοϑ ό ςϑζυγοι τοϑτων.
Επιπλϋον για τουσ ορκωτοϑσ ελεγκτϋσ λογιςτϋσ και για τισ ελεγκτικϋσ εταιρεύεσ, του
οπούου εύναι μϋλη, δεν πρϋπει να ςυντρϋχουν κωλϑματα ό αςυμβύβαςτα, που θα
απϋκλειαν τη διενϋργεια τακτικοϑ ελϋγχου απϐ τα πρϐςωπα αυτϊ, οϑτε τα
τελευταύα θα πρϋπει να ϋχουν αναλϊβει τον τακτικϐ ϋλεγχο τησ εταιρεύασ ό
ςυνδεδεμϋνησ με αυτόν εταιρεύασ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 32 του Ν.
4308/2014, Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα, κατϊ την τελευταύα τριετύα.
5. Η ϋκθεςη αποτύμηςησ πρϋπει να περιϋχει την περιγραφό κϊθε ειςφορϊσ ςε εύδοσ,
να αναφϋρει τισ μεθϐδουσ αποτύμηςησ που εφαρμϐςτηκαν και να εκφϋρει ϊποψη
για την αξύα τησ κϊθε ειςφορϊσ. ε περύπτωςη που η αποτύμηςη καταλόγει ςε
εϑροσ τιμών, η ϋκθεςη οφεύλει να υποδεικνϑει μια τελικό τιμό.
6. Ειδικϐτερα, για την εκτύμηςη των πϊγιων περιουςιακών ςτοιχεύων πρϋπει να
λαμβϊνονται υπϐψη η πραγματικό και νομικό κατϊςταςη αυτών και τα τυχϐν
βϊρη, καθώσ και: α) προκειμϋνου περύ ακινότων, η τιμό και οι τύτλοι κτόςησ, η
εμπορικϐτητα τησ περιοχόσ, οι προοπτικϋσ ανϊπτυξησ, οι πραγματικϋσ τρϋχουςεσ
τιμϋσ, οι ϊδειεσ οικοδομόσ και αντύςτοιχη τεχνοοικονομικό ϋκθεςη μηχανικοϑ, β)
προκειμϋνου περύ μηχανημϊτων, μεταφορικών μϋςων και επύπλων, η χρονολογύα
και η αξύα κτόςησ, ο βαθμϐσ χρηςιμοπούηςησ, ςυντόρηςησ και εμπορευςιμϐτητϊσ
τουσ, η ενδεχϐμενη τεχνολογικό απαξύωςό τουσ και οι τρϋχουςεσ τιμϋσ για ύδια ό
παρεμφερό πϊγια ςτοιχεύα.
7. Οι ειςφορϋσ ςε εύδοσ δεν επιτρϋπεται να υπολογύζονται ςε ποςϐ μεγαλϑτερο
εκεύνου, που προκϑπτει απϐ την ϋκθεςη των προηγοϑμενων παραγρϊφων.
8. Οι εκθϋςεισ αποτύμηςησ των ειςφορών ςε εύδοσ υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα
με μϋριμνα των ενδιαφερομϋνων. Επύ νϋων εταιρειών η δημοςιϐτητα
πραγματοποιεύται ταυτϐχρονα με την εγγραφό τησ εταιρεύασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
9. Η καταβολό των ειςφορών ςε εύδοσ με βϊςη την ϋκθεςη αποτύμηςησ δεν
επιτρϋπεται να λϊβει χώρα μετϊ την πϊροδο εξαμόνου απϐ τη χρονολογύα τησ
ϋκθεςησ αυτόσ. την περύπτωςη αυτό θα πρϋπει να υπϊρξει νεϐτερη αποτύμηςη.
Ωρθρο 18
Δυνατότητα μη αποτύμηςησ των εταιρικών ειςφορών
1. Η εταιρεύα μπορεύ να μην εφαρμϐςει το ϊρθρο 17 ϐταν, ςϑμφωνα με το
καταςτατικϐ ό την απϐφαςη του εταιρικοϑ οργϊνου που αποφαςύζει την αϑξηςη
κεφαλαύου, αντικεύμενο τησ ειςφορϊσ ςε εύδοσ εύναι μϋςα χρηματαγορϊσ ό κινητϋσ
αξύεσ κατϊ την ϋννοια των περ. 17 και 44 του ϊρθρου 4 του Ν. 4514/2018 και των
ςημεύων 17 και 44 τησ παρ. 1 του ϊρθρου 4 τησ Οδηγύασ 2014/65/ΕΕ του
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 15ησ ΜαϏου 2014, για τισ αγορϋσ
χρηματοπιςτωτικών μϋςων (ΕΕ L 173 τησ 12.6.2014), αντύςτοιχα, με τουσ
ακϐλουθουσ ϐρουσ:
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α) Οι κινητϋσ αξύεσ ό τα μϋςα χρηματαγορϊσ αποτιμώνται ςτη μϋςη ςταθμιςμϋνη
τιμό, ςτην οπούα αποτϋλεςαν αντικεύμενο διαπραγμϊτευςησ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ
κατϊ το τελευταύο εξϊμηνο πριν απϐ την ημερομηνύα πραγματοπούηςησ τησ
ςχετικόσ ειςφορϊσ.
β) Όταν η τιμό τησ προηγοϑμενησ περύπτωςησ ϋχει επηρεαςθεύ απϐ εξαιρετικϋσ
περιςτϊςεισ που μποροϑν να μεταβϊλουν αιςθητϊ την αξύα των παραπϊνω
περιουςιακών ςτοιχεύων κατϊ την ημερομηνύα πραγματοπούηςησ τησ ειςφορϊσ,
ϐπωσ μεταξϑ ϊλλων ςε περιπτώςεισ που η αγορϊ τϋτοιων κινητών αξιών ό μϋςων
χρηματαγορϊσ ϋχει παϑςει να ϋχει ρευςτϐτητα, η αξύα πρϋπει να αναπροςαρμϐζεται
με πρωτοβουλύα και ευθϑνη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου. Για την αναπροςαρμογό
τησ παραπϊνω αξύασ γύνεται αποτύμηςη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 17. Ο μϋτοχοσ που
ειςϋφερε τα παραπϊνω περιουςιακϊ ςτοιχεύα υποχρεοϑται να καταβϊλει αμϋςωσ
οποιαδόποτε επιπλϋον διαφορϊ ςε μετρητϊ, διαφορετικϊ θεωρεύται ϐτι δεν
κατϋβαλε την ειςφορϊ του.
2. Η εταιρεύα μπορεύ να μην εφαρμϐςει το ϊρθρο 17, ϐταν, ςϑμφωνα με το
καταςτατικϐ ό την απϐφαςη του εταιρικοϑ οργϊνου που αποφαςύζει την αϑξηςη
του κεφαλαύου, αντικεύμενο τησ ειςφορϊσ ςε εύδοσ εύναι περιουςιακϊ ςτοιχεύα
διαφορετικϊ απϐ τισ κινητϋσ αξύεσ ό τα μϋςα χρηματαγορϊσ τησ παρ. 1, τα οπούα
ϋχουν όδη αποτελϋςει αντικεύμενο αποτύμηςησ για την εϑλογη αξύα τουσ απϐ
αναγνωριςμϋνο ανεξϊρτητο εμπειρογνώμονα και πληροϑνται οι ακϐλουθεσ
προϒποθϋςεισ:
α) Η εϑλογη αξύα των παραπϊνω περιουςιακών ςτοιχεύων ϋχει προςδιοριςτεύ για
ημερομηνύα που δεν προηγεύται πϋραν των ϋξι (6) μηνών τησ ημερομηνύασ
πραγματοπούηςησ τησ ςχετικόσ ειςφορϊσ.
β) Η αποτύμηςη πραγματοποιόθηκε ςϑμφωνα με τουσ γενικϊ αποδεκτοϑσ κανϐνεσ
και τισ αρχϋσ αποτύμηςησ που ιςχϑουν ςτην Ελλϊδα για το εύδοσ των περιουςιακών
ςτοιχεύων που ειςφϋρονται.
γ) Όταν ςυντρϋχουν νϋεσ περιςτϊςεισ που μποροϑν να μεταβϊλουν αιςθητϊ την
εϑλογη αξύα των παραπϊνω περιουςιακών ςτοιχεύων κατϊ την ημερομηνύα
πραγματοπούηςησ τησ ειςφορϊσ τουσ, η αξύα πρϋπει να αναπροςαρμϐζεται με
πρωτοβουλύα και ευθϑνη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου. Για την αναπροςαρμογό τησ
αξύασ γύνεται αποτύμηςη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 17. Αν δεν γύνει η αναπροςαρμογό
αυτό, ϋνασ ό περιςςϐτεροι μϋτοχοι που κατϋχουν ςυνολικϊ ποςοςτϐ τουλϊχιςτον
πϋντε τοισ εκατϐ (5%) του καλυφθϋντοσ κεφαλαύου τησ εταιρεύασ κατϊ την ημϋρα
που λαμβϊνεται η απϐφαςη για την αϑξηςη του κεφαλαύου, μποροϑν να ζητόςουν
αποτύμηςη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 17. Οι μϋτοχοι αυτού μποροϑν να υποβϊλουν το
αύτημϊ τουσ μϋχρι την ημερομηνύα πραγματοπούηςησ τησ ειςφορϊσ ςε εύδοσ, υπϐ
τον ϐρο ϐτι, κατϊ την ημερομηνύα υποβολόσ του αιτόματοσ, εξακολουθοϑν να
κατϋχουν ςυνολικϊ ποςοςτϐ τουλϊχιςτον πϋντε τοισ εκατϐ (5%) του καλυφθϋντοσ
κεφαλαύου τησ εταιρεύασ, ϐπωσ αυτϐ εύχε διαμορφωθεύ κατϊ την ημϋρα που
ελόφθη η απϐφαςη για αϑξηςη του κεφαλαύου. Ο μϋτοχοσ που ειςϋφερε τα
παραπϊνω περιουςιακϊ ςτοιχεύα εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταβϊλει αμϋςωσ
οποιαδόποτε επιπλϋον διαφορϊ ςε μετρητϊ, διαφορετικϊ θεωρεύται ϐτι δεν
κατϋβαλε την ειςφορϊ του.
3. Η εταιρεύα μπορεύ να μην εφαρμϐςει το ϊρθρο 17 ϐταν, ςϑμφωνα με το
καταςτατικϐ ό την απϐφαςη του εταιρικοϑ οργϊνου που αποφαςύζει την αϑξηςη
του κεφαλαύου, αντικεύμενο τησ ειςφορϊσ ςε εύδοσ εύναι περιουςιακϊ ςτοιχεύα
διαφορετικϊ απϐ τισ κινητϋσ αξύεσ ό τα μϋςα χρηματαγορϊσ τησ παρ. 1, η εϑλογη
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αξύα των οπούων προκϑπτει, για καθϋνα απϐ αυτϊ, απϐ τουσ υποχρεωτικοϑσ
λογαριαςμοϑσ του προηγοϑμενου οικονομικοϑ ϋτουσ, εφϐςον οι λογαριαςμού αυτού
αποτϋλεςαν αντικεύμενο ελϋγχου ςϑμφωνα με τουσ νϐμουσ 4336/2015,
υνταξιοδοτικϋσ διατϊξεισ − Κϑρωςη του χεδύου ϑμβαςησ Οικονομικόσ
Ενύςχυςησ απϐ τον Ευρωπαώκϐ Μηχανιςμϐ ταθερϐτητασ και ρυθμύςεισ για την
υλοπούηςη τησ υμφωνύασ Φρηματοδϐτηςησ (α’ 94) και 4449/2017, Τποχρεωτικϐσ
ϋλεγχοσ των ετόςιων και των ενοποιημϋνων χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων,
δημϐςια εποπτεύα επύ του ελεγκτικοϑ ϋργου και λοιπϋσ διατϊξεισ (α’ 7). Εϊν
ςυντρϋχουν νϋεσ περιςτϊςεισ που μποροϑν να μεταβϊλουν αιςθητϊ την εϑλογη
αξύα των παραπϊνω περιουςιακών ςτοιχεύων κατϊ την ημερομηνύα
πραγματοπούηςησ τησ ειςφορϊσ τουσ, εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ τησ περ. γ΄ τησ
παρ. 2.
4. Όταν, κατϊ τισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ, πραγματοποιοϑνται ειςφορϋσ ςε
εύδοσ, χωρύσ αποτύμηςη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 17, εκτϐσ απϐ τα ςτοιχεύα που
αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 5 του παρϐντοσ νϐμου, και εντϐσ μηνϐσ απϐ την
ημερομηνύα πραγματοπούηςησ τησ ειςφορϊσ ςε εύδοσ, υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα
δόλωςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου που περιλαμβϊνει:
α) περιγραφό τησ ςχετικόσ ειςφορϊσ ςε εύδοσ,
β) την αξύα τησ, την προϋλευςη τησ αποτύμηςησ αυτόσ και, εφϐςον απαιτεύται, τη
μϋθοδο αποτύμηςησ,
γ) δόλωςη για το αν η αξύα που προκϑπτει αντιςτοιχεύ τουλϊχιςτον ςτον αριθμϐ,
την ονομαςτικό αξύα και, ενδεχομϋνωσ, ςτο πρϐςθετο ποςϐ που καταβϊλλεται επύ
των μετοχών που πρϐκειται να εκδοθοϑν ϋναντι τησ εν λϐγω ειςφορϊσ και
δ) δόλωςη ϐτι δεν ςυντρϋχουν νϋεσ περιςτϊςεισ ϐςον αφορϊ την αρχικό
αποτύμηςη.
5. Όταν αυξϊνεται το κεφϊλαιο κατϊ την παρ. 1 του ϊρθρου 24 με ειςφορϋσ ςε
εύδοσ, χωρύσ αποτύμηςη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 17, δημοςιεϑεται ανακούνωςη που
περιλαμβϊνει την ημερομηνύα, κατϊ την οπούα ελόφθη η απϐφαςη για την αϑξηςη
του κεφαλαύου, και τισ πληροφορύεσ τησ παρ. 4 του παρϐντοσ ϊρθρου, προτοϑ
πραγματοποιηθεύ η ειςφορϊ. την περύπτωςη αυτό, η δόλωςη τησ παρ. 4 του
παρϐντοσ ϊρθρου περιορύζεται ςτη δόλωςη ϐτι δεν ϋχουν ςυντρϋξει νϋεσ
περιςτϊςεισ μετϊ τη δημοςύευςη τησ παραπϊνω ανακούνωςησ.
Ωρθρο 19
Μεταγενϋςτερη απόκτηςη ςτοιχεύων του ενεργητικού
1. Μϋςα ςτα πρώτα δϑο (2) χρϐνια απϐ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ απαγορεϑεται
και εύναι απολϑτωσ ϊκυρη η απϐκτηςη οποιουδόποτε ςτοιχεύου του
ενεργητικοϑ με τύμημα ανώτερο του ενϐσ δεκϊτου (1/10) του κεφαλαύου, που
ϋχει καταβληθεύ, εφϐςον πωλητϋσ εύναι ιδρυτϋσ, μϋτοχοι εκπροςωποϑντεσ
ποςοςτϐ μεγαλϑτερο του ενϐσ εικοςτοϑ (1/20) του καταβεβλημϋνου
κεφαλαύου, μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου τησ εταιρεύασ, τα ςτενϊ μϋλη
οικογϋνειασ των παραπϊνω προςώπων, ϐπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο Παρϊρτημα Α
του Ν. 4308/2014 για τα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα, καθώσ και εταιρεύεσ που
ελϋγχονται απϐ τα παραπϊνω πρϐςωπα. Σο ύδιο ιςχϑει και αν ο πωλητόσ
απϋκτηςε το ςτοιχεύο που μεταβιβϊζεται απϐ κϊποιο απϐ αυτϊ τα πρϐςωπα
μϋςα ςτουσ προηγοϑμενουσ δώδεκα (12) μόνεσ απϐ την υπογραφό του
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καταςτατικοϑ. Ένα φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο θεωρεύται ϐτι ελϋγχει μια
εταιρεύα, εϊν ςυντρϋχει μια απϐ τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 32 του Ν.
4308/2014 για τα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα.
2. Οι αποκτόςεισ ςτοιχεύων που αναφϋρονται ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο
θεωροϑνται ϐτι ϋγιναν ϋγκυρα, αν προηγηθεύ ϋγκριςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
και αποτύμηςη των ςτοιχεύων που μεταβιβϊζονται ςτην εταιρεύα, ςϑμφωνα με
τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 17 και 18. Η ϋκθεςη αποτύμηςησ υποβϊλλεται ςε
δημοςιϐτητα με μϋριμνα των ενδιαφερομϋνων.
3. Η απαγϐρευςη τησ παρ. 1 δεν ιςχϑει ϐταν πρϐκειται για αποκτόςεισ που γύνονται
ςτο πλαύςιο των τρεχουςών ςυναλλαγών τησ εταιρεύασ, για αποκτόςεισ που
πραγματοποιοϑνται με απϐφαςη διοικητικόσ ό δικαςτικόσ αρχόσ ό ςτο πλαύςιο
διαδικαςιών που εποπτεϑονται απϐ τισ αρχϋσ αυτϋσ, καθώσ και για αποκτόςεισ που
πραγματοποιοϑνται ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ.
4. Σην ακυρϐτητα τησ παρ. 1 μπορεύ να επικαλεςθεύ ϐποιοσ ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον.
Επύκληςη τησ ακυρϐτητασ δεν εύναι επιτρεπτό μετϊ παρϋλευςη διετύασ απϐ το
τϋλοσ του ημερολογιακοϑ ϋτουσ, κατϊ το οπούο αποκτόθηκαν τα ςτοιχεύα του
ενεργητικοϑ που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ τησ παρ. 1.
Ωρθρο 20
Καταβολό και πιςτοπούηςη τησ καταβολόσ του κεφαλαύου
1. Σο αρχικϐ κεφϊλαιο πρϋπει να καταβληθεύ κατϊ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ.
2. Η προθεςμύα καταβολόσ τησ αϑξηςησ του κεφαλαύου ορύζεται απϐ το ϐργανο
που ϋλαβε τη ςχετικό απϐφαςη και δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη των δϋκα
τεςςϊρων (14) ημερών οϑτε μεγαλϑτερη των τεςςϊρων (4) μηνών απϐ την
ημϋρα που καταχωρύςθηκε η απϐφαςη αυτό ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η καταβολό ςε μετρητϊ του αρχικοϑ κεφαλαύου ό των τυχϐν αυξόςεων
αυτοϑ, καθώσ και οι καταθϋςεισ μετϐχων με προοριςμϐ τη μελλοντικό αϑξηςη
του κεφαλαύου, πραγματοποιοϑνται υποχρεωτικϊ με κατϊθεςη ςε ειδικϐ
λογαριαςμϐ τησ εταιρεύασ, που τηρεύται ςε πιςτωτικϐ ύδρυμα που λειτουργεύ
νϐμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε χώρα τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. Με την επιφϑλαξη του
ϊρθρου 19, η παρϊλειψη καταβολόσ ςε λογαριαςμϐ δεν επϊγεται ακυρϐτητα,
εϊν αποδεικνϑεται ϐτι το ςχετικϐ ποςϐ υπϊρχει και ϐτι κατατϋθηκε εκ των
υςτϋρων ςε λογαριαςμϐ τησ εταιρεύασ ό ϐτι δαπανόθηκε για τουσ ςκοποϑσ τησ
εταιρεύασ, με την προϒπϐθεςη ϐτι αυτϊ ϋχουν ειδικϊ προβλεφθεύ ςτο
καταςτατικϐ ό ςτην απϐφαςη για την αϑξηςη του κεφαλαύου. Σο προηγοϑμενο
εδϊφιο δεν εφαρμϐζεται ςε εταιρεύεσ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη
αγορϊ.
4. Η καταβολό τησ ειςφορϊσ μπορεύ να λϊβει χώρα και με ςυμψηφιςμϐ χρϋουσ
τησ εταιρεύασ προσ τον καταβϊλλοντα την ειςφορϊ, εφϐςον τοϑτο ϋχει
προβλεφθεύ ςτην απϐφαςη για την αϑξηςη του κεφαλαύου. Ο ςυμψηφιςμϐσ
πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ βεβαύωςη ορκωτοϑ ελεγκτό λογιςτό ό ελεγκτικόσ
εταιρεύασ ϐτι το χρϋοσ αυτϐ εύναι, ϐπωσ προκϑπτει απϐ τα βιβλύα τησ εταιρεύασ,
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υπαρκτϐ και ληξιπρϐθεςμο και δεν εξαρτϊται απϐ αύρεςη. ε περύπτωςη μη
ληξιπρϐθεςμου χρϋουσ, πρϋπει να αποτιμϊται η παροϑςα αξύα του ςϑμφωνα με
το ϊρθρο 17. Σα παραπϊνω εδϊφια δεν εφαρμϐζονται ϐταν γύνεται
κεφαλαιοπούηςη απαιτόςεων ςτο πλαύςιο ςχεδύου εξυγύανςησ ό
αναδιοργϊνωςησ κατϊ τισ διατϊξεισ του Πτωχευτικοϑ Κώδικα (Ν. 3588/2007).
Μονομερόσ ςυμψηφιςμϐσ απαγορεϑεται. Η καταβολό μϋςω ςυμψηφιςμοϑ και ο
αριθμϐσ των αναληφθειςών μετοχών μϋςω αυτοϑ υποβϊλλονται ςε
δημοςιϐτητα.
5. Η εμπρϐθεςμη καταβολό ό η μη καταβολό του κεφαλαύου πρϋπει να
πιςτοποιεύται. Πιςτοπούηςη καταβολόσ δεν απαιτεύται, εϊν η αϑξηςη κεφαλαύου δεν
γύνεται με νϋεσ ειςφορϋσ.
6. Η πιςτοπούηςη πρϋπει να λϊβει χώρα εντϐσ του πρώτου διμόνου απϐ τη
ςϑςταςη τησ εταιρεύασ και εντϐσ (1) μηνϐσ απϐ τη λόξη τησ προθεςμύασ καταβολόσ
του ποςοϑ τησ αϑξηςησ. Η πιςτοπούηςη γύνεται με ϋκθεςη ορκωτοϑ ελεγκτό
λογιςτό ό ελεγκτικόσ εταιρεύασ, με μϋριμνα του διοικητικοϑ ςυμβουλύου εντϐσ των
παραπϊνω προθεςμιών. την περύπτωςη πολϑ μικρών ό μικρών εταιρειών, μη
ειςηγμϋνων ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, η πιςτοπούηςη μπορεύ να γύνει απϐ το ύδιο το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, που ςυνϋρχεται ςε ςυνεδρύαςη εντϐσ των παραπϊνω
προθεςμιών, με θϋμα ημερόςιασ διϊταξησ την πιςτοπούηςη τησ καταβολόσ ό μη του
κεφαλαύου. Κατϊ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ η καταβολό πιςτοποιεύται εύτε απϐ
ορκωτϐ ελεγκτό λογιςτό ό ελεγκτικό εταιρεύα εύτε απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο.
7. Η ϋκθεςη του ορκωτοϑ ελεγκτό λογιςτό ό τησ ελεγκτικόσ εταιρεύασ ό το
πρακτικϐ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου πρϋπει να αναφϋρουν και τισ ειδικϋσ
περιςτϊςεισ καταβολόσ του δευτϋρου εδαφύου τησ παρ. 3 ό ϐτι η καταβολό ϋγινε με
ςυμψηφιςμϐ ςϑμφωνα με την παρ. 4. Επύςησ η ϋκθεςη και το πρακτικϐ
υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα.
8. ε περύπτωςη μη εμπρϐθεςμησ καταβολόσ του κεφαλαύου εφαρμϐζονται
αναλογικϊ οι παρ. 5 και 6 του ϊρθρου 21.
Ωρθρο 21
Μερικό καταβολό του κεφαλαύου
1. Μερικό καταβολό του κεφαλαύου, κατϊ την ϋννοια του παρϐντοσ νϐμου,
θεωρεύται η καταβολό κατϊ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ, καθώσ και η καταβολό ςε
κϊθε αϑξηςη του κεφαλαύου τησ, τμόματοσ τησ ονομαςτικόσ αξύασ τησ μετοχόσ, με
ταυτϐχρονη ανϊληψη τησ υποχρϋωςησ για καταβολό τησ υπϐλοιπησ αξύασ τησ
μετοχόσ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του καταςτατικοϑ.
2. Μερικό καταβολό του κεφαλαύου δεν επιτρϋπεται ςε περύπτωςη ειςφορϊσ ςε
εύδοσ, καθώσ και επύ εταιρειών με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ.
3. Εφϐςον προβλεφθεύ η δυνατϐτητα μερικόσ καταβολόσ, ιςχϑουν υποχρεωτικϊ τα
ακϐλουθα:
α) Ο χρϐνοσ, κατϊ τον οπούο η αξύα μετοχόσ μπορεύ να παραμϋνει εν μϋρει μϐνο
καταβεβλημϋνη, δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα πϋντε (5) ϋτη.
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β) Σο τμόμα τησ αξύασ κϊθε μετοχόσ που ϋχει αμϋςωσ καταβληθεύ δεν μπορεύ να
εύναι κατώτερο απϐ το ϋνα τϋταρτο (1/4) τησ ονομαςτικόσ τησ αξύασ. Αν
προβλϋπεται ϋκδοςη μετοχών πϊνω απϐ το ϊρτιο, η διαφορϊ καταβϊλλεται
ολϐκληρη εφϊπαξ κατϊ την καταβολό τησ πρώτησ δϐςησ.
γ) Σο μϋροσ που καταβϊλλεται κατϊ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ ό την αϑξηςη
κεφαλαύου πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον ύςο με το κατώτατο ϐριο που ορύζεται ςτην
παρ. 2 του ϊρθρου 15.
δ) Ο μεταβιβϊζων μετοχό μη αποπληρωθεύςα εξ ολοκλόρου εξακολουθεύ να
ευθϑνεται για το οφειλϐμενο τμόμα τησ μετοχόσ για μύα διετύα απϐ την εγγραφό
τησ μεταβύβαςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 41 παρ. 3 ςτο βιβλύο των μετϐχων τησ
εταιρεύασ.
4. Οι καταβολϋσ για εξϐφληςη του κεφαλαύου καταλογύζονται αναλογικϊ ςε ϐλεσ
τισ μετοχϋσ που ϋχουν αναληφθεύ απϐ το ύδιο πρϐςωπο.
5. ε περύπτωςη μη εμπρϐθεςμησ καταβολόσ οποιαςδόποτε δϐςησ του υπολούπου
τησ αξύασ των μετοχών, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τϊςςει ςτο μϋτοχο που δεν ϋχει
καταβϊλει προθεςμύα ενϐσ (1) μηνϐσ, με την προειδοπούηςη, ϐτι ςε περύπτωςη
παρϋλευςησ ϊπρακτησ τησ προθεςμύασ αυτόσ οι μη αποπληρωθεύςεσ μετοχϋσ θα
ακυρωθοϑν και οι τυχϐν καταβολϋσ που ϋλαβαν χώρα παραμϋνουν ςτην εταιρεύα
ωσ ποινικό ρότρα. Η ωσ ϊνω προθεςμύα θα πρϋπει να κοινοποιηθεύ με οποιοδόποτε
πρϐςφορο μϋςο ςτουσ μη καταβαλϐντεσ μετϐχουσ. Με την παρϋλευςη ϊπρακτησ
τησ ωσ ϊνω προθεςμύασ η εταιρεύα γνωςτοποιεύ ςτουσ μη καταβαλϐντεσ μετϐχουσ,
ϐτι ακυρώνει τισ μετοχϋσ τουσ και παρακρατεύ υπϋρ αυτόσ τυχϐν καταβληθεύςεσ
προκαταβολϋσ ό δϐςεισ, περιλαμβανομϋνησ τησ διαφορϊσ υπϋρ το ϊρτιο.
Σαυτϐχρονα η εταιρεύα εκδύδει νϋεσ μετοχϋσ, ύςεσ ςε αριθμϐ με τισ ακυρωθεύςεσ, και
προβαύνει ςε ελεϑθερη διϊθεςη αυτών, αφοϑ πϊντωσ προηγουμϋνωσ τισ προςφϋρει
ςτουσ λοιποϑσ μετϐχουσ. Αν οι μετοχϋσ εύναι δεςμευμϋνεσ ό αν η διϊθεςη αποβεύ εν
ϐλω ό εν μϋρει ϊκαρπη, η εταιρεύα υποχρεοϑται να προβεύ ςε μεύωςη του
κεφαλαύου κατϊ το ποςϐ τησ ονομαςτικόσ αξύασ των μη εκποιηθειςών μετοχών με
την πρώτη γενικό ςυνϋλευςη που θα ςυγκληθεύ, ακϐμη και αν το ςχετικϐ θϋμα δεν
αναγρϊφεται ςτην ημερόςια διϊταξη.
6. Η μη εμπροθϋςμωσ καταβληθεύςα ειςφορϊ οφεύλεται εντϐκωσ με το νϐμιμο
επιτϐκιο ϋωσ την ακϑρωςη των μετοχών. το καταςτατικϐ τησ εταιρεύασ ό ςτην
απϐφαςη για αϑξηςη κεφαλαύου μπορεύ να προβλϋπεται η κατϊπτωςη περαιτϋρω
ποινικών ρητρών για την περύπτωςη τησ μη εμπρϐθεςμησ καταβολόσ τησ
ειςφορϊσ. Άλλεσ αξιώςεισ τησ εταιρεύασ ςε βϊροσ των υπερόμερων μετϐχων δεν
αποκλεύονται.
7. Αν εκδύδονται τύτλοι μετοχών που δεν ϋχουν αποπληρωθεύ, πρϋπει να
αναγρϊφεται ςτην εμπρϐςθια ϐψη τουσ το γεγονϐσ τησ μη πλόρουσ εξϐφληςησ και
οι ϐροι τησ τελευταύασ.
Ωρθρο 22
Απαγόρευςη απαλλαγόσ από την υποχρϋωςη καταβολόσ ειςφορϊσ ό
επιςτροφόσ τησ ειςφορϊσ
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1. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων που αφοροϑν τη μεύωςη ό την απϐςβεςη του
καλυφθϋντοσ κεφαλαύου, οι μϋτοχοι δεν μποροϑν να απαλλαγοϑν απϐ την
υποχρϋωςη ειςφορϊσ.
2. Με την επιφϑλαξη των δυνατοτότων που παρϋχει ο παρών νϐμοσ,
απαγορεϑεται η ϊμεςη ό ϋμμεςη επιςτροφό των ειςφορών ςτουσ μετϐχουσ, η
καταβολό τϐκων και η εκ μϋρουσ τησ εταιρεύασ υπϐςχεςη εγγυημϋνησ απϐδοςησ
των μετοχών.

ΣΊΣΛΟ 2: ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΜΕΣΟΦΙΚΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ
Ωρθρο 23
Εύδη αύξηςησ
Για την αϑξηςη κεφαλαύου απαιτεύται απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, που
αποφαςύζει με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα (τακτικό αϑξηςη), εκτϐσ αν η
αϑξηςη γύνει ςϑμφωνα με το ϊρθρο 24 (ϋκτακτη αϑξηςη). ε κϊθε περύπτωςη
αϑξηςησ η απϐφαςη του αρμϐδιου οργϊνου υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα.
Ωρθρο 24
Ϊκτακτη αύξηςη κεφαλαύου
1. α) το καταςτατικϐ εύναι δυνατϐν να οριςθεύ ϐτι, για χρονικϐ διϊςτημα που
δεν υπερβαύνει την πενταετύα απϐ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ, το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο ϋχει το δικαύωμα με απϐφαςό του, που λαμβϊνεται με πλειοψηφύα
των δϑο τρύτων (2/3) τουλϊχιςτον του ςυνϐλου των μελών του, να αυξϊνει το
κεφϊλαιο μερικϊ ό ολικϊ με την ϋκδοςη νϋων μετοχών, για ποςϐ που δεν μπορεύ
να υπερβεύ το τριπλϊςιο του αρχικοϑ κεφαλαύου.
β) Η ανωτϋρω εξουςύα μπορεύ να χορηγεύται ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο και με
απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, για χρονικϐ διϊςτημα που δεν υπερβαύνει την
πενταετύα. την περύπτωςη αυτό, το κεφϊλαιο μπορεύ να αυξϊνεται κατϊ ποςϐ
που δεν μπορεύ να υπερβεύ το τριπλϊςιο του κεφαλαύου, που υπϊρχει κατϊ την
ημερομηνύα που χορηγόθηκε ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο η εξουςύα για αϑξηςη
του κεφαλαύου.
γ) Η εξουςύα αυτό του διοικητικοϑ ςυμβουλύου μπορεύ να ανανεώνεται με
απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ για χρονικϐ διϊςτημα που δεν μπορεύ να
υπερβαύνει την πενταετύα για κϊθε χορηγοϑμενη ανανϋωςη. Η ιςχϑσ κϊθε
ανανϋωςησ αρχύζει απϐ την παρϋλευςη τησ διϊρκειασ ιςχϑοσ τησ προηγοϑμενησ. Οι
αποφϊςεισ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ για χορόγηςη ό ανανϋωςη τησ εξουςύασ
αϑξηςησ του κεφαλαύου απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο υποβϊλλονται ςε
δημοςιϐτητα.
2. το καταςτατικϐ εύναι δυνατϐν να ορύζεται ϐτι, για χρονικϐ διϊςτημα που δεν
υπερβαύνει την πενταετύα απϐ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ, η γενικό ςυνϋλευςη
δϑναται με απϐφαςό τησ, που λαμβϊνεται με απλό απαρτύα και πλειοψηφύα, να
αυξϊνει το κεφϊλαιο, μερικϊ ό ολικϊ με την ϋκδοςη νϋων μετοχών, ςυνολικϊ μϋχρι
το οκταπλϊςιο του αρχικοϑ κεφαλαύου.
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3. Απαγορεϑεται ςτισ εταιρεύεσ, ςτο καταςτατικϐ των οπούων προβλϋπονται μύα ό
περιςςϐτερεσ απϐ τισ δυνατϐτητεσ των παρ. 1 και 2, να αναγρϊφουν ςε
οποιοδόποτε ϋντυπο, διαφόμιςη, δημοςύευμα ό ϊλλο ϋγγραφο, ωσ κεφϊλαιο το
ποςϐ μϋχρι το οπούο δικαιοϑται κατϊ τισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ να εκδώςει
νϋεσ μετοχϋσ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ό η γενικό ςυνϋλευςη.
4. Οι ϋκτακτεσ αυξόςεισ του κεφαλαύου που αποφαςύζονται ςϑμφωνα με τισ παρ. 2
και 3 ςυνιςτοϑν τροποπούηςη του καταςτατικοϑ, δεν υπϐκεινται ϐμωσ ςε
διοικητικό ϋγκριςη, ϐπου αυτό απαιτεύται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 9 παρ. 3 του
παρϐντοσ.
5. Η δυνατϐτητα του διοικητικοϑ ςυμβουλύου να αυξϊνει το κεφϊλαιο, ςϑμφωνα με
την παρ. 1 μπορεύ να αςκεύται παρϊλληλα με την αντύςτοιχη δυνατϐτητα τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ κατϊ την παρ. 2 του παρϐντοσ ϊρθρου.
Ωρθρο 25
Απόφαςη και διαδικαςύα αύξηςησ κεφαλαύου
1. ε κϊθε περύπτωςη αϑξηςησ του κεφαλαύου, η απϐφαςη του αρμϐδιου οργϊνου
τησ εταιρεύασ πρϋπει να αναφϋρει τουλϊχιςτον το ποςϐ τησ αϑξηςησ, τον τρϐπο και
την προθεςμύα κϊλυψόσ τησ, τον αριθμϐ και το εύδοσ των μετοχών που θα
εκδοθοϑν, την ονομαςτικό αξύα και την τιμό διϊθεςησ αυτών.
2. το πλαύςιο τησ τακτικόσ αϑξηςησ κεφαλαύου, η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ με την
απϐφαςη για την αϑξηςη να εξουςιοδοτόςει το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, ϐπωσ αυτϐ
προςδιορύςει την τιμό διϊθεςησ των νϋων μετοχών,
ό, επύ
εκδϐςεωσ
προνομιοϑχων μετοχών με δικαύωμα απϐληψησ τϐκου, το επιτϐκιο και τον τρϐπο
υπολογιςμοϑ του. Η διϊρκεια ιςχϑοσ τησ εξουςιοδϐτηςησ προςδιορύζεται ςτη
ςχετικό απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ και δεν μπορεύ να υπερβεύ το ϋνα (1)
ϋτοσ. Εφϐςον χορηγεύται η ανωτϋρω εξουςιοδϐτηςη προσ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο,
η προθεςμύα καταβολόσ του κεφαλαύου κατϊ το ϊρθρο 20 αρχύζει απϐ τη λόψη τησ
απϐφαςησ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, με την οπούα καθορύζεται κατϊ περύπτωςη
η τιμό διϊθεςησ των μετοχών ό και το επιτϐκιο ό ο τρϐποσ προςδιοριςμοϑ του. Η
εξουςιοδϐτηςη υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα.
3. ε περύπτωςη περιςςϐτερων κατηγοριών μετοχών, η απϐφαςη τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ που αφορϊ ςτην αϑξηςη του κεφαλαύου και η απϐφαςό τησ που
παρϋχει εξουςύα ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο για αϑξηςη του κεφαλαύου, υπϐκεινται
ςτην ϋγκριςη τησ κατηγορύασ ό των κατηγοριών των μετϐχων, των οπούων τα
δικαιώματα θύγονται απϐ τισ αποφϊςεισ αυτϋσ. Σα δικαιώματα αυτϊ δεν θεωρεύται
ϐτι θύγονται, ιδύωσ εφϐςον η αϑξηςη γύνεται χωρύσ νϋεσ ειςφορϋσ και οι νϋεσ
μετοχϋσ, που θα εκδοθοϑν ανϊ κατηγορύα, παρϋχουν τα ύδια δικαιώματα με τισ
αντύςτοιχεσ παλαιϋσ, διατύθενται δε ςτουσ μετϐχουσ τησ αντύςτοιχησ κατηγορύασ ςε
αριθμϐ ανϊλογο με τισ μετοχϋσ που όδη κατϋχουν, ώςτε να μην μεταβϊλλονται τα
ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ των μετϐχων κϊθε κατηγορύασ. Η ϋγκριςη τησ απϐφαςησ τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ που αφορϊ ςτην αϑξηςη παρϋχεται με απϐφαςη των μετϐχων
τησ κατηγορύασ που θύγεται και λαμβϊνεται ςε ιδιαύτερη ςυνϋλευςη με αυξημϋνη
απαρτύα και πλειοψηφύα.
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4. Για τη ςϑγκληςη τησ ιδιαύτερησ ςυνϋλευςησ κατϊ την προηγοϑμενη παρϊγραφο,
τη ςυμμετοχό ςε αυτό, την παροχό πληροφοριών, την αναβολό λόψησ αποφϊςεων,
την ψηφοφορύα, καθώσ και την ακϑρωςη των αποφϊςεών τησ, εφαρμϐζονται
αναλϐγωσ οι ςχετικϋσ διατϊξεισ για τη γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων.
Ωρθρο 26
Δικαύωμα προτύμηςησ
1. ε κϊθε περύπτωςη αϑξηςησ του κεφαλαύου, που δεν γύνεται με ειςφορϊ ςε εύδοσ,
καθώσ και ςε περύπτωςη ϋκδοςησ ομολογιών με δικαύωμα μετατροπόσ ςε μετοχϋσ,
παρϋχεται δικαύωμα προτύμηςησ ςε ολϐκληρο το νϋο κεφϊλαιο ό το ομολογιακϐ
δϊνειο, υπϋρ των μετϐχων που υφύςτανται κατϊ το χρϐνο τησ ϋκδοςησ, ανϊλογα με
τη ςυμμετοχό τουσ ςτο υφιςτϊμενο κεφϊλαιο. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να
επεκτεύνει το δικαύωμα προτύμηςησ και ςε περιπτώςεισ αϑξηςησ με ειςφορϋσ ςε
εύδοσ. Σο καταςτατικϐ μπορεύ επύςησ να προβλϋπει ϐτι, αν η εταιρεύα ϋχει όδη
εκδώςει μετοχϋσ περιςςϐτερων κατηγοριών, ςτισ οπούεσ τα δικαιώματα ψόφου ό
ςυμμετοχόσ ςτα κϋρδη ό ςτη διανομό του προώϐντοσ τησ εκκαθϊριςησ εύναι
διαφορετικϊ μεταξϑ τουσ, εύναι δυνατό η αϑξηςη του κεφαλαύου με μετοχϋσ μιασ
μϐνο απϐ τισ κατηγορύεσ αυτϋσ. την περύπτωςη αυτό, το δικαύωμα προτύμηςησ
παρϋχεται ςτουσ μετϐχουσ των ϊλλων κατηγοριών μϐνο μετϊ τη μη ϊςκηςη του
δικαιώματοσ απϐ τουσ μετϐχουσ τησ κατηγορύασ, ςτην οπούα ανόκουν οι νϋεσ
μετοχϋσ.
2. Σο δικαύωμα προτύμηςησ αςκεύται εντϐσ τησ προθεςμύασ, την οπούα ϐριςε το
ϐργανο τησ εταιρεύασ που αποφϊςιςε την αϑξηςη. Η προθεςμύα αυτό, με την
επιφϑλαξη τόρηςησ τησ προθεςμύασ καταβολόσ του κεφαλαύου, ϐπωσ ορύζεται ςτο
ϊρθρο 20, δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη των δεκατεςςϊρων (14) ημερών. την
περύπτωςη τησ παρ. 2 του ϊρθρου 25, η προθεςμύα για την ϊςκηςη του
δικαιώματοσ προτύμηςησ δεν αρχύζει πριν απϐ τη λόψη τησ απϐφαςησ του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου για τον προςδιοριςμϐ τησ τιμόσ διϊθεςησ των νϋων
μετοχών ό του τυχϐν επιτοκύου. την περύπτωςη του τελευταύου εδαφύου τησ παρ.
1 του παρϐντοσ ϊρθρου, η προθεςμύα ϊςκηςησ του δικαιώματοσ απϐ τουσ λοιποϑσ
μετϐχουσ ορύζεται, ομούωσ, απϐ το ϐργανο τησ εταιρεύασ που αποφϊςιςε την
αϑξηςη. Η προθεςμύα αυτό δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη των δϋκα (10) ημερών
και αρχύζει απϐ την επομϋνη τησ ημϋρασ, κατϊ την οπούα λόγει η προθεςμύα για
τουσ μετϐχουσ τησ κατηγορύασ ςτην οπούα ανόκουν οι νϋεσ μετοχϋσ.
3. ε περύπτωςη κατϊ την οπούα το ϐργανο τησ εταιρεύασ που αποφϊςιςε την
αϑξηςη του κεφαλαύου παρϋλειψε να ορύςει προθεςμύα για την ϊςκηςη του
δικαιώματοσ προτύμηςησ, την προθεςμύα αυτό ορύζει με απϐφαςό του το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, εντϐσ των χρονικών ορύων που προβλϋπονται απϐ το ϊρθρο
20.
4. Μετϊ το τϋλοσ των προθεςμιών αυτών και εφϐςον δεν υπϊρχει αντύθετη
ρϑθμιςη ςτο καταςτατικϐ, οι μετοχϋσ που δεν ϋχουν αναληφθεύ, ςϑμφωνα με τα
παραπϊνω, διατύθενται απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τησ εταιρεύασ κατϊ την κρύςη
του ςε τιμό ϐχι κατώτερη τησ τιμόσ που καταβϊλλουν οι υφιςτϊμενοι μϋτοχοι. Σο
καταςτατικϐ ό το ϐργανο που αποφϊςιςε την αϑξηςη και πϊντωσ το διοικητικϐ
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ςυμβοϑλιο που διαθϋτει τισ μετοχϋσ που απϋμειναν, ςϑμφωνα με το προηγοϑμενο
εδϊφιο, μπορεύ να δύνουν προτεραιϐτητα ςτουσ μετϐχουσ, που ϊςκηςαν όδη το
δικαύωμα προτύμηςησ, καθώσ και ςε ϊλλα πρϐςωπα που κατϋχουν εν γϋνει τύτλουσ
μετατρϋψιμουσ ςε μετοχϋσ.
5. Η πρϐςκληςη για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ, ςτην οπούα
μνημονεϑεται υποχρεωτικϊ και η προθεςμύα μϋςα ςτην οπούα πρϋπει να αςκηθεύ
αυτϐ το δικαύωμα, υποβϊλλεται με επιμϋλεια τησ εταιρεύασ ςε δημοςιϐτητα. το
καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπεται ευρϑτερη δημοςιϐτητα. Με την επιφϑλαξη τησ
παρ. 2 του ϊρθρου 25, η πρϐςκληςη και η γνωςτοπούηςη τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ
του δικαιώματοσ προτύμηςησ, κατϊ τα ανωτϋρω, μποροϑν να παραλειφθοϑν,
εφϐςον ςτη γενικό ςυνϋλευςη παρϋςτηςαν μϋτοχοι που εκπροςωποϑςαν το
ςϑνολο του κεφαλαύου και ϋλαβαν γνώςη τησ προθεςμύασ που τϊχθηκε για την
ϊςκηςη του δικαιώματοσ προτύμηςησ ό δόλωςαν την απϐφαςό τουσ για την απϐ
αυτοϑσ ϊςκηςη ό μη του δικαιώματοσ προτύμηςησ. Η δημοςύευςη τησ πρϐςκληςησ
μπορεύ να αντικαταςταθεύ με ςυςτημϋνη επιςτολό «επύ αποδεύξει».
Ωρθρο 27
Περιοριςμόσ ό αποκλειςμόσ του δικαιώματοσ προτύμηςησ
1. Με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, που λαμβϊνεται με αυξημϋνη απαρτύα και
πλειοψηφύα, μπορεύ να περιοριςτεύ ό να καταργηθεύ το δικαύωμα προτύμηςησ του
προηγοϑμενου ϊρθρου. Για να ληφθεύ η απϐφαςη αυτό, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο
υποχρεοϑται να υποβϊλει ςτη γενικό ςυνϋλευςη γραπτό ϋκθεςη ςτην οπούα
αναφϋρονται οι λϐγοι που επιβϊλλουν τον περιοριςμϐ ό την κατϊργηςη του
δικαιώματοσ προτύμηςησ και ςτην οπούα δικαιολογεύται η τιμό ό η κατώτατη τιμό
που προτεύνεται για την ϋκδοςη των νϋων μετοχών. Η ςχετικό ϋκθεςη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου και η απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ υποβϊλλονται ςε
δημοςιϐτητα.
2. Δεν υπϊρχει αποκλειςμϐσ απϐ το δικαύωμα προτύμηςησ, κατϊ την ϋννοια τησ
παροϑςασ παραγρϊφου, ϐταν οι μετοχϋσ αναλαμβϊνονται απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα
ό επιχειρόςεισ επενδϑςεων, που ϋχουν δικαύωμα να δϋχονται τύτλουσ προσ φϑλαξη,
για να προςφερθοϑν ςτουσ μετϐχουσ ςϑμφωνα με την παρ. 1 του προηγοϑμενου
ϊρθρου. Επύςησ, δεν υπϊρχει αποκλειςμϐσ απϐ το δικαύωμα προτύμηςησ, ϐταν η
αϑξηςη κεφαλαύου ϋχει ςκοπϐ τη ςυμμετοχό του προςωπικοϑ ςτο κεφϊλαιο τησ
εταιρεύασ ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 113 και 114 του παρϐντοσ νϐμου.
3. Σο κεφϊλαιο μπορεύ να αυξηθεύ εν μϋρει με ειςφορϋσ ςε μετρητϊ και εν μϋρει με
ειςφορϋσ ςε εύδοσ. την περύπτωςη αυτό, πρϐβλεψη του οργϊνου που αποφαςύζει
την αϑξηςη, κατϊ την οπούα οι μϋτοχοι που ειςφϋρουν εύδοσ δεν ςυμμετϋχουν και
ςτην αϑξηςη με ειςφορϋσ ςε μετρητϊ, δεν ςυνιςτϊ αποκλειςμϐ του δικαιώματοσ
προτύμηςησ, αν η αναλογύα τησ αξύασ των ειςφορών ςε εύδοσ, ςε ςχϋςη με τη
ςυνολικό αϑξηςη, εύναι τουλϊχιςτον ύδια με την αναλογύα τησ ςυμμετοχόσ ςτο
κεφϊλαιο των μετϐχων που προβαύνουν ςτισ ειςφορϋσ αυτϋσ. ε περύπτωςη
αϑξηςησ του κεφαλαύου με ειςφορϋσ εν μϋρει ςε μετρητϊ και εν μϋρει ςε εύδοσ, η
αξύα των ειςφορών ςε εύδοσ πρϋπει να ϋχει αποτιμηθεύ ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 17
και 18 πριν απϐ τη λόψη τησ ςχετικόσ απϐφαςησ.
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4. Σο καταςτατικϐ ό η απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ που παρϋχουν εξουςύα
ϋκτακτησ αϑξηςησ του κεφαλαύου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 24, μποροϑν να
παρϊςχουν ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ό τη γενικό ςυνϋλευςη, που αποφαςύζουν,
το μεν διοικητικϐ ςυμβοϑλιο με πλειοψηφύα των δϑο τρύτων (2/3) τουλϊχιςτον
του ςυνϐλου των μελών του, η δε γενικό ςυνϋλευςη με απλό απαρτύα και
πλειοψηφύα, και την εξουςύα περιοριςμοϑ ό αποκλειςμοϑ του δικαιώματοσ
προτύμηςησ μϋχρι το όμιςυ (1/2) του ποςοϑ τησ αϑξηςησ. την περύπτωςη ϐπου
το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο αποφαςύζει αυτϐ για τον περιοριςμϐ ό τον αποκλειςμϐ
του δικαιώματοσ προτύμηςησ, η ϋκθεςη τησ παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου πρϋπει
να εξηγεύ γιατύ επιλϋγεται η κατϊργηςη του δικαιώματοσ να γύνει με απϐφαςη
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, και να υποβληθεύ ςε δημοςιϐτητα.
Ωρθρο 28
Δυνατότητα μερικόσ κϊλυψησ του κεφαλαύου ςε περιπτώςεισ αύξηςησ
1. Αν η κϊλυψη του ποςοϑ τησ αϑξηςησ του κεφαλαύου δεν εύναι πλόρησ, το
κεφϊλαιο αυξϊνεται μϋχρι το ποςϐ τησ κϊλυψησ, μϐνο εφϐςον ςτην απϐφαςη για
αϑξηςη προβλϋπεται ρητϊ αυτό η δυνατϐτητα.
2. ε περύπτωςη μερικόσ κϊλυψησ του κεφαλαύου, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο οφεύλει
να προςαρμϐςει, με την απϐφαςό του για την πιςτοπούηςη τησ καταβολόσ,
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 20, το ϊρθρο του καταςτατικοϑ περύ του κεφαλαύου, ϋτςι
ώςτε να προςδιορύζεται το ποςϐ του κεφαλαύου, ϐπωσ προϋκυψε μετϊ τη μερικό
κϊλυψη.

ΣΊΣΛΟ 3: ΜΕΙΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΕΗ ΣΟΤ ΜΕΣΟΦΙΚΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ
Ωρθρα 29
Μεύωςη κεφαλαύου
1. Για τη μεύωςη κεφαλαύου απαιτεύται απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, που
αποφαςύζει με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα, εκτϐσ εϊν η μεύωςη γύνεται
ςϑμφωνα με την παρ. 5 του ϊρθρου 21 ό την παρ. 6 του ϊρθρου 49.
2. Σο κεφϊλαιο δεν μπορεύ να μειωθεύ κϊτω απϐ το ελϊχιςτο ϐριο που ορύζεται ςτην
παρ. 2 του ϊρθρου 15, εκτϐσ αν η απϐφαςη για τη μεύωςη προβλϋπει την
ταυτϐχρονη αϑξηςη του κεφαλαύου τουλϊχιςτον ϋωσ το ελϊχιςτο ϐριο ό την
ταυτϐχρονη μετατροπό τησ εταιρεύασ ςε εταιρεύα ϊλλησ νομικόσ μορφόσ. την
αϑξηςη αυτό οι μϋτοχοι τησ εταιρεύασ ϋχουν δικαύωμα προτύμηςησ ανϊλογα με τη
ςυμμετοχό τουσ ςτο κεφϊλαιο, ϐπωσ αυτό εύχε διαμορφωθεύ πριν απϐ τη μεύωςη.
το δικαύωμα αυτϐ ιςχϑουν οι διατϊξεισ των ϊρθρων 26 και 27.
3. Η πρϐςκληςη για τη ςϑγκληςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ και η απϐφαςη τησ
τελευταύασ για τη μεύωςη του κεφαλαύου πρϋπει να ορύζουν κατ’ ελϊχιςτο το ςκοπϐ
τησ μεύωςησ αυτόσ και τον τρϐπο πραγματοπούηςόσ τησ.
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4. Η απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ για μεύωςη κεφαλαύου αποτελεύ
τροποπούηςη του καταςτατικοϑ και υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα. Επιπρϐςθετα η
απϐφαςη αυτό πρϋπει να αναρτϊται και ςτο διαδικτυακϐ τϐπο τησ εταιρεύασ.
5. Εϊν υπϊρχουν περιςςϐτερεσ κατηγορύεσ μετοχών, κϊθε απϐφαςη τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ, που αφορϊ τη μεύωςη του κεφαλαύου, τελεύ υπϐ την ϋγκριςη τησ
κατηγορύασ ό των κατηγοριών μετϐχων, τα δικαιώματα των οπούων θύγονται απϐ
την απϐφαςη αυτό. Η ϋγκριςη παρϋχεται με απϐφαςη των μετϐχων τησ θιγϐμενησ
κατηγορύασ, που λαμβϊνεται ςε ιδιαύτερη ςυνϋλευςη με αυξημϋνη απαρτύα και
πλειοψηφύα.
6. Για τη ςϑγκληςη τησ ιδιαύτερησ ςυνϋλευςησ κατϊ την προηγοϑμενη
παρϊγραφο, τη ςυμμετοχό ςε αυτό, την παροχό πληροφοριών, την αναβολό
λόψησ αποφϊςεων, την ψηφοφορύα, καθώσ και την ακϑρωςη των αποφϊςεών
τησ, εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι ςχετικϋσ διατϊξεισ για τη γενικό ςυνϋλευςη των
μετϐχων.
Ωρθρο 30
Προςταςύα δανειςτών ςε περύπτωςη μεύωςησ κεφαλαύου
1. Δεν γύνεται καμύα καταβολό ςτουσ μετϐχουσ απϐ το αποδεςμευϐμενο με τη
μεύωςη ενεργητικϐ τησ εταιρεύασ, εϊν οι δανειςτϋσ τησ εταιρεύασ, των οπούων οι
απαιτόςεισ γεννόθηκαν πριν απϐ τη δημοςιϐτητα τησ απϐφαςησ για τη μεύωςη
ςϑμφωνα με το πρώτο εδϊφιο τησ παρ. 4 του προηγοϑμενο ϊρθρου και εύναι
ληξιπρϐθεςμεσ, υποβϊλουν ςτην εταιρεύα αντιρρόςεισ κατϊ τησ πραγματοπούηςησ
των παραπϊνω καταβολών εντϐσ προθεςμύασ εξόντα (60) ημερών απϐ την
παραπϊνω δημοςιϐτητα και δεν ικανοποιηθοϑν πλόρωσ ό δεν διακανονύςουν με
την εταιρεύα τισ απαιτόςεισ τουσ.
2. Οι δανειςτϋσ των μη ληξιπρϐθεςμων απαιτόςεων μποροϑν, εφϐςον θεωροϑν ϐτι
με τισ παραπϊνω καταβολϋσ τύθεται ςε κύνδυνο η ικανοπούηςη των απαιτόςεών
τουσ, να υποβϊλουν ςτην εταιρεύα αντιρρόςεισ κατϊ τησ πραγματοπούηςησ των
παραπϊνω καταβολών εντϐσ τησ αυτόσ προθεςμύασ.
3. Επύ του βαςύμου των αντιρρόςεων των δανειςτών μη ληξιπρϐθεςμων
απαιτόςεων κατϊ την παρ. 2, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που αφοροϑν ςτην
επϊρκεια των προςφερϐμενων απϐ την εταιρεύα αςφαλειών, αποφαύνεται το
δικαςτόριο, το οπούο κρύνει κατϊ τη διαδικαςύα τησ εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ, μετϊ
απϐ αύτηςη τησ εταιρεύασ. Εϊν υποβληθοϑν αντιρρόςεισ απϐ περιςςϐτερουσ
δανειςτϋσ μη ληξιπρϐθεςμων απαιτόςεων, εκδύδεται μύα απϐφαςη ωσ προσ ϐλεσ.
Εϊν οι δανειςτϋσ των μη ληξιπρϐθεςμων απαιτόςεων αποδεύξουν, ϐτι η
πραγματοπούηςη των καταβολών ενϐψει τησ εταιρικόσ περιουςύασ, που θα
απομεύνει μετϊ την πραγματοπούηςη τησ μεύωςησ, λαμβανομϋνων υπϐψη και των
τυχϐν αςφαλειών, που όδη διαθϋτουν, θϋτει ςε κύνδυνο την ικανοπούηςη των
απαιτόςεών τουσ, το δικαςτόριο επιτρϋπει την καταβολό των αποδεςμευϐμενων
με τη μεύωςη ποςών μϐνο υπϐ τον ϐρο τησ τόρηςησ ϐρων ό τησ παροχόσ επαρκών
αςφαλειών, το εύδοσ και την ϋκταςη των οπούων καθορύζει το δικαςτόριο.
Καταβολϋσ ςτουσ μετϐχουσ που γύνονται κατϊ παρϊβαςη των παραπϊνω
διατϊξεων εύναι ϊκυρεσ.
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4. Σο παρϐν ϊρθρο εφαρμϐζεται και ϐταν η μεύωςη του κεφαλαύου γύνεται με ολικό
ό μερικό απαλλαγό των μετϐχων απϐ την υποχρϋωςη καταβολόσ καλυφθϋντοσ και
μη καταβληθϋντοσ κεφαλαύου.
Ωρθρα 31
Ειδικού τρόποι μεύωςησ του κεφαλαύου
1. Επιτρϋπεται η ολικό ό μερικό μεύωςη κεφαλαύου ςε εύδοσ, ωσ προσ την οπούα
εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ των ϊρθρων 17 και 18 για την αποτύμηςη των
ειςφορών ςε εύδοσ. την περύπτωςη αυτό η απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
πρϋπει να περιγρϊφει με ακρύβεια τα περιουςιακϊ ςτοιχεύα που θα περιϋλθουν ςε
καθϋνα απϐ τουσ μετϐχουσ. Αποτύμηςη των ςτοιχεύων ςε εύδοσ δεν απαιτεύται, αν
οι μϋτοχοι αποφαςύςουν ομϐφωνα τον τρϐπο υλοπούηςησ τησ μεύωςησ. Οι
διατϊξεισ των παρ. 2 και 3 του ϊρθρου 30 ιςχϑουν και ςτην περύπτωςη αυτό.
2. Επιτρϋπεται η μεύωςη κεφαλαύου με ςκοπϐ το ςχηματιςμϐ ειδικοϑ
αποθεματικοϑ. Οι διατϊξεισ των παρ. 2 και 3 του ϊρθρου 30 δεν εφαρμϐζονται,
εφϐςον το ϑψοσ του ειδικοϑ αυτοϑ αποθεματικοϑ δεν υπερβαύνει το δϋκα τοισ
εκατϐν (10%) του κεφαλαύου, ϐπωσ αυτϐ διαμορφώνεται μετϊ την μεύωςη. Σο
ανωτϋρω ειδικϐ αποθεματικϐ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ μϐνο προσ το ςκοπϐ εκ
νϋου κεφαλαιοπούηςόσ του ό του ςυμψηφιςμοϑ του προσ απϐςβεςη ζημιών τησ
εταιρεύασ.
Ωρθρο 32
Απόςβεςη του κεφαλαύου
1. Η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα να αποφαςύςει
την ολικό ό μερικό απϐςβεςη του κεφαλαύου. Με καταςτατικό πρϐβλεψη, η γενικό
ςυνϋλευςη μπορεύ να αποφαςύζει την ολικό ό μερικό απϐςβεςη του κεφαλαύου και
με απλό απαρτύα και πλειοψηφύα. Η απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ για
απϐςβεςη του κεφαλαύου υποβϊλλεται ςε διατυπώςεισ δημοςιϐτητασ.
2. Η απϐςβεςη δεν ςυνιςτϊ μεύωςη του κεφαλαύου.
3. Η απϐςβεςη γύνεται με καταβολό ςτουσ μετϐχουσ του ςυνϐλου ό μϋρουσ τησ
ονομαςτικόσ αξύασ των μετοχών τουσ. Η απϐςβεςη επιτρϋπεται μϐνο με τη
χρηςιμοπούηςη ςχηματιςμϋνων ειδικών αποθεματικών ό κϊνοντασ χρόςη των
ποςών που επιτρϋπεται να διανεμηθοϑν υπϐ τισ προϒποθϋςεισ των ϊρθρων 159
και 160. Η απϐςβεςη μπορεύ να γύνει επύςησ και με ολικό ό μερικό απαλλαγό των
μετϐχων απϐ την υποχρϋωςη καταβολόσ του καλυφθϋντοσ και μη καταβληθϋντοσ
κεφαλαύου.
4. Οι μϋτοχοι, των οπούων οι μετοχϋσ ϋχουν αποςβεςτεύ, διατηροϑν τα δικαιώματϊ
τουσ απϐ τη μετοχικό ςχϋςη, με εξαύρεςη το δικαύωμα επιςτροφόσ τησ ειςφορϊσ
τουσ και το δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διανομό του ελϊχιςτου μερύςματοσ,
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 161, που ειςπρϊττεται μϐνο απϐ τισ μετοχϋσ που δεν ϋχουν
αποςβεςτεύ.
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5. Εϊν υπϊρχουν περιςςϐτερεσ κατηγορύεσ μετοχών, η εγκυρϐτητα τησ απϐφαςησ
τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ που αφορϊ την απϐςβεςη του κεφαλαύου εξαρτϊται απϐ
την ϋγκριςη τησ κατηγορύασ ό των κατηγοριών των μετϐχων που τα δικαιώματϊ
τουσ θύγονται απϐ την απϐφαςη αυτό. Η ϋγκριςη παρϋχεται με απϐφαςη των
μετϐχων τησ κατηγορύασ που θύγεται και λαμβϊνεται ςε ιδιαύτερη ςυνϋλευςη με
αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα.
6. Για τη ςϑγκληςη τησ ιδιαύτερησ ςυνϋλευςησ κατϊ την προηγοϑμενη
παρϊγραφο, τη ςυμμετοχό ςε αυτό, την παροχό πληροφοριών, την αναβολό
λόψησ αποφϊςεων, την ψηφοφορύα, καθώσ και την ακϑρωςη των αποφϊςεών
τησ, εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι ςχετικϋσ διατϊξεισ για τη γενικό ςυνϋλευςη των
μετϐχων.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ε: ΜΕΣΟΦΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΣΗΝ
ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΣΊΣΛΟ 1: ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΣΙΣΛΟΙ
Ωρθρο 33
Οι εκδιδόμενοι τύτλοι
1. Η ανώνυμη εταιρεύα μπορεύ να εκδύδει τα ακϐλουθα εύδη τύτλων:
α) μετοχϋσ,
β) ομολογύεσ,
γ) τύτλουσ κτόςησ μετοχών (warrants), και
δ) ιδρυτικοϑσ τύτλουσ.
2. Οι παραπϊνω τύτλοι μποροϑν να εκδύδονται ςε επιμϋρουσ κατηγορύεσ, ϐπωσ ο
νϐμοσ ορύζει ό αποφαςύζει το αρμϐδιο για ϋκδοςό τουσ ϐργανο. Η εταιρεύα
μπορεύ να εκδύδει τύτλουσ τησ ύδιασ κατηγορύασ ςε διαδοχικϋσ ςτο χρϐνο ςειρϋσ.
3. ε περύπτωςη που εκδύδονται ταυτϐχρονα περιςςϐτερα εύδη ό κατηγορύεσ
τύτλων, εύναι δυνατϐν να προβλϋπεται κατϊ τουσ ϐρουσ ϋκδοςόσ τουσ ϐτι η
κτόςη τύτλου ενϐσ εύδουσ ό μιασ κατηγορύασ επιτρϋπεται μϐνο υπϐ την
προϒπϐθεςη ταυτϐχρονησ κτόςησ οριςμϋνου αριθμοϑ εκδιδϐμενων τύτλων
ϊλλου εύδουσ ό ϊλλησ κατηγορύασ. την περύπτωςη αυτό μπορεύ να προβλϋπεται
ςτο καταςτατικϐ, ςε ςχϋςη με μετοχϋσ ό ιδρυτικοϑσ τύτλουσ, ό ςτουσ ϐρουσ
ϋκδοςησ τύτλων κτόςησ μετοχών ό ςτο πρϐγραμμα ϋκδοςησ ομολογιών, ϐτι
μϋχρι την επϋλευςη οριςμϋνησ προθεςμύασ ό μϋχρι την πλόρωςη οριςμϋνησ
αύρεςησ ό για ϐλη τη διϊρκεια τησ εταιρεύασ ό των οικεύων τύτλων, οι ανωτϋρω
τύτλοι μποροϑν να διατεθοϑν (μεταβιβαςθοϑν ό επιβαρυνθοϑν) μϐνο απϐ
κοινοϑ.
4. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων για την κοινωνύα, το ενϋχυρο και την
επικαρπύα και εφϐςον δεν προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτο καταςτατικϐ, οι τύτλοι
εκδύδονται και μεταβιβϊζονται μϐνο με το ςϑνολο των δικαιωμϊτων που
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περιλαμβϊνουν
δικαιωμϊτων.

και

δεν

επιτρϋπεται

η

χωριςτό

διϊθεςη

οριςμϋνων

5. Σο καταςτατικϐ ό, κατϊ περύπτωςη, οι ϐροι ϋκδοςησ των οικεύων τύτλων
μποροϑν να αποκλύνουν απϐ τη διϊταξη τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου. Επύ
μετοχών το καταςτατικϐ μπορεύ να επιτρϋπει τη χωριςτό διϊθεςη μϐνο του
δικαιώματοσ απϐληψησ κερδών, για χρονικό διϊρκεια που δεν δϑναται να
υπερβαύνει τα πϋντε (5) ϋτη απϐ τη διϊθεςη του δικαιώματοσ.

ΣΊΣΛΟ 2: ΜΕΣΟΦΕ
Ωρθρο 34
Διαύρεςη του κεφαλαύου ςε μετοχϋσ
Σο κεφϊλαιο τησ ανώνυμησ εταιρεύασ διαιρεύται ςε μετοχϋσ. Οι μετοχϋσ μποροϑν να
ενςωματώνονται ςε μετοχικοϑσ τύτλουσ μιασ ό περιςςϐτερων μετοχών ό, υπϐ τισ
προϒποθϋςεισ του νϐμου, να εύναι ϊυλεσ.
Ωρθρο 35
Ονομαςτικό αξύα μετοχών
1. Η ονομαςτικό αξύα κϊθε μετοχόσ δεν μπορεύ να οριςθεύ ςε ποςϐ κατώτερο των
τεςςϊρων λεπτών (0,04) του ευρώ οϑτε ανώτερο των εκατϐ (100) ευρώ. Η
ονομαςτικό αξύα των μετοχών πρϋπει να εύναι η ύδια για ϐλεσ τισ μετοχϋσ. Κατ’
εξαύρεςη, μετοχϋσ που ανόκουν ςε μια ςειρϊ ό κατηγορύα μποροϑν να ϋχουν
διαφορετικό ονομαςτικό αξύα απϐ τισ ϊλλεσ.
2. Απαγορεϑεται η ϋκδοςη μετοχών ςε τιμό κατώτερη του αρτύου.
3. Η διαφορϊ που προκϑπτει απϐ την ϋκδοςη μετοχών ςε τιμό ανώτερη του
αρτύου δεν μπορεύ να διατεθεύ για πληρωμό μεριςμϊτων ό ποςοςτών, μπορεύ
ϐμωσ να κεφαλαιοποιηθεύ.
Ωρθρο 36
Αρχό τησ ιςότητασ
1. Με εξαύρεςη τισ μετοχϋσ που εκδύδονται ςϑμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 38,
κϊθε μετοχό παρϋχει δικαύωμα ψόφου. Όλα τα εκ τησ μετοχόσ δικαιώματα των
μετϐχων, με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του ϊρθρου 38 του παρϐντοσ, εύναι
υποχρεωτικϊ ανϊλογα προσ το ποςοςτϐ του κεφαλαύου που αντιπροςωπεϑει η
μετοχό. ε περύπτωςη περιςςϐτερων κατηγοριών ό ςειρών μετοχών η αρχό τησ
ιςϐτητασ αφορϊ ϐλεσ τισ μετοχϋσ τησ ύδιασ κατηγορύασ ό ςειρϊσ.
2. Η εταιρεύα διαςφαλύζει την ύςη μεταχεύριςη ϐλων των μετϐχων που βρύςκονται
ςτην ύδια θϋςη.
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Ωρθρο 37
Κοινϋσ μετοχϋσ
1. Οι εκδιδϐμενεσ απϐ την εταιρεύα μετοχϋσ εύναι κοινϋσ, εφϐςον δεν ανόκουν ςε
ειδικϊ ρυθμιζϐμενη ςτον παρϐντα νϐμο κατηγορύα.
2. Η εταιρεύα πρϋπει να ϋχει τουλϊχιςτον μύα κοινό μετοχό.
3. Οι κοινϋσ μετοχϋσ παρϋχουν ϐλα τα δικαιώματα που προβλϋπει ο νϐμοσ, εκτϐσ
απϐ εκεύνα που προβλϋπονται για οριςμϋνεσ κατηγορύεσ μετοχών. ε κϊθε
περύπτωςη οι κοινϋσ μετοχϋσ παρϋχουν δικαύωμα ψόφου και δικαύωμα
απϐληψησ των κερδών και του προώϐντοσ τησ εκκαθϊριςησ τησ εταιρεύασ.
Ωρθρο 38
Προνομιούχεσ μετοχϋσ
1. Επιτρϋπεται να ορύζεται με διατϊξεισ του καταςτατικοϑ προνϐμιο υπϋρ μετοχών.
Σο προνϐμιο αυτϐ ςυνύςταται ςτη μερικό ό ολικό απϐληψη, πριν απϐ τισ κοινϋσ
μετοχϋσ, του διανεμϐμενου μερύςματοσ, ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ του
καταςτατικοϑ, και ςτην προνομιακό απϐδοςη του καταβληθϋντοσ απϐ τουσ
κατϐχουσ των προνομιοϑχων μετοχών κεφαλαύου απϐ το προώϐν μεύωςησ του
κεφαλαύου ό τησ εκκαθϊριςησ τησ εταιρικόσ περιουςύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
ςυμμετοχόσ τοϑτων ςτα υπϋρ το ϊρτιο ποςϊ, που εύχαν τυχϐν καταβληθεύ. Ομούωσ
το καταςτατικϐ επιτρϋπεται να ορύζει ϐτι ςε περύπτωςη μη διανομόσ μερύςματοσ ςε
μια ό περιςςϐτερεσ χρόςεισ, το προνϐμιο υπϋρ των μετοχών αφορϊ ςτην
προνομιακό καταβολό μεριςμϊτων και για τισ χρόςεισ κατϊ τισ οπούεσ δεν ϋγινε
διανομό μερύςματοσ.
2. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να ορύζει ϐτι οι προνομιοϑχεσ μετοχϋσ παρϋχουν ςταθερϐ
μϋριςμα ό ϐτι ςυμμετϋχουν εν μϋρει μϐνο ςτα κϋρδη τησ εταιρεύασ. Φορόγηςη ϊλλων
προνομύων περιουςιακόσ φϑςησ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ απϐληψησ οριςμϋνου
τϐκου ό τησ ςυμμετοχόσ, κατϊ προτεραιϐτητα, ςε κϋρδη απϐ οριςμϋνη εταιρικό
δραςτηριϐτητα, κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο καταςτατικϐ, δεν αποκλεύεται.
Σο καταςτατικϐ, ομούωσ, μπορεύ να ορύζει ϐτι η απϐληψη οριςμϋνου τϐκου μπορεύ
να γύνει, με την προϒπϐθεςη ϐτι οι προνομιοϑχεσ μετοχϋσ δεν θα ςυμμετϋχουν ςτα
κϋρδη τησ εταιρεύασ για ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ διϊςτημα, που καθορύζεται κατϊ την
ϋκδοςό τουσ. Σα δικαιώματα που παρϋχουν οι προνομιοϑχεσ μετοχϋσ υπϐκεινται
ςτουσ περιοριςμοϑσ του ϊρθρου 159. Προνομιοϑχεσ μετοχϋσ τησ ύδιασ ςειρϊσ
ϋκδοςησ παρϋχουν τα ύδια δικαιώματα.
3. Οι προνομιοϑχεσ μετοχϋσ μποροϑν επύςησ να εκδοθοϑν και ωσ μετατρϋψιμεσ ςε
κοινϋσ μετοχϋσ ό ςε προνομιοϑχεσ μετοχϋσ ϊλλησ κατηγορύασ. Η μετατροπό γύνεται
εύτε υποχρεωτικϊ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του καταςτατικοϑ εύτε με ϊςκηςη
ςχετικοϑ δικαιώματοσ του μετϐχου, που ϋχει προβλεφθεύ ςτο αρχικϐ καταςτατικϐ
ό την απϐφαςη για ϋκδοςη των μετοχών. Οι ϐροι και οι προθεςμύεσ τησ μετατροπόσ
ορύζονται ςτο καταςτατικϐ. Σο δικαύωμα τησ μετατροπόσ αςκεύται απϐ τον
προνομιοϑχο μϋτοχο ατομικϊ με δόλωςό του προσ την εταιρεύα και η μετατροπό
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ιςχϑει απϐ τη λόψη τησ δόλωςησ αυτόσ, εκτϐσ εϊν το καταςτατικϐ προβλϋπει ϊλλο
χρονικϐ ςημεύο.
4. Οι προνομιοϑχεσ μετοχϋσ μποροϑν να εκδοθοϑν και χωρύσ δικαύωμα ψόφου ό με
δικαύωμα ψόφου περιοριζϐμενο ςε οριςμϋνα ζητόματα, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ
του καταςτατικοϑ. Έκδοςη μετοχών με πολλαπλϐ δικαύωμα ψόφου δεν
επιτρϋπεται.
5. Tα προνϐμια που παρϋχουν οι προνομιοϑχεσ μετοχϋσ και ο περιοριςμϐσ του
δικαιώματοσ ψόφου μποροϑν να μεταβϊλλονται ςτο χρϐνο, ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ του καταςτατικοϑ. Σα προνϐμια ϐμωσ μϋνουν ςταθερϊ κατϊ το διϊςτημα
τησ κϊθε εταιρικόσ χρόςησ.
6. Έκδοςη νϋων προνομιοϑχων μετοχών εύναι δυνατό μϐνο με απϐφαςη τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ, που λαμβϊνεται με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα και υπϐ τουσ
ϐρουσ των ϊρθρων 25 παρ. 3 και 4 και 26 παρ. 1.
7. Με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ που αποφαςύζει με αυξημϋνη απαρτύα και
πλειοψηφύα και υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 25 παρ. 3 και 4 μπορεύ να
αποφαςύζεται η τροπό μϋρουσ των κοινών μετοχών ςε προνομιοϑχεσ, τηρουμϋνησ
ςε κϊθε περύπτωςη τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ των μετϐχων. Η παροϑςα
παρϊγραφοσ εφαρμϐζεται αναλϐγωσ ςτην περύπτωςη μετατροπόσ προνομιοϑχων
μετοχών ςε προνομιοϑχεσ μετοχϋσ ϊλλησ κατηγορύασ.
8. Κατϊργηςη ό περιοριςμϐσ του προνομύου απϐ την εταιρεύα επιτρϋπεται μϐνο
μετϊ απϐ απϐφαςη, που λαμβϊνεται ςε ιδιαύτερη γενικό ςυνϋλευςη των
προνομιοϑχων μετϐχων, ςτουσ οπούουσ αφορϊ το προνϐμιο, με πλειοψηφύα των
δϑο τρύτων (2/3) του εκπροςωποϑμενου προνομιοϑχου κεφαλαύου. Για τη
ςϑγκληςη τησ γενικόσ αυτόσ ςυνϋλευςησ, τη ςυμμετοχό ςε αυτόν, την παροχό
πληροφοριών, την ψηφοφορύα, καθώσ και την ακυρϐτητα ό την ακϑρωςη των
αποφϊςεών τησ, εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι ςχετικϋσ με τη γενικό ςυνϋλευςη των
μετϐχων διατϊξεισ του νϐμου. Για τη μετατροπό των προνομιοϑχων μετοχών, που
δεν ϋχουν εκδοθεύ ωσ μετατρϋψιμεσ κατϊ την παρ. 3, ςε κοινϋσ απαιτεύται, εκτϐσ
απϐ την απϐφαςη των προνομιοϑχων μετϐχων του πρώτου εδαφύου και απϐφαςη
τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ των μετϐχων που κατϋχουν κοινϋσ μετοχϋσ, η οπούα
λαμβϊνεται με πλειοψηφύα των δϑο τρύτων (2/3) του εκπροςωποϑμενου κοινοϑ
κεφαλαύου. Οι ανωτϋρω γενικϋσ ςυνελεϑςεισ των μετϐχων, που κατϋχουν
προνομιοϑχεσ και κοινϋσ μετοχϋσ, βρύςκονται ςε απαρτύα και ςυνεδριϊζουν ϋγκυρα
για τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ ςϑμφωνα με τισ παρ. 3 και 4 του ϊρθρου
130.
9. Εϊν για τισ προνομιοϑχεσ μετοχϋσ εκδύδονται τύτλοι, πρϋπει να αναγρϊφονται ς’
αυτοϑσ οι λϋξεισ «Προνομιοϑχοσ Μετοχό» καθώσ και τα κϑρια χαρακτηριςτικϊ τουσ,
ϐπωσ ιδύωσ «μετατρϋψιμη» και «μετϊ» ό «ϊνευ ψόφου».
Ωρθρο 39
Εξαγορϊςιμεσ μετοχϋσ
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1. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να επιτρϋπει την αϑξηςη κεφαλαύου με ϋκδοςη
εξαγορϊςιμων μετοχών. Οι μετοχϋσ αυτϋσ μποροϑν να εκδύδονται και ωσ
προνομιοϑχεσ μετοχϋσ με ό χωρύσ δικαύωμα ψόφου, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του
ϊρθρου 38. Η εξαγορϊ γύνεται με δόλωςη τησ εταιρεύασ ό του μετϐχου, ςϑμφωνα με
τα προβλεπϐμενα ςτο καταςτατικϐ, και εύναι ϋγκυρη μϐνο με καταβολό του
αντιτύμου τησ εξαγορϊσ κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτο καταςτατικϐ.
2. Για την αϑξηςη του κεφαλαύου και την ϋκδοςη των εξαγορϊςιμων μετοχών,
καθώσ και για τον ενδεχϐμενο αποκλειςμϐ του δικαιώματοσ προτύμηςησ,
εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ των ϊρθρων 23 ϋωσ και 27.
3. Η δυνατϐτητα εξαγορϊσ τελεύ υπϐ τισ ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ:
α) Η εξαγορϊ πρϋπει να επιτρϋπεται απϐ το καταςτατικϐ πριν απϐ την ανϊληψη
των μετοχών που μποροϑν να εξαγοραςθοϑν.
β) Οι προσ εξαγορϊ μετοχϋσ πρϋπει να ϋχουν πλόρωσ εξοφληθεύ.
γ) Η εξαγορϊ μπορεύ να γύνει με τη χρηςιμοπούηςη μϐνο ποςών, που επιτρϋπεται να
διανεμηθοϑν υπϐ τισ προϒποθϋςεισ των ϊρθρων 159 και 160, ό του προώϐντοσ νϋασ
ϋκδοςησ μετοχών που πραγματοποιόθηκε με ςκοπϐ την εξαγορϊ αυτό, ό και ποςών
που απελευθερώνονται με μεύωςη του κεφαλαύου, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των
ϊρθρων 29 επ.
δ) Ποςϐ ύςο με την ονομαςτικό αξύα ϐλων των μετοχών που εξαγορϊςτηκαν πρϋπει
να αποτελϋςει μϋροσ αποθεματικοϑ, το οπούο δεν μπορεύ, εκτϐσ απϐ την περύπτωςη
μεύωςησ του καλυφθϋντοσ κεφαλαύου, να διανεμηθεύ ςτουσ μετϐχουσ. Σο
αποθεματικϐ αυτϐ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ μϐνο για την αϑξηςη του
καλυφθϋντοσ κεφαλαύου με κεφαλαιοπούηςη αποθεματικών. Σα προηγοϑμενα
εδϊφια τησ περύπτωςησ αυτόσ δεν εφαρμϐζονται ςε περύπτωςη που η εξαγορϊ
ϋγινε με τη χρηςιμοπούηςη του προώϐντοσ νϋασ ϋκδοςησ, η οπούα
πραγματοποιόθηκε με ςκοπϐ την εξαγορϊ αυτό, ό ποςών που απελευθερώθηκαν
με μεύωςη του κεφαλαύου.
ε) Όταν, λϐγω τησ εξαγορϊσ, προβλϋπεται η καταβολό πρϐςθετου ποςοϑ ςτουσ
μετϐχουσ, το ποςϐ αυτϐ δεν μπορεύ να καταβληθεύ παρϊ μϐνο απϐ τα ποςϊ που
επιτρϋπεται να διανεμηθοϑν υπϐ τισ προϒποθϋςεισ των ϊρθρων 159 και 160 ό με
μεύωςη του κεφαλαύου ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 29 επ. ό απϐ
αποθεματικϐ, διαφορετικϐ απϐ το προβλεπϐμενο ςτην προηγοϑμενη περ. δ΄, το
οπούο δεν μπορεύ, εκτϐσ απϐ την περύπτωςη μεύωςησ του καλυφθϋντοσ κεφαλαύου,
να διανεμηθεύ ςτουσ μετϐχουσ. Σο αποθεματικϐ αυτϐ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ
μϐνο για την αϑξηςη του καλυφθϋντοσ κεφαλαύου με κεφαλαιοπούηςη
αποθεματικών, για την κϊλυψη των εξϐδων που προβλϋπονται ςτην παρ. 4 του
ϊρθρου 5 ό των εξϐδων ϋκδοςησ μετοχών ό ομολογιών ό για την καταβολό
πρϐςθετου ποςοϑ ςτουσ κατϐχουσ των μετοχών ό των ομολογιών που πρϋπει να
εξαγοραςθοϑν.
ςτ) Η εξαγορϊ υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα.
4. Δόλωςη μετϐχων που κατϋχουν εξαγορϊςιμεσ μετοχϋσ για την εξαγορϊ των
μετοχών τουσ εύναι υποχρεωτικό για την εταιρεύα μϐνο αν κατϊ τον χρϐνο λόψησ
τησ δόλωςησ απϐ την εταιρεύα υπϊρχουν ποςϊ που επιτρϋπεται να διανεμηθοϑν
υπϐ τισ προϒποθϋςεισ των ϊρθρων 159 και 160 και εύναι επαρκό για την
ικανοπούηςη τησ δόλωςησ, πληροϑνται δε τυχϐν ϊλλοι ϐροι που τϊςςει το
καταςτατικϐ. ε διαφορετικό περύπτωςη η δόλωςη δεν παρϊγει αποτελϋςματα.
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5. Οι εξαγοραζϐμενεσ μετοχϋσ υπϐκεινται ςτο καθεςτώσ των ιδύων μετοχών κατϊ
τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 49 και 50.
6. Με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ των μετϐχων που λαμβϊνεται με αυξημϋνη
απαρτύα και πλειοψηφύα μπορεύ να αποφαςύζεται η τροπό μϋρουσ των
υφιςτϊμενων μετοχών ςε εξαγορϊςιμεσ, τηρουμϋνησ ςε κϊθε περύπτωςη τησ αρχόσ
τησ ιςϐτιμησ μεταχεύριςησ των μετϐχων. Αν υπϊρχουν περιςςϐτερεσ κατηγορύεσ
μετοχών, η απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ για την τροπό υφιςτϊμενων μετοχών
ςε εξαγορϊςιμεσ υπϐκειται ςτην ϋγκριςη τησ κατηγορύασ ό των κατηγοριών
μετοχών που θύγονται απϐ την απϐφαςη αυτό, με ανϊλογη εφαρμογό τησ παρ. 5
του ϊρθρου 29.
Ωρθρο 40
Ονομαςτικϋσ μετοχϋσ – Μετοχικού τύτλοι
1. Οι μετοχϋσ τησ εταιρεύασ εύναι ονομαςτικϋσ. Οι ανώνυμεσ μετοχϋσ που υφύςτανται
κατϊ τη θϋςη ςε ιςχϑ του παρϐντοσ νϐμου υπϐκεινται ςτισ ρυθμύςεισ του ϊρθρου
184.
2. Η εταιρεύα οφεύλει να τηρεύ βιβλύο μετϐχων. το βιβλύο αυτϐ καταχωρύζονται οι
μϋτοχοι, με αναγραφό του ονοματεπωνϑμου ό τησ εταιρικόσ επωνυμύασ και τησ
διεϑθυνςησ ό τησ ϋδρασ τουσ, καθώσ και του επαγγϋλματοσ και τησ εθνικϐτητασ του
κϊθε μετϐχου. ε κϊθε περύπτωςη αναγρϊφεται ο αριθμϐσ και η κατηγορύα των
μετοχών, που κατϋχει κϊθε μϋτοχοσ. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει την
ηλεκτρονικό τόρηςη του βιβλύου ό και την τόρηςό του απϐ κεντρικϐ αποθετόριο
τύτλων, πιςτωτικϐ ύδρυμα ό απϐ επιχεύρηςη επενδϑςεων, που ϋχουν το δικαύωμα να
φυλϊςςουν χρηματοπιςτωτικϊ μϋςα. Ωσ μϋτοχοσ ϋναντι τησ εταιρεύασ θεωρεύται ο
εγγεγραμμϋνοσ ςτο βιβλύο αυτϐ.
3. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων για την αποϒλοπούηςη των μετοχών και των
οριζομϋνων ςτισ επϐμενεσ παραγρϊφουσ του παρϐντοσ ϊρθρου, η εταιρεύα
υποχρεοϑται να εκδώςει και να παραδώςει ςτουσ μετϐχουσ μετοχικοϑσ τύτλουσ. Οι
τύτλοι αυτού μπορεύ να εύναι απλού ό πολλαπλού. Αν ϋχουν εκδοθεύ πολλαπλού τύτλοι,
μετϊ απϐ αύτηςη κϊθε μετϐχου, η εταιρεύα υποχρεοϑται να αντικαταςτόςει τουσ
υπϊρχοντεσ τύτλουσ με νϋουσ, που ενςωματώνουν μικρϐτερο αριθμϐ μετοχών.
4. Μϋχρι την ϋκδοςη οριςτικών μετοχικών τύτλων ςϑμφωνα με την παρ. 3, η
εταιρεύα μπορεύ να εκδώςει προςωρινοϑσ τύτλουσ.
5. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να αποκλεύει ό να περιορύζει την υποχρϋωςη τησ
εταιρεύασ να εκδύδει μετοχικοϑσ τύτλουσ. την περύπτωςη αυτό το καταςτατικϐ
ορύζει τον τρϐπο απϐδειξησ τησ μετοχικόσ ιδιϐτητασ, προκειμϋνου να αςκηθοϑν τα
δικαιώματα εκ των μετοχών. Εϊν το καταςτατικϐ δεν περιϋχει ςχετικϐ ϐρο, καθώσ
και ςε οποιαδόποτε ϊλλη περύπτωςη που δεν εκδύδονται μετοχικού τύτλοι, η
απϐδειξη τησ μετοχικόσ ιδιϐτητασ γύνεται με βϊςη τα ςτοιχεύα του βιβλύου που
τηρεύται κατϊ την παρ. 2 ό τουσ τυχϐν εκδοθϋντεσ προςωρινοϑσ τύτλουσ και, αν
παρύςταται ανϊγκη, με τα ϋγγραφα που κατϋχει ο μϋτοχοσ.
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6. Οι μετοχϋσ τησ εταιρεύασ μπορεύ να τηροϑνται ςε λογιςτικό μορφό, μετϊ απϐ
αποϒλοπούηςη ό ακινητοπούηςη ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ (ΕΕ) 909/2014 του
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 23ησ Ιουλύου 2014 ςχετικϊ
με τη βελτύωςη του διακανονιςμοϑ αξιογρϊφων ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη και τα
κεντρικϊ αποθετόρια τύτλων και για την τροποπούηςη των οδηγιών 98/26/ΕΚ
και 2014/65/ΕΕ και του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257/28.8.2014)
και τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτισ κεύμενεσ διατϊξεισ. Σο καταςτατικϐ τησ
εταιρεύασ προβλϋπει τον εκ των ανωτϋρω ειδικϐτερο τρϐπο ϋκδοςησ και
τόρηςησ των μετοχών τησ ςε κεντρικϐ αποθετόριο τύτλων.
7. ε περύπτωςη μετοχών που ϋχουν εκδοθεύ ςε λογιςτικό μορφό κατϊ την παρ. 6,
μϋτοχοσ ϋναντι τησ εταιρεύασ θεωρεύται ο εγγεγραμμϋνοσ ςτο μητρώο κεντρικοϑ
αποθετηρύου τύτλων ό ο ταυτοποιοϑμενοσ ωσ τϋτοιοσ μϋςω των εγγεγραμμϋνων
διαμεςολαβητών.
Ωρθρο 41
Μεταβύβαςη των μετοχών με ειδικό διαδοχό
1. Με την επιφϑλαξη των ϊρθρων 43 και 44, οι μετοχϋσ εύναι ελεϑθερα
μεταβιβαςτϋσ. Σο ύδιο ιςχϑει και κατϊ το ςτϊδιο τησ εκκαθϊριςησ ό υπαγωγόσ τησ
εταιρεύασ ςε ςυλλογικό διαδικαςύα.
2. Η μεταβύβαςη των μετοχών γύνεται με καταχώριςη ςτο βιβλύο μετϐχων, που
τηρεύται ςϑμφωνα με παρ. 2 του ϊρθρου 40. Η καταχώριςη χρονολογεύται και
υπογρϊφεται απϐ τον μεταβιβϊζοντα μϋτοχο και τον αποκτώντα ό τουσ
πληρεξουςύουσ τουσ. Δεν απαιτεύται υπογραφό τησ καταχώριςησ, αν η εταιρεύα
λϊβει αντύγραφο τησ ςϑμβαςησ μεταβύβαςησ μετοχών με τισ υπογραφϋσ των μερών
ό πληροφορηθεύ την κατϊρτιςό τησ με ϊλλο τρϐπο που προβλϋπεται ςτο
καταςτατικϐ. Μετϊ απϐ κϊθε μεταβύβαςη εκδύδεται νϋοσ τύτλοσ ό επιςημειώνονται
απϐ την εταιρεύα επύ του υπϊρχοντοσ τύτλου, εφϐςον ϋχει εκδοθεύ, η μεταβύβαςη
που ϋγινε και τα ςτοιχεύα του αποκτώντοσ που αναφϋρονται ςτην προηγοϑμενη
παρϊγραφο.
3. Κατϊ παρϋκκλιςη τησ παρ. 2, η μεταβύβαςη μετοχών ςε λογιςτικό μορφό γύνεται
μϋςω λογαριαςμών αξιών που τηροϑνται ςε κεντρικϐ αποθετόριο τύτλων ό
διαμεςολαβητό ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ.
Ωρθρο 42
Μεταβύβαςη των μετοχών λόγω καθολικόσ διαδοχόσ
ε περύπτωςη καθολικόσ ό οιονεύ καθολικόσ διαδοχόσ επύ μετοχών, ο διϊδοχοσ
εγγρϊφεται ςτο βιβλύο μετϐχων ό ςτο μητρώο, μϐλισ προςκομιςτοϑν με την
επιμϋλεια ϐποιου ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον ςτην εταιρεύα ό, κατϊ περύπτωςη, ςτο
πρϐςωπο που τηρεύ το βιβλύο ό το μητρώο, των εγγρϊφων που αποδεικνϑουν τη
διαδοχό.

30

Ωρθρο 43
Δεςμευμϋνεσ μετοχϋσ
1. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να επιτρϋπει την ϋκδοςη δεςμευμϋνων μετοχών, των
οπούων η μεταβύβαςη εξαρτϊται απϐ την ϋγκριςη τησ εταιρεύασ. Σην ϋγκριςη
παρϋχει το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ό η γενικό ςυνϋλευςη κατϊ τισ προβλϋψεισ του
καταςτατικοϑ. Σο καταςτατικϐ δϑναται να ορύζει τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ
επιτρϋπεται η ϊρνηςη τησ ϋγκριςησ.
2. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να ορύςει και ϊλλεσ μορφϋσ περιοριςμών ςτη μεταβύβαςη
των μετοχών, ϐπωσ ιδύωσ:
α) το ανεπύτρεπτο τησ μεταβύβαςησ, αν οι μετοχϋσ δεν προςφερθοϑν
προηγουμϋνωσ ςτουσ λοιποϑσ μετϐχουσ ό ςε οριςμϋνουσ απϐ αυτοϑσ,
β) την υπϐδειξη, εκ μϋρουσ τησ εταιρεύασ, μετϐχου ό τρύτου που θα αποκτόςει τισ
μετοχϋσ, εϊν ο μϋτοχοσ επιθυμεύ τη μεταβύβαςό τουσ,
γ) τον ϐρο ϐτι, προκειμϋνου να εγκριθεύ η μεταβύβαςη μετοχών ςε τρύτο, ο τρύτοσ θα
δεςμευθεύ να αποκτόςει μετοχϋσ και ϊλλων μετϐχων, που θα προςφερθοϑν με τουσ
ύδιουσ ϐρουσ υπϐ τουσ οπούουσ εγκρύνεται η μεταβύβαςη ό και διαφορετικοϑσ
ϐρουσ, κατϊ τισ διατϊξεισ του καταςτατικοϑ, ό
δ) τον ϐρο ϐτι, ςε περύπτωςη μεταβύβαςησ μετοχών απϐ μϋτοχο ςε τρύτο, οι λοιπού
μϋτοχοι θα υποχρεοϑνται να μεταβιβϊςουν και αυτού ςτον τρύτο ποςοςτϐ
αντύςτοιχο μετοχών ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του καταςτατικοϑ.
Σο καταςτατικϐ πρϋπει να ορύζει τη διαδικαςύα, τουσ ϐρουσ και την προθεςμύα,
εντϐσ τησ οπούασ η εταιρεύα εγκρύνει τη μεταβύβαςη ό προβαύνει ςτην υπϐδειξη
αγοραςτό. Αν παρϋλθει η προθεςμύα αυτό, η μεταβύβαςη των μετοχών εύναι
ελεϑθερη. Οι περιοριςμού τησ παροϑςασ παραγρϊφου δεν επιτρϋπεται να
καθιςτοϑν τη μεταβύβαςη αδϑνατη. Μεταβιβϊςεισ κατϊ παρϊβαςη των διατϊξεων
του καταςτατικοϑ εύναι ϊκυρεσ.
3. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει ϐτι ςτισ περιπτώςεισ τησ προηγοϑμενησ
παραγρϊφου, εϊν η εταιρεύα αρνηθεύ να εγκρύνει τη μεταβύβαςη των μετοχών ό δεν
δύνει απϊντηςη ςτο μϋτοχο εντϐσ τησ προβλεπϐμενησ απϐ το καταςτατικϐ
προθεςμύασ, υποχρεοϑται, μετϊ απϐ αύτηςη του μετϐχου και εντϐσ τριών (3) μηνών
απϐ την υποβολό τησ, να εξαγορϊςει τισ μετοχϋσ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 45. Η
προθεςμύα τησ παρ. 3 του ϊρθρου 45 αρχύζει απϐ τη λόξη τησ προθεςμύασ του
προηγοϑμενου εδαφύου.
4. Οι περιοριςμού ςτη μεταβύβαςη δεν ιςχϑουν ςε περύπτωςη θανϊτου,
κατϊςχεςησ, πτώχευςησ ό υπαγωγόσ του μετϐχου ςε ϊλλη ςυλλογικό
διαδικαςύα εκπούηςησ τησ περιουςύασ του. Όμωσ το καταςτατικϐ μπορεύ να
ορύζει ϐτι ςτισ περιπτώςεισ αυτϋσ οι μετοχϋσ εξαγορϊζονται απϐ πρϐςωπο που
υποδεικνϑει η εταιρεύα, αντύ πλόρουσ τιμόματοσ που προςδιορύζει το δικαςτόριο
με τη διαδικαςύα τησ εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ. Η υπϐδειξη πρϋπει να γύνει μϋςα ςε
ϋνα (1) μόνα απϐ τϐτε που η εταιρεύα λϊβει γνώςη του περιςτατικοϑ και πρϋπει
να γνωςτοποιεύται κατϊ περύπτωςη ςτον μϋτοχο, τον κληρονϐμο ό κληροδϐχο,
τον δανειςτό, το ςϑνδικο ό το ϐργανο τησ ϊλλησ ςυλλογικόσ διαδικαςύασ. Σο
καταςτατικϐ μπορεύ επύςησ να προβλϋπει ϐτι οι λοιπού μϋτοχοι ϋχουν δικαύωμα
προτύμηςησ ςτην εξαγορϊ κατϊ την αναλογύα τουσ ςτο λοιπϐ κεφϊλαιο τησ
εταιρεύασ.
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5. Σο ϐργανο, που λαμβϊνει την απϐφαςη ϋκδοςησ ομολογιακοϑ δανεύου με
ονομαςτικϋσ, μετατρϋψιμεσ ό ανταλλϊξιμεσ ομολογύεσ, μπορεύ να αποφαςύςει
την εφαρμογό ςτισ εκδιδϐμενεσ ομολογύεσ των περιοριςμών που αφοροϑν ςτη
μεταβύβαςη των μετοχών. Μεταβιβϊςεισ ομολογιών κατϊ παρϊβαςη των
περιοριςμών αυτών εύναι ϊκυρεσ.
Ωρθρο 44
Δικαύωμα προαύρεςησ
1. υμφωνύεσ με τισ οπούεσ παρϋχεται δικαύωμα προαύρεςησ για μεταβύβαςη ό
απϐκτηςη μετοχών μη ειςηγμϋνων ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ μποροϑν να
καταγραφοϑν ςτο βιβλύο μετϐχων ό, επύ ϊυλων μετοχών, ςτο μητρώο, με
επιμϋλεια των μερών. Αν το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ό ο τηρών το μητρώο βεβαιωθεύ
ϐτι αςκόθηκε το δικαύωμα προαύρεςησ και αποδεικνϑεται ϐτι εκπληρώθηκαν
τυχϐν προϒποθϋςεισ ό διατυπώςεισ ϊςκηςόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ
καταβολόσ του τυχϐν προβλεπϐμενου τιμόματοσ) οφεύλει να καταχωρύςει
αμελλητύ ςτο βιβλύο ό ςτο μητρώο τη μεταβολό του μετϐχου, κατϊ παρϋκκλιςη
του ϊρθρου 41.
2. την ςυμφωνύα τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου μπορεύ να τεθεύ ρότρα ϐτι μϋχρι
την ϊςκηςη ό την απϐςβεςη του δικαιώματοσ προαύρεςησ δεν επιτρϋπεται να
λϊβει χώρα μεταβύβαςη των μετοχών. Έναντι τρύτων ϐμωσ η ρότρα αυτό ιςχϑει
μϐνο αν ϋχει ειδικϊ μνημονευθεύ ςτο βιβλύο μετϐχων ό το μητρώο.
Ωρθρο 45
Δικαύωμα τησ μειοψηφύασ να ζητόςει την εξαγορϊ των μετοχών τησ από
την εταιρεύα
1. Για τουσ λϐγουσ που ορύζονται ςτην παρ. 2 του παρϐντοσ ϊρθρου, ϋνασ ό
περιςςϐτεροι μϋτοχοι μποροϑν να ζητόςουν με αγωγό απϐ το δικαςτόριο την
εξαγορϊ των μετοχών τουσ απϐ την εταιρεύα, εϊν για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ η
παραμονό τουσ ςε αυτόν καθύςταται, κατϊ τρϐπο προφανό, ιδιαύτερα αςϑμφορη. Σο
δικαύωμα αυτϐ υφύςταται υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι οι αιτοϑντεσ μϋτοχοι
παρϋςτηςαν ςτη γενικό ςυνϋλευςη και αντιτϊχθηκαν ςτη λόψη τησ ςχετικόσ
απϐφαςησ, εκτϐσ αν, ςτην περ. γ΄ τησ παρ. 2, ο λϐγοσ εξαγορϊσ δεν ςχετύζεται με
τϋτοια απϐφαςη.
2. Εξαγορϊ μπορεύ να ζητηθεύ:
α) εϊν η γενικό ςυνϋλευςη αποφϊςιςε τη μεταφορϊ τησ ϋδρασ τησ εταιρεύασ ςε
ϊλλο κρϊτοσ,
β) εϊν η γενικό ςυνϋλευςη αποφϊςιςε την ειςαγωγό περιοριςμών ςτη μεταβύβαςη
των μετοχών ό την αλλαγό του ςκοποϑ τησ εταιρεύασ, ό
γ) ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ που προβλϋπει το καταςτατικϐ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι
προβλϋπει και ςχετικό προθεςμύα για την ϊςκηςη τησ αγωγόσ.
3. Η αγωγό τησ παρ. 1 μπορεύ να αςκηθεύ εντϐσ τριών (3) μηνών απϐ τη ςυντϋλεςη
τησ ςχετικόσ τροποπούηςησ του καταςτατικοϑ. την περ. γ΄ τησ παρ. 2 η αγωγό
αςκεύται εντϐσ τησ προθεςμύασ που προβλϋπει το καταςτατικϐ.
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4. Σο δικαςτόριο ορύζει το αντϊλλαγμα, που πρϋπει να εύναι δύκαιο και να
ανταποκρύνεται ςτην πραγματικό αξύα των μετοχών αυτών, καθώσ και τουσ ϐρουσ
καταβολόσ του. Για τον προςδιοριςμϐ τησ αξύασ, το δικαςτόριο μπορεύ να διατϊξει
πραγματογνωμοςϑνη, που διενεργεύται απϐ τα πρϐςωπα τησ παρ. 3 του ϊρθρου 17.
Εϊν οι ενϊγοντεσ μϋτοχοι δεν αποδϋχονται το τύμημα που προςδιορύζεται με τον
τρϐπο αυτϐν, μποροϑν να αρνηθοϑν την εξαγορϊ, επιβαρϑνονται ϐμωσ με τα ϋξοδα
τησ δύκησ για τον προςδιοριςμϐ τησ αξύασ των μετοχών τουσ.
5. Σο δικαςτόριο μπορεύ να αποφαςύςει τη λϑςη τησ εταιρεύασ εϊν η διαταςςϐμενη
κατϊ το παρϐν ϊρθρο εξαγορϊ δεν ολοκληρωθεύ εντϐσ οριςμϋνησ προθεςμύασ,
εξαιτύασ πταύςματοσ του υπϐχρεου ςε εξαγορϊ.
6. την περύπτωςη τησ εξαγορϊσ ςϑμφωνα με το παρϐν ϊρθρο εφαρμϐζονται οι
διατϊξεισ των παρ. 4 ϋωσ 7 του ϊρθρου 49 και του ϊρθρου 50.
7. Σο παρϐν ϊρθρο δεν εφαρμϐζεται επύ εταιρειών των οπούων οι μετοχϋσ εύναι
ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ςε ΠΜΔ.
Ωρθρο 46
Δικαύωμα τησ μειοψηφύασ για εξαγορϊ των μετοχών τησ από τον
πλειοψηφούντα μϋτοχο
1. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων για τη δημϐςια πρϐταςη αγορϊσ κινητών
αξιών, εϊν ϋνασ μϋτοχοσ απϋκτηςε μετϊ την ύδρυςη τησ εταιρεύασ και διατηρεύ
τουλϊχιςτον το ενενόντα πϋντε τοισ εκατϐ (95%) του κεφαλαύου τησ, ϋνασ ό
περιςςϐτεροι απϐ τουσ λοιποϑσ μετϐχουσ μποροϑν να ζητόςουν απϐ το δικαςτόριο
με αγωγό, η οπούα αςκεύται εντϐσ προθεςμύασ πϋντε (5) ετών απϐ τϐτε που ο
μϋτοχοσ απϋκτηςε το παραπϊνω ποςοςτϐ, την εξαγορϊ τησ ςυμμετοχόσ τουσ απϐ
το μϋτοχο αυτϐν. το ποςοςτϐ του κεφαλαύου τησ εταιρεύασ που κατϋχει ο
παραπϊνω μϋτοχοσ ςυνυπολογύζονται τα ποςοςτϊ που κατϋχουν: α) ςυνδεδεμϋνεσ
με αυτϐν επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 32 του Ν. 4308/2014, Ελληνικϊ
Λογιςτικϊ Πρϐτυπα, β) ο ό η ςϑζυγϐσ του και γ) ςυγγενεύσ του μϋχρι και του τρύτου
βαθμοϑ εξ αύματοσ ό εξ αγχιςτεύασ.
2. την εξαγορϊ τουσ παρϐντοσ ϊρθρου εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι διατϊξεισ τησ
παρ. 4 του ϊρθρου 45 του παρϐντοσ.
Ωρθρο 47
Εξαγορϊ των μετοχών τησ μειοψηφύασ από τον πλειοψηφούντα μϋτοχο
1. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων για τη δημϐςια πρϐταςη αγορϊσ κινητών
αξιών, εϊν ϋνασ μϋτοχοσ απϋκτηςε μετϊ την ύδρυςη τησ εταιρεύασ και διατηρεύ το
ενενόντα πϋντε τοισ εκατϐ (95%) τουλϊχιςτον του κεφαλαύου τησ μπορεύ να
εξαγορϊςει τισ μετοχϋσ των μειοψηφοϑντων μετϐχων ϋναντι ανταλλϊγματοσ, που
πρϋπει να ανταποκρύνεται ςτην πραγματικό αξύα των μετοχών αυτών. Σο δικαύωμα
αυτϐ αςκεύται εντϐσ πϋντε (5) ετών απϐ τϐτε που ο πλειοψηφών μϋτοχοσ απϋκτηςε
το παραπϊνω ποςοςτϐ.
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2. τον ϋλεγχο των προϒποθϋςεων ϊςκηςησ του δικαιώματοσ εξαγορϊσ και ςτον
προςδιοριςμϐ του ανταλλϊγματοσ προβαύνει, μετϊ απϐ αύτηςη του
πλειοψηφοϑντοσ μετϐχου, το δικαςτόριο με τη διαδικαςύα τησ εκοϑςιασ
δικαιοδοςύασ. Ο αιτών υποβϊλλει ςτο δικαςτόριο ϋκθεςη πραγματογνωμοςϑνησ,
που ςυντϊςςεται απϐ τα πρϐςωπα τησ παρ. 3 του ϊρθρου 17. Σα πρϐςωπα αυτϊ
ορύζει ο αιτών. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τησ εταιρεύασ υποχρεοϑται να παρϊςχει
ςτα πρϐςωπα αυτϊ ϐλα τα αναγκαύα οικονομικϊ ςτοιχεύα. Σο δικαςτόριο δεν
δεςμεϑεται απϐ την ϋκθεςη αυτό.
3. Ο πλειοψηφών μϋτοχοσ οφεύλει να παρακαταθϋςει το ςυνολικϐ αντϊλλαγμα, που
αντιςτοιχεύ ςτισ μετοχϋσ τησ μειοψηφύασ, ςε πιςτωτικϐ ύδρυμα, το οπούο
αναλαμβϊνει να καταβϊλει το αντϊλλαγμα ςτουσ δικαιοϑχουσ μετϐχουσ, μετϊ απϐ
ϋλεγχο τησ νομιμοπούηςόσ τουσ. Η καταβολό γύνεται με την παρϊδοςη των
μετοχικών τύτλων, εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ. Σο πιςτωτικϐ ύδρυμα μπορεύ να
επιφυλαχθεύ του δικαιώματοσ να παρακαταθϋςει ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και
Δανεύων το μϋροσ του ανταλλϊγματοσ που δεν αναζητόθηκε για διϊςτημα
τουλϊχιςτον ϋξι (6) μηνών. Η παρακατϊθεςη του ανταλλϊγματοσ ςτο πιςτωτικϐ
ύδρυμα ςυνοδεϑεται απϐ τη δικαςτικό απϐφαςη τησ παρ. 2 και αντύγραφο τησ
ϋκθεςησ πραγματογνωμοςϑνησ. Οι μειοψηφοϑντεσ μϋτοχοι δικαιοϑνται να λϊβουν
αντύγραφα των παραπϊνω εγγρϊφων ϋναντι του κϐςτουσ αυτών.
4. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ τησ παρ. 1 γύνεται, επύ ποινό ακυρϐτητασ, με ςχετικό
δημϐςια δόλωςη, που περιλαμβϊνει:
α) την επωνυμύα τησ εταιρεύασ, τα ςτοιχεύα του αςκοϑντοσ το δικαύωμα και το
ποςοςτϐ που ο τελευταύοσ ϋχει ςτην εταιρεύα,
β) τα ςτοιχεύα και το περιεχϐμενο τησ δικαςτικόσ απϐφαςησ για τη διαπύςτωςη
των προϒποθϋςεων ϊςκηςησ του δικαιώματοσ και τον προςδιοριςμϐ του
ανταλλϊγματοσ, και
γ) τα ςτοιχεύα του πιςτωτικοϑ ιδρϑματοσ ϐπου ϋχει γύνει η παρακατϊθεςη του
ανταλλϊγματοσ και απϐ το οπούο οι μϋτοχοι τησ μειοψηφύασ μποροϑν να
ειςπρϊξουν το αντϊλλαγμα, καθώσ και τυχϐν προϒποθϋςεισ για την εύςπραξη
τοϑτου. Ιδιαύτερα, πρϋπει να επιςημαύνεται η δυνατϐτητα του πιςτωτικοϑ
ιδρϑματοσ να παρακαταθϋςει το αντϊλλαγμα ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και
Δανεύων.
5. Η δόλωςη τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα. Απϐ
την ημερομηνύα τησ δημοςύευςησ, οι μετοχϋσ των μειοψηφοϑντων μετϐχων
περιϋρχονται αυτοδικαύωσ ςτον πλειοψηφοϑντα μϋτοχο, και οι μειοψηφοϑντεσ
μϋτοχοι μποροϑν να ειςπρϊξουν αμϋςωσ το αντϊλλαγμα. Εϊν ϋχουν εκδοθεύ
μετοχικού τύτλοι, μϋχρι την παρϊδοςό τουσ κατϊ την παρ. 3 ενςωματώνουν μϐνο το
δικαύωμα λόψησ του ανταλλϊγματοσ.
6. Εϊν οι μϋτοχοι τησ μειοψηφύασ εύναι γνωςτού, η δόλωςη τησ παρ. 5 μπορεύ να
αντικαταςταθεύ με ατομικό γνωςτοπούηςη προσ τουσ μετϐχουσ, με τρϐπο που
αποδεικνϑει την παραλαβό τησ. την περύπτωςη αυτό, η μεταβύβαςη των μετοχών
κϊθε μετϐχου επϋρχεται κατϊ το χρϐνο τησ τελευταύασ γνωςτοπούηςησ, η οπούα
πρϋπει να ςυντελεςθεύ εντϐσ δεκαπϋντε (15) ημερών απϐ την πρώτη. χετικό
ειδοπούηςη για το χρϐνο τησ πρώτησ και τησ τελευταύασ γνωςτοπούηςησ γύνεται με
νϋα δόλωςη του μετϐχου που αςκεύ το δικαύωμα εξαγορϊσ με τον ύδιο τρϐπο.
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7. Η μεταβύβαςη των μετοχών δεν κωλϑεται απϐ τυχϐν ϊςκηςη ενδύκων μϋςων,
αύτηςησ ανϊκληςησ ό μεταρρϑθμιςησ ό τριτανακοπόσ κατϊ τησ απϐφαςησ που
διαπύςτωςε τισ προϒποθϋςεισ ϊςκηςησ του δικαιώματοσ εξαγορϊσ και ϐριςε το
αντϊλλαγμα. την περύπτωςη αυτό, αξύωςη αποζημύωςησ δεν αποκλεύεται.
Ωρθρο 48
Ίδιεσ μετοχϋσ – πρωτότυπη κτόςη
1. Η εταιρεύα δεν επιτρϋπεται να προβεύ ςε κϊλυψη δικών τησ μετοχών.
2. ε περύπτωςη που τισ μετοχϋσ τησ εταιρεύασ ανϋλαβε πρϐςωπο που ενεργεύ ςτο
δικϐ του ϐνομα αλλϊ για λογαριαςμϐ τησ εταιρεύασ, θεωρεύται ϐτι το πρϐςωπο
αυτϐ τισ ανϋλαβε για δικϐ του λογαριαςμϐ.
3. Κατϊ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ οι ιδρυτϋσ και, ςε περύπτωςη αϑξηςησ του
κεφαλαύου, τα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, υποχρεοϑνται να καταβϊλουν την
αξύα των μετοχών που ϋχουν αναληφθεύ κατϊ παρϊβαςη των διατϊξεων αυτοϑ του
ϊρθρου. Οι πιο πϊνω ιδρυτϋσ ό μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου μποροϑν να
απαλλαγοϑν απϐ αυτό την υποχρϋωςη αν αποδεύξουν ϐτι δεν τουσ βαρϑνει
οποιαδόποτε υπαιτιϐτητα.
Ωρθρο 49
Ίδιεσ μετοχϋσ – παρϊγωγη κτόςη
1. Με την επιφϑλαξη τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ των μετϐχων που βρύςκονται
ςτην ύδια θϋςη και των διατϊξεων για την κατϊχρηςη τησ αγορϊσ, η εταιρεύα
μπορεύ, η ύδια ό με πρϐςωπο το οπούο ενεργεύ ςτο ϐνομϊ του αλλϊ για λογαριαςμϐ
τησ, να αποκτόςει μετοχϋσ τησ που ϋχουν όδη εκδοθεύ, μϐνο ϐμωσ μετϊ απϐ ϋγκριςη
τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, η οπούα ορύζει τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ των
προβλεπϐμενων αποκτόςεων και, ιδύωσ, τον ανώτατο αριθμϐ μετοχών που εύναι
δυνατϐν να αποκτηθοϑν, τη διϊρκεια για την οπούα χορηγεύται η ϋγκριςη, η οπούα
δεν μπορεύ να υπερβαύνει τουσ εύκοςι τϋςςερισ (24) μόνεσ και, ςε περύπτωςη
απϐκτηςησ απϐ επαχθό αιτύα, τα κατώτατα και ανώτατα ϐρια τησ αξύασ
απϐκτηςησ. Η απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα.
2. Οι αποκτόςεισ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου γύνονται με ευθϑνη των μελών
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, με τισ ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ:
α) Η ονομαςτικό αξύα των μετοχών που αποκτόθηκαν, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
μετοχών τισ οπούεσ εύχε αποκτόςει προηγουμϋνωσ η εταιρεύα και διατηρεύ, και των
μετοχών τισ οπούεσ απϋκτηςε πρϐςωπο, το οπούο ενεργοϑςε ςτο ϐνομϊ του αλλϊ
για λογαριαςμϐ τησ εταιρεύασ, δεν εύναι δυνατϐν να υπερβαύνει το ϋνα δϋκατο
(1/10) του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου.
β) Η απϐκτηςη μετοχών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μετοχών τισ οπούεσ εύχε
αποκτόςει προηγουμϋνωσ η εταιρεύα και διατηρεύ, και των μετοχών τισ οπούεσ
απϋκτηςε πρϐςωπο, το οπούο ενεργοϑςε ςτο ϐνομϊ του αλλϊ για λογαριαςμϐ τησ
εταιρεύασ, δεν επιτρϋπεται να ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη μεύωςη των ιδύων κεφαλαύων
ςε ποςϐ κατώτερο του οριζομϋνου ςτο ϊρθρο 159 παρ. 1.
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γ) Η ςυναλλαγό μπορεύ να αφορϊ μϐνο μετοχϋσ που ϋχουν εξοφληθεύ πλόρωσ.
3. Η περ. α΄ τησ παρ. 2 δεν εφαρμϐζεται προκειμϋνου για μετοχϋσ που αποκτώνται
εύτε απϐ την ύδια την εταιρεύα εύτε απϐ πρϐςωπο το οπούο ενεργεύ ςτο ϐνομϊ του
αλλϊ για λογαριαςμϐ τησ με ςκοπϐ να διανεμηθοϑν ςτο προςωπικϐ τησ εταιρεύασ ό
ςτο προςωπικϐ εταιρεύασ ςυνδεδεμϋνησ με αυτό κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 32
του Ν. 4308/2014, Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα. Η διανομό των μετοχών του
προηγοϑμενου εδαφύου πραγματοποιεύται υπϐ τουσ ϐρουσ των ϊρθρων 113 και
114 εντϐσ ανατρεπτικόσ προθεςμύασ δώδεκα (12) μηνών απϐ το χρϐνο απϐκτηςησ
των μετοχών αυτών, μετϊ την πϊροδο τησ οπούασ ϋχει εφαρμογό η διϊταξη τησ
παρ. 5 του παρϐντοσ ϊρθρου.
4. Οι παρ. 1 και 2 δεν εφαρμϐζονται:
α) ςτισ μετοχϋσ που αποκτόθηκαν ςε εκτϋλεςη απϐφαςησ για μεύωςη του
κεφαλαύου ό ωσ ςυνϋπεια εξαγορϊσ μετοχών,
β) ςτισ μετοχϋσ που αποκτόθηκαν μετϊ απϐ καθολικό μεταβύβαςη περιουςύασ,
γ) ςτισ μετοχϋσ που εξοφλόθηκαν πλόρωσ και ϋχουν αποκτηθεύ απϐ χαριςτικό αιτύα
ό ϋχουν αποκτηθεύ απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα και ϊλλουσ πιςτωτικοϑσ οργανιςμοϑσ
ωσ προμόθεια για αγορϊ,
δ) ςτισ μετοχϋσ που αποκτόθηκαν με βϊςη υποχρϋωςη που προκϑπτει απϐ το νϐμο
ό δικαςτικό απϐφαςη με ςκοπϐ την προςταςύα των μειοψηφοϑντων μετϐχων,
κυρύωσ ςε περύπτωςη ςυγχώνευςησ με την επιφϑλαξη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 75
κ.ν. 2190/1920, αλλαγόσ του ςκοποϑ ό τησ μορφόσ τησ εταιρεύασ, μεταφορϊσ τησ
ϋδρασ ςτο εξωτερικϐ ό επιβολόσ περιοριςμών ςτη μεταβύβαςη των μετοχών, καθώσ
και ςτισ μετοχϋσ που αποκτόθηκαν με ςκοπϐ την ικανοπούηςη υποχρεώςεων τησ
εταιρεύασ απϐ ανταλλϊξιμο ομολογιακϐ δϊνειο, και
ε) ςτισ μετοχϋσ που εξοφλόθηκαν πλόρωσ και αποκτόθηκαν με πλειςτηριαςμϐ
μϋςω αναγκαςτικόσ εκτϋλεςησ που πραγματοποιόθηκε για την ικανοπούηςη
αξύωςησ τησ εταιρεύασ ϋναντι του κυρύου των μετοχών αυτών.
Οι αποκτόςεισ κατϊ τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των
αποκτόςεων που ϋγιναν ςϑμφωνα με τισ παρ. 1 και 2, δεν επιτρϋπεται να ϋχουν ωσ
αποτϋλεςμα τη μεύωςη των ιδύων κεφαλαύων ςε ποςϐ κατώτερο του οριζομϋνου
ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 159.
5. Οι μετοχϋσ, που αποκτόθηκαν ςτισ περ. β΄ ϋωσ ε΄, που αναφϋρονται ςτην παρ. 4,
πρϋπει να μεταβιβαςθοϑν εντϐσ προθεςμύασ τριών (3) ετών το αργϐτερο απϐ το
χρϐνο τησ απϐκτηςόσ τουσ, εκτϐσ αν η ονομαςτικό αξύα των μετοχών αυτών,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των μετοχών που η εταιρεύα μπορεύ να ϋχει αποκτόςει απϐ
πρϐςωπο το οπούο ενεργεύ ςτο ϐνομϊ του αλλϊ για λογαριαςμϐ τησ, δεν υπερβαύνει
το ϋνα δϋκατο (1/10) του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου.
6. Οι μετοχϋσ που δεν μεταβιβϊζονται ςτην προθεςμύα που ορύζεται ςτην παρ. 5
ακυρώνονται. Η ακϑρωςη αυτό γύνεται με μεύωςη του κεφαλαύου κατϊ το
αντύςτοιχο ποςϐ, με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ που λαμβϊνεται με απλό
απαρτύα και πλειοψηφύα. Η μεταβύβαςη των μετοχών, ςε κϊθε περύπτωςη, μπορεύ
να γύνει και μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ που ορύζεται ςτην παρ. 5, το
αργϐτερο μϋχρι την ακϑρωςό τουσ.
7. Οι μετοχϋσ που αποκτόθηκαν κατϊ παρϊβαςη των διατϊξεων των
προηγοϑμενων παραγρϊφων πρϋπει να μεταβιβαςθοϑν εντϐσ προθεςμύασ ενϐσ (1)
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ϋτουσ απϐ το χρϐνο απϐκτηςόσ τουσ. Αν δεν μεταβιβαςθοϑν ςτην προθεςμύα αυτό,
ακυρώνονται, με αντύςτοιχη μεύωςη του κεφαλαύου, ϐπωσ ορύζεται ςτην παρ. 6.
Ωρθρο 50
Μεταχεύριςη των ιδύων μετοχών
1. Η κατοχό απϐ την εταιρεύα ιδύων μετοχών εύτε ϊμεςα απϐ την ύδια εύτε μϋςω
προςώπου που ενεργεύ ςτο ϐνομϊ του αλλϊ για λογαριαςμϐ τησ, επιφϋρει την
αναςτολό των δικαιωμϊτων που απορρϋουν απϐ τισ μετοχϋσ αυτϋσ. Ειδικϐτερα
ιςχϑουν τα ακϐλουθα:
α) Αναςτϋλλονται τα δικαιώματα παρϊςταςησ ςτη γενικό ςυνϋλευςη και ψόφου.
Οι μετοχϋσ αυτϋσ δεν υπολογύζονται για το ςχηματιςμϐ απαρτύασ.
β) Σα μερύςματα που αντιςτοιχοϑν ςτισ ύδιεσ μετοχϋσ προςαυξϊνουν το μϋριςμα
των λοιπών μετϐχων.
γ) ε περύπτωςη αϑξηςησ κεφαλαύου, το δικαύωμα προτύμηςησ που αντιςτοιχεύ
ςτισ ύδιεσ μετοχϋσ δεν αςκεύται και προςαυξϊνει το δικαύωμα των λοιπών μετϐχων,
εκτϐσ εϊν το ϐργανο που αποφαςύζει την αϑξηςη αποφαςύςει τη μεταβύβαςη του
δικαιώματοσ, ολικϊ ό μερικϊ, ςε πρϐςωπα που δεν ενεργοϑν για λογαριαςμϐ τησ
εταιρεύασ. Αν η αϑξηςη κεφαλαύου πραγματοποιεύται χωρύσ καταβολό ειςφορών, οι
ύδιεσ μετοχϋσ ςυμμετϋχουν ςτην αϑξηςη αυτό.
2. Όταν η εταιρεύα ϋχει αποκτόςει δικϋσ τησ μετοχϋσ εύτε η ύδια εύτε με πρϐςωπο
που ενεργεύ ςτο ϐνομϊ του αλλϊ για λογαριαςμϐ τησ, πρϋπει να αναφϋρονται ςτην
ϋκθεςη διαχεύριςησ τουλϊχιςτον:
α) οι λϐγοι των αποκτόςεων που πραγματοποιόθηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ
εταιρικόσ χρόςησ,
β) ο αριθμϐσ και η ονομαςτικό αξύα των μετοχών που αποκτόθηκαν και
μεταβιβϊςτηκαν κατϊ τη διϊρκεια τησ χρόςησ, καθώσ και το τμόμα του κεφαλαύου
που αντιπροςωπεϑουν,
γ) ςε περύπτωςη κτόςησ ό μεταβύβαςησ απϐ επαχθό αιτύα, η αξύα των μετοχών, και
δ) ο αριθμϐσ και η ονομαςτικό αξύα του ςυνολικοϑ αριθμοϑ των μετοχών που
κατϋχονται απϐ την εταιρεύα, καθώσ και το τμόμα του κεφαλαύου που
αντιπροςωπεϑουν.
Ωρθρο 51
Παροχό πιςτώςεων κ.λπ. για απόκτηςη ιδύων μετοχών
1. Η εταιρεύα δεν επιτρϋπεται, με ποινό ακυρϐτητασ, να προβαύνει ςε
προκαταβολϋσ, να χορηγεύ δϊνεια ό να παρϋχει εγγυόςεισ με ςκοπϐ την απϐκτηςη
των μετοχών τησ απϐ τρύτουσ, εκτϐσ εϊν ςυντρϋχουν οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ:
α) Οι παραπϊνω ςυναλλαγϋσ πραγματοποιοϑνται με ευθϑνη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου με εϑλογουσ ϐρουσ αγορϊσ, ιδύωσ ϐςον αφορϊ τουσ τϐκουσ που
ειςπρϊττει η εταιρεύα και τισ εγγυόςεισ που λαμβϊνει προσ εξαςφϊλιςη των
απαιτόςεών τησ. Η φερεγγυϐτητα του τρύτου ό, ςε περύπτωςη πολυμερών
ςυναλλαγών, κϊθε αντιςυμβαλλομϋνου, πρϋπει να ερευνϊται με την προςόκουςα
επιμϋλεια.
β) Οι παραπϊνω ςυναλλαγϋσ αποφαςύζονται, πριν πραγματοποιηθοϑν, απϐ τη
γενικό ςυνϋλευςη με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα, εκτϐσ εϊν το καταςτατικϐ
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προβλϋπει υψηλϐτερα ποςοςτϊ απαρτύασ ό πλειοψηφύασ. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο
υποβϊλλει ςτη γενικό ςυνϋλευςη γραπτό ϋκθεςη, ςτην οπούα αναφϋρονται οι λϐγοι
τησ ςυναλλαγόσ, το ενδιαφϋρον που αυτό παρουςιϊζει για την εταιρεύα, οι ϐροι τησ
ςυναλλαγόσ, οι κύνδυνοι που αυτό εμπεριϋχει για τη ρευςτϐτητα και τη
φερεγγυϐτητα τησ εταιρεύασ και η τιμό ςτην οπούα ο τρύτοσ θα αποκτόςει τισ
μετοχϋσ. Η ϋκθεςη αυτό υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα.
γ) Η ςυνολικό χρηματοδοτικό ςυνδρομό που παρϋχεται ςε τρύτουσ ςε καμιϊ
περύπτωςη δεν επιτρϋπεται να ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη μεύωςη των ιδύων
κεφαλαύων ςε ποςϐ κατώτερο του οριζομϋνου ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 159. Για τον
υπολογιςμϐ του ποςοϑ αυτοϑ ςυνυπολογύζεται κϊθε μεύωςη των ιδύων κεφαλαύων
που ενδϋχεται να ϋχει προκϑψει με την απϐκτηςη, απϐ την εταιρεύα ό για
λογαριαςμϐ τησ, ιδύων μετοχών ςϑμφωνα με το ϊρθρο 49. Η εταιρεύα
ςυμπεριλαμβϊνει ςτον ιςολογιςμϐ, μεταξϑ των ςτοιχεύων του παθητικοϑ, ϋνα
αποθεματικϐ μη διανεμητϋο, ύςο με το ποςϐ τησ ςυνολικόσ χρηματοδοτικόσ
ςυνδρομόσ.
2. Η παρ. 1 ιςχϑει και προκειμϋνου για προκαταβολϋσ, δϊνεια ό εγγυόςεισ που
χορηγοϑνται απϐ θυγατρικϋσ εταιρεύεσ κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 32 του Ν.
4308/2014, Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα, για την απϐκτηςη μετοχών τησ
μητρικόσ απϐ τρύτουσ, καθώσ και απϐ ομϐρρυθμεσ ό ετερϐρρυθμεσ εταιρεύεσ, ςτισ
οπούεσ ομϐρρυθμο μϋλοσ εύναι η ανώνυμη εταιρεύα.
3. ε περιπτώςεισ ϐπου ςυμβαλλϐμενοι ςε ςυναλλαγό τησ παρ. 1 εύναι μϋλη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου τησ εταιρεύασ ό τησ μητρικόσ εταιρεύασ, κατϊ την ϋννοια
του ϊρθρου 32 του Ν. 4308/2014, Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα, ό η ύδια η μητρικό
εταιρεύα ό πρϐςωπα που ενεργοϑν ςτο ϐνομϊ τουσ, αλλϊ για λογαριαςμϐ των
παραπϊνω προςώπων ό τησ μητρικόσ εταιρεύασ, η ϋκθεςη τησ περ. β΄ τησ παρ. 1
πρϋπει να ςυνοδεϑεται απϐ ϋκθεςη ορκωτοϑ ελεγκτό λογιςτό ό ελεγκτικόσ
εταιρεύασ, απϐ την οπούα εμφαύνεται ϐτι η ςυναλλαγό δεν ςυγκροϑεται με τα
ςυμφϋροντα τησ εταιρεύασ. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ δεν εφαρμϐζεται το ϊρθρο 99.
4. Οι παρ. 1 ϋωσ 3 δεν εφαρμϐζονται ςτισ ςυναλλαγϋσ που λαμβϊνουν χώρα ςτο
πλαύςιο των τρεχουςών ςυναλλαγών των πιςτωτικών και χρηματοδοτικών
ιδρυμϊτων, καθώσ και ςτισ ςυναλλαγϋσ που πραγματοποιοϑνται με ςκοπϐ την
κτόςη μετοχών απϐ ό για το προςωπικϐ τησ εταιρεύασ ό εταιρεύασ ςυνδεδεμϋνησ με
αυτόν. ε κϊθε περύπτωςη, οι ςυναλλαγϋσ αυτϋσ δεν μποροϑν να ϋχουν ωσ
αποτϋλεςμα τη μεύωςη των ιδύων κεφαλαύων ςε ποςϐ κατώτερο του οριζομϋνου
ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 159.
Ωρθρο 52
Αποκτόςεισ ιδύων μετοχών κ.λπ. μϋςω τρύτων
1. Απαγορεϑεται ςε ανώνυμη εταιρεύα να λαμβϊνει δικϋσ τησ μετοχϋσ, καθώσ και
μετοχϋσ μητρικόσ τησ εταιρεύασ, ωσ ενϋχυρο για την εξαςφϊλιςη δανεύων που
χορηγοϑνται απϐ αυτόν ό ϊλλων απαιτόςεών τησ. Η απαγϐρευςη αυτό δεν ιςχϑει
για τισ τρϋχουςεσ ςυναλλαγϋσ πιςτωτικών ιδρυμϊτων και ϊλλων χρηματοδοτικών
οργανιςμών.
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2. Η ανϊληψη, η απϐκτηςη ό η κατοχό μετοχών ανώνυμησ εταιρεύασ απϐ ϊλλη
ανώνυμη εταιρεύα ό εταιρεύα περιοριςμϋνησ ευθϑνησ ό ιδιωτικό κεφαλαιουχικό
εταιρεύα ό ετερϐρρυθμη κατϊ μετοχϋσ εταιρεύα, ςτην οπούα η ανώνυμη εταιρεύα
διαθϋτει, ϊμεςα ό ϋμμεςα, την πλειοψηφύα των δικαιωμϊτων ψόφου ό ςτην οπούα
μπορεύ να αςκόςει, ϊμεςα ό ϋμμεςα κυριαρχικό επιρροό, θεωρεύται ϐτι ϋγιναν απϐ
την ύδια την ανώνυμη εταιρεύα. Σο τεκμόριο αυτϐ ιςχϑει και ςτην περύπτωςη που η
ϊλλη εταιρεύα υπϐκειται ςτο δύκαιο τρύτησ χώρασ και ϋχει νομικό μορφό ανϊλογη
με την μορφό τησ ανώνυμησ εταιρεύασ, τησ ιδιωτικόσ κεφαλαιουχικόσ εταιρεύασ, τησ
εταιρεύασ περιοριςμϋνησ ευθϑνησ ό τησ ετερϐρρυθμησ κατϊ μετοχϋσ εταιρεύασ.
3. Κατϊ παρϋκκλιςη τησ παρ. 1, αποκτόςεισ μετοχών μητρικόσ εταιρεύασ απϐ
θυγατρικό τησ εύναι επιτρεπτϋσ ςτισ περιπτώςεισ που επιτρϋπεται η απϐκτηςη
ιδύων μετοχών κατϊ το ϊρθρο 49. Σο προηγοϑμενο εδϊφιο εφαρμϐζεται και ςτην
ενεχϑραςη μετοχών.
4. Σο ςτοιχεύο α’ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 50 εφαρμϐζεται και ςτισ μετοχϋσ των παρ. 2
και 3 του παρϐντοσ ϊρθρου.
5. Η παρ. 2 του παρϐντοσ δεν εφαρμϐζεται:
α) Όταν η ανϊληψη, η απϐκτηςη ό η κατοχό γύνεται για λογαριαςμϐ προςώπου
διϊφορου του αναλαμβϊνοντοσ, αποκτώντοσ ό κατϋχοντοσ και εφϐςον το
πρϐςωπο αυτϐ δεν εύναι οϑτε η ανώνυμη εταιρεύα που αναφϋρεται ςτην παρ. 3,
οϑτε ϊλλη εταιρεύα ςτην οπούα η ανώνυμη εταιρεύα διαθϋτει ϊμεςα ό ϋμμεςα την
πλειοψηφύα των δικαιωμϊτων ψόφου ό ςτην οπούα μπορεύ να αςκόςει ϊμεςα ό
ϋμμεςα κυριαρχικό επιρροό.
β) Όταν η ανϊληψη, απϐκτηςη ό κατοχό γύνεται απϐ την ϊλλη εταιρεύα ωσ κατ’
επϊγγελμα διενεργοϑςα πρϊξεισ επύ τύτλων και υπϐ την ιδιϐτητϊ τησ αυτό, υπϐ τον
ϐρο ϐτι εύναι μϋλοσ ρυθμιζϐμενησ αγορϊσ που βρύςκεται ό λειτουργεύ ςε κρϊτοσ
μϋλοσ ό ϐτι ϋχει λϊβει ϊδεια λειτουργύασ ό υπϐκειται ςτην εποπτεύα αρχόσ κρϊτουσ
μϋλουσ που εύναι αρμϐδια για την εποπτεύα των κατ’ επϊγγελμα διενεργοϑντων
πρϊξεισ επύ τύτλων, ςτουσ οπούουσ, τηρουμϋνων των διατϊξεων τησ κεύμενησ
νομοθεςύασ, περιλαμβϊνονται και τα πιςτωτικϊ ιδρϑματα.
γ) Όταν η κατοχό μετοχών τησ ανώνυμησ εταιρεύασ απϐ την ϊλλη εταιρεύα εύναι
αποτϋλεςμα απϐκτηςησ η οπούα ϋλαβε χώρα ςε χρϐνο κατϊ τον οπούο η ςχϋςη των
δϑο εταιρειών δεν πληροϑςε τα κριτόρια τησ παρ. 3.
Ωρθρο 53
Κοινωνύα επύ μετοχών
1. Με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 33 παρ. 5, οι μετοχϋσ εύναι αδιαύρετεσ, μποροϑν
ϐμωσ να αποτελϋςουν αντικεύμενο κοινωνύασ.
2. Αν μετοχό ανόκει ό περιϋλθει ςε περιςςϐτερουσ, οι κοινωνού οφεύλουν να
υποδεύξουν ςτην εταιρεύα κοινϐ εκπρϐςωπο. Ενϐςω δεν τον υποδεικνϑουν, τα
δικαιώματα εκ των μετοχών αναςτϋλλονται, δηλώςεισ δε που ϋχουν ςχϋςη με την
μετοχικό ιδιϐτητα των κοινωνών μπορεύ να γύνουν εγκϑρωσ προσ οποιονδόποτε
απϐ αυτοϑσ. Αντύ να υποδεύξουν κοινϐ εκπρϐςωπο, οι κοινωνού μποροϑν να
ζητόςουν το δικαςτικϐ διοριςμϐ διαχειριςτό κατϊ το ϊρθρο 790 του Αςτικοϑ
Κώδικα.
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Ωρθρο 54
Ενϋχυρο και επικαρπύα επύ μετοχών
1. Οι μετοχϋσ μποροϑν να αποτελϋςουν αντικεύμενο ενεχϑρου ό επικαρπύασ.
2. Αν δεν ϋχει ςυμφωνηθεύ κϊτι ϊλλο, ςε περύπτωςη επικαρπύασ ό ενεχϑρου επύ
μετοχών, το δικαύωμα ψόφου ςτη γενικό ςυνϋλευςη αςκεύται απϐ τον επικαρπωτό
ό τον ενεχυραςτό. Σο καταςτατικϐ, ϐπωσ εκϊςτοτε ιςχϑει, μπορεύ να απαγορεϑει
αντύθετη ςυμφωνύα.
3. Σο πρϐςωπο που, ςϑμφωνα με τισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ ϋχει το
δικαύωμα ψόφου, δικαιοϑται να αςκεύ και τα λοιπϊ μη περιουςιακϊ δικαιώματα
του μετϐχου.
Ωρθρο 55
Κλοπό, απώλεια κλπ. του μετοχικού τύτλου
ε περύπτωςη κλοπόσ, απώλειασ ό καταςτροφόσ του τύτλου μετοχόσ, με τισ τυχϐν
υπϊρχουςεσ και μη αποχωριςθεύςεσ απϐ αυτϐν μεριςματαποδεύξεισ, εφαρμϐζονται
τα ϊρθρα 843 και επϐμενα του Κώδικα Πολιτικόσ Δικονομύασ.

ΣΙΣΛΟ 3: ΣΙΣΛΟΙ ΚΣΗΗ ΜΕΣΟΦΨΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Ωρθρο 56
Ϊκδοςη τύτλων κτόςησ μετοχών
1. Η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ να αποφαςύζει με αυξημϋνη απαρτύα και
πλειοψηφύα την ϋκδοςη τύτλων που παρϋχουν ςτουσ δικαιοϑχουσ το
διαπλαςτικϐ δικαύωμα απϐκτηςησ μετοχών που εκδύδονται απϐ την εταιρεύα
(τύτλοι κτόςησ μετοχών). Οι τύτλοι κτόςησ μετοχών μποροϑν να αποτελοϑν
αντικεύμενο διαπραγμϊτευςησ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ΠΜΔ.
2. Η γενικό ςυνϋλευςη με απϐφαςό τησ, που λαμβϊνεται με απλό απαρτύα και
πλειοψηφύα, καθώσ και το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μποροϑν να αποφαςύζουν την
ϋκδοςη τύτλων κτόςησ μετοχών υπϐ τισ προϒποθϋςεισ και εντϐσ των ορύων των
παρ. 1 και 2 του ϊρθρου 24. Η παρ. 5 του ϊρθρου 24 εφαρμϐζεται αναλϐγωσ.
3. Σο ϐργανο που αποφαςύζει την ϋκδοςη των τύτλων κτόςησ μετοχών ορύζει το
χρϐνο, τον τρϐπο και το τυχϐν τύμημα ϋκδοςησ των τύτλων και τον τρϐπο
καταβολόσ του, το χρϐνο και την προθεςμύα ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων και
τουσ λοιποϑσ ϐρουσ ϊςκηςησ του δικαιώματοσ που ενςωματώνουν οι τύτλοι, την
κατηγορύα και τον αριθμϐ των μετοχών που θα εκδοθοϑν, την αξύα ό τον τρϐπο
υπολογιςμοϑ τησ αξύασ των μετοχών, που θα καταβληθεύ κατϊ την ϊςκηςη του
δικαιώματοσ, τον αριθμϐ των μετοχών, των οπούων παρϋχει δικαύωμα κτόςησ
κϊθε τύτλοσ, την προςαρμογό ϐρων των τύτλων και των δικαιωμϊτων τουσ ςε
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περιπτώςεισ εταιρικών πρϊξεων και κϊθε ϊλλη λεπτομϋρεια εφαρμογόσ του
παρϐντοσ ϊρθρου.
4. Αν υπϊρχουν περιςςϐτερεσ κατηγορύεσ μετοχών, για την ϋκδοςη τύτλων
κτόςησ μετοχών απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη καθώσ και για την παροχό εξουςύασ
ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο για την ϋκδοςη τϋτοιων τύτλων εφαρμϐζεται
αναλϐγωσ το ϊρθρο 25 παρ. 3 και 4.
5. τισ αποφϊςεισ των παρ. 1 και 2 εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι διατϊξεισ για τη
δημοςιϐτητα τησ απϐφαςησ για την αϑξηςη του κεφαλαύου. Η δημοςιϐτητα
περιλαμβϊνει και τουσ ϐρουσ ϋκδοςησ των τύτλων κτόςησ μετοχών.
6. ε κϊθε περύπτωςη ϋκδοςησ τύτλων κτόςησ μετοχών παρϋχεται δικαύωμα
προτύμηςησ υπϋρ των μετϐχων κατϊ το χρϐνο τησ ϋκδοςησ, ανϊλογα με τη
ςυμμετοχό τουσ ςτο υφιςτϊμενο κεφϊλαιο. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 26 και 27
εφαρμϐζονται αναλϐγωσ.
7. ε περύπτωςη μερικόσ κϊλυψησ τησ ϋκδοςησ τύτλων κτόςησ μετοχών
εφαρμϐζεται αναλϐγωσ το ϊρθρο 28.
8. Οι τύτλοι κτόςησ μετοχών εύναι ονομαςτικού.
9. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 40 ϋωσ 43 εφαρμϐζονται αναλϐγωσ επύ τύτλων
κτόςησ μετοχών, εκτϐσ αν οι ϐροι των τελευταύων προβλϋπουν διαφορετικϊ.
Ωρθρο 57
Απόκτηςη ιδύων τύτλων κτόςησ μετοχών
1. Η εταιρεύα δεν μπορεύ να προβεύ ςε κϊλυψη δικών τησ τύτλων κτόςησ
μετοχών, οϑτε να λαμβϊνει ςε ενϋχυρο δικοϑσ τησ υφιςτϊμενουσ τύτλουσ κτόςησ
μετοχών τησ ύδιασ ό μετοχών τησ μητρικόσ τησ εταιρεύασ, για την εξαςφϊλιςη
δανεύων που χορηγοϑνται απϐ αυτόν ό ϊλλων απαιτόςεών τησ. Η διϊταξη του
ϊρθρου 51 εφαρμϐζεται αναλϐγωσ.
2. Με την επιφϑλαξη των ϐρων των τύτλων ό ϊλλησ ειδικόσ διϊταξησ νϐμου,
καθώσ και τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ των κατϐχων τύτλων που βρύςκονται
ςτην ύδια θϋςη και των διατϊξεων για την κατϊχρηςη τησ αγορϊσ, η εταιρεύα
μπορεύ, η ύδια ό με πρϐςωπο το οπούο ενεργεύ ςτο ϐνομϊ του αλλϊ για λογαριαςμϐ
τησ, να αποκτόςει τύτλουσ τησ που ϋχουν όδη εκδοθεύ, μϐνο ϐμωσ μετϊ απϐ
απϐφαςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, για την οπούα δεν επιτρϋπεται ανϊθεςη
κατϊ το ϊρθρο 87 παρ. 1, η οπούα αιτιολογεύ την εξυπηρϋτηςη του εταιρικοϑ
ςυμφϋροντοσ απϐ τισ προβλεπϐμενεσ αποκτόςεισ. Η απϐφαςη ορύζει υποχρεωτικϊ
το ςκοπϐ και τουσ ϐρουσ των αποκτόςεων, τον ανώτατο αριθμϐ τύτλων που εύναι
δυνατϐν να αποκτηθοϑν, τη διϊρκεια για την οπούα χορηγεύται η ϋγκριςη, η οπούα
δεν μπορεύ να υπερβαύνει τουσ δώδεκα (12) μόνεσ και, ςε περύπτωςη απϐκτηςησ
απϐ επαχθό αιτύα, τα κατώτατα και ανώτατα ϐρια τησ αξύασ απϐκτηςησ. Οι ωσ ϊνω
προϒποθϋςεισ δεν απαιτοϑνται προκειμϋνου για την απϐκτηςη τύτλων τησ
εταιρεύασ μετϊ απϐ καθολικό μεταβύβαςη περιουςύασ ό απϐ χαριςτικό αιτύα.
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3. Οι αποκτόςεισ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου απϐ επαχθό αιτύα γύνονται με τισ
ακϐλουθεσ πρϐςθετεσ προϒποθϋςεισ:
α) Ότι ϋχει υποβληθεύ ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ϋκθεςη ορκωτοϑ ελεγκτό λογιςτό
ό ελεγκτικόσ εταιρεύασ ςχετικϊ με το εϑλογο του ανώτατου ορύου τησ αξύασ
απϐκτηςησ των τύτλων απϐ την εταιρεύα, λαμβϊνοντασ υπϐψη ϐλουσ τουσ ϐρουσ
των δικαιωμϊτων των τύτλων, καθώσ και την απαγϐρευςη ϊςκηςόσ τουσ απϐ την
εταιρεύα.
β) Η απϐκτηςη των τύτλων δεν επιτρϋπεται να ϋχει ωσ αποτϋλεςμα τη μεύωςη των
ιδύων κεφαλαύων ςε ποςϐ κατώτερο του οριζομϋνου ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 159.
4. Για την απϐκτηςη απϐ την εκδϐτρια ιδύων τύτλων με ςκοπϐ την απϐςβεςη
των υποχρεώςεών τησ που απορρϋουν απϐ αυτοϑσ, η εκδϐτρια υποχρεοϑται να
ακυρώςει αμϋςωσ τουσ αποκτώμενουσ τύτλουσ. Εϊν η απϐκτηςη ιδύων τύτλων
γύνεται λϐγω καθολικόσ μεταβύβαςησ περιουςύασ ό απϐ χαριςτικό αιτύα, η
εκδϐτρια οφεύλει το αργϐτερο μϋςα ςε ϋνα μόνα οπϐ την απϐκτηςό τουσ να
αποφαςύςει εϊν θα ακυρώςει τουσ τύτλουσ ό θα προβεύ ςε εκ νϋου διϊθεςό τουσ,
καθορύζοντασ ςτην περύπτωςη αυτό το χρϐνο και τον τρϐπο διϊθεςησ.
5. Οι τύτλοι που αποκτόθηκαν κατϊ παρϊβαςη των διατϊξεων των
προηγοϑμενων παραγρϊφων πρϋπει να μεταβιβαςθοϑν εντϐσ προθεςμύασ ενϐσ
(1) ϋτουσ απϐ το χρϐνο απϐκτηςόσ τουσ. Αν δεν μεταβιβαςθοϑν ςτην προθεςμύα
αυτό, ακυρώνονται.
Ωρθρο 58
Ωςκηςη δικαιώματοσ
1. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ κτόςησ μετοχών γύνεται με μονομερό δόλωςη του
δικαιοϑχου προσ την εταιρεύα, ϋναντι καταβολόσ ςε αυτόν ποςοϑ, το ϑψοσ ό ο
τρϐποσ προςδιοριςμοϑ του οπούου ϋχει οριςθεύ απϐ το ϐργανο που αποφϊςιςε
την ϋκδοςη των τύτλων ό εξουςιοδοτόθηκε ςχετικώσ. Ενϐςω η εκδϐτρια ϋχει
ύδιουσ τύτλουσ κτόςησ μετοχών ό τύτλουσ κτόςησ μετοχών τησ μητρικόσ τησ
εταιρεύασ, απαγορεϑεται η ϊςκηςη του εξ αυτών δικαιώματοσ.
2. Απαγορεϑεται η ονομαςτικό αξύα των μετοχών που εκδύδονται με την ϊςκηςη
δικαιωμϊτων κτόςησ μετοχών να υπερβαύνει το ϊθροιςμα του ποςοϑ που
προβλϋπεται ςτην παρ. 1 και του τυχϐν ποςοϑ που καταβλόθηκε ςτην εταιρεύα
κατϊ την απϐκτηςη των τύτλων.
3. Με την ϊςκηςη του δικαιώματοσ κτόςησ μετοχών και την καταβολό του
προβλεπϐμενου ςτην παρ. 1 ποςοϑ, ςϑμφωνα με τα παραπϊνω, επϋρχεται
αϑξηςη του κεφαλαύου ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτην απϐφαςη ϋκδοςησ
των τύτλων. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τησ εταιρεύασ υποχρεοϑται εντϐσ δϑο (2)
μηνών απϐ τη λόξη τησ προθεςμύασ ϊςκηςησ του δικαιώματοσ κτόςησ μετοχών
να αναπροςαρμϐςει το περύ κεφαλαύου ϊρθρο του καταςτατικοϑ, τηρώντασ τισ
διατυπώςεισ δημοςιϐτητασ.
4. Κατϊ την ϊςκηςη του δικαιώματοσ κτόςησ μετοχών δεν ιςχϑουν οι διατϊξεισ
για το δικαύωμα προτύμηςησ των μετϐχων ςε περύπτωςη αϑξηςησ κεφαλαύου.

42

5. Για ϐςο χρονικϐ διϊςτημα παραμϋνουν ςε ιςχϑ οι τύτλοι κτόςησ μετοχών,
ςχηματύζεται αποθεματικϐ, μη δυνϊμενο να διανεμηθεύ, ύςο με το τυχϐν ποςϐ
του τιμόματοσ που καταβλόθηκε ςτην εταιρεύα κατϊ την απϐκτηςη των τύτλων.
ε περύπτωςη που παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα για την ϊςκηςη των
δικαιωμϊτων κτόςησ μετοχών, το καταβληθϋν τύμημα προςαυξϊνει τον
λογαριαςμϐ απϐ την ϋκδοςη μετοχών υπϋρ το ϊρτιο.

ΣΙΣΛΟ 4: ΟΜΟΛΟΓΙΕ
Ωρθρο 59
Γενικϋσ διατϊξεισ
1. Ομολογιακϐ εύναι το δϊνειο που εκδύδεται απϐ ανώνυμη εταιρεύα (εκδϐτρια)
και διαιρεύται ςε ομολογύεσ, οι οπούεσ αντιπροςωπεϑουν απαύτηςη του ό των
ομολογιοϑχων ϋναντι τησ εκδϐτριασ κατϊ τουσ ϐρουσ του δανεύου. Η ανϊληψη
του ομολογιακοϑ δανεύου απϐ ϋνα πρϐςωπο ό η ςυγκϋντρωςη ϐλων των
ομολογιών ςε ϋνα ομολογιοϑχο, καθώσ και η ενςωμϊτωςη του δανεύου ςε μύα
ομολογύα δεν αύρουν το χαρακτόρα του δανεύου ωσ ομολογιακοϑ.
2. Για την ϋκδοςη ομολογιακοϑ δανεύου αποφαςύζει το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο,
εκτϐσ αν ο νϐμοσ ό το καταςτατικϐ ορύζουν διαφορετικϊ. Με απϐφαςη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου μπορεύ να εξουςιοδοτεύται μϋλοσ ό μϋλη του για να
καθορύζουν τουσ ϐρουσ του δανεύου, εκτϐσ απϐ το ϑψοσ και την κατηγορύα του.
3. Οι ομολογύεσ μποροϑν να αποτελοϑν αντικεύμενο διαπραγμϊτευςησ ςε
ρυθμιζϐμενεσ αγορϋσ, ςε ΠΜΔ ό ςε μηχανιςμοϑσ οργανωμϋνησ διαπραγμϊτευςησ
(ΜΟΔ), κατϊ την ϋννοια τησ περύπτωςησ 23 του ϊρθρου 4 του Ν. 4514/2018.
4. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων για τη διϊθεςη ομολογιακοϑ δανεύου με
δημϐςια προςφορϊ, η ϋκδοςη ομολογιακών δανεύων οποιαςδόποτε κατηγορύασ
δεν υπϐκειται ςε περιοριςμϐ ποςοϑ, εκτϐσ αν ςτο καταςτατικϐ τησ εκδϐτριασ
ορύζεται διαφορετικϊ.
5. Οι ομολογύεσ μποροϑν να εύναι ενςώματεσ ό ϊυλεσ, ονομαςτικϋσ ό ανώνυμεσ.
Κατ’ εξαύρεςη εύναι υποχρεωτικϊ ονομαςτικϋσ οι ομολογύεσ που εύναι
μετατρϋψιμεσ ςε μετοχϋσ, καθώσ και οι ομολογύεσ που εύναι ανταλλϊξιμεσ με
ομολογύεσ ό ϊλλουσ τύτλουσ, που εύναι εκ του νϐμου ονομαςτικού. την
περύπτωςη ενςώματων ομολογιών δεν απαιτεύται να αναγρϊφονται ϐλοι οι ϐροι
των ομολογιών ςτουσ τύτλουσ, αλλϊ αρκεύ να αναφϋρονται η επωνυμύα τησ
εκδϐτριασ, το ϑψοσ του ομολογιακοϑ δανεύου, η ονομαςτικό αξύα τησ ομολογύασ,
το επιτϐκιο, η λόξη του ομολογιακοϑ δανεύου, οι τυχϐν εξαςφαλύςεισ, η
ημερομηνύα του προγρϊμματοσ και, αν εκδύδονται περιςςϐτερεσ ςειρϋσ
ομολογιών υπϐ το ύδιο πρϐγραμμα, η ςειρϊ ςτην οπούα ανόκουν οι ομολογύεσ
που ενςωματώνονται ςτον τύτλο. την περύπτωςη των ϊυλων ομολογιών οι ϐροι
του ομολογιακοϑ δανεύου πρϋπει να ορύζουν οριςμϋνο κεντρικϐ αποθετόριο
τύτλων ό πιςτωτικϐ ύδρυμα ό επιχεύρηςη επενδϑςεων που δϑναται να φυλϊςςει
χρηματοπιςτωτικϊ μϋςα, που θα τηροϑν το μητρώο των ομολογιοϑχων.
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6. Επιτρϋπεται η ακινητοπούηςη του ςυνϐλου ό μϋρουσ των ομολογιών ενϐσ
ομολογιακοϑ δανεύου εκ μϋρουσ τησ εκδϐτριασ ό κατϐχου ομολογιών. Η
ακινητοπούηςη νοεύται υπϐ την ϋννοια του ϊρθρου 2 παρ. 1 ςημ. 3 του Κανονιςμοϑ
(ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 23ησ
Ιουλύου 2014 ςχετικϊ με τη βελτύωςη του διακανονιςμοϑ αξιογρϊφων ςτην
Ευρωπαώκό Ένωςη και τα κεντρικϊ αποθετόρια τύτλων και για την τροποπούηςη
των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 236/2012
(ΕΕ L 257/28.8.2014). Η ακινητοπούηςη διενεργεύται με τη κατϊθεςη των τύτλων
των ομολογιών ςε κεντρικϐ αποθετόριο τύτλων. τη ςυνϋχεια το κεντρικϐ
αποθετηριο τύτλων καταχωρύζει τουσ δικαιοϑχουσ των ομολογιών ςε μητρώο με
βϊςη την κατανομό που προςδιορύζει η εταιρεύα ό ο κϊτοχοσ των ομολογιών, που
καταθϋτει τισ ομολογύεσ προσ ακινητοπούηςη. Επύ ακινητοπούηςησ ομολογιοϑχοι
λογύζονται τα πρϐςωπα που καταχωρύζονται ςε ςχετικϐ μητρώο που τηρεύ το
κεντρικϐ αποθετόριο.
Ωρθρο 60
Όροι και πρόγραμμα ομολογιακού δανεύου
1. Οι ϐροι του ομολογιακοϑ δανεύου, ιδύωσ αυτού που αφοροϑν το ανώτατο ποςϐ
του δανεύου, τη μορφό, την ονομαςτικό αξύα ό τον αριθμϐ των ομολογιών, τον
τρϐπο καταβολόσ του ομολογιακοϑ δανεύου, το επιτϐκιο, τον τρϐπο
προςδιοριςμοϑ τοϑτου, τα ωφελόματα και τισ εξαςφαλύςεισ που παρϋχονται
ςτουσ ομολογιοϑχουσ, τον οριςμϐ πληρεξουςύου καταβολών, την οργϊνωςη των
ομολογιοϑχων ςε ομϊδα, το εφαρμοςτϋο δύκαιο, τα αρμϐδια δικαςτόρια, την
τυχϐν ςυμφωνύα διαιτηςύασ, το χρϐνο αποπληρωμόσ και εν γϋνει τησ εξϐφληςησ
των υποχρεώςεων που απορρϋουν απϐ τισ ομολογύεσ, τη διαδικαςύα
καταγγελύασ και την προθεςμύα μϋςα ςτην οπούα πρϋπει να διατεθοϑν οι
ομολογύεσ, καθορύζονται ελεϑθερα απϐ την εκδϐτρια.
2. Σο ομολογιακϐ δϊνειο μπορεύ να περιλαμβϊνει και ϊλλουσ ϐρουσ. Ενδεικτικϊ
επιτρϋπονται οι ακϐλουθοι ϐροι:
α) Ότι αντύ καταβολόσ τϐκου θα αποδύδονται ςτουσ ομολογιοϑχουσ ϊλλεσ
ομολογύεσ που εκδύδονται απϐ την εκδϐτρια για τον ςκοπϐ αυτϐν.
β) Ότι το ομολογιακϐ δϊνειο δεν ϋχει ρητό λόξη, οπϐτε η εκδϐτρια εξοφλεύ το
ομολογιακϐ δϊνειο κατϊ τον χρϐνο τησ επιλογόσ τησ.
γ) Ότι η υποχρϋωςη καταβολόσ τϐκου ό επιςτροφόσ του κεφαλαύου τελεύ υπϐ
αύρεςη.
δ) Ότι οι ομολογιοϑχοι δανειςτϋσ θα ικανοποιοϑνται μετϊ απϐ τουσ υπϐλοιπουσ
πιςτωτϋσ τησ εκδϐτριασ ό μετϊ απϐ οριςμϋνη κατηγορύα πιςτωτών.
ε) Ότι το ομολογιακϐ δϊνειο εύναι εξαςφαλιςμϋνο με εμπρϊγματεσ ό ϊλλεσ
αςφϊλειεσ.
Σο επιτϐκιο του ομολογιακοϑ δανεύου ςυμφωνεύται ελευθϋρωσ, χωρύσ να
εφαρμϐζονται οι κεύμενεσ διατϊξεισ για το ανώτατο δικαιοπρακτικϐ επιτϐκιο.
3. Η εκδϐτρια εκδύδει πρϐγραμμα του ομολογιακοϑ δανεύου, το οπούο περιϋχει
τουσ ϐρουσ του δανεύου και δεςμεϑει τον ομολογιοϑχο και κϊθε καθολικϐ ό
ειδικϐ διϊδοχϐ του, καθώσ και κϊθε τρύτο που ϋλκει δικαιώματα απϐ τα
παραπϊνω πρϐςωπα.
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4. το πρϐγραμμα ορύζονται επύςησ ο τρϐποσ απϐδειξησ τησ ιδιϐτητασ του
ομολογιοϑχου για την εύςπραξη των τϐκων και του κεφαλαύου και γενικϊ για
την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων απϐ τισ ομολογύεσ. Αν το πρϐγραμμα δεν περιϋχει
ςχετικό πρϐβλεψη, ςε περύπτωςη ενςώματων ομολογιών απαιτεύται η
προςκϐμιςη των τύτλων και η ςημεύωςη τησ ϊςκηςησ του δικαιώματοσ επ’
αυτών, ενώ ςε περύπτωςη ϊυλων ομολογιών η προςκϐμιςη βεβαύωςησ του
οικεύου κεντρικοϑ αποθετηρύου τύτλων, πιςτωτικοϑ ιδρϑματοσ ό επιχεύρηςησ
επενδϑςεων.
5. ε περύπτωςη που δεν εκδύδεται ενημερωτικϐ δελτύο ςε ςχϋςη με το
ομολογιακϐ δϊνειο, το πρϐγραμμα πρϋπει να περιϋχει τον ιςτϐτοπο, ςτον οπούο
εύναι αναρτημϋνεσ οι χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ για τισ τρεισ τελευταύεσ
χρόςεισ τησ εταιρεύασ, ςτο μϋτρο που υφύςτανται. Αν δεν υπϊρχει τϋτοιοσ
ιςτϐτοποσ, οι χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ πρϋπει να προςαρτώνται ςτο
πρϐγραμμα.
6. Απϐ τη λόξη του ομολογιακοϑ δανεύου ο ομολογιοϑχοσ αςκεύ τα δικαιώματϊ
του ατομικώσ, εκτϐσ εϊν προβλϋπουν διαφορετικϊ οι ϐροι του δανεύου.
7. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του Πτωχευτικοϑ Κώδικα, δεν επιτρϋπεται
η τροποπούηςη του δανεύου με ϐρουσ που εύναι δυςμενϋςτεροι για τουσ
ομολογιοϑχουσ των αρχικών, εκτϐσ εϊν η ςυνϋλευςη των ομολογιοϑχων ϋχει
δώςει την ϋγκριςό τησ με πλειοψηφύα δϑο τρύτων (2/3) του ςυνϐλου τησ
ονομαςτικόσ αξύασ των ομολογιών, οι κϊτοχοι των οπούων ϋχουν δικαύωμα
ψόφου. Η ϋγκριςη αυτό δημοςιεϑεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 68.
8. Ενδεικτικϊ η ςυνϋλευςη των ομολογιοϑχων μπορεύ να εγκρύνει ςϑμφωνα με
την προηγοϑμενη παρϊγραφο την τροποπούηςη του προγρϊμματοσ ςε ςχϋςη με
τα ακϐλουθα θϋματα:
α) τη μεταβολό του χρϐνου που καθύςτανται απαιτητού οι τϐκοι, για την
μεταβολό του ϑψουσ του επιτοκύου ό ακϐμη και για τον μηδενιςμϐ αυτοϑ·
β) τη μεταβολό του χρϐνου που καθύςταται απαιτητϐ το κεφϊλαιο ό και για τον
περιοριςμϐ του ϑψουσ του κεφαλαύου·
γ) την ειςαγωγό ϐρου ςϑμφωνα με τον οπούο οι ομολογιοϑχοι δανειςτϋσ θα
ικανοποιοϑνται μετϊ απϐ οριςμϋνουσ ό ϐλουσ τουσ υπολούπουσ πιςτωτϋσ·
δ) την κεφαλαιοπούηςη του ομολογιακοϑ δανεύου ό την τροπό του ςε ϊλλουσ
τύτλουσ ό για την ανταλλαγό των ομολογιών με τύτλουσ εκδϐςεωσ τησ εκδϐτριασ
ό τρύτου·
ε) την εναλλαγό υποθηκικόσ ό ενεχυρικόσ τϊξησ ό για την υποκατϊςταςη
αςφαλειών του ομολογιακοϑ δανεύου με ϊλλεσ ό για την παραύτηςη απϐ
αςφϊλειεσ·
ςτ) την παραύτηςη απϐ το δικαύωμα καταγγελύασ ό τον περιοριςμϐ αυτοϑ·
ζ) για τη μεταβολό του νομύςματοσ του ομολογιακοϑ δανεύου·
η) την αναδοχό, ςτερητικό ό ςωρευτικό, των υποχρεώςεων απϐ το ομολογιακϐ
δϊνειο·
θ) την τροποπούηςη οποιουδόποτε ϊλλου ϐρου του προγρϊμματοσ ό
οποιαςδόποτε ςϑμβαςησ ςε ςχϋςη με το ομολογιακϐ δϊνειο.
Ωρθρο 61
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Μεταβύβαςη ομολογιών
1. Οι ομολογύεσ μεταβιβϊζονται ελεϑθερα, εκτϐσ εϊν ορύζεται διαφορετικϊ ςτουσ
ϐρουσ του δανεύου ςϑμφωνα με την παρ. 5 του ϊρθρου 43.
2. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 41 και 42 εφαρμϐζονται αναλϐγωσ επύ ομολογιών.
Οι ανώνυμεσ ομολογύεσ μεταβιβϊζονται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ που διϋπουν
τη μεταβύβαςη κινητών πραγμϊτων.
Ωρθρο 62
Απόκτηςη ομολογιών από την εκδότρια
1. Με την επιφϑλαξη των ϐρων του δανεύου ό των διατϊξεων του παρϐντοσ
νϐμου ό ϊλλησ ειδικόσ διϊταξησ νϐμου, επιτρϋπεται χωρύσ ποςοτικϐ, χρονικϐ ό
ϊλλο περιοριςμϐ η απϐκτηςη ιδύων ομολογιών απϐ την εκδϐτρια, καθώσ και η εκ
νϋου διϊθεςό τουσ.
2. ε περύπτωςη απϐκτηςησ απϐ την εκδϐτρια ιδύων ομολογιών με ςκοπϐ την
οριςτικό μεύωςη των υποχρεώςεών τησ που απορρϋουν απϐ το δϊνειο, η
εκδϐτρια υποχρεοϑται να ακυρώςει τισ αποκτώμενεσ ομολογύεσ αμϋςωσ. Εϊν η
απϐκτηςη ιδύων ομολογιών γύνεται λϐγω καθολικόσ διαδοχόσ ό δωρεϊσ, η
εκδϐτρια οφεύλει το αργϐτερο μϋςα ςε ϋνα μόνα απϐ την απϐκτηςό τουσ να
γνωςτοποιόςει προσ τουσ ομολογιοϑχουσ του ύδιου προγρϊμματοσ εϊν θα
ακυρώςει τισ ομολογύεσ ό θα προβεύ ςε εκ νϋου διϊθεςό τουσ, καθορύζοντασ
ςτην περύπτωςη αυτό το χρϐνο και τον τρϐπο διϊθεςησ.
3. Εϊν οι ομολογύεσ που αποκτώνται απϐ την εκδϐτρια εύναι μετατρϋψιμεσ ό
ανταλλϊξιμεσ, ολικϊ ό μερικϊ, με μετοχϋσ τησ εκδϐτριασ, απαγορεϑεται ςτην
εκδϐτρια η ϊςκηςη του δικαιώματοσ μετατροπόσ ό ανταλλαγόσ. Κατ’ εξαύρεςη
επιτρϋπεται η ανταλλαγό ανταλλϊξιμων ομολογιών, εϊν κατϊ το χρϐνο τησ
ανταλλαγόσ ςυντρϋχουν γι αυτόν οι προβλεπϐμενεσ απϐ το ϊρθρο 49
προϒποθϋςεισ για την κτόςη ιδύων μετοχών, τουλϊχιςτον μϋχρι του ποςοϑ των
ανταλλαςςϐμενων ιδύων μετοχών.
Ωρθρο 63
υνϋλευςη των ομολογιούχων
1. Η οργϊνωςη των ομολογιοϑχων ομολογιακοϑ δανεύου ςε ομϊδα εύναι
υποχρεωτικό:
α) ςε περύπτωςη ϋκδοςησ οποιουδόποτε εύδουσ δανεύου που ειςϊγεται ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ΠΜΔ, εκτϐσ αν ϋχει διϊρκεια κατϊ την ϋκδοςό του
μικρϐτερη του ενϐσ (1) ϋτουσ,
β) ςε περύπτωςη ϋκδοςησ ομολογιακοϑ δανεύου των ϊρθρων 10 και 11 του
νϐμου 3156/2003 και
γ) ςε κϊθε περύπτωςη ϋκδοςησ ομολογιακοϑ δανεύου, που εξαςφαλύζεται με
εμπρϊγματεσ αςφϊλειεσ.
ε κϊθε ϊλλη περύπτωςη, η οργϊνωςη των ομολογιοϑχων ςε ομϊδεσ εύναι
προαιρετικό. Η ομϊδα δεν ϋχει νομικό προςωπικϐτητα.
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2. Η ομϊδα των ομολογιοϑχων λαμβϊνει αποφϊςεισ ςε ςυνϋλευςη ςϑμφωνα με
τα προβλεπϐμενα ςτουσ ϐρουσ του δανεύου, δεν επιτρϋπεται ϐμωσ να
καθιερώνει ϊνιςη μεταχεύριςη μεταξϑ των ομολογιοϑχων, εκτϐσ αν ςυναινεύ ο
ομολογιοϑχοσ που υφύςταται δυςμενό μεταχεύριςη. Ειδικϊ για τισ αποφϊςεισ
των παρ. 7 και 8 του ϊρθρου 60, ςτο μϋτρο που αφοροϑν ςυμφωνύα εξυγύανςησ
του ϊρθρου 100 του Πτωχευτικοϑ Κώδικα ό ςχϋδιο αναδιοργϊνωςησ του
ϊρθρου 107 του Πτωχευτικοϑ Κώδικα, η απαιτοϑμενη πλειοψηφύα δεν μπορεύ
να υπερβαύνει τα δϑο τρύτα (2/3) τησ ςυνολικόσ ονομαςτικόσ αξύασ των
ομολογιών με δικαύωμα ψόφου.
3. Κϊθε ομολογύα παρϋχει δικαύωμα μιασ ψόφου ςτη ςυνϋλευςη των
ομολογιοϑχων. Αν δεν ϋχει ςυμφωνηθεύ κϊτι ϊλλο, ςε περύπτωςη επικαρπύασ ό
ενεχϑρου επύ ομολογιών, το δικαύωμα ψόφου ςτη ςυνϋλευςη των ομολογιοϑχων
αςκεύται απϐ τον επικαρπωτό ό τον ενεχυραςτό. Οι ϐροι του δανεύου μπορεύ να
απαγορεϑουν αντύθετη ςυμφωνύα.
4. Η εκδϐτρια ςτερεύται του δικαιώματοσ ψόφου για τισ ομολογύεσ τισ οπούεσ
κατϋχει η ύδια. Σο πρϐγραμμα δϑναται να προβλϋπει ϐτι ςτεροϑνται του
δικαιώματοσ ψόφου και πρϐςωπα που ςυνδϋονται με την εκδϐτρια με τουσ
δεςμοϑσ που ορύζει το πρϐγραμμα. ε περύπτωςη ομολογιακών δανεύων
ειςηγμϋνων ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ςε ΠΜΔ ςτερεύται ςε κϊθε περύπτωςη του
δικαιώματοσ ψόφου ςτη ςυνϋλευςη των ομολογιοϑχων πρϐςωπο που κατϋχει
ποςοςτϐ που αντιπροςωπεϑει τουλϊχιςτον το ϋνα τϋταρτο (1/4) του
κεφαλαύου τησ εκδϐτριασ. Ομολογιοϑχοσ δεν μπορεύ να εκπροςωπηθεύ ςτη
ςυνϋλευςη απϐ πρϐςωπο που ϋχει κϊποια απϐ τισ ιδιϐτητεσ τησ παρ. 2 του
ϊρθρου 99 ςε ςχϋςη με την εκδϐτρια.
5. Η ςυνϋλευςη των ομολογιοϑχων ςυγκαλεύται οποτεδόποτε απϐ τον
εκπρϐςωπο των ομολογιοϑχων ό το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ό τον εκκαθαριςτό ό
το ςϑνδικο τησ πτώχευςησ τησ εκδϐτριασ. Οι ϐροι του δανεύου προβλϋπουν
υποχρεωτικϊ το ελϊχιςτο ποςοςτϐ επύ του ςυνολικοϑ ανεξϐφλητου υπολούπου
του ομολογιακοϑ δανεύου, που πρϋπει να ςυγκεντρώνουν ϋνασ ό περιςςϐτεροι
ομολογιοϑχοι, προκειμϋνου να μποροϑν να ζητόςουν απϐ τον εκπρϐςωπο των
ομολογιοϑχων τη ςϑγκληςη τησ ςυνϋλευςησ των ομολογιοϑχων. ε κϊθε
περύπτωςη, η πρϐςκληςη δημoςιεϑεται ό αποςτϋλλεται με τα μϋςα που
προβλϋπουν οι ϐροι του δανεύου ςε ϐλουσ τουσ ομολογιοϑχουσ με ευθϑνη του
ςυγκαλοϑντοσ και αναφϋρει τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ.
6. Αν δεν προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτον παρϐντα νϐμο ό ςτουσ ϐρουσ του
δανεύου, για τη ςϑγκληςη, τη λειτουργύα και τη λόψη των αποφϊςεων τησ
ςυνϋλευςησ των ομολογιοϑχων, καθώσ και για την ελαττωματικϐτητα τοϑτων,
εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι διατϊξεισ περύ γενικών ςυνελεϑςεων των μετϐχων.
Συχϐν ακυρϐτητα τησ απϐφαςησ τησ ςυνϋλευςησ των ομολογιοϑχων για
οποιονδόποτε λϐγο δεν μπορεύ να προταθεύ μετϊ πϊροδο ϋξι μηνών απϐ τη λόψη
τησ απϐφαςησ.
Ωρθρο 64
Εκπρόςωποσ των ομολογιούχων
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1. ε κϊθε περύπτωςη οργϊνωςησ των ομολογιοϑχων ςε ομϊδα, ορύζεται
υποχρεωτικϊ απϐ την εκδϐτρια εκπρϐςωποσ των ομολογιοϑχων με ϋγγραφη
ςϑμβαςη.
2. Εκπρϐςωποσ των ομολογιοϑχων ορύζεται μϐνο πιςτωτικϐ ύδρυμα ό εταιρεύα
ςυνδεδεμϋνη κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 32 του Ν. 4308/2014, Ελληνικϊ
Λογιςτικϊ Πρϐτυπα, με πιςτωτικϐ ύδρυμα ό επιχεύρηςη επενδϑςεων ό κεντρικϐ
αποθετόριο τύτλων ό διαχειριςτόσ οργανιςμών εναλλακτικών επενδϑςεων
(ΔΟΕΕ) κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 4 παρ. 1 ςτοιχ. (β) (αα) Ν. 4209/2013 (Α’
253) ό διαχειριςτόσ εταιρεύασ επιχειρηματικοϑ κεφαλαύου κατϊ την ϋννοια του
ϊρθρου 3 ςτοιχ. (γ) του κανονιςμοϑ (ΕΕ) 345/2013 ό πολυμερόσ τρϊπεζα
ανϊπτυξησ απϐ τισ αναφερϐμενεσ ςτο ϊρθρο 117 του κανονιςμοϑ (ΕΕ)
575/2013. ε περύπτωςη που υπϊρχει μϐνο ϋνασ ομολογιοϑχοσ, αυτϐσ μπορεύ να
ορύζεται ωσ εκπρϐςωποσ, ακϐμη και αν δεν πληρού τησ προϒποθϋςεισ του
προηγοϑμενου εδαφύου.
3. Απαγορεϑεται o οριςμϐσ ωσ εκπροςώπου των ομολογιοϑχων:
α) τησ εκδϐτριασ ό ςυνδεδεμϋνησ με αυτόν επιχεύρηςησ, κατϊ την ϋννοια του
ϊρθρου 32 του Ν. 4308/2014, Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα·
β) εταιρεύασ που ϋχει παρϊςχει οποιουδόποτε εύδουσ εμπρϊγματη ό προςωπικό
αςφϊλεια για την εξαςφϊλιςη υποχρεώςεων που απορρϋουν απϐ το ομολογιακϐ
δϊνειο·
γ) εταιρεύασ η οπούα ϋχει εκδώςει μετοχϋσ, ομολογύεσ ό ϊλλουσ τύτλουσ που εύναι
ανταλλϊξιμοι ςτο πλαύςιο του ομολογιακοϑ δανεύου. Η απαγϐρευςη αυτό δεν
ιςχϑει εϊν το ϊθροιςμα τησ αξύασ των μετοχών, ομολογιών και ϊλλων τύτλων
πoυ ϋχει εκδώςει η εταιρεύα, που πρϐκειται να οριςθεύ ωσ εκπpϐςωποσ των
ομολογιοϑχων, δεν υπερβαύνει ποςοςτϐ πϋντε τοισ εκατϐ (5%) τησ ςυνολικόσ
αξύασ των μετοχών, ομολογιών και ϊλλων τύτλων που προςφϋρονται ςτο
πλαύςιο τησ ανταλλαγόσ.
Ωρθρο 65
Καθόκοντα εκπροςώπου
1. Ο εκπρϐςωποσ εκπροςωπεύ τουσ ομολογιοϑχουσ ϋναντι τησ εκδϐτριασ και των
τρύτων και ενεργεύ για την προϊςπιςη των ςυμφερϐντων των ομολογιοϑχων
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του νϐμου αυτοϑ, τουσ ϐρουσ του δανεύου και τισ
αποφϊςεισ τησ ςυνϋλευςησ των ομολογιοϑχων.
2. Ο εκπρϐςωποσ ςυνεργϊζεται με το διαχειριςτό του ςυςτόματοσ ϊυλων
τύτλων για την καταχώριςη των ομολογιών ςτουσ λογαριαςμοϑσ των
δικαιοϑχων τουσ και την παρακολοϑθηςη των μεταβολών ςτα πρϐςωπα αυτών.
3. Ο εκπρϐςωποσ εκπροςωπεύ τουσ ομολογιοϑχουσ δικαςτικώσ και εξωδύκωσ.
Ειδικϐτερα:
α) Όπου κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ απαιτεύται η εγγραφό του ονϐματοσ του
ομολογιοϑχου, εγγρϊφεται η επωνυμύα του εκπροςώπου των ομολογιοϑχων και
ο ακριβόσ προςδιοριςμϐσ του ομολογιακοϑ δανεύου, με την επιφϑλαξη των
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διατϊξεων για την καταχώριςη δικαιοϑχων ϊυλων ομολογιών και ομολογιών
που υπϐκεινται ςε ακινητοπούηςη.
β) Ο εκπρϐςωποσ των ομολογιοϑχων αςκεύ ςτο ϐνομϊ του, με μνεύα τησ
ιδιϐτητϊσ του και του ϐτι ενεργεύ για λογαριαςμϐ τησ ομϊδασ των
ομολογιοϑχων, χωρύσ να απαιτεύται ειδικό εξουςιοδϐτηςη απϐ τη ςυνϋλευςη
των ομολογιοϑχων, εκτϐσ εϊν τϋτοια ειδικό εξουςιοδϐτηςη απαιτεύται κατϊ
τουσ ϐρουσ του ομολογιακοϑ δανεύου ό τησ ςϑμβαςησ οριςμοϑ του εκπροςώπου,
τα κϊθε εύδουσ ϋνδικα μϋςα και βοηθόματα, τακτικϊ και ϋκτακτα, με τα οπούα
ςκοπεύται η παροχό οριςτικόσ ό προςωρινόσ ϋνδικησ προςταςύασ, τισ κϊθε
εύδουσ διαδικαςτικϋσ πρϊξεισ και ενϋργειεσ κατϊ τη διαδικαςύα τησ
αναγκαςτικόσ εκτϋλεςησ, περιλαμβανομϋνησ και τησ κατϊςχεςησ, τησ
αναγγελύασ και επαλόθευςησ των απαιτόςεων των ομολογιοϑχων ςε
πλειςτηριαςμοϑσ, πτωχεϑςεισ, ειδικϋσ ό δικαςτικϋσ εκκαθαρύςεισ και τισ δύκεσ
που αφοροϑν την εκτϋλεςη ό την πτώχευςη και κϊθε ϊλλη διαδικαςύα
αναγκαςτικόσ ό ςυλλογικόσ εκτϋλεςησ.
γ) Για την παραύτηςη απϐ ϋνδικο βοόθημα ό ϋνδικο μϋςο, την υποβολό αύτηςησ
πτώχευςησ ό θϋςησ υπϐ την ειδικό διαχεύριςη του νϐμου 4307/2014 τησ
εκδϐτριασ ό ϊλλου υπϐχρεου, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του ομολογιακοϑ δανεύου,
καθώσ και για το ςυμβιβαςμϐ, την κατϊρτιςη ςυμφωνύασ εξυγύανςησ του
ϊρθρου 100 του Πτωχευτικοϑ Κώδικα με την εκδϐτρια ό ϊλλο υπϐχρεο
ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του ομολογιακοϑ δανεύου ό την παροχό ψόφου ςε
ςχϋδιο αναδιοργϊνωςησ κατϊ τα ϊρθρα 107 επ. του Πτωχευτικοϑ Κώδικα,
απαιτεύται απϐφαςη τησ ςυνϋλευςησ των ομολογιοϑχων.
4. Ο εκπρϐςωποσ καταθϋτει, αμϋςωσ με την εύςπραξό τουσ, τα κεφϊλαια που
προορύζονται για την εξϐφληςη υποχρεώςεων απϐ τα ομολογιακϐ δϊνεια,
υποχρεωτικϊ ςε χωριςτό ϋντοκη κατϊθεςη που τηρεύται ςε πιςτωτικϐ ύδρυμα
που λειτουργεύ νϐμιμα ςτην Ελλϊδα ό ςε ϊλλα κρϊτη του Ευρωπαώκοϑ
Οικονομικοϑ Φώρου. την κατϊθεςη γύνεται ειδικό μνεύα ϐτι αυτό αποτελεύ
χωριςτό περιουςύα διακριτό απϐ την περιουςύα του εκπροςώπου των
ομολογιοϑχων και του πιςτωτικοϑ ιδρϑματοσ ςτο οπούο κατατύθεται. Σα
κεφϊλαια και οι τϐκοι αποδύδονται ςτουσ ομολογιοϑχουσ κατϊ το λϐγο των
απαιτόςεων καθενϐσ απϐ αυτοϑσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο ομολογιακϐ δϊνειο.
Εμπρϊγματη αςφϊλεια που παρϋχεται για λογαριαςμϐ των ομολογιοϑχων και
τα χρηματικϐ κεφϊλαια, που ειςπρϊττει ο εκπρϐςωποσ για λογαριαςμϐ τουσ ό
κινητϋσ αξύεσ που κατατύθενται ςε αυτϐν, δεν υπϐκεινται ςε κατϊςχεςη,
ςυμψηφιςμϐ ό ϊλλου εύδουσ δϋςμευςη απϐ τον ύδιο τον εκπρϐςωπο των
ομολογιοϑχων ό τουσ δανειςτϋσ του οϑτε περιλαμβϊνονται ςτην πτωχευτικό
περιουςύα του.
5. Ο εκπρϐςωποσ εκδύδει τισ πϊςησ φϑςεωσ βεβαιώςεισ και πιςτοποιητικϊ, που
αφοροϑν δικαιώματα και υποχρεώςεισ απϐ την ϋκδοςη των τύτλων ομολογιών,
με την επιφϑλαξη τησ δυνατϐτητασ ϋκδοςησ βεβαύωςησ τησ ιδιϐτητασ του
ομολογιοϑχου απϐ το κεντρικϐ αποθετόριο τύτλων ό το πιςτωτικϐ ύδρυμα ό την
επιχεύρηςη επενδϑςεων, που τηρεύ το μητρώο ομολογιοϑχων επύ ϊυλων
ομολογιών ό ό επύ ακινητοπούηςησ ομολογιών. ε περύπτωςη καταγγελύασ του
ομολογιακοϑ δανεύου ό αν οπωςδόποτε προκϑψουν ληξιπρϐθεςμεσ και
απαιτητϋσ υποχρεώςεισ τησ εκδϐτριασ απϐ την ϋκδοςη των ϊυλων τύτλων, οι
ςχετικϋσ βεβαιώςεισ παρϋχουν πλόρη απϐδειξη κατϊ τησ εκδϐτριασ και μποροϑν
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να προςκομιςθοϑν ςε κϊθε αρμϐδιο δικαςτόριο ό αρχό κατϊ την παροχό
δικαςτικόσ προςταςύασ υπϋρ των ομολογιοϑχων.
6. Πρϊξεισ του εκπροςώπου των ομολογιοϑχων, ακϐμη και αν διενεργοϑνται
καθ` υπϋρβαςη τησ εξουςύασ του, δεςμεϑουν τουσ ομολογιοϑχουσ και τουσ
ειδικοϑσ και καθολικοϑσ διαδϐχουσ τουσ ϋναντι τησ εκδϐτριασ και των τρύτων,
εκτϐσ εϊν η εκδϐτρια ό ο τρύτοσ γνώριζαν την υπϋρβαςη τησ εξουςύασ.
Ωρθρο 66
Ευθύνη και αμοιβό του εκπροςώπου
1. Ο εκπρϐςωποσ ευθϑνεται ϋναντι των ομολογιοϑχων για κϊθε πταύςμα. Οι ϐροι
του ομολογιακοϑ δανεύου μπορεύ να προβλϋπουν ϐτι ο εκπρϐςωποσ δεν
ευθϑνεται για ελαφρϊ αμϋλεια. Ο εκπρϐςωποσ που διορύςθηκε ακϑρωσ και
αποδϋχθηκε το διοριςμϐ του ενώ γνώριζε την ακυρϐτητα, καθώσ και αυτϐσ που
υπαιτύωσ παρϋλειψε να αντικαταςταθεύ, ευθϑνεται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ
τησ διούκηςησ αλλοτρύων, χωρύσ να αποκλεύεται περαιτϋρω ευθϑνη απϐ
αδικοπραξύα.
2. Ο εκπρϐςωποσ για την ικανοπούηςη ιδύων απαιτόςεών του κατϊ τησ
εκδϐτριασ, πλην των αναφερομϋνων ςτην παρ. 3, δεν ϋχει δικαύωμα
ςυμψηφιςμοϑ ό κατϊςχεςησ ό επύςχεςησ ό οποιοδόποτε προνϐμιο επύ των
κεφαλαύων που καταβϊλλονται και των κινητών αξιών που κατατύθενται ςε
αυτϐν απϐ την εκδϐτρια ό απϐ τρύτουσ, με ςκοπϐ την εκπλόρωςη υποχρεώςεων
τησ εκδϐτριασ απϐ το ομολογιακϐ δϊνειο.
3. Η αμοιβό και τα πϊςησ φϑςεωσ ϋξοδα του εκπροςώπου που
πραγματοποιόθηκαν προσ ϐφελοσ των ομολογιοϑχων ικανοποιοϑνται με τισ
απαιτόςεισ τησ τρύτησ ςειρϊσ των προνομύων του ϊρθρου 975 ΚΠολΔ. ε
περύπτωςη αναγκαςτικόσ εκτϋλεςησ που επιςπεϑδεται απϐ τον εκπρϐςωπο, η
αμοιβό και τα πϊςησ φϑςεωσ ϋξοδα του εκπροςώπου, που πραγματοποιόθηκαν
προσ ϐφελοσ των ομολογιοϑχων απϐ την πρώτη πρϊξη εκτϋλεςησ και μϋχρι την
εύςπραξη, λογύζονται ωσ ϋξοδα τησ εκτϋλεςησ κατϊ το ϊρθρο 975 ΚΠολΔ.
Ωρθρο 67
Αντικατϊςταςη του εκπροςώπου
1. Ο εκπρϐςωποσ μπορεύ να αντικαταςταθεύ με απϐφαςη των ομολογιοϑχων, η
οπούα λαμβϊνεται με την απαρτύα και την πλειοψηφύα που προβλϋπονται ςτουσ
ϐρουσ του δανεύου, διαφορετικϊ ςϑμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 63. Με την
ύδια διαδικαςύα αντικαθύςταται ο εκπρϐςωποσ των ομολογιοϑχων αν
παραιτηθεύ ό αν εύναι ϊκυροσ ο διοριςμϐσ του ό αν ανακληθεύ.
2. Αν ο εκπρϐςωποσ των ομολογιοϑχων απωλϋςει μεταγενϋςτερα τισ ιδιϐτητεσ
τησ παρ. 2 του ϊρθρου 64 ό ςυντρϋξει ςτο πρϐςωπϐ του κώλυμα τησ παρ. 3 του
ϊρθρου 64, υποχρεοϑται να παραιτηθεύ. Αν δεν παραιτηθεύ ό δεν
αντικαταςταθεύ ςϑμφωνα με την παρ. 1, αντικαθύςταται με απϐφαςη του
μονομελοϑσ πρωτοδικεύου τησ ϋδρασ τησ εκδϐτριασ που εκδύδεται κατϊ τη
διαδικαςύα τησ εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ (ϊρθρα 739 επ. ΚΠολΔ), μετϊ απϐ αύτηςη
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τησ εκδϐτριασ ό οποιουδόποτε ομολογιοϑχου. ε κϊθε περύπτωςη ακυρϐτητασ ό
ϋκπτωςησ εκπροςώπου ακολουθεύται η διαδικαςύα αντικατϊςταςησ αυτοϑ
ςϑμφωνα με την παρ. 1.
3. Ο νϋοσ εκπρϐςωποσ των ομολογιοϑχων, ςυγχρϐνωσ με την ανϊληψη των
καθηκϐντων του, με δόλωςό του που κοινοποιεύται ςτην εκδϐτρια, προςχωρεύ
ςτη ςϑμβαςη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 64 και εφεξόσ αντικαθιςτϊ τον
προηγοϑμενο εκπρϐςωπο. Ο αντικαταςταθεύσ εκπρϐςωποσ υποχρεοϑται
αμελλητύ να αποδώςει ςτον αντικαταςτϊτη του τα κατατεθειμϋνα για
λογαριαςμϐ των ομολογιοϑχων κεφϊλαια και τισ κατατεθεύςεσ κινητϋσ αξύεσ και
να του παραδώςει ϐλα τα ϋγγραφα και βιβλύα που αφοροϑν το ομολογιακϐ
δϊνειο. Ωσ προσ τισ ςυναλλαγϋσ που αφοροϑν το ομολογιακϐ δϊνειο, δεν ιςχϑουν
ϋναντι του αντικαταςτϊτη οι διατϊξεισ περύ τραπεζικοϑ απορρότου. Ο
εκπρϐςωποσ των ομολογιοϑχων που αντικαταςτϊθηκε ευθϑνεται ϋναντι τησ
εκδϐτριασ και των ομολογιοϑχων για πρϊξεισ ό παραλεύψεισ του μϋχρι την
αντικατϊςταςό του απϐ το νϋο εκπρϐςωπο.
4. ε επεύγουςεσ περιπτώςεισ και για να αποτραπεύ επικεύμενοσ κύνδυνοσ, η
προςωρινό αντικατϊςταςη εκπροςώπου των ομολογιοϑχων και ο προςωρινϐσ
διοριςμϐσ νϋου πραγματοποιεύται με απϐφαςη του μονομελοϑσ πρωτοδικεύου
τησ ϋδρασ τησ εκδϐτριασ, που εκδύδεται κατϊ τη διαδικαςύα των αςφαλιςτικών
μϋτρων μετϊ απϐ αύτηςη τησ εκδϐτριασ ό οποιουδόποτε ομολογιοϑχου.
Ωρθρο 68
Γνωςτοποιόςεισ – Δημοςιότητα
1. Οι αποφϊςεισ ό απϐςπαςμα των αποφϊςεων τησ ςυνϋλευςησ των
ομολογιοϑχων γνωςτοποιοϑνται ςτην εκδϐτρια αμελλητύ και με κϊθε πρϐςφορο
τρϐπο, με επιμϋλεια του εκπροςώπου των ομολογιοϑχων.
2. Ο διοριςμϐσ, η αντικατϊςταςη του εκπροςώπου, οι ανακοινώςεισ του προσ
τουσ ομολογιοϑχουσ, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του ομολογιακοϑ δανεύoυ και τησ
ςϑμβαςησ μεταξϑ του εκπροςώπου και τησ εκδϐτριασ, καθώσ και οι
προςκλόςεισ των ςυνελεϑςεων των ομολογιοϑχων υποβϊλλονται ςε
δημοςιϐτητα, εκτϐσ αν το ομολογιακϐ δϊνειο δεν διατύθεται ςτο κοινϐ.
3. Εϊν οι ομολογύεσ εύναι ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ςε ΠΜΔ, τα
ςτοιχεύα τησ παρ. 2 δημοςιοποιοϑνται επιπλϋον μϋςω του επύςημου
διαδικτυακοϑ τϐπου του διαχειριςτό τησ ρυθμιζϐμενησ αγορϊσ ό του ΠΜΔ.
Ωρθρο 69
Κοινό ομολογιακό δϊνειο
Σο κοινϐ ομολογιακϐ δϊνειο παρϋχει ςτουσ ομολογιοϑχουσ δικαύωμα προσ
απϐληψη τϐκου, καταβλητϋου εύτε κατϊ τη διϊρκεια του δανεύου εύτε ςτη λόξη
του.
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Ωρθρο 70
Ομολογιακό δϊνειο με ανταλλϊξιμεσ ομολογύεσ
1. Με το ομολογιακϐ δϊνειο με ανταλλϊξιμεσ ομολογύεσ χορηγεύται ςτουσ
ομολογιοϑχουσ δικαύωμα με δόλωςό τουσ να ζητόςουν την εξϐφληςη των
ομολογιών τουσ εν ϐλω ό εν μϋρει, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του δανεύου, με
μεταβύβαςη ςε αυτοϑσ ϊλλων ομολογιών ό μετοχών ό ϊλλων τύτλων τησ
εκδϐτριασ ό ϊλλων εκδοτών. Οι ϐροι του δανεύου δϑνανται να προβλϋπουν ϐτι η
ανταλλαγό εύναι υποχρεωτικό ό ϐτι τελεύ υπϐ αύρεςη ό ϐτι λαμβϊνει χώρα με
δόλωςη τησ εκδϐτριασ προσ τουσ ομολογιοϑχουσ.
2. Η εκδϐτρια ό ο τρύτοσ κϑριοσ ομολογιών ό μετοχών ό ϊλλων τύτλων, που
παρϋχει το δικαύωμα ανταλλαγόσ, δεςμεϑεται το αργϐτερο μϋχρι το χρϐνο
καταβολόσ του δανεύου ϐτι θα ϋχει όδη ςτην κυριϐτητϊ του, ελεϑθερεσ βϊρουσ,
με την επιφϑλαξη τυχϐν βϊρουσ υπϋρ των ομολογιοϑχων, τισ υποκεύμενεσ
ομολογύεσ, μετοχϋσ ό ϊλλεσ κινητϋσ αξύεσ, και διαςφαλύζει τη διατόρηςη αυτών
καθ’ ϐλη τη διϊρκεια του ομολογιακοϑ δανεύου και μϋχρι την εκπλόρωςη των
υποχρεώςεων που απορρϋουν απϐ αυτϐ. Διαφορετικϊ ο παρϋχων το δικαύωμα
ανταλλαγόσ υποχρεοϑται να ϋχει καταρτύςει ςϑμβαςη, με την οπούα να
διαςφαλύζεται η δυνατϐτητα εμπρϐθεςμησ παρϊδοςησ των ομολογιών, μετοχών
ό ϊλλων τύτλων ςε εκπλόρωςη τησ ςχετικόσ του υποχρϋωςησ.
Ωρθρο 71
Ομολογιακό δϊνειο με μετατρϋψιμεσ ομολογύεσ
1. α) Η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ να αποφαςύζει με αυξημϋνη απαρτύα και
πλειοψηφύα την ϋκδοςη ομολογιακοϑ δανεύου, με το οπούο χορηγεύται ςτουσ
ομολογιοϑχουσ δικαύωμα μετατροπόσ των ομολογιών τουσ ςε μετοχϋσ τησ
εταιρεύασ. Με τουσ ϐρουσ του ομολογιακοϑ δανεύου δϑναται να ορύζεται ϐτι οι
ομολογύεσ μετατρϋπονται υποχρεωτικϊ ςε μετοχϋσ με τη ςυνδρομό των
προϒποθϋςεων που προβλϋπονται ςτουσ ϐρουσ του ομολογιακοϑ δανεύου.
β) Η γενικό ςυνϋλευςη αποφαςύζοντασ με απλό απαρτύα και πλειοψηφύα και το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μποροϑν να αποφαςύζουν την ϋκδοςη ομολογιακοϑ δανεύου
με μετατρϋψιμεσ ομολογύεσ υπϐ τισ προϒποθϋςεισ των παρ. 1 και 2 του ϊρθρου 24.
γ) Επύ των αποφϊςεων των περ. α΄ και β΄ εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι διατϊξεισ για
τη δημοςιϐτητα τησ απϐφαςησ για την αϑξηςη του κεφαλαύου και οι διατϊξεισ των
παρ. 3 και 4 του ϊρθρου 25. Η δημοςιϐτητα περιλαμβϊνει και τουσ ϐρουσ ϋκδοςησ
των μετατρϋψιμων ομολογιών.
2. την απϐφαςη του αρμϐδιου οργϊνου ορύζεται ο χρϐνοσ και ο τρϐποσ ϊςκηςησ
του δικαιώματοσ, η τιμό ό ο λϐγοσ μετατροπόσ ό το εϑροσ τουσ. Με την ύδια
απϐφαςη δϑναται να ορύζεται ο τρϐποσ αναπροςαρμογόσ τησ τιμόσ ό του λϐγου
μετατροπόσ, αν ςυμβοϑν γεγονϐτα που δϑνανται να επηρεϊςουν την αξύα ό την
εμπορευςιμϐτητα των μετοχών. Η τελικό τιμό ό ο λϐγοσ μετατροπόσ ορύζονται απϐ
το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τησ εταιρεύασ πριν απϐ την ϋκδοςη του δανεύου.
Απαγορεϑεται χορόγηςη μετοχών ονομαςτικόσ αξύασ ανώτερησ τησ τιμόσ ϋκδοςησ
των μετατρεπϐμενων ομολογιών.
3. Η διϊταξη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 28 εφαρμϐζεται ανϊλογα.
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4. Με τη μετατροπό των ομολογιών επϋρχεται αϑξηςη του κεφαλαύου κατϊ το
ποςϐ που προβλϋπεται ςτουσ ϐρουσ του ομολογιακοϑ δανεύου. Σο διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο τησ εταιρεύασ υποχρεοϑται μϋχρι τη λόξη του επϐμενου μηνϐσ απϐ την
ημϋρα ϊςκηςησ του δικαιώματοσ μετατροπόσ να διαπιςτώςει την αϑξηςη και να
αναπροςαρμϐςει το περύ κεφαλαύου ϊρθρο του καταςτατικοϑ, τηρώντασ τισ
διατυπώςεισ δημοςιϐτητασ. Κατϊ τη μετατροπό των ομολογιών ςε μετοχϋσ δεν
ιςχϑουν οι διατϊξεισ για το δικαύωμα προτύμηςησ των μετϐχων.
Ωρθρο 72
Ομολογύεσ με δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτα κϋρδη
1. Η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ να αποφαςύζει με απλό απαρτύα και πλειοψηφύα την
ϋκδοςη ομολογιακοϑ δανεύου, με το οπούο χορηγεύται ςτουσ ομολογιοϑχουσ
δικαύωμα προσ λόψη, πϋραν ό αντύ του τϐκου, οριςμϋνου ποςοςτοϑ επύ των
κερδών, πριν ό μετϊ την απϐληψη του κατϊ το ϊρθρο 161 ελϊχιςτου μερύςματοσ
εύτε προσ λόψη ϊλλησ παροχόσ που εξαρτϊται απϐ τα αποτελϋςματα τησ εταιρεύασ.
2. Η διϊταξη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 24 εφαρμϐζεται ανϊλογα.
Ωρθρο 73
Aςφϊλεια
1. Οι απαιτόςεισ απϐ ομολογιακϊ δϊνεια του νϐμου αυτοϑ μπορεύ να αςφαλύζονται
κατϊ κεφϊλαιο, τϐκουσ και ϋξοδα με κϊθε εύδουσ εμπρϊγματη αςφϊλεια ό
εγγϑηςη. Η αςφϊλεια αυτό μπορεύ να λαμβϊνεται πριν, κατϊ ό και μετϊ την
ϋκδοςη του ομολογιακοϑ δανεύου.
2. Η εγγϑηςη παρϋχεται με ϋγγραφη δόλωςη του εγγυητό που περιϋχεται ςτο
πρϐγραμμα του ομολογιακοϑ δανεύου ό με ςϑμβαςη εγγϑηςησ που ςυνϊπτεται με
τον εκπρϐςωπο των ομολογιοϑχων. Οι κϊθε μορφόσ εμπρϊγματεσ αςφϊλειεσ
παραχωροϑνται ςτο ϐνομα του εκπροςώπου των ομολογιοϑχων και για
λογαριαςμϐ των ομολογιοϑχων ό και προςώπων που ϋχουν απαιτόςεισ κατϊ τησ
εκδϐτριασ που ςυνδϋονται με το ομολογιακϐ δϊνειο, με ςϑμβαςη μεταξϑ του
παρϋχοντοσ την αςφϊλεια και του εκπροςώπου. Θεωρεύται ϐτι ςυνδϋονται με το
ομολογιακϐ δϊνειο ενδεικτικϊ οι απαιτόςεισ απϐ ςυμβϊςεισ αντιςτϊθμιςησ
επιτοκιακοϑ κινδϑνου, καθώσ και οι απαιτόςεισ απϐ πιςτωτικϋσ και ϊλλεσ
ςυμβϊςεισ που διϋπονται απϐ ςϑμβαςη πλαύςιο, η οπούα κατϊ τουσ ϐρουσ του
ομολογιακοϑ δανεύου διϋπει και το ομολογιακϐ δϊνειο.
3. ε περύπτωςη ομολογιακοϑ δανεύου που διϋπεται απϐ αλλοδαπϐ δύκαιο, οι
εμπρϊγματεσ αςφϊλειεσ παραχωροϑνται ςτο ϐνομα προςώπου που, κατϊ το
δύκαιο που διϋπει το ομολογιακϐ δϊνειο, δϑναται να κατϋχει εμπρϊγματεσ
αςφϊλειεσ ςτο ϐνομϊ του για λογαριαςμϐ των ομολογιοϑχων. Όπου απαιτεύται για
τη ςϑςταςη εμπρϊγματησ αςφϊλειασ η καταχώριςη οποιουδόποτε εγγρϊφου ό
τησ παραπϊνω ςϑμβαςησ ςε οποιαδόποτε αρχό ό μητρώο ό κτηματολϐγιο, η
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καταχώριςη πραγματοποιεύται ςτο ϐνομα του εκπροςώπου, με ρητό μνεύα ϐτι η
αςφϊλεια χορηγεύται για την εξαςφϊλιςη απαιτόςεων απϐ ομολογιακϐ δϊνειο.
4. την υποθόκη και το ενϋχυρο εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του ν.δ. 17.7-13.8/1923
καθώσ και του ϊρθρου 2 ν.δ. 4001/1959. Εκτελεςτϐ τύτλο αποτελεύ η ςϑμβαςη, με
την οπούα παραςχϋθηκε η εμπρϊγματη αςφϊλεια. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 39 και
44 του ν.δ. 17.7-13.8/1923 εφαρμϐζονται ανϊλογα και επύ ενεχυριϊςεωσ
ονομαςτικόσ απαύτηςησ ςε αςφϊλεια ομολογιακοϑ δανεύου. ε περύπτωςη
αςφϊλειασ ςε μετρητϊ, χρηματοπιςτωτικϊ μϋςα ό πιςτωτικϋσ απαιτόςεισ, υπϐ την
ϋννοια του Ν. 3301/2004 (Α’ 263), εφαρμϐζεται ο Ν. 3301/2004.
Ωρθρο 74
Εφαρμοςτϋο δύκαιο
1. Σο εφαρμοςτϋο δύκαιο επύ των ςυμβατικών ενοχών που προκϑπτουν απϐ
ομολογιακϊ δϊνεια προςδιορύζεται ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ (ΕΚ) αριθ.
593/2008 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 17 ησ Ιουνύου
2008 για το εφαρμοςτϋο δύκαιο ςτισ ςυμβατικϋσ ενοχϋσ («Ρώμη Ι») και, για τα
ζητόματα που τυχϐν εξαιροϑνται απϐ το πεδύο εφαρμογόσ του, κατϊ το ϊρθρο 1
παρ. 2 ςτοιχεύο (δ) του Κανονιςμοϑ αυτοϑ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 25 ΑΚ.
2. Οι διατϊξεισ του παρϐντοσ τύτλου εφαρμϐζονται και επύ ομολογιακών δανεύων
που εκδύδονται απϐ αλλοδαποϑσ εκδϐτεσ, ςτο μϋτρο που το ελληνικϐ δύκαιο
εύναι εφαρμοςτϋο ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ιδιωτικοϑ διεθνοϑσ δικαύου.

ΣΙΣΛΟ 5: ΙΔΡΤΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ
Ωρθρο 75
Κοινού ιδρυτικού τύτλοι
1. Κατϊ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ μπορεύ να προβλεφθεύ ςτο καταςτατικϐ, ϐτι ϐλοι
ό μερικού απϐ τουσ ιδρυτϋσ ό τρύτοι θα λϊβουν ωσ ανταμοιβό για ςυγκεκριμϋνεσ
ενϋργειϋσ τουσ κατϊ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ, αριθμϐ ιδρυτικών τύτλων που δεν
μπορεύ να υπερβεύ το ϋνα δϋκατο (1/10) του αριθμοϑ των μετοχών που εκδύδονται.
2. Οι τύτλοι αυτού δεν ϋχουν ονομαςτικό αξύα και δεν παρϋχουν δικαύωμα
ςυμμετοχόσ ςτη διούκηςη και διαχεύριςη τησ εταιρεύασ, οϑτε ςτο προώϐν τησ
εκκαθϊριςησ τησ περιουςύασ τησ.
3. Οι τύτλοι αυτού παρϋχουν αποκλειςτικϊ δικαύωμα απϐληψησ ποςοϑ που δεν
υπερβαύνει ςυνολικϊ το ϋνα τϋταρτο (1/4) των καθαρών κερδών που απομϋνουν
μετϊ τισ αφαιρϋςεισ τησ κρϊτηςησ για το ςχηματιςμϐ τακτικοϑ αποθεματικοϑ και
του απαιτοϑμενου ποςοϑ για τη διανομό του ελϊχιςτου μερύςματοσ ςτουσ
μετϐχουσ.
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4. Η εταιρεύα δικαιοϑται δϋκα (10) ϋτη μετϊ την ϋκδοςη τϋτοιων τύτλων ό ςε
ςυντομϐτερο χρϐνο προβλεπϐμενο απϐ το καταςτατικϐ, να τουσ εξαγορϊςει και να
τουσ ακυρώςει ϋναντι αντιτύμου, ο τρϐποσ προςδιοριςμοϑ του οπούου ορύζεται ςτο
καταςτατικϐ. Σο αντύτιμο αυτϐ δεν μπορεύ να υπερβαύνει για το ςϑνολο των τύτλων
το δεκαπλϊςιο του μϋςου ετόςιου μερύςματοσ που πληρώθηκε ςυνολικϊ ςτουσ
ιδρυτικοϑσ τύτλουσ κατϊ την τελευταύα πενταετύα.
5. Η καταβολό οποιουδόποτε ποςοϑ ςτουσ κατϐχουσ ιδρυτικών τύτλων τελεύ υπϐ
τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 159.
6. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 40 ϋωσ και 42 εφαρμϐζονται αναλϐγωσ επύ των κοινών
ιδρυτικών τύτλων.
Ωρθρο 76
Εξαιρετικού ιδρυτικού τύτλοι
1. Εύναι δυνατό κατϊ τη ςϑςταςη ό κατϊ τη διϊρκεια λειτουργύασ τησ εταιρεύασ η
ϋκδοςη εξαιρετικών ιδρυτικών τύτλων ωσ αντϊλλαγμα για την παροχό οριςμϋνων
αντικειμϋνων ςε εύδοσ εκ μϋρουσ μετϐχων ό τρύτων. Και επύ των τύτλων αυτών
εφαρμϐζεται η διϊταξη τησ παρ. 2 του προηγουμϋνου ϊρθρου.
2. Για την ϋκδοςη εξαιρετικών ιδρυτικών τύτλων ςϑμφωνα με το ϊρθρο αυτϐ κατϊ
τη διϊρκεια λειτουργύασ τησ εταιρεύασ απαιτεύται απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
που αποφαςύζει με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα και με βϊςη ϋκθεςη
αποτύμηςησ των παρεχϐμενων αντικειμϋνων, ςτην οπούα εφαρμϐζονται αναλϐγωσ
τα ϊρθρα 17 και 18.
3. την περύπτωςη των εξαιρετικών ιδρυτικών τύτλων, το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ
ςτα κϋρδη, καθώσ και η διϊρκεια και οι ϐροι εξαγορϊσ τοϑτων καθορύζονται
ελεϑθερα με το καταςτατικϐ, με την επιφϑλαξη των διατϊξεων του ϊρθρου 159.
4. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 40 ϋωσ και 42 εφαρμϐζονται αναλϐγωσ επύ των
εξαιρετικών ιδρυτικών τύτλων.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Σ: ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΣΙΣΛΟ 1: ΔΙΟΡΙΜΟ, ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΑΠΟΥΑΕΙ ΣΟΤ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Ωρθρο 77
Γενικϋσ διατϊξεισ για το διοικητικό ςυμβούλιο
1. Σην εταιρεύα διοικεύ (διαχειρύζεται και εκπροςωπεύ δικαςτικϊ και εξώδικα) το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο. Με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 87, το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο ενεργεύ ςυλλογικϊ.
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2. Σα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου εκλϋγονται ό ορύζονται ςϑμφωνα με τα
ϊρθρα 78 ϋωσ 80. Οι ςϑμβουλοι, μϋτοχοι ό μη μϋτοχοι, εύναι πϊντοτε
επανεκλϋξιμοι και ελεϑθερα ανακλητού.
3. Ο αριθμϐσ των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ορύζεται απϐ το
καταςτατικϐ ό απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη, εντϐσ των ορύων που προβλϋπονται
ςτο καταςτατικϐ. Με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 115, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο
αποτελεύται τουλϊχιςτον απϐ τρύα (3) μϋλη και ϐχι περιςςϐτερα των δεκαπϋντε
(15). Όταν το καταςτατικϐ προβλϋπει ελϊχιςτο και μϋγιςτο αριθμϐ μελών του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου, τον ακριβό αριθμϐ των μελών προςδιορύζει η γενικό
ςυνϋλευςη.
4. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει ϐτι μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου
εύναι και νομικϐ πρϐςωπο. την περύπτωςη αυτό το νομικϐ πρϐςωπο
υποχρεοϑται να ορύςει ϋνα φυςικϐ πρϐςωπο για την ϊςκηςη των εξουςιών του
νομικοϑ προςώπου ωσ μϋλουσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου. Ο οριςμϐσ αυτϐσ
υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα. Σο φυςικϐ πρϐςωπο εύναι εισ ολϐκληρο
ςυνυπεϑθυνο με το νομικϐ πρϐςωπο για την εταιρικό διαχεύριςη. Μη οριςμϐσ
του φυςικοϑ προςώπου εντϐσ δϋκα πϋντα (15) ημερών απϐ το διοριςμϐ του
νομικοϑ προςώπου ωσ μϋλουσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου λογύζεται ωσ
παραύτηςη του νομικοϑ προςώπου απϐ τη θϋςη του μϋλουσ.
Ωρθρο 78
Εκλογό του διοικητικού ςυμβουλύου από τη γενικό ςυνϋλευςη ό οριςμόσ
ςτο καταςτατικό
1. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο εκλϋγει η γενικό ςυνϋλευςη, αν δεν ορύζεται κϊτι ϊλλο
ςτον νϐμο.
2. Σο πρώτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τησ εταιρεύασ ορύζεται ςτο καταςτατικϐ. Αν δεν
ϋχει οριςθεύ απϐ το καταςτατικϐ, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο εκλϋγεται εύτε με
απϐφαςη γενικόσ ςυνϋλευςησ, λαμβανϐμενη ςϑμφωνα με το ϊρθρο 121 παρ. 5, εύτε
ορύζεται με δικαςτικό απϐφαςη κατϊ το ϊρθρο 69 του Αςτικοϑ Κώδικα.
Ωρθρο 79
Απευθεύασ διοριςμόσ του διοικητικού ςυμβουλύου από μϋτοχο
1. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει ϐτι οριςμϋνοσ μϋτοχοσ ό μϋτοχοι ϋχουν το
δικαύωμα να διορύζουν απευθεύασ μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, ϐχι ϐμωσ
πϋραν των δϑο πϋμπτων (2/5) του προβλεπϐμενου ςυνολικοϑ αριθμοϑ αυτών,
καθώσ επύςησ και να ορύζει τισ προϒποθϋςεισ ϊςκηςησ του δικαιώματοσ, ιδύωσ ςε
ϐ,τι αφορϊ το ποςοςτϐ ςυμμετοχόσ ςτο κεφϊλαιο και τη δόλωςη διοριςμοϑ.
2. Η ϊςκηςη του δικαιώματοσ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου πρϋπει να
πραγματοποιεύται πριν απϐ την εκλογό του διοικητικοϑ ςυμβουλύου απϐ τη γενικό
ςυνϋλευςη, η οπούα ςτην περύπτωςη αυτό περιορύζεται ςτην εκλογό των
υπϐλοιπων μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου. Ο μϋτοχοσ ό μϋτοχοι που αςκοϑν το
παραπϊνω δικαύωμα γνωςτοποιοϑν με δόλωςό τουσ το διοριςμϐ των μελών του
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διοικητικοϑ ςυμβουλύου ςτην εταιρεύα τρεισ (3) πλόρεισ ημϋρεσ πριν απϐ τη
ςυνεδρύαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ και δεν ςυμμετϋχουν ςτην εκλογό του
υπϐλοιπου διοικητικοϑ ςυμβουλύου.
3. Οι ςϑμβουλοι που διορύζονται ςϑμφωνα με την παρ. 1 ανακαλοϑνται
οποτεδόποτε απϐ το μϋτοχο ό τουσ μετϐχουσ που ϋχουν το δικαύωμα διοριςμοϑ
τουσ. Η ανϊκληςη μπορεύ να αφορϊ ϋναν ό περιςςϐτερουσ απϐ τουσ διοριςθϋντεσ
ςυμβοϑλουσ. Λϐγω ςπουδαύου λϐγου που αφορϊ ςτο πρϐςωπο του διοριςθϋντοσ,
μπορεύ το δικαςτόριο να τον ανακαλϋςει κατϐπιν αύτηςησ μετϐχων που
εκπροςωποϑν το 1/10 του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου κατϊ τη διαδικαςύα τησ
εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ. τισ περιπτώςεισ ανϊκληςησ ςϑμφωνα με την παροϑςα
παρϊγραφο, ο μϋτοχοσ που ϋχει το δικαύωμα διοριςμοϑ μπορεύ να διορύςει νϋο
ςϑμβουλο ςε αντικατϊςταςη του ανακληθϋντοσ. ε περύπτωςη παρϊλειψησ το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο εξακολουθεύ να λειτουργεύ με τα λοιπϊ μϋλη, εκτϐσ αν ο
αριθμϐσ τουσ εύναι κϊτω των τριών (3).
4. ε περύπτωςη μεταβολόσ του αριθμοϑ των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου με
τροποπούηςη του καταςτατικοϑ, διατηρεύται υποχρεωτικϊ η υφιςτϊμενη με βϊςη
το καταςτατικϐ αναλογύα τησ ιδιαύτερησ εκπροςώπηςησ ςε αυτϐ.
5. Σο δικαύωμα απευθεύασ διοριςμοϑ μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου μπορεύ να
χορηγηθεύ εύτε ατομικϊ ςε μϋτοχο ό μετϐχουσ εύτε απϐ κοινοϑ ςε περιςςϐτερουσ
μετϐχουσ. την τελευταύα περύπτωςη τϐςο ο διοριςμϐσ ϐςο και η ανϊκληςη των
μελών αυτών πρϋπει να γύνει με κοινό πρϊξη των δικαιοϑχων.
Ωρθρο 80
Εκλογό του διοικητικού ςυμβουλύου βϊςει καταλόγων
1. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να ορύζει ϐτι προτεύνονται προσ εκλογό ςτο διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο υποψόφιοι βϊςει καταλϐγων και ϐτι εκλϋγονται απϐ αυτοϑσ τα μϋλη
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου κατϊ την αναλογύα των ψόφων που λαμβϊνει κϊθε
κατϊλογοσ. Συχϐν κλϊςματα λογύζονται υπϋρ του καταλϐγου που ςυγκϋντρωςε τισ
περιςςϐτερεσ ψόφουσ. Απϐ τον κϊθε κατϊλογο εκλϋγονται, ανϊλογα με τισ
προβλϋψεισ του καταςτατικοϑ, εύτε τα πρϐςωπα που ϋλαβαν τισ περιςςϐτερεσ
ψόφουσ εύτε τα πρϐςωπα που προηγοϑνται ςτη ςειρϊ του καταλϐγου. Οι λοιπού
θεωροϑνται επιλαχϐντεσ. Σο ςϑςτημα τησ εκλογόσ αυτόσ, εϊν δεν προβλϋπεται απϐ
το αρχικϐ καταςτατικϐ, μπορεύ να ειςαχθεύ ό να καταργηθεύ με απϐφαςη τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ, που λαμβϊνεται με απλό απαρτύα και πλειοψηφύα, εκτϐσ αν το
καταςτατικϐ προβλϋπει υψηλϐτερα ποςοςτϊ απαρτύασ ό πλειοψηφύασ.
2. Σο ςϑςτημα εκλογόσ τησ παρ. 1 δεν επιτρϋπεται, εϊν το καταςτατικϐ προβλϋπει
δικαύωμα απευθεύασ διοριςμοϑ μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ςϑμφωνα με το
ϊρθρο 79.
Ωρθρο 81
Αναπληρωματικϊ μϋλη
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1. Εκεύνοσ που εκλϋγει ό διορύζει το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μπορεύ να εκλϋξει ό να
διορύςει και αναπληρωματικϊ μϋλη για την περύπτωςη παραύτηςησ ό θανϊτου των
προςώπων που εκλϋχτηκαν ό διορύςτηκαν απϐ αυτϐν ό για οποιονδόποτε ϊλλο
λϐγο ϋχαςαν την ιδιϐτητα του μϋλουσ διοικητικοϑ ςυμβουλύου. Ωσ
αναπληρωματικϊ μϋλη λογύζονται και οι επιλαχϐντεσ ςτην περύπτωςη εκλογόσ του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου βϊςει καταλϐγων κατϊ το ϊρθρο 80. Σα αναπληρωματικϊ
μϋλη θα αναπληρώνουν οποιοδόποτε ό ςυγκεκριμϋνο μϋλοσ απϐ τα εκλεγϋντα ό
διοριςθϋντα, ανϊλογα με την πρϊξη εκλογόσ ό διοριςμοϑ των αναπληρωματικών
μελών. Ο διοριςμϐσ των αναπληρωματικών μελών υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα.
2. H αναπλόρωςη μπορεύ να γύνει και ςτην περύπτωςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων
του μϋλουσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου με εκεύνα τησ εταιρεύασ ςϑμφωνα με το
ϊρθρο 97, αν αυτϐ προβλϋπεται ςτην πρϊξη εκλογόσ ό διοριςμοϑ του
αναπληρωματικοϑ. την περύπτωςη αυτό η αναπλόρωςη εύναι προςωρινό και
αφορϊ τισ πρϊξεισ για τισ οπούεσ υφύςταται η ςϑγκρουςη.
3. Σα αναπληρωματικϊ μϋλη μποροϑν να παρύςτανται ςτισ ςυνεδριϊςεισ του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου χωρύσ ψόφο. Μποροϑν να λϊβουν το λϐγο κατϊ την κρύςη
του προϋδρου.
Ωρθρο 82
Ελλιπϋσ διοικητικό ςυμβούλιο
1. ε περύπτωςη παραύτηςησ ό θανϊτου ό με οποιονδόποτε ϊλλο τρϐπο απώλειασ
τησ ιδιϐτητασ μϋλουσ ό μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο εκλϋγει μϋλη αυτοϑ ςε αντικατϊςταςη των μελών που εξϋλιπαν. Η
εκλογό αυτό εύναι δυνατό με την προϒπϐθεςη ϐτι η αναπλόρωςη των παραπϊνω
μελών δεν εύναι εφικτό απϐ αναπληρωματικϊ μϋλη, που ϋχουν τυχϐν εκλεγεύ απϐ τη
γενικό ςυνϋλευςη ό διοριςτεύ απϐ μϋτοχο ό μετϐχουσ, ςϑμφωνα με την παρ. 1 του
ϊρθρου 79. Η εκλογό απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο γύνεται με απϐφαςη των
απομενϐντων μελών, εϊν εύναι τουλϊχιςτον τρύα (3), και ιςχϑει για το υπϐλοιπο τησ
θητεύασ του μϋλουσ που αντικαθύςταται. Η απϐφαςη τησ εκλογόσ υποβϊλλεται ςε
δημοςιϐτητα και ανακοινώνεται απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ςτην αμϋςωσ
προςεχό γενικό ςυνϋλευςη, η οπούα μπορεύ να αντικαταςτόςει τουσ εκλεγϋντεσ,
ακϐμη και αν δεν ϋχει αναγραφεύ ςχετικϐ θϋμα ςτην ημερόςια διϊταξη.
2. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει ϐτι, ςε περύπτωςη παραύτηςησ, θανϊτου ό
με οποιονδόποτε ϊλλο τρϐπο απώλειασ τησ ιδιϐτητασ μϋλουσ ό μελών του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου, τα υπϐλοιπα μϋλη μποροϑν να ςυνεχύςουν τη διαχεύριςη
και την εκπροςώπηςη τησ εταιρεύασ και χωρύσ την αντικατϊςταςη των
ελλειπϐντων μελών ςϑμφωνα με την παρ. 1, με την προϒπϐθεςη ϐτι ο αριθμϐσ
αυτών υπερβαύνει το όμιςυ των μελών, ϐπωσ εύχαν πριν απϐ την επϋλευςη των
παραπϊνω γεγονϐτων. ε κϊθε περύπτωςη τα μϋλη αυτϊ δεν επιτρϋπεται να εύναι
λιγϐτερα των τριών (3).
3. Σα απομϋνοντα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, ανεξϊρτητα απϐ τον αριθμϐ
τουσ, μποροϑν να προβοϑν ςε ςϑγκληςη γενικόσ ςυνϋλευςησ με αποκλειςτικϐ
ςκοπϐ την εκλογό νϋου διοικητικοϑ ςυμβουλύου.
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Ωρθρο 83
Προώποθϋςεισ εκλογιμότητασ των μελών του διοικητικού ςυμβουλύου
1. Δεν μπορεύ να εύναι μϋλοσ διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό να διοριςθεύ εκπρϐςωποσ
νομικοϑ προςώπου μϋλουσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου φυςικϐ πρϐςωπο, που
δεν ϋχει πλόρη δικαιοπρακτικό ικανϐτητα.
2. Με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 84, η εκλογό ό ο διοριςμϐσ μϋλουσ του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου κατϊ παρϊβαςη τησ παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου εύναι
ϊκυροσ.
3. Συχϐν επιπλϋον προϒποθϋςεισ, ανικανϐτητεσ ό αςυμβύβαςτα, που
προβλϋπονται απϐ ϊλλεσ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ δεν θύγονται. Σο
καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει περαιτϋρω προϒποθϋςεισ εκλογιμϐτητασ των
μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, εφϐςον οι προϒποθϋςεισ αυτϋσ δεν
αντύκεινται ςε ϊλλεσ διατϊξεισ.
Ωρθρο 84
Ελαττώματα διοριςμού των εκπροςώπων τησ εταιρεύασ
Εφϐςον τηρόθηκαν οι διατυπώςεισ δημοςιϐτητασ για το διοριςμϐ των προςώπων
που εκπροςωποϑν την εταιρεύα, δεν αντιτϊςςεται ςτουσ τρύτουσ οποιοδόποτε
ελϊττωμα ςχετικϊ με το διοριςμϐ των προςώπων αυτών, εκτϐσ αν η εταιρεύα
αποδεύξει ϐτι οι τρύτοι γνώριζαν το ελϊττωμα.
Ωρθρο 85
Θητεύα μελών διοικητικού ςυμβουλύου
1. Η μϋγιςτη θητεύα των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ορύζεται ςτο
καταςτατικϐ, δεν μπορεύ ϐμωσ να υπερβαύνει τα ϋξι (6) ϋτη. Διοριςμϐσ για
μεγαλϑτερο χρονικϐ διϊςτημα ιςχϑει για τη μϋγιςτη θητεύα. Η θητεύα των μελών
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου παρατεύνεται μϋχρι τη λόξη τησ προθεςμύασ, εντϐσ τησ
οπούασ πρϋπει να ςυνϋλθει η αμϋςωσ επϐμενη τακτικό γενικό ςυνϋλευςη και μϋχρι
τη λόψη τησ ςχετικόσ απϐφαςησ.
2. Η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ, και αν το ορύζει το καταςτατικϐ υποχρεοϑται, να
αποφαςύζει τμηματικό ανανϋωςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό και διαδοχικϋσ
λόξεισ τησ θητεύασ των μελών του. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ εύναι επιτρεπτϐ να
προβλεφθοϑν αρχικϊ ϊνιςεσ θητεύεσ των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου.
Ωρθρο 86
Αρμοδιότητεσ και ϋκταςη εξουςιών του διοικητικού ςυμβουλύου
1. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο εύναι αρμϐδιο να αποφαςύζει για κϊθε πρϊξη που
αφορϊ τη διούκηςη τησ εταιρεύασ, τη διαχεύριςη τησ περιουςύασ τησ και την εν γϋνει
επιδύωξη του ςκοποϑ τησ.
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2. Πρϊξεισ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, ακϐμη και αν εύναι εκτϐσ του εταιρικοϑ
ςκοποϑ, δεςμεϑουν την εταιρεύα απϋναντι ςτουσ τρύτουσ, εκτϐσ αν αποδειχθεύ ϐτι ο
τρύτοσ γνώριζε την υπϋρβαςη του εταιρικοϑ ςκοποϑ ό δεν μποροϑςε,
λαμβανομϋνων υπϐψη των περιςτϊςεων, να την αγνοεύ. Δεν ςυνιςτϊ απϐδειξη
μϐνη η τόρηςη των διατυπώςεων δημοςιϐτητασ ωσ προσ το καταςτατικϐ τησ
εταιρεύασ ό τισ τροποποιόςεισ του.
3. Περιοριςμού τησ εξουςύασ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου απϐ το καταςτατικϐ ό
απϐ απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ δεν αντιτϊςςονται ςτουσ τρύτουσ ακϐμα και
αν ϋχουν υποβληθεύ ςε δημοςιϐτητα.
Ωρθρο 87
Ανϊθεςη αρμοδιοτότων του διοικητικού ςυμβουλύου ςε μϋλη του ό
τρύτουσ
1. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μπορεύ να αναθϋτει τισ εξουςύεσ του διαχεύριςησ και
εκπροςώπηςησ ςε ϋνα ό περιςςϐτερα πρϐςωπα, μϋλη του ό μη. Σο καταςτατικϐ
μπορεύ επύςησ να επιτρϋπει ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ό να το υποχρεώνει να
αναθϋτει τον εςωτερικϐ ϋλεγχο τησ εταιρεύασ ςε ϋνα ό περιςςϐτερα πρϐςωπα, μη
μϋλη του.
2. Σα πρϐςωπα αυτϊ μποροϑν, εφϐςον δεν το απαγορεϑει το καταςτατικϐ και
προβλϋπεται απϐ τισ αποφϊςεισ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, να αναθϋτουν
περαιτϋρω την ϊςκηςη των εξουςιών που τουσ ανατϋθηκαν ό μϋρουσ τοϑτων ςε
ϊλλα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό τρύτουσ.
3. Κατϊ την ύδρυςη τησ εταιρεύασ ο διοριςμϐσ προϋδρου, αντιπροϋδρου,
διευθϑνοντοσ ό εντεταλμϋνου ςυμβοϑλου ό προςώπων με ϊλλη ιδιϐτητα και
αρμοδιϐτητεσ για το πρώτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μπορεύ να γύνει και με το
καταςτατικϐ. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μπορεύ οποτεδόποτε να προβεύ ςε
διαφορετικό κατανομό των παραπϊνω ιδιοτότων μεταξϑ των μελών του.
4. το πλαύςιο των προηγοϑμενων παραγρϊφων εύναι δυνατό και η ςϑςταςη
εκτελεςτικόσ επιτροπόσ, η ςϑνθεςη, οι αρμοδιϐτητεσ, τα καθόκοντα τησ οπούασ,
καθώσ και ο τρϐποσ λόψεωσ αποφϊςεων ορύζονται με την απϐφαςη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό με το αρχικϐ καταςτατικϐ.
5. τισ εταιρεύεσ που ϋχουν τύτλουσ ειςηγμϋνουσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ
εκλϋγονται εκτελεςτικϊ, μη εκτελεςτικϊ και ανεξϊρτητα μϋλη, υπϐ τισ
προϒποθϋςεισ και με τισ ςυνϋπειεσ του Ν. 3016/2002 (Α’ 110), ϐπωσ ιςχϑει. Οι
διατϊξεισ των ϊρθρων 3 ϋωσ 8 του Ν. 3016/2002, ϐπωσ ιςχϑει, μποροϑν να
εφαρμϐζονται αναλϐγωσ και ςε μη ειςηγμϋνεσ εταιρεύεσ, αν τοϑτο προβλϋπεται
απϐ το καταςτατικϐ. Η παρ. 1 του ϊρθρου 10 του Ν. 3016/2002 δεν
εφαρμϐζεται.
Ωρθρο 88
Πρϊξεισ εκπροςώπηςησ εταιρεύασ
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Για κϊθε πρϊξη εκπροςώπηςησ τησ εταιρεύασ αρκεύ η υπογραφό του νομύμου
εκπροςώπου τησ υπϐ την εταιρικό επωνυμύα, το ϐνομϊ του και η περιγραφό τησ
ιδιϐτητϊσ του. Φρόςη εταιρικόσ ςφραγύδασ δεν απαιτεύται.
Ωρθρο 89
Πρόεδροσ του διοικητικού ςυμβουλύου
1. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο εκλϋγει μεταξϑ των μελών του τον πρϐεδρο, αν δεν
τον ϋχει όδη ορύςει το καταςτατικϐ ό η γενικό ςυνϋλευςη. Σο καταςτατικϐ, η
γενικό ςυνϋλευςη ό και το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο εκλϋγουν επύςησ αναπληρωτό
του προϋδρου. ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει πρϐεδροσ οϑτε αναπληρωτόσ του,
καθόκοντα προϋδρου μπορεύ να αςκόςει προςωρινϊ ο μϋτοχοσ με τον
μεγαλϑτερο αριθμϐ μετοχών με δικαύωμα ψόφου.
2. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μπορεύ να αντικαταςτόςει τον πρϐεδρο και τον
αναπληρωτό του οποτεδόποτε. Αν τα πρϐςωπα αυτϊ ϋχουν οριςθεύ απϐ το
καταςτατικϐ ό τη γενικό ςυνϋλευςη, η αντικατϊςταςό τουσ απϐ το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο γύνεται με πλειοψηφύα των δϑο τρύτων (2/3) του ςυνϐλου των
μελών.
3. Ο πρϐεδροσ αςκεύ τισ αρμοδιϐτητεσ που προβλϋπει ο νϐμοσ και το
καταςτατικϐ.
Ωρθρο 90
Σόποσ ςυνεδρύαςησ του διοικητικού ςυμβουλύου
1. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο οφεύλει να ςυνεδριϊζει ςτην ϋδρα τησ εταιρεύασ.
2. Κατ’ εξαύρεςη, επιτρϋπεται να ορύζεται ςτο καταςτατικϐ και ϊλλοσ τϐποσ, ςτην
ημεδαπό ό την αλλοδαπό, ςτον οπούο μπορεύ να ςυνεδριϊζει ϋγκυρα το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο.
3. ε κϊθε περύπτωςη το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ςυνεδριϊζει ϋγκυρα εκτϐσ τησ ϋδρασ
του ςε ϊλλο τϐπο, ςτην ημεδαπό ό την αλλοδαπό, εφϐςον ςτη ςυνεδρύαςη αυτό
παρύςτανται ό αντιπροςωπεϑονται ϐλα τα μϋλη του και κανεύσ δεν αντιλϋγει ςτην
πραγματοπούηςη τησ ςυνεδρύαςησ και ςτη λόψη αποφϊςεων.
4. Εφϐςον προβλϋπεται ςτο καταςτατικϐ ό ςυναινοϑν ϐλα τα μϋλη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου, η ςυνεδρύαςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου μπορεύ να διεξαχθεύ με
τηλεδιϊςκεψη ωσ προσ οριςμϋνα ό και ωσ προσ ϐλα τα μϋλη. την περύπτωςη αυτό
η πρϐςκληςη προσ τα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου περιλαμβϊνει τισ
αναγκαύεσ πληροφορύεσ και τεχνικϋσ οδηγύεσ για τη ςυμμετοχό τουσ ςτη
ςυνεδρύαςη.
5. ε κϊθε περύπτωςη κϊθε μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου μπορεύ να αξιώςει
να διεξαχθεύ η ςυνεδρύαςη με τηλεδιϊςκεψη ωσ προσ αυτϐν, αν κατοικεύ ςε ϊλλη
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χώρα απϐ εκεύνη ϐπου διεξϊγεται η ςυνϋλευςη ό αν υπϊρχει ϊλλοσ ςπουδαύοσ
λϐγοσ, ιδύωσ αςθϋνεια ό αναπηρύα.
Ωρθρο 91
υχνότητα ςυνεδριϊςεων και ςύγκληςη του διοικητικού ςυμβουλύου
1. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ςυνεδριϊζει κϊθε φορϊ που ο νϐμοσ, το καταςτατικϐ ό
οι ανϊγκεσ τησ εταιρεύασ το απαιτοϑν.
2. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ςυγκαλεύται απϐ τον πρϐεδρo ό τον αναπληρωτό του,
με πρϐςκληςη που γνωςτοποιεύται ςτα μϋλη του δϑο (2) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ
ημϋρεσ πριν απϐ τη ςυνεδρύαςη και πϋντε (5) τουλϊχιςτον εργϊςιμεσ ημϋρεσ αν η
ςυνεδρύαςη πρϐκειται να διεξαχθεύ εκτϐσ τησ ϋδρασ τησ εταιρεύασ. την πρϐςκληςη
πρϋπει να αναγρϊφονται με ςαφόνεια και τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ,
διαφορετικϊ η λόψη αποφϊςεων επιτρϋπεται μϐνο εφϐςον παρύςτανται ό
αντιπροςωπεϑονται ϐλα τα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και κανεύσ δεν
αντιλϋγει ςτη λόψη αποφϊςεων.
3. Ση ςϑγκληςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου μπορεύ να ζητόςουν δϑο (2) απϐ τα
μϋλη του με αύτηςό τουσ προσ τον πρϐεδρο αυτοϑ ό τον αναπληρωτό του, οι οπούοι
υποχρεοϑνται να ςυγκαλϋςουν εγκαύρωσ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, ώςτε αυτϐ να
ςυνϋλθει εντϐσ προθεςμύασ επτϊ (7) ημερών απϐ την υποβολό τησ αύτηςησ. την
αύτηςη πρϋπει, με ποινό απαραδϋκτου, να αναφϋρονται με ςαφόνεια και τα θϋματα
που θα απαςχολόςουν το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο. Αν δεν ςυγκληθεύ το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο απϐ τον πρϐεδρο ό τον αναπληρωτό του εντϐσ τησ παραπϊνω
προθεςμύασ, επιτρϋπεται ςτα μϋλη που ζότηςαν τη ςϑγκληςη να ςυγκαλϋςουν
αυτϊ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο εντϐσ προθεςμύασ πϋντε (5) ημερών απϐ τη λόξη τησ
παραπϊνω προθεςμύασ των επτϊ (7) ημερών, γνωςτοποιώντασ τη ςχετικό
πρϐςκληςη ςτα λοιπϊ μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου.
4. Σο καταςτατικϐ εταιρειών των οπούων οι μετοχϋσ δεν εύναι ειςηγμϋνεσ ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ μπορεύ να ορύςει ϊλλεσ διατυπώςεισ ό βραχϑτερεσ προθεςμύεσ
πρϐςκληςησ, κατϊ παρϋκκλιςη των διατϊξεων του παρϐντοσ ϊρθρου.
Ωρθρο 92
Λόψη αποφϊςεων από το διοικητικό ςυμβούλιο
1. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο βρύςκεται ςε απαρτύα και ςυνεδριϊζει εγκϑρωσ, ϐταν
παρύςτανται ό αντιπροςωπεϑονται ςε αυτϐ το όμιςυ πλϋον ενϐσ των ςυμβοϑλων,
ουδϋποτε ϐμωσ ο αριθμϐσ των παρϐντων ό αντιπροςωπευϐμενων ςυμβοϑλων
μπορεύ να εύναι μικρϐτεροσ των τριών (3). Για την εξεϑρεςη του αριθμοϑ απαρτύασ
παραλεύπεται τυχϐν προκϑπτον κλϊςμα.
2. Εφϐςον δεν ορύζει διαφορετικϊ ο νϐμοσ ό το καταςτατικϐ, οι αποφϊςεισ του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου λαμβϊνονται ϋγκυρα με απϐλυτη πλειοψηφύα των
παρϐντων και αντιπροςωπευϐμενων μελών. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να ορύζει ϐτι
ςε περύπτωςη ιςοψηφύασ υπεριςχϑει η ψόφοσ του προϋδρου του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου.
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3. Κϊθε ςϑμβουλοσ δϑναται ν’ αντιπροςωπεϑει εγκϑρωσ μϐνον ϋναν ϊλλο
ςϑμβουλο.
4. Η αντιπροςώπευςη ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο δεν μπορεύ ν’ ανατεθεύ ςε
πρϐςωπα που δεν αποτελοϑν μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, εκτϐσ αν η
αντιπροςώπευςη ανατεθεύ ςε τυχϐν αναπληρωματικϐ μϋλοσ του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου.
Ωρθρο 93
Πρακτικϊ ςυνεδριϊςεων και αποφϊςεων διοικητικού ςυμβουλύου
1. Οι ςυζητόςεισ και αποφϊςεισ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου καταχωρύζονται
περιληπτικϊ ςε ειδικϐ βιβλύο, που μπορεύ να τηρεύται και κατϊ το μηχανογραφικϐ
ςϑςτημα. Με αύτηςη μϋλουσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ο πρϐεδροσ υποχρεοϑται
να καταχωρύςει ςτα πρακτικϊ περύληψη τησ γνώμησ του. Ο πρϐεδροσ δικαιοϑται να
αρνηθεύ την καταχώριςη γνώμησ, η οπούα αναφϋρεται ςε ζητόματα προφανώσ
εκτϐσ ημερόςιασ διϊταξησ, ό το περιεχϐμενϐ τησ αντύκειται καταφανώσ ςτα χρηςτϊ
όθη ό το νϐμο. το βιβλύο αυτϐ καταχωρύζεται επύςησ κατϊλογοσ των
παραςτϊντων ό αντιπροςωπευθϋντων κατϊ τη ςυνεδρύαςη μελών του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου.
2. Σα πρακτικϊ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου υπογρϊφονται απϐ τα παραςτϊντα
μϋλη. ε περύπτωςη ϊρνηςησ υπογραφόσ απϐ κϊποιο μϋλοσ γύνεται ςχετικό μνεύα
ςτα πρακτικϊ. Αντύγραφα των πρακτικών εκδύδονται επιςόμωσ απϐ τον πρϐεδρο ό
ϊλλο πρϐςωπο που ορύζεται προσ τοϑτο απϐ το καταςτατικϐ ό απϐ το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο, χωρύσ να απαιτεύται ϊλλη επικϑρωςό τουσ. Η εταιρεύα φϋρει το βϊροσ
απϐδειξησ ϐτι οι αποφϊςεισ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ϋλαβαν χώρα την
ημερομηνύα και ώρα που αναγρϊφεται ςτο βιβλύο πρακτικών.
3. Αντύγραφα πρακτικών ςυνεδριϊςεων του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, για τα οπούα
υπϊρχει υποχρϋωςη καταχώριςόσ τουσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., ςϑμφωνα με το ϊρθρο 12 του
παρϐντοσ νϐμου ό ϊλλεσ διατϊξεισ, υποβϊλλονται ςτην αρμϐδια υπηρεςύα Γ.Ε.ΜΗ.
μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα (10) ημερών απϐ τη ςυνεδρύαςη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου.
4. Σο βιβλύο πρακτικών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου των εταιρειών, οι μετοχϋσ των
οπούων δεν εύναι ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, μπορεύ να τηρεύται ενιαύα με
το βιβλύο πρακτικών τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ.
Ωρθρο 94
Προςυπογραφό πρακτικού χωρύσ ςυνεδρύαςη
1. Η κατϊρτιςη και υπογραφό πρακτικοϑ απϐ ϐλα τα μϋλη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου ό τουσ αντιπροςώπουσ τουσ ιςοδυναμεύ με απϐφαςη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου, ακϐμη και αν δεν ϋχει προηγηθεύ ςυνεδρύαςη. Η ρϑθμιςη αυτό ιςχϑει
και αν ϐλοι οι ςϑμβουλοι ό οι αντιπρϐςωπού τουσ ςυμφωνοϑν να αποτυπωθεύ
πλειοψηφικό απϐφαςό τουσ ςε πρακτικϐ, χωρύσ ςυνεδρύαςη. Σο ςχετικϐ πρακτικϐ
υπογρϊφεται απϐ ϐλουσ τουσ ςυμβοϑλουσ.
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2. Οι υπογραφϋσ των ςυμβοϑλων ό των αντιπροςώπων τουσ μποροϑν να
αντικαθύςτανται με ανταλλαγό μηνυμϊτων μϋςω ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου
(e−mail) ό ϊλλα ηλεκτρονικϊ μϋςα, αν τοϑτο προβλϋπεται ςτο καταςτατικϐ.
3. Σο παραπϊνω πρακτικϐ καταχωρύζεται ςτο βιβλύο πρακτικών ςϑμφωνα με το
ϊρθρο 93.
Ωρθρο 95
Ελαττωματικϋσ αποφϊςεισ του διοικητικού ςυμβουλύου
1. Αποφϊςεισ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, το περιεχϐμενο των οπούων
αντύκειται ςτο νϐμο ό το καταςτατικϐ εύναι ϊκυρεσ.
2. Αποφϊςεισ που λόφθηκαν με τρϐπο που δεν εύναι ςϑμφωνοσ με το νϐμο ό το
καταςτατικϐ εύναι επύςησ ϊκυρεσ, εκτϐσ αν λόφθηκαν ομοφώνωσ απϐ ϐλα τα
μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, παρϐντα ό νομύμωσ εκπροςωποϑμενα.
3. Σην ακυρϐτητα μποροϑν να επικαλεςθοϑν, εντϐσ ϋξι μηνών απϐ την
καταχώριςη τησ απϐφαςησ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., ςϑμφωνα με το ϊρθρο 12, ό απϐ την
καταχώριςό τησ ςτο βιβλύο πρακτικών, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 93, τα μϋλη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου, τρύτοι δε, μϋτοχοι ό μη, αν ϋχουν προςωπικϐ και ειδικϐ
ϋννομο ςυμφϋρον. Αν απϐ την απϐφαςη προκϑπτει διαρκόσ παραβύαςη
διατϊξεων αναγκαςτικοϑ δικαύου, η δυνατϐτητα επύκληςησ δεν υπϐκειται ςε
προθεςμύα. την περύπτωςη αυτό η ακυρϐτητα μπορεύ να προταθεύ και απϐ
τουσ μετϐχουσ και να ληφθεύ υπϐψη και αυτεπϊγγελτα απϐ το δικαςτόριο.
4. Αποφϊςεισ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου που αφοροϑν ζητόματα,
αναγραφϐμενα ςτα ϊρθρα 27 παρ. 4, 56 παρ. 2, 71 παρ. 1 και 117 παρ. 2 περ. α’,
β’ και ε’ του παρϐντοσ νϐμου εύναι ϊκυρεσ ό ακυρώςιμεσ, με ανϊλογη εφαρμογό
των ϊρθρων 137 και 138. Η περύπτ. β’ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 137 δεν
εφαρμϐζεται.
5. Η δικαςτικό απϐφαςη που αναγνωρύζει την ακυρϐτητα απϐφαςησ του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα, αν και η τελευταύα όταν
καταχωριςτϋα ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
6. Σο παρϐν ϊρθρο δεν επηρεϊζει την εφαρμογό των παρ. 2 και 3 του ϊρθρου 86.

ΣΙΣΛΟ 2: ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ, ΤΓΚΡΟΤΕΙ
ΤΜΥΕΡΟΝΣΨΝ ΚΑΙ ΕΤΘΤΝΗ
Ωρθρο 96
Καθόκοντα διοικητικού ςυμβουλύου
(ϊρθρο 33 Οδηγύασ 2013/34/ΕΕ ςε ό,τι αφορϊ την παρ. 2 του εν λόγω
ϊρθρου)
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1. Σα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και κϊθε τρύτο πρϐςωπο, ςτο οπούο
ϋχουν ανατεθεύ απϐ αυτϐ εξουςύεσ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 87, οφεύλουν κατϊ την
ϊςκηςη των καθηκϐντων τουσ και των αρμοδιοτότων τουσ να τηροϑν το νϐμο,
το καταςτατικϐ και τισ νϐμιμεσ αποφϊςεισ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ. Οφεύλουν να
διαχειρύζονται τισ εταιρικϋσ υποθϋςεισ με ςκοπϐ την προαγωγό του εταιρικοϑ
ςυμφϋροντοσ, να εποπτεϑουν την εκτϋλεςη των αποφϊςεων του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου και τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ και να ενημερώνουν τα ϊλλα μϋλη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου για τισ εταιρικϋσ υποθϋςεισ.
2. Σα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου οφεύλουν να τηροϑν τα κατϊ το νϐμο
αρχεύα, βιβλύα και ςτοιχεύα. Έχουν επύςησ το ςυλλογικϐ καθόκον να
εξαςφαλύζουν ϐτι οι ετόςιεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ, η ετόςια ϋκθεςη
διαχεύριςησ και, ϐταν προβλϋπεται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 152, η δόλωςη
εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ, οι ενοποιημϋνεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ, οι
ενοποιημϋνεσ εκθϋςεισ διαχεύριςησ και η τυχϐν ενοποιημϋνη δόλωςη εταιρικόσ
διακυβϋρνηςησ, καθώσ και η ϋκθεςη αποδοχών του ϊρθρου 112 ςυντϊςςονται
και δημοςιεϑονται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του νϐμου ό, κατϊ περύπτωςη,
ςϑμφωνα με τα διεθνό λογιςτικϊ πρϐτυπα που ϋχουν υιοθετηθεύ με τον
Κανονιςμϐ ΕΚ 1606/2002.
Ωρθρο 97
Τποχρϋωςη πύςτεωσ - υγκρούςεισ ςυμφερόντων
1. Σα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και κϊθε τρύτο πρϐςωπο ςτο οπούο ϋχουν
ανατεθεύ απϐ αυτϐ αρμοδιϐτητϋσ του ϋχουν υποχρϋωςη πύςτεωσ απϋναντι ςτην
εταιρεύα. Οφεύλουν ιδύωσ:
α) Να μην επιδιώκουν ύδια ςυμφϋροντα που αντιβαύνουν ςτα ςυμφϋροντα τησ
εταιρεύασ.
β) Να αποκαλϑπτουν ϋγκαιρα και με επϊρκεια ςτα υπϐλοιπα μϋλη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου τα ύδια ςυμφϋροντϊ τουσ, που ενδϋχεται να ανακϑψουν απϐ
ςυναλλαγϋσ τησ εταιρεύασ, οι οπούεσ εμπύπτουν ςτα καθόκοντϊ τουσ, καθώσ και
κϊθε ςϑγκρουςη των ςυμφερϐντων τουσ με εκεύνα τησ εταιρεύασ ό ςυνδεδεμϋνων
με αυτόν επιχειρόςεων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 32 του Ν 4308/2014, η οπούα
ανακϑπτει κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων τουσ. Οφεύλουν ομούωσ να
αποκαλϑπτουν και κϊθε ςϑγκρουςη των ςυμφερϐντων τησ εταιρεύασ με τα
ςυμφϋροντα των προςώπων τησ παρ. 2 του ϊρθρου 99, εφϐςον ϋχουν ςχϋςη με τα
πρϐςωπα αυτϊ. Ωσ επαρκόσ αποκϊλυψη θεωρεύται εκεύνη που περιλαμβϊνει
περιγραφό τϐςο τησ ςυναλλαγόσ ϐςο και των ιδύων ςυμφερϐντων. Οι εταιρεύεσ
δημοςιοποιοϑν τισ περιπτώςεισ ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων και τυχϐν ςυμβϊςεισ
που ϋχουν ςυναφθεύ και εμπύπτουν ςτο ϊρθρο 99 ςτην επϐμενη τακτικό γενικό
ςυνϋλευςη των μετϐχων. τισ εταιρεύεσ με τύτλουσ ειςηγμϋνουσ ςε ρυθμιζϐμενη
αγορϊ η δημοςιοπούηςη γύνεται και με την ετόςια ϋκθεςη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου.
γ) Να τηροϑν αυςτηρό εχεμϑθεια για τισ εταιρικϋσ υποθϋςεισ και τα απϐρρητα τησ
εταιρεύασ, τα οπούα κατϋςτηςαν γνωςτϊ ς’ αυτοϑσ λϐγω τησ ιδιϐτητϊσ τουσ ωσ
ςυμβοϑλων.
2. Σο καταςτατικϐ τησ εταιρεύασ μπορεύ να εξειδικεϑει περαιτϋρω τισ υποχρεώςεισ
τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου.
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3. Σο μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου δεν δικαιοϑται να ψηφύζει ςε θϋματα ςτα
οπούα υπϊρχει ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων με την εταιρεύα του ύδιου ό προςώπων με
τα οπούα ςυνδϋεται με ςχϋςη υπαγϐμενη ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 99. τισ
περιπτώςεισ αυτϋσ οι αποφϊςεισ λαμβϊνονται απϐ τα υπϐλοιπα μϋλη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου, ςε περύπτωςη δε που η αδυναμύα ψόφου αφορϊ τϐςα
μϋλη, ώςτε τα υπϐλοιπα να μη ςχηματύζουν απαρτύα, τα λοιπϊ μϋλη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου, ανεξϊρτητα απϐ τον αριθμϐ τουσ, οφεύλουν να προβοϑν ςε ςϑγκληςη
γενικόσ ςυνϋλευςησ με αποκλειςτικϐ ςκοπϐ τη λόψη τησ ςυγκεκριμϋνησ απϐφαςησ.
Ωρθρο 98
Απαγόρευςη ανταγωνιςμού
1. Απαγορεϑεται ςτα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου που ςυμμετϋχουν με
οποιονδόποτε τρϐπο ςτη διεϑθυνςη τησ εταιρεύασ, καθώσ και ςτουσ διευθυντϋσ
αυτόσ, να ενεργοϑν, χωρύσ ϊδεια τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ ό ςχετικό πρϐβλεψη του
καταςτατικοϑ, για δικϐ τουσ λογαριαςμϐ ό για λογαριαςμϐ τρύτων, πρϊξεισ που
υπϊγονται ςτουσ ςκοποϑσ τησ εταιρεύασ, καθώσ και να μετϋχουν ωσ ομϐρρυθμοι
εταύροι ό ωσ μϐνοι μϋτοχοι ό εταύροι ςε εταιρεύεσ που επιδιώκουν τϋτοιουσ
ςκοποϑσ.
2. ε περύπτωςη υπαύτιασ παρϊβαςησ τησ απαγϐρευςησ τησ προηγοϑμενησ
παραγρϊφου, η εταιρεύα δικαιοϑται να αξιώςει αποζημύωςη. Μπορεύ ϐμωσ, αντύ τησ
αποζημύωςησ, να απαιτόςει, προκειμϋνου μεν για πρϊξεισ που ϋγιναν για
λογαριαςμϐ του ύδιου του ςυμβοϑλου ό του διευθυντό, να θεωρηθεύ ϐτι οι πρϊξεισ
αυτϋσ διενεργόθηκαν για λογαριαςμϐ τησ εταιρεύασ, προκειμϋνου δε για πρϊξεισ
που ϋγιναν για λογαριαςμϐ τρύτου, να δοθεύ ςτην εταιρεύα η αμοιβό για τη
μεςολϊβηςη ό να εκχωρηθεύ ςε αυτόν η ςχετικό απαύτηςη.
3. Οι απαιτόςεισ αυτϋσ παραγρϊφονται μετϊ απϐ ϋνα ϋτοσ απϐ τϐτε που οι
παραπϊνω πρϊξεισ ανακοινώθηκαν ςε ςυνεδρύαςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου
ό γνωςτοποιόθηκαν ςτην εταιρεύα. Η παραγραφό επϋρχεται πϊντωσ πϋντε ϋτη
(5) μετϊ την ενϋργεια τησ απαγορευμϋνησ πρϊξησ.
Ωρθρο 99
Διαφϊνεια και εποπτεύα των ςυναλλαγών με ςυνδεδεμϋνα μϋρη
(ϊρθρο 9γ τησ Οδηγύασ 2007/36/ΕΚ, Οδηγύα 2017/828/ΕΕ)
1. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων που εκϊςτοτε διϋπουν τισ ςυναλλαγϋσ
πιςτωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμϊτων με πρϐςωπα τα οπούα ϋχουν ειδικό
ςχϋςη με αυτϊ, καθώσ και τησ παρ. 3 του ϊρθρου 51 του παρϐντοσ νϐμου,
απαγορεϑεται και εύναι ϊκυρη η ςϑναψη οποιωνδόποτε ςυμβϊςεων τησ
εταιρεύασ με πρϐςωπα τησ παρ. 2 του παρϐντοσ ϊρθρου, χωρύσ ειδικό ϊδεια
παρεχϐμενη με απϐφαςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό, υπϐ τουσ ϐρουσ του
ϊρθρου 100, τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ των μετϐχων.
2. Η απαγϐρευςη τησ παρ. 1 ιςχϑει για τα ακϐλουθα πρϐςωπα (ςυνδεδεμϋνα
μϋρη):
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(α) Επύ εταιρειών με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, τα πρϐςωπα
που ορύζονται ωσ ςυνδεδεμϋνα με αυτόν κατϊ το Διεθνϋσ Λογιςτικϐ Πρϐτυπο 24
καθώσ και τα νομικϊ πρϐςωπα που ελϋγχονται απϐ αυτϊ, ςϑμφωνα με το
Διεθνϋσ Λογιςτικϐ Πρϐτυπο 27.
(β) Ωσ προσ τισ λοιπϋσ εταιρεύεσ, τα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, τα
πρϐςωπα που ελϋγχουν την εταιρεύα, τα ςτενϊ μϋλη οικογϋνειασ των προςώπων
αυτών, ϐπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο Παρϊρτημα Α του Ν. 4308/2014 για τα
Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα, καθώσ και τα νομικϊ πρϐςωπα που ελϋγχονται
απϐ τουσ παραπϊνω. Ένα φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο θεωρεύται ϐτι ελϋγχει την
εταιρεύα, εϊν ςυντρϋχει μια απϐ τισ περιπτώςεισ του ϊρθρου 32 του Ν.
4308/2014 για τα Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα.
(γ) Σα πρϐςωπα, ωσ προσ τα οπούα ϋχει επεκταθεύ με καταςτατικό πρϐβλεψη η
εφαρμογό του παρϐντοσ ϊρθρου και, ιδύωσ, ςτουσ γενικοϑσ διευθυντϋσ και
ςτουσ διευθυντϋσ τησ εταιρεύασ.
3. Η παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου δεν ιςχϑει προκειμϋνου για:
(α) Πρϊξεισ που δεν εξϋρχονται των ορύων των τρεχουςών ςυναλλαγών τησ
εταιρεύασ με τα πρϐςωπα τησ παρ. 4 του παρϐντοσ ϊρθρου. Ωσ τρϋχουςεσ
ςυναλλαγϋσ νοοϑνται εκεύνεσ, που εύναι ςυνόθεισ ςε ςχϋςη με τισ εργαςύεσ και το
αντικεύμενο τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητασ τησ εταιρεύασ, ωσ προσ το
εύδοσ και το μϋγεθϐσ τουσ και ςυνϊπτονται υπϐ τουσ ςυνόθεισ ϐρουσ τησ αγορϊσ.
Επύ εταιρεύασ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο θεςπύζει εςωτερικό διαδικαςύα για την περιοδικό αξιολϐγηςη του
κατϊ πϐςον πληροϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ προϒποθϋςεισ. Σα πρϐςωπα τησ παρ.
2 του παρϐντοσ ϊρθρου δεν ςυμμετϋχουν ςτην αξιολϐγηςη αυτό.
(β) υμβϊςεισ που αφοροϑν τισ αποδοχϋσ των μελών του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου τησ εταιρεύασ ό των διοικητικών ςτελεχών τησ, ωσ προσ τισ οπούεσ
εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ των ϊρθρων 109 ϋωσ 114.
(γ) υμβϊςεισ που ςυνόφθηςαν απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα βϊςει μϋτρων που
αποςκοποϑν ςτη διαφϑλαξη τησ ςταθερϐτητϊσ τουσ, κατϐπιν ϋγκριςησ τησ
αρμϐδιασ αρχόσ που εύναι υπεϑθυνη για την προληπτικό εποπτεύα.
(δ) υμβϊςεισ τησ εταιρεύασ με τουσ μετϐχουσ τησ, εφϐςον η δυνατϐτητα
κατϊρτιςησ προςφϋρεται ςε ϐλουσ τουσ μετϐχουσ τησ εταιρεύασ, υπϐ τουσ ύδιουσ
ϐρουσ, και διαςφαλύζεται η ύςη μεταχεύριςη ϐλων των μετϐχων και η προςταςύα
των ςυμφερϐντων τησ εταιρεύασ.
(ε) υμβϊςεισ τησ εταιρεύασ με 100% θυγατρικό τησ ό θυγατρικό, ςτην οπούα
δεν μετϋχει κανϋνα πρϐςωπο ςυνδεδεμϋνο ςϑμφωνα με την παρ. 2.
(ςτ) υμβϊςεισ τησ εταιρεύασ με ϊμεςα ό ϋμμεςα ελεγχϐμενη απϐ αυτόν
εταιρεύα, οι οπούεσ ςυνϊπτονται προσ το ςυμφϋρον και προσ ϐφελοσ τησ
εταιρεύασ αυτόσ ό απϐ την οπούα δεν κινδυνεϑουν τα ςυμφϋροντα τησ
τελευταύασ και τα ςυμφϋροντα των μετϐχων μειοψηφύασ. την περύπτωςη αυτό
το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο και η ϋκθεςη που ςυντϊςςεται ςϑμφωνα με την παρ. 1
του ϊρθρου 101 παρϋχουν επεξηγόςεισ για το ϐτι υπϊρχει επαρκόσ προςταςύα
των ςυμφερϐντων τησ εταιρεύασ, των θυγατρικών τησ και των μετϐχων τουσ
που δεν εύναι ςυνδεδεμϋνο μϋροσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μετϐχων
μειοψηφύασ. Σο προηγοϑμενο εδϊφιο δεν εφαρμϐζεται ςε εταιρεύεσ με μετοχϋσ
μη ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ.
(ζ) υναλλαγϋσ που εμπύπτουν ςτο πεδύο εφαρμογόσ του ϊρθρου 19.
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4. Με καταςτατικό πρϐβλεψη εύναι δυνατϐν να εξαιρεθοϑν απϐ την εφαρμογό
τησ παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου ςαφώσ καθοριςμϋνοι τϑποι ςυναλλαγών, ωσ
προσ τουσ οπούουσ το ελληνικϐ δύκαιο προϒποθϋτει ϋγκριςη απϐ τη γενικό
ςυνϋλευςη, εφϐςον οι ςχετικϋσ νομοθετικϋσ διατϊξεισ αντιμετωπύζουν ειδικώσ
και προςτατεϑουν επαρκώσ τη δύκαιη μεταχεύριςη ϐλων των μετϐχων, των
ςυμφερϐντων τησ εταιρεύασ καθώσ και των μετϐχων που δεν αποτελοϑν
ςυνδεδεμϋνα μϋρη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μετϐχων μειοψηφύασ.
5. Σεκμαύρεται ϐτι ςϑμβαςη τησ εταιρεύασ με τα πρϐςωπα τησ παρ. 2 του
παρϐντοσ ϊρθρου δεν εύναι ςυνόθησ ωσ προσ το μϋγεθϐσ τησ, εϊν η αξύα τησ
αποτιμϊται τουλϊχιςτον ςε δϋκα τοισ εκατϐν (10%) του ενεργητικοϑ τησ
εταιρεύασ ςϑμφωνα με τον τελευταύο δημοςιευμϋνο ιςολογιςμϐ και, αν τϋτοιοσ
δεν υπϊρχει, ςϑμφωνα με ιςολογιςμϐ που ςυντϊςςεται προσ το ςκοπϐ αυτϐ. Επύ
εταιρεύασ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, η υπϋρβαςη του
ποςοςτοϑ αυτοϑ αποκλεύει το χαρακτηριςμϐ τησ ςυναλλαγόσ ωσ τρϋχουςασ,
κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 3 περ. α’ του παρϐντοσ ϊρθρου. Για τον υπολογιςμϐ
του ανωτϋρω ποςοτικοϑ ορύου λαμβϊνονται υπϐψη ςτο ςϑνολο τουσ
αθροιςτικϊ οι ςυναλλαγϋσ που ολοκληρώθηκαν με το ςυνδεδεμϋνο μϋροσ ό ϊλλο
πρϐςωπο ϊμεςα ό ϋμμεςα ελεγχϐμενο απϐ αυτϐ, κατϊ το ύδιο οικονομικϐ ϋτοσ.
Ωρθρο 100
Φορόγηςη ϊδειασ για την κατϊρτιςη ςυναλλαγόσ με ςυνδεδεμϋνο μϋροσ
(ϊρθρο 9γ τησ Οδηγύασ 2007/36/ΕΚ, Οδηγύα 2017/828/ΕΕ)
1. Η ϊδεια κατϊρτιςησ ςυναλλαγόσ τησ εταιρεύασ με ςυνδεδεμϋνο μϋροσ
ςϑμφωνα με το προηγοϑμενο ϊρθρο παρϋχεται με απϐφαςη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου, η οπούα ιςχϑει για ϋξι (6) μόνεσ. Επύ επαναλαμβανϐμενων
ςυμβϊςεων με το ύδιο πρϐςωπο μπορεύ να δοθεύ ενιαύα ϊδεια ςϑναψησ, που
ορύζει τα χαρακτηριςτικϊ των ςυμβϊςεων και ιςχϑει για ϋνα (1) ϋτοσ.
2. Η αρμοδιϐτητα του διοικητικοϑ ςυμβουλύου για τη χορόγηςη ϊδειασ δεν
μπορεύ να αποτελϋςει αντικεύμενο ανϊθεςησ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 87. ε
περύπτωςη εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 97, ό εφϐςον αυτϐ ζητηθεύ απϐ
την μειοψηφύα των μετϐχων ςϑμφωνα με την επϐμενη παρϊγραφο, η ανωτϋρω
ϊδεια παρϋχεται απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων.
3. Εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ τη δημοςύευςη τησ ανακούνωςησ τησ χορόγηςησ
ϊδειασ απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο κατϊ την παρ. 2 του ϊρθρου 101, μϋτοχοι
που εκπροςωποϑν το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του κεφαλαύου, μποροϑν να ζητόςουν
τη ςϑγκληςη γενικόσ ςυνϋλευςησ για να αποφαςύςει αυτό για το ζότημα τησ
παροχόσ τησ ϊδειασ. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να μειώςει το ποςοςτϐ αυτϐ μϋχρι
το ϋνα τισ εκατϐ (1%) του κεφαλαύου. Η ςϑμβαςη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 99 για
την οπούα χορηγόθηκε ϊδεια απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο θεωρεύται οριςτικϊ
ϋγκυρη μϐνο μετϊ την ϊπρακτη παρϋλευςη τησ προθεςμύασ των δϋκα (10)
ημερών ό τη λόψη τησ ϊδειασ απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη.
4. Εϊν μϋχρι να χορηγηθεύ ϊδεια απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη, ϋχει όδη ςυναφθεύ η
ςϑμβαςη τησ παρ. 1 του ϊρθρου 99, τϐτε η χορόγηςη τησ ϊδειασ απϐ την γενικό
ςυνϋλευςη ματαιώνεται, εϊν αντιταχθοϑν ςε αυτόν μϋτοχοι που εκπροςωποϑν
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το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του εκπροςωποϑμενου ςτη ςυνϋλευςη κεφαλαύου. Σο
καταςτατικϐ μπορεύ να μειώςει το ποςοςτϐ αυτϐ μϋχρι το ϋνα τισ εκατϐ (1%)
του κεφαλαύου.
5. την περύπτωςη που η ςυναλλαγό αφορϊ μϋτοχο τησ εταιρεύασ, ο
ςυγκεκριμϋνοσ μϋτοχοσ δεν μετϋχει ςτην ψηφοφορύα τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ.
Ομούωσ δεν μετϋχουν ςτην ψηφοφορύα ϊλλοι μϋτοχοι, με τουσ οπούουσ ο
αντιςυμβαλλϐμενοσ ςυνδϋεται με ςχϋςη υπαγϐμενη ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 99.
6. Εϊν η ϊδεια ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ δϐθηκε απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη, τυχϐν
τροποποιόςεισ τησ μποροϑν να γύνουν με ϊδεια του διοικητικοϑ ςυμβουλύου,
εκτϐσ αν η γενικό ςυνϋλευςη επιφυλϊχθηκε να παρϋχει η ύδια την ϊδεια και ςε
αυτϋσ.
Ωρθρο 101
Δημοςιότητα των ςυναλλαγών με ςυνδεδεμϋνα μϋρη
(ϊρθρο 9γ τησ Οδηγύασ 2007/36/ΕΚ, Οδηγύα 2017/828/ΕΕ)
1. Επύ εταιρεύασ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ η απϐφαςη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ του προηγουμϋνου ϊρθρου
λαμβϊνεται με βϊςη ϋκθεςη ορκωτοϑ ελεγκτό λογιςτό ό ελεγκτικόσ εταιρεύασ ό
ϊλλου ανεξϊρτητου προσ την εταιρεύα τρύτου μϋρουσ, η οπούα αξιολογεύ κατϊ
πϐςον η ςϑμβαςη εύναι δύκαιη και εϑλογη για την εταιρεύα και τα πρϐςωπα που
δεν αποτελοϑν ςυνδεδεμϋνο μϋροσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των μετϐχων
μειοψηφύασ τησ εταιρεύασ, και εξηγεύ τισ παραδοχϋσ ςτισ οπούεσ βαςύζεται αυτό,
μαζύ με τισ μεθϐδουσ που χρηςιμοποιόθηκαν. Σα πρϐςωπα τησ παρ. 2 του
ϊρθρου 99 δεν ςυμμετϋχουν ςτην κατϊρτιςη τησ ϋκθεςησ.
2. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ανακοινώνει την παροχό ϊδειασ για την κατϊρτιςη
ςυναλλαγόσ εύτε απϐ το ύδιο εύτε απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη. Η ανακούνωςη αυτό
υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα το αργϐτερο κατϊ το χρϐνο ολοκλόρωςησ τησ
ςυναλλαγόσ.
3. Η ανακούνωςη τησ παρ. 2 περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον πληροφορύεσ: (α) ωσ
προσ τη φϑςη τησ ςχϋςησ τησ εταιρεύασ με το ςυνδεδεμϋνο μϋροσ, (β) την
ημερομηνύα και την αξύα τησ ςυναλλαγόσ, (γ) κϊθε ϊλλη πληροφορύα που εύναι
αναγκαύα για να αξιολογηθεύ κατϊ πϐςον η ςυναλλαγό εύναι δύκαιη και εϑλογη
για την εταιρεύα και τα πρϐςωπα που δεν αποτελοϑν ςυνδεδεμϋνο μϋροσ,
ςυμπεριλαμβανομϋνων των μετϐχων μειοψηφύασ. Επύ εταιρεύασ με μετοχϋσ
ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, η ανωτϋρω ανακούνωςη ςυνοδεϑεται απϐ την
ϋκθεςη τησ παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου. τισ διατυπώςεισ δημοςιϐτητασ
υποβϊλλεται επύςησ η ςυναλλαγό που ςυνϊπτεται μεταξϑ του ςυνδεδεμϋνου με
την εταιρεύα προςώπου και θυγατρικόσ τησ.
4. υμβϊςεισ που ςυνϊπτονται μεταξϑ του μοναδικοϑ μετϐχου και τησ εταιρεύασ
καταχωρύζονται ςτα πρακτικϊ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ ό του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου ό καταρτύζονται εγγρϊφωσ με ποινό ακυρϐτητασ. Η διϊταξη του
προηγοϑμενου εδαφύου δεν εφαρμϐζεται ςτισ τρϋχουςεσ ςυναλλαγϋσ τησ
εταιρεύασ κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 3 του ϊρθρου 99.
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5. Οι διατϊξεισ του παρϐντοσ ϊρθρου ιςχϑουν υπϐ την επιφϑλαξη των κανϐνων
ςχετικϊ με τη δημοςιοπούηςη προνομιακών πληροφοριών, ϐπωσ αναφϋρονται
ςτο ϊρθρο 17 του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαώκοϑ
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου.
Ωρθρο 102
Ευθύνη μελών του διοικητικού ςυμβουλύου
1. Κϊθε μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ευθϑνεται ϋναντι τησ εταιρεύασ για ζημύα
που αυτό υφύςταται λϐγω πρϊξησ ό παρϊλειψησ που ςυνιςτϊ παρϊβαςη των
καθηκϐντων του.
2. Η ευθϑνη αυτό δεν υφύςταται, εϊν το μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου
αποδεύξει ϐτι κατϋβαλε κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων του την επιμϋλεια του
ςυνετοϑ επιχειρηματύα που δραςτηριοποιεύται υπϐ παρϐμοιεσ ςυνθόκεσ. Η
επιμϋλεια αυτό κρύνεται με βϊςη και την ιδιϐτητα κϊθε μϋλουσ και τα καθόκοντα
που του ϋχουν ανατεθεύ κατϊ το νϐμο, το καταςτατικϐ ό με απϐφαςη των
αρμϐδιων εταιρικών οργϊνων.
3. Εϊν απϐ κοινό πρϊξη περιςςϐτερων μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου προόλθε
ζημύα ό αν για την ύδια ζημύα ευθϑνονται παρϊλληλα περιςςϐτεροι, ενϋχονται ϐλοι
εισ ολϐκληρον. Σο ύδιο ιςχϑει και αν ϋχουν ενεργόςει περιςςϐτεροι ςυγχρϐνωσ ό
διαδοχικϊ και δεν μπορεύ να εξακριβωθεύ τύνοσ η πρϊξη επϋφερε τη ζημύα. Σο
δικαςτόριο ϐμωσ μπορεύ να αποφαςύςει για επιμεριςμϐ τησ ευθϑνησ μεταξϑ των
υπευθϑνων, ανϊλογα με τη βαρϑτητα τησ πρϊξησ, το βαθμϐ του πταύςματοσ και την
κατανομό των καθηκϐντων των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου. Σο δικαςτόριο
μπορεύ να ρυθμύςει και το δικαύωμα αναγωγόσ των υπευθϑνων μεταξϑ τουσ.
4. Η ευθϑνη κατϊ το παρϐν ϊρθρο δεν υφύςταται προκειμϋνου για πρϊξεισ ό
παραλεύψεισ που ςτηρύζονται ςε ςϑννομη απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ ό που
αφοροϑν εϑλογη επιχειρηματικό απϐφαςη, η οπούα ελόφθη (α) με καλό πύςτη, (β)
με βϊςη επαρκό υπϐ τισ ςυγκεκριμϋνεσ ςυνθόκεσ πληροφϐρηςη και (γ) με
αποκλειςτικϐ κριτόριο την εξυπηρϋτηςη του εταιρικοϑ ςυμφϋροντοσ. Σα ςτοιχεύα
αυτϊ κρύνονται με αναφορϊ ςτο χρϐνο λόψησ τησ απϐφαςησ. Σα μϋλη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου φϋρουν το βϊροσ απϐδειξησ των προϒποθϋςεων τησ
παροϑςασ παραγρϊφου. Επύςησ το δικαςτόριο μπορεύ να θεωρόςει ϐτι δεν
υφύςταται ευθϑνη προκειμϋνου για πρϊξεισ ό παραλεύψεισ που ςτηρύζονται ςε
ειςόγηςη ό γνώμη ανεξϊρτητου οργϊνου ό επιτροπόσ, που λειτουργεύ ςτην
εταιρεύα ςϑμφωνα με το νϐμο.
5. Οι διατϊξεισ του παρϐντοσ ϊρθρου και των ϊρθρων 103 ϋωσ 108 εφαρμϐζονται
και ωσ προσ την ευθϑνη των προςώπων που ενεργοϑν πρϊξεισ διαχεύριςησ και
εκπροςώπηςησ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 87, ό των οπούων η πρϊξη διοριςμοϑ ωσ
μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου εύναι ελαττωματικό.
6. Οι αξιώςεισ τησ εταιρεύασ κατϊ το παρϐν ϊρθρο παραγρϊφονται μετϊ τριετύα
απϐ την τϋλεςη τησ πρϊξησ ό την παρϊλειψη. Η παραγραφό δεν αρχύζει ενϐςω ο
υπεϑθυνοσ ϋχει την ιδιϐτητα του μϋλουσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό εκεύνη τησ
70

προηγοϑμενησ παραγρϊφου. ε κϊθε περύπτωςη η παραγραφό επϋρχεται μετϊ
πϊροδο δεκαετύασ απϐ την τϋλεςη τησ πρϊξησ ό την παρϊλειψη.
7. Η εταιρεύα μπορεύ, με απϐφαςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, να παραιτηθεύ των
αξιώςεών τησ προσ αποζημύωςη ό να ςυμβιβαςθεύ για αυτϋσ μετϊ πϊροδο δϑο (2)
ετών απϐ τη γϋνεςη τησ αξύωςησ και μϐνο εφϐςον ςυγκατατύθεται η γενικό
ςυνϋλευςη και δεν αντιτύθεται μειοψηφύα που εκπροςωπεύ το ϋνα δϋκατο (1/10)
του εκπροςωποϑμενου ςτη ςυνϋλευςη κεφαλαύου. Μετϊ την ϊςκηςη τησ αγωγόσ, η
παραπϊνω παραύτηςη ό ο ςυμβιβαςμϐσ μποροϑν να λϊβουν χώρα οποτεδόποτε,
εφϐςον ςυγκατατύθεται η γενικό ςυνϋλευςη και δεν αντιτύθεται το ϋνα εικοςτϐ
(1/20) του εκπροςωποϑμενου ςτη ςυνϋλευςη κεφαλαύου. την ςυνϋλευςη αυτό
καλεύται να παραςτεύ και ο ειδικϐσ εκπρϐςωποσ που τυχϐν ϋχει οριςθεύ.
Ωρθρο 103
Ωςκηςη των αξιώςεων τησ εταιρεύασ
Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ϋχει την υποχρϋωςη ϋγκαιρησ, πλόρουσ και επιμελοϑσ
ϊςκηςησ των αξιώςεων τησ εταιρεύασ κατϊ των προςώπων που ϋχουν ευθϑνη
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 102, ςταθμύζοντασ το εταιρικϐ ςυμφϋρον. Σο διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο οφεύλει να παρϋχει ςτουσ μετϐχουσ εξηγόςεισ για την τυχϐν μη
ϊςκηςη των αξιώςεων.
Ωρθρο 104
Ωςκηςη των αξιώςεων τησ εταιρεύασ μετϊ από αύτημα τησ μειοψηφύασ
1. Mϋτοχοι που εκπροςωποϑν το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του καταβεβλημϋνου
μετοχικοϑ κεφαλαύου ϋχουν δικαύωμα να υποβϊλουν εγγρϊφωσ προσ το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο αύτηςη με αντικεύμενο την ϊςκηςη των αξιώςεων τησ
εταιρεύασ κατϊ το ϊρθρο 103. Σο καταςτατικϐ τησ εταιρεύασ μπορεύ να μειώςει
το παραπϊνω ποςοςτϐ. Οι αιτοϑντεσ πρϋπει να αποδεύξουν ϐτι ϋχουν καταςτεύ
μϋτοχοι ϋξι (6) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό τησ αύτηςησ.
2. Η αύτηςη τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου αναφϋρει τισ πληροφορύεσ που
κατϋχουν οι αιτοϑντεσ μϋτοχοι ωσ προσ τα πραγματικϊ περιςτατικϊ που
ςτοιχειοθετοϑν κατϊ την κρύςη τουσ την ευθϑνη μελών του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου και τη ζημύα τησ εταιρεύασ. την αύτηςό τουσ οι μϋτοχοι θϋτουν
εϑλογη προθεςμύα, εντϐσ τησ οπούασ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο οφεύλει να
αξιολογόςει το περιεχϐμενο τησ αύτηςησ και να αποφαςύςει εϊν η εταιρεύα θα
αςκόςει αγωγό για τισ αξιώςεισ που περιγρϊφει η αύτηςη αυτό. Η ανωτϋρω
προθεςμύα δεν μπορεύ να εύναι μικρϐτερη απϐ ϋνα (1) μόνα απϐ τϐτε που η
αύτηςη υποβλόθηκε ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο.
3. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο αποφαςύζει επύ του αιτόματοσ των μετϐχων αφοϑ
λϊβει υπϐψη του τισ παρατηρόςεισ και εξηγόςεισ των μελών εκεύνων του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου, που κατονομϊζονται ςτην αύτηςη των μετϐχων. Tα
μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου που κατονομϊζονται ςτην αύτηςη δεν ϋχουν
δικαύωμα ψόφου ςτη ςυνεδρύαςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου για τη λόψη
απϐφαςησ επύ του αιτόματοσ των μετϐχων. Εϊν η αδυναμύα ψόφου αφορϊ τϐςα
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μϋλη, ώςτε τα υπϐλοιπα να μη ςχηματύζουν απαρτύα, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο
θεωρεύται ϐτι δεν λαμβϊνει απϐφαςη, κατϊ παρϋκκλιςη απϐ τα οριζϐμενα ςτο
ϊρθρο 97 παρ. 3, και εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του ϊρθρου 105. Η απϐφαςη
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου επύ τησ αιτόςεωσ των μετϐχων καθώσ και το
γεγονϐσ τησ ενδεχϐμενησ αδυναμύασ λόψεωσ αποφϊςεωσ απϐ το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο, κοινοποιεύται ςτουσ αιτοϑντεσ με επιμϋλεια του ιδύου και με
επιβϊρυνςη τησ εταιρεύασ.
4. ε περύπτωςη που η αύτηςη τησ παρ. 1 υποβληθεύ απϐ την πλειοψηφύα των
μετϐχων, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο υποχρεοϑται να προβεύ αμελλητύ ςτην
ϊςκηςη τησ εταιρικόσ αγωγόσ.
Ωρθρο 105
Διοριςμόσ ειδικού εκπροςώπου για ϊςκηςη τησ αγωγόσ
1. Εϊν:
(α) το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο απορρύψει εν ϐλω ό εν μϋρει την αύτηςη τησ
μειοψηφύασ, ό
(β) παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα τησ παρ. 2 εδαφ. β’ του ϊρθρου 104, ό
(γ) παρϋλθουν τϋςςερισ (4) μόνεσ απϐ την απϐφαςη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου που αποφϊςιςε την ϊςκηςη τησ αγωγόσ, χωρύσ να ϋχει αςκηθεύ η
αγωγό, ϐπωσ αποφαςύςτηκε απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, ό
(δ) το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο δεν δϑναται να λϊβει απϐφαςη επύ τησ αιτόςεωσ
τησ μειοψηφύασ, ό,
(ε) ςτην περύπτωςη τησ παρ. 4 του ϊρθρου 104, η εταιρεύα δεν αςκεύ αμελλητύ
την αγωγό,
η πλειοψηφύα των μετϐχων που υπϋβαλαν το αύτημα του προηγοϑμενου ϊρθρου
ϋχει δικαύωμα, εντϐσ δϑο (2) μηνών απϐ την κατϊ την παρ. 3 εδαφ. γ΄ του
ϊρθρου 104 κοινοπούηςη τησ απϐφαςησ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό απϐ την
ϊπρακτη παρϋλευςη των ανωτϋρω προθεςμιών, να υποβϊλλει αύτημα ενώπιον
του μονομελοϑσ πρωτοδικεύου με αντικεύμενο το διοριςμϐ ειδικοϑ εκπροςώπου
για την ϊςκηςη αγωγόσ κατϊ των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, ςϑμφωνα
με τα αναφερϐμενα ςτην αύτηςη τησ μειοψηφύασ του ϊρθρου 104.
2. Η αύτηςη των μετϐχων τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου εκδικϊζεται κατϊ τη
διαδικαςύα τησ εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ και κοινοποιεύται προσ την εταιρεύα και
το μϋλοσ ό τα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, που κατονομϊζονται ςτην
αύτηςη. Παρεμβϊςεισ, πρϐςθετεσ και κϑριεσ, ενώπιον του δικαςτηρύου
αςκοϑνται και με δόλωςη που καταχωρύζεται ςτα πρακτικϊ. Σο δικαςτόριο
κϊνει δεκτό την αύτηςη των μετϐχων και ορύζει ειδικϐ εκπρϐςωπο, εφϐςον δεν
ςυντρϋχει προφανώσ υπϋρτερο ςυμφϋρον τησ εταιρεύασ, που να δικαιολογεύ τη
μη διεξαγωγό δικαςτικοϑ αγώνα ςε βϊροσ των μελών του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου. Η απϐφαςη του δικαςτηρύου αναφϋρει την ιςτορικό βϊςη που θα
διερευνόςει ο ειδικϐσ εκπρϐςωποσ, ώςτε να αςκόςει την αγωγό κατϊ των
προςώπων του ϊρθρου 102.
3. Ωσ ειδικϐσ εκπρϐςωποσ μπορεύ να οριςθεύ ϋνασ εκ των μετϐχων που
υποβϊλλουν την αύτηςη του παρϐντοσ ϊρθρου ενώπιον του μονομελοϑσ
πρωτοδικεύου ό και τρύτο πρϐςωπο. Σο δικαςτόριο δεν δεςμεϑεται ωσ προσ την
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επιλογό του ειδικοϑ εκπροςώπου απϐ τισ προτϊςεισ των αιτοϑντων. Η απϐφαςη
του δικαςτηρύου μπορεύ να ορύζει και αναπληρωτό ειδικϐ εκπρϐςωπο.
4. Ο ειδικϐσ εκπρϐςωποσ ϋχει ωσ ειδικό και μϐνη εξουςύα την ϊςκηςη τησ
αγωγόσ κατϊ των προςώπων του ϊρθρου 102 και τη διεξαγωγό τησ ςχετικόσ
δύκησ μϋχρι την αμετϊκλητη περϊτωςό τησ με επιμϋλεια και ταχϑτητα. Καθ’ ϐλο
αυτϐ το χρονικϐ διϊςτημα ο ειδικϐσ εκπρϐςωποσ εκπροςωπεύ κατ’
αποκλειςτικϐτητα την εταιρεύα για τισ ανϊγκεσ τησ ςχετικόσ δύκησ και μϐνο. Ο
ειδικϐσ εκπρϐςωποσ ϋχει εξουςύα πρϐςβαςησ ςε ϋγγραφα και πληροφορύεσ, η
γνώςη των οπούων εύναι κατϊ εϑλογη κρύςη απαραύτητη για την ϊςκηςη τησ
αγωγόσ και την διεξαγωγό τησ ςχετικόσ δύκησ.
5. Κατϊ την ϊςκηςη των εξουςιών του, ο ειδικϐσ εκπρϐςωποσ δεςμεϑεται απϐ
τη δικαςτικό απϐφαςη περύ οριςμοϑ του ϐςον αφορϊ την ιςτορικό βϊςη που θα
διερευνόςει για την ϊςκηςη τησ αγωγόσ κατϊ των προςώπων του ϊρθρου 102.
Η δϋςμευςη αυτό δεν περιορύζει την ευχϋρεια του ειδικοϑ εκπροςώπου να
διαμορφώςει τουσ ιςχυριςμοϑσ τησ εταιρεύασ ωσ προσ τη νομικό βϊςη, την
υπαιτιϐτητα ό την αιτιώδη ςυνϊφεια και να προςδιορύςει την ϋκταςη των
αξιώςεων τησ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 102. Επύςησ ο ειδικϐσ εκπρϐςωποσ ϋχει
υποχρϋωςη εχεμϑθειασ, ϐπωσ και τα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου. Σο
δικαςτόριο μπορεύ να του επιδικϊςει εϑλογη αμοιβό.
6. Αν, πριν αςκόςει την αγωγό, ο ειδικϐσ εκπρϐςωποσ καταλόξει ςτο
ςυμπϋραςμα ϐτι για οποιοδόποτε λϐγο δεν υπϊρχει ευθϑνη προσ αποζημύωςη,
γνωςτοποιεύ τοϑτο ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, που ϋχει την υποχρϋωςη να
πληροφορόςει ςχετικϊ τουσ μετϐχουσ που ζότηςαν την ϊςκηςη τησ αγωγόσ. Οι
μϋτοχοι αυτού ϋχουν δικαύωμα να επανϋλθουν με νεϐτερη αύτηςη, η παραγραφό
ϐμωσ δεν αναςτϋλλεται.
7. ε περύπτωςη κατ’ ουςύαν απϐρριψησ τησ αγωγόσ ςε πρώτο ό δεϑτερο βαθμϐ,
το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μετϊ απϐ ειςόγηςη του ειδικοϑ εκπροςώπου, μπορεύ
να παραιτηθεύ των ενδύκων μϋςων.
Ωρθρο 106
Λοιπϋσ διατϊξεισ
1. Η υποβολό τησ αύτηςησ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 104 αναςτϋλλει την
παραγραφό τησ παρ. 7 του ϊρθρου 102. Η παραγραφό ςυνεχύζεται μετϊ την
ϋκδοςη τησ απϐφαςησ του μονομελοϑσ πρωτοδικεύου επύ τησ αιτόςεωσ των
μετϐχων.
2. Η απϐφαςη του δικαςτηρύου που κϊνει δεκτό την αύτηςη των μετϐχων κατϊ
το ϊρθρο 105 κοινοποιεύται με επιμϋλεια των αιτοϑντων και με δαπϊνεσ τησ
εταιρεύασ ςτον ειδικϐ εκπρϐςωπο και ςτην εταιρεύα.
3. Η δαπϊνη τησ δύκησ για το διοριςμϐ του ειδικοϑ εκπροςώπου και τη
διεξαγωγό του δικαςτικοϑ αγώνα καθώσ και η αμοιβό του ειδικοϑ εκπροςώπου
βαρϑνουν την εταιρεύα.
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Ωρθρο 107
Ευθύνη για ϊμεςη ζημύα τρύτων
Οι διατϊξεισ των προηγοϑμενων ϊρθρων 102 ϋωσ 106 δεν επηρεϊζουν την
ευθϑνη των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου για ϊμεςη ζημύα μετϐχων ό
τρύτων και δεν θύγουν την ευθϑνη των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου κατϊ
το ϊρθρο 98 του Πτωχευτικοϑ Κώδικα.
Ωρθρο 108
Ϊγκριςη ςυνολικόσ διαχεύριςησ
1. Με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, που λαμβϊνεται με φανερό ψηφοφορύα
μετϊ την ϋγκριςη των ετόςιων χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων, μπορεύ να
εγκρύνεται η ςυνολικό διαχεύριςη που ϋλαβε χώρα κατϊ την αντύςτοιχη χρόςη.
Παραύτηςη ϐμωσ τησ εταιρεύασ απϐ αξιώςεισ τησ κατϊ των μελών του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό ϊλλων προςώπων ό ςυμβιβαςμϐσ τησ εταιρεύασ με
αυτοϑσ μπορεύ να λϊβει χώρα μϐνο υπϐ τισ προϒποθϋςεισ τησ παρ. 8 του ϊρθρου
102. Κατϊ τη δύκη για αποζημύωςη τησ εταιρεύασ λϐγω ευθϑνησ των μελών του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου κατϊ τα ϊρθρα 102 και επ. ςυνεκτιμϊται η παραπϊνω
ϋγκριςη.
2. την ψηφοφορύα περύ ϋγκριςησ τησ ςυνολικόσ διαχεύριςησ ςϑμφωνα με την
παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου δικαιοϑνται να μετϋχουν τα μϋλη του μϐνο με
μετοχϋσ, των οπούων εύναι κϑριοι, ό ωσ αντιπρϐςωποι ϊλλων μετϐχων, εφϐςον
ϋχουν λϊβει ςχετικό εξουςιοδϐτηςη με ρητϋσ και ςυγκεκριμϋνεσ οδηγύεσ ψόφου.
Σο ύδιο ιςχϑει και για τουσ υπαλλόλουσ τησ εταιρεύασ.

ΣΙΣΛΟ 3: ΑΜΟΙΒΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
Ωρθρο 109
Διαδικαςύα και προώποθϋςεισ χορόγηςησ αμοιβών
1. Σα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου δικαιοϑνται να λϊβουν αμοιβό ό ϊλλεσ
παροχϋσ ςϑμφωνα με το νϐμο και τα οριζϐμενα ςτο καταςτατικϐ και, κατϊ
περύπτωςη, την πολιτικό αποδοχών. Αμοιβό ό παροχό που χορηγεύται ςε μϋλοσ
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και δεν ρυθμύζεται ςτο νϐμο και το καταςτατικϐ
βαρϑνει την εταιρεύα, μϐνο αν εγκριθεύ με ειδικό απϐφαςη τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ.
2. Αμοιβό ςυνιςτϊμενη ςε ςυμμετοχό ςτα κϋρδη τησ χρόςεωσ παρϋχεται μϐνον
εϊν αυτϐ προβλϋπεται ςτο καταςτατικϐ. Σο ϑψοσ τησ ανωτϋρω αμοιβόσ
προςδιορύζεται με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, η οπούα αποφαςύζει με
απλό απαρτύα και πλειοψηφύα. Αμοιβό χορηγοϑμενη απϐ τα κϋρδη τησ χρόςεωσ
λαμβϊνεται απϐ το υπϐλοιπο των καθαρών κερδών που απομϋνει μετϊ την
αφαύρεςη των νϐμιμων κρατόςεων για τακτικϐ αποθεματικϐ και τη διανομό του
ελϊχιςτου μερύςματοσ υπϋρ των μετϐχων.
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3. Αμοιβό ςε μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου για υπηρεςύεσ προσ την εταιρεύα
βϊςει ειδικόσ ςχϋςησ, ϐπωσ ενδεικτικώσ, απϐ ςϑμβαςη εργαςύασ, ϋργου ό
εντολόσ καταβϊλλεται υπϐ τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 99.
4. Η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ να επιτρϋψει προκαταβολό αμοιβόσ για το
χρονικϐ διϊςτημα μϋχρι την επϐμενη τακτικό γενικό ςυνϋλευςη. Η προκαταβολό
τησ αμοιβόσ τελεύ υπϐ την αύρεςη τησ ϋγκριςησ των καταβολών αυτών απϐ την
επϐμενη τακτικό γενικό ςυνϋλευςη.
5. Αμοιβό ό παροχό που καταβλόθηκε ό αποφαςύςτηκε να καταβληθεύ ςε
ςυγκεκριμϋνο μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου κατϊ τα ανωτϋρω μπορεύ να
μειωθεύ απϐ το δικαςτόριο αν, υπϐ τισ υφιςτϊμενεσ ςυνθόκεσ, εύναι κατϊ εϑλογη
κρύςη υπϋρογκη και αντιτϊχθηκαν ςτην απϐφαςη αυτό μϋτοχοι που
εκπροςωποϑν το ϋνα δϋκατο (1/10) του κεφαλαύου. Η αύτηςη προσ το
δικαςτόριο υποβϊλλεται εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ δϑο (2) μηνών απϐ
την ϋγκριςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ απϐ μετϐχουσ που εκπροςωποϑν το ϋνα
εικοςτϐ (1/20) του μετοχικοϑ κεφαλαύου και αντιτϊχθηκαν ςτην απϐφαςη
αυτό. Σο δικαςτόριο εκδικϊζει την ανωτϋρω αύτηςη κατϊ την διαδικαςύα τησ
εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ και αποφαύνεται λαμβϊνοντασ υπϐψη, ιδύωσ, τισ
αρμοδιϐτητεσ και τισ ευθϑνεσ του ςυμβοϑλου, τισ προςπϊθειεσ που ϋχει
καταβϊλει, το επύπεδο αντύςτοιχων αμοιβών των ςυμβοϑλων ςε ϊλλεσ
παρϐμοιεσ εταιρεύεσ, και την κατϊςταςη, την απϐδοςη και τισ προοπτικϋσ τησ
εταιρεύασ.
Ωρθρο 110
Πολιτικό αποδοχών
(Άρθρο 9α τησ Οδηγύασ 2007/36/ΕΚ, Οδηγύα 2017/828/ΕΕ)
1. Εταιρεύεσ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ υποχρεοϑνται να
θεςπύζουν πολιτικό αποδοχών για τα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου. Με
καταςτατικό πρϐβλεψη η πολιτικό αποδοχών μπορεύ να περιλαμβϊνει και τα
διοικητικϊ ςτελϋχη, ϐπωσ αυτϊ ορύζονται ςτο Διεθνϋσ Λογιςτικϐ Πρϐτυπο 24
παρ. 9. Με καταςτατικό πρϐβλεψη εύναι δυνατό η εφαρμογό των διατϊξεων του
παρϐντοσ ϊρθρου και των ϊρθρων 111 και 112 και ςε εταιρεύεσ με μετοχϋσ μη
ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ.
2. Η πολιτικό αποδοχών υποβϊλλεται ςτην ϋγκριςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ. Η
ψόφοσ των μετϐχων επύ τησ πολιτικόσ αποδοχών εύναι δεςμευτικό. τη ςχετικό
ψηφοφορύα δεν μετϋχουν τα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου που ϋχουν
ςυγχρϐνωσ την ιδιϐτητα του μετϐχου. Η διϊρκεια ιςχϑοσ τησ εγκεκριμϋνησ
πολιτικόσ αποδοχών δεν δϑναται να υπερβαύνει τα τϋςςερα (4) ϋτη απϐ την
ϋγκριςό τησ απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη. Οι εταιρεύεσ υποχρεοϑνται να
υποβϊλλουν την πολιτικό αποδοχών προσ ϋγκριςη ςτη γενικό ςυνϋλευςη κϊθε
φορϊ που ςημειώνεται ουςιώδησ μεταβολό των ςυνθηκών υπϐ τισ οπούεσ
καταρτύςθηκε η εγκεκριμϋνη πολιτικό αποδοχών και ςε κϊθε περύπτωςη ανϊ
τϋςςερα (4) ϋτη απϐ την ϋγκριςό τησ.
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3. ε περύπτωςη κατϊ την οπούα δεν υπϊρχει πολιτικό αποδοχών η εταιρεύα
ςυνεχύζει να καταβϊλλει τισ αμοιβϋσ των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου τησ
και των διοικητικών ςτελεχών, ϐπωσ αυτϋσ εύχαν κατϊ την προηγοϑμενη
εταιρικό χρόςη. ε περύπτωςη που δεν υπϊρχει ςυμφωνύα για τισ αποδοχϋσ των
μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό για τα διοικητικϊ ςτελϋχη για την
προηγοϑμενη εταιρικό χρόςη, η εταιρεύα καταβϊλλει αμοιβϋσ ςϑμφωνα με τισ
μϋχρι τϐτε ιςχϑουςεσ πρακτικϋσ τησ, κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 109, ϋωσ
την επϐμενη γενικό ςυνϋλευςη. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μπορεύ να υποβϊλλει
αναθεωρημϋνη πολιτικό αποδοχών προσ ϋγκριςη απϐ την επϐμενη γενικό
ςυνϋλευςη.
4. ε περύπτωςη κατϊ την οπούα η εταιρεύα διαθϋτει εγκεκριμϋνη απϐ τη γενικό
ςυνϋλευςη πολιτικό αποδοχών και η γενικό ςυνϋλευςη δεν εγκρύνει την
προτεινϐμενη νϋα πολιτικό αποδοχών, η εταιρεύα μπορεύ να ςυνεχύςει να
καταβϊλλει τισ αμοιβϋσ των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και των
διοικητικών ςτελεχών τησ μϐνο ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη, εγκεκριμϋνη
πολιτικό αποδοχών και να υποβϊλλει αναθεωρημϋνη πολιτικό αποδοχών προσ
ϋγκριςη απϐ την επϐμενη γενικό ςυνϋλευςη.
5. Η εγκεκριμϋνη πολιτικό αποδοχών μαζύ με την ημερομηνύα και τα
αποτελϋςματα τησ ψηφοφορύασ υποβϊλλεται ςε διατυπώςεισ δημοςιϐτητασ και
παραμϋνει διαθϋςιμη ςτον διαδικτυακϐ τϐπο τησ εταιρεύασ, χωρύσ χρϋωςη,
τουλϊχιςτον για ϐςο χρονικϐ διϊςτημα αυτό ιςχϑει.
6. ε εξαιρετικϋσ περιςτϊςεισ επιτρϋπεται προςωρινϊ η παρϋκκλιςη απϐ την
εγκεκριμϋνη πολιτικό αποδοχών, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι: (α) η πολιτικό
αποδοχών ορύζει τισ διαδικαςτικϋσ προϒποθϋςεισ, υπϐ τισ οπούεσ μπορεύ να
εφαρμοςτεύ παρϋκκλιςη απϐ το περιεχϐμενϐ τησ, (β) η πολιτικό αποδοχών
ορύζει τα ςτοιχεύα τησ, ωσ προσ τα οπούα μπορεύ να εφαρμοςτεύ η παρϋκκλιςη
και (γ) η παρϋκκλιςη αυτό εύναι αναγκαύα για τη μακροπρϐθεςμη εξυπηρϋτηςη
των ςυμφερϐντων τησ εταιρεύασ ςτο ςϑνολϐ τησ, ό για την διαςφϊλιςη τησ
βιωςιμϐτητϊσ τησ.
7. Εφϐςον δεν υπϊρχει πρϐβλεψη ςτην πολιτικό αποδοχών κατϊ τα οριζϐμενα
ςτην παρ. 6 του παρϐντοσ ϊρθρου, παρϋκκλιςη απϐ την εγκεκριμϋνη πολιτικό
αποδοχών επιτρϋπεται υπϐ τουσ ϐρουσ τησ παρ. 5 του ϊρθρου 109.
Ωρθρο 111
Περιεχόμενο τησ πολιτικόσ αποδοχών
(Άρθρο 9α τησ Οδηγύασ 2007/36/ΕΚ, Οδηγύα 2017/828/ΕΕ)
1. Η πολιτικό αποδοχών του προηγουμϋνου ϊρθρου περιγρϊφει με τρϐπο ςαφό
και κατανοητϐ κατ’ ελϊχιςτο τα εξόσ:
(α) τον τρϐπο με τον οπούο η ςυγκεκριμϋνη πολιτικό αποδοχών ςυνειςφϋρει
ςτην επιχειρηματικό ςτρατηγικό, ςτα μακροπρϐθεςμα ςυμφϋροντα και τη
βιωςιμϐτητα τησ εταιρεύασ·
(β) τισ διαφορετικϋσ ςυνιςτώςεσ για τη χορόγηςη ςταθερών και μεταβλητών
αποδοχών πϊςησ φϑςεωσ, ςτα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και τα
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διοικητικϊ ςτελϋχη, ςυμπεριλαμβανομϋνων των δικαιωμϊτων προαύρεςησ, του
δικαιώματοσ ςυμμετοχόσ των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ςτα κϋρδη τησ
εταιρεύασ και ϐλων των επιμιςθύων και ϊλλων επιδομϊτων οποιαςδόποτε
μορφόσ, τα οπούα μπορεύ να χορηγοϑνται ςε αυτϊ, υποδεικνϑοντασ τα
αντύςτοιχα ςχετικϊ ποςοςτϊ·
(γ) τον τρϐπο με τον οπούο ελόφθηςαν υπϐψη κατϊ τον καθοριςμϐ τησ
πολιτικόσ αποδοχών οι μιςθολογικϋσ και εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ των
εργαζομϋνων τησ εταιρεύασ·
(δ) ςαφό, περιεκτικϊ και διαφοροποιημϋνα κριτόρια για τη χορόγηςη των υπϐ
β’ μεταβλητών αποδοχών και ιδύωσ τα κριτόρια χρηματοοικονομικόσ και μη
απϐδοςησ που εφαρμϐζονται για τη χορόγηςη των μεταβλητών αποδοχών,
ςυμπεριλαμβανομϋνων, ϐπου κρύνεται ςκϐπιμο, των κριτηρύων που ςχετύζονται
με την εταιρικό κοινωνικό ευθϑνη·
(ε) τισ μεθϐδουσ με τισ οπούεσ εκτιμϊται ο βαθμϐσ ςτον οπούον πληροϑνται τα
ανωτϋρω, υπϐ δ’, κριτόρια απϐδοςησ και ςε περύπτωςη χορόγηςησ αποδοχών
βϊςει μετοχών, τισ περιϐδουσ κατοχϑρωςησ και, ϐπου κρύνεται ςκϐπιμο, τη
διατόρηςη μετοχών μετϊ την κατοχϑρωςη·
(ςτ) τισ προϒποθϋςεισ για την αναβολό τησ καταβολόσ των μεταβλητών
αποδοχών και τη χρονικό διϊρκεια αυτόσ, καθώσ και τισ προϒποθϋςεισ
ανϊκτηςησ των μεταβλητών αποδοχών απϐ την εταιρεύα·
(ζ) τη διϊρκεια των ςυμβϊςεων τησ εταιρεύασ με τα μϋλη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου και τισ ιςχϑουςεσ προθεςμύεσ προειδοπούηςησ, τα βαςικϊ
χαρακτηριςτικϊ τησ ςυμπληρωματικόσ ςϑνταξησ ό των προγραμμϊτων
πρϐωρησ ςυνταξιοδϐτηςησ των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και τουσ
ϐρουσ καταγγελύασ των ςυμβϊςεων, καθώσ επύςησ τισ πληρωμϋσ που
ςυνδϋονται με την καταγγελύα των ςυμβϊςεων·
(η) τυχϐν δικαιώματα ςυμμετοχόσ των μελών ςε προγρϊμματα διϊθεςησ
μετοχών τησ εταιρεύασ·
(θ) τη διαδικαςύα λόψεωσ αποφϊςεων για την ϋγκριςη και τον προςδιοριςμϐ
του περιεχομϋνου τησ πολιτικόσ αποδοχών, τισ διαδικαςτικϋσ προϒποθϋςεισ για
την επανεξϋταςη, την αναθεώρηςη και την εφαρμογό τησ, με ιδιαύτερη αναφορϊ
ςτα μϋτρα για την αποφυγό ό τη διαχεύριςη ςυγκροϑςεων ςυμφερϐντων και
ςτον ρϐλο τησ επιτροπόσ αποδοχών και ϊλλων ςχετικών επιτροπών, εφϐςον
υπϊρχουν τϋτοιεσ.
2. ε περύπτωςη αναθεώρηςησ τησ πολιτικόσ αποδοχών, η ςχετικό ϋκθεςη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου πρϋπει να περιγρϊφει και να επεξηγεύ ϐλεσ τισ
μεταβολϋσ ςτην πολιτικό αποδοχών. τη ςχετικό απϐφαςη τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ των μετϐχων πρϋπει να περιγρϊφεται ο τρϐποσ με τον οπούο
ελόφθηςαν υπϐψη οι ψόφοι και οι απϐψεισ των μετϐχων επύ τησ πολιτικόσ και
των εκθϋςεων, απϐ την τελευταύα ψηφοφορύα ςχετικϊ με την πολιτικό
αποδοχών κατϊ τη γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων και εντεϑθεν.

Ωρθρο 112
Ϊκθεςη αποδοχών
(Άρθρο 9β τησ Οδηγύασ 2007/36/ΕΚ, Οδηγύα 2017/828/ΕΕ)
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1. Η εταιρεύα με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ υποχρεοϑται να
καταρτύζει ςαφό και κατανοητό ϋκθεςη αποδοχών, η οπούα περιϋχει
ολοκληρωμϋνη επιςκϐπηςη του ςυνϐλου των αποδοχών που ρυθμύζονται ςτην
πολιτικό του ϊρθρου 110 για το τελευταύο οικονομικϐ ϋτοσ. την ϋκθεςη
περιλαμβϊνονται και τα πϊςησ φϑςεωσ επιδϐματα που χορηγόθηκαν ό
οφεύλονταν ςτα πρϐςωπα, οι αποδοχϋσ των οπούων ϋχουν ςυμπεριληφθεύ ςτην
πολιτικό αποδοχών του ϊρθρου 110, κατϊ το τελευταύο οικονομικϐ ϋτοσ,
ανεξαρτότωσ εϊν πρϐκειται για νεοεκλεγϋντα ό παλαιϐτερα μϋλη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό διοικητικϊ ςτελϋχη τησ εταιρεύασ.
2. Η ϋκθεςη αποδοχών περιϋχει, κατ’ ελϊχιςτον τισ ακϐλουθεσ πληροφορύεσ
ϐςον αφορϊ τισ αποδοχϋσ κϊθε επιμϋρουσ μϋλουσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό
ςτελϋχουσ:
(α) το ςϑνολο των αποδοχών που ϋχουν χορηγηθεύ ό καταβληθεύ, με ανϊλυςη
ςτισ επιμϋρουσ ςυνιςτώςεσ τουσ, τα ςχετικϊ ποςοςτϊ των ςταθερών και των
μεταβλητών αποδοχών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των αποδοχών τησ παρ. 2 του
ϊρθρου 109, και επεξόγηςη του τρϐπου εφαρμογόσ των κριτηρύων απϐδοςησ
και του τρϐπου με τον οπούο οι ςυνολικϋσ αποδοχϋσ ςυμμορφώνονται με την
εγκεκριμϋνη πολιτικό αποδοχών·
(β) την ετόςια μεταβολό των αποδοχών των μελών του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου και των ςτελεχών, τησ απϐδοςησ τησ εταιρεύασ και των μϋςων
αποδοχών των εργαζομϋνων πλόρουσ απαςχϐληςησ τησ εταιρεύασ, εκτϐσ των
ςτελεχών, κατϊ τα τελευταύα πϋντε οικονομικϊ ϋτη τουλϊχιςτον, με κοινό
παρουςύαςη των εν λϐγω ςτοιχεύων, ώςτε να διευκολϑνεται η ςϑγκριςη των
ςτοιχεύων απϐ τουσ μετϐχουσ·
(γ) τυχϐν αποδοχϋσ πϊςησ φϑςεωσ απϐ οποιαδόποτε εταιρεύα ανόκει ςτον ύδιο
ϐμιλο, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 32 του Ν. 4308/2014·
(δ) τον αριθμϐ μετοχών και δικαιωμϊτων προαύρεςησ για μετοχϋσ που ϋχουν
χορηγηθεύ ό προςφερθεύ ςτα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και τισ κϑριεσ
προϒποθϋςεισ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων, ςυμπεριλαμβανομϋνων τησ τιμόσ και
τησ ημερομηνύασ ϊςκηςησ, καθώσ και οποιαδόποτε μεταβολό·
(ε) τυχϐν αςκηθϋντα δικαιώματα προαιρϋςεωσ απϐ μϋρουσ του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου ςτο πλαύςιο των προγραμμϊτων διϊθεςησ μετοχών τησ εταιρεύασ·
(ςτ) πληροφορύεσ για τη χρόςη τησ δυνατϐτητασ ανϊκτηςησ μεταβλητών
αποδοχών·
(ζ) πληροφορύεσ ςχετικϊ με τυχϐν παρεκκλύςεισ απϐ την εφαρμογό τησ
πολιτικόσ αποδοχών κατ’ εφαρμογό τησ παρ. 7 του ϊρθρου 110, με επεξόγηςη
τησ εξαιρετικόσ φϑςησ των περιςτϊςεων και την ϋνδειξη των ςυγκεκριμϋνων
ςτοιχεύων τησ πολιτικόσ αποδοχών, ϋναντι των οπούων ςημειώθηκε η
παρϋκκλιςη.
3. Η ϋκθεςη αποδοχών του τελευταύου οικονομικοϑ ϋτουσ υποβϊλλεται προσ
ςυζότηςη ςτην τακτικό γενικό ςυνϋλευςη, ωσ αντικεύμενο τησ ημερόςιασ
διϊταξησ. Η ψόφοσ των μετϐχων ϐςον αφορϊ την ϋκθεςη αποδοχών εύναι
ςυμβουλευτικό. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο οφεύλει να επεξηγεύ ςτην επϐμενη
ϋκθεςη αποδοχών, πώσ η ανωτϋρω ψηφοδοςύα κατϊ την τακτικό γενικό
ςυνϋλευςη ελόφθη υπϐψη.
4. Mετϊ τη γενικό ςυνϋλευςη και με την επιφϑλαξη τησ παρ. 5 του παρϐντοσ
ϊρθρου, οι εταιρεύεσ καθιςτοϑν αμελλητύ διαθϋςιμη ςτο κοινϐ την ϋκθεςη
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αποδοχών ςτον διαδικτυακϐ τουσ τϐπο, χωρύσ χρϋωςη, για περύοδο 10 ετών.
Συχϐν διατόρηςη τησ ϋκθεςησ αποδοχών ςτον διαδικτυακϐ τϐπο για
μεγαλϑτερο τησ δεκατύασ χρονικϐ διϊςτημα, επιτρϋπεται υπϐ την προϒπϐθεςη
ϐτι η ϋκθεςη αποδοχών δεν περιϋχει πλϋον δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα
για τα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό τα ςτελϋχη. Οι ελεγκτϋσ τησ εταιρεύασ
ελϋγχουν, εϊν και κατϊ πϐςον ϋχουν παραςχεθεύ οι πληροφορύεσ του παρϐντοσ
ϊρθρου.
5. Οι εταιρεύεσ δεν περιλαμβϊνουν ςτην ϋκθεςη αποδοχών ειδικϋσ κατηγορύεσ
δεδομϋνων προςωπικοϑ χαρακτόρα κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 9 παρ. 1 του
κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του
υμβουλύου ό δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που αφοροϑν την οικογενειακό
κατϊςταςη επιμϋρουσ ςτελεχών ό μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου τησ
εταιρεύασ. Οι εταιρεύεσ επεξεργϊζονται δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα
διοικητικών ςτελεχών που περιλαμβϊνονται ςτην ϋκθεςη αποδοχών βϊςει του
παρϐντοσ ϊρθρου προσ τον ςκοπϐ τησ αϑξηςησ τησ εταιρικόσ διαφϊνειασ ϐςον
αφορϊ τισ αποδοχϋσ των διοικητικών ςτελεχών, με ςτϐχο την ενύςχυςη τησ
λογοδοςύασ των διοικητικών ςτελεχών και τησ εποπτεύασ των μετϐχων επύ των
αποδοχών των διοικητικών ςτελεχών. Με την επιφϑλαξη τυχϐν μεγαλϑτερησ
προθεςμύασ που προβλϋπεται απϐ ενωςιακό τομεακό νομοθετικό πρϊξη, οι
εταιρεύεσ δεν θα δημοςιοποιοϑν δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που
περιλαμβϊνονται ςτην ϋκθεςη αποδοχών, βϊςει του παρϐντοσ ϊρθρου, μετϊ την
πϊροδο 10 ετών απϐ τη δημοςύευςη τησ ϋκθεςησ αποδοχών.
6. Σα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου διαςφαλύζουν ϐτι η ϋκθεςη αποδοχών
καταρτύζεται και δημοςιεϑεται ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ των διατϊξεων του
παρϐντοσ ϊρθρου. Η ευθϑνη τουσ εξαιτύασ παρϊβαςησ των διατϊξεων του
παρϐντοσ ϊρθρου εύναι ςυλλογικό.
Ωρθρο 113
Πρόγραμμα διϊθεςησ μετοχών ςε μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου και
το προςωπικό
1. Με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, που λαμβϊνεται με αυξημϋνη απαρτύα
και πλειοψηφύα, μπορεύ να θεςπιςθεύ πρϐγραμμα διϊθεςησ μετοχών ςτα μϋλη
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και το προςωπικϐ τησ εταιρεύασ, καθώσ και των
ςυνδεδεμϋνων με αυτόν εταιρειών κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 32 του Ν.
4308/2014, Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα, με τη μορφό δικαιώματοσ
προαύρεςησ (option) απϐκτηςησ μετοχών, κατϊ τουσ ϐρουσ τησ απϐφαςησ
αυτόσ, περύληψη τησ οπούασ υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα. Ωσ δικαιοϑχοι
μποροϑν να οριςθοϑν και πρϐςωπα που παρϋχουν ςτην εταιρεύα υπηρεςύεσ ςε
ςταθερό βϊςη.
2. Η ςυνολικό ονομαςτικό αξύα των μετοχών που διατύθενται κατϊ την παροϑςα
παρϊγραφο δεν επιτρϋπεται να υπερβαύνει, ςυνολικϊ, το ϋνα δϋκατο (1/10) του
κεφαλαύου, που εύναι καταβεβλημϋνο κατϊ την ημερομηνύα τησ απϐφαςησ τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ. Η απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ προβλϋπει εϊν για την
ικανοπούηςη του δικαιώματοσ προαύρεςησ η εταιρεύα θα προβεύ ςε αϑξηςη του
μετοχικοϑ τησ κεφαλαύου ό εϊν θα χρηςιμοποιόςει μετοχϋσ που αποκτϊ ό ϋχει
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αποκτόςει ςϑμφωνα με το ϊρθρο 49. ε κϊθε περύπτωςη, η απϐφαςη τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ πρϋπει να ορύζει τον ανώτατο αριθμϐ μετοχών που μπορεύ
να αποκτηθοϑν ό να εκδοθοϑν, εϊν οι δικαιοϑχοι αςκόςουν το παραπϊνω
δικαύωμα, την τιμό διϊθεςησ ό τη μϋθοδο προςδιοριςμοϑ τησ, τουσ ϐρουσ
διϊθεςησ των μετοχών ςτουσ δικαιοϑχουσ, και τουσ δικαιοϑχουσ ό τισ
κατηγορύεσ αυτών, με την επιφϑλαξη τησ παρ. 2 του ϊρθρου 35 του παρϐντοσ
νϐμου, τη διϊρκεια του προγρϊμματοσ, καθώσ και κϊθε ϊλλο ςυναφό ϐρο. Με
την ύδια απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ μπορεύ να ανατύθεται ςτο διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο ο καθοριςμϐσ των δικαιοϑχων ό των κατηγοριών αυτών, ο τρϐποσ
ϊςκηςησ του δικαιώματοσ και οποιοςδόποτε ϊλλοσ ϐροσ του προγρϊμματοσ
διϊθεςησ μετοχών.
3. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ του προγρϊμματοσ, εκδύδει
ςτουσ δικαιοϑχουσ που ϊςκηςαν το δικαύωμϊ τουσ πιςτοποιητικϊ δικαιώματοσ
απϐκτηςησ μετοχών και, ανϊ ημερολογιακϐ τρύμηνο κατ’ ανώτατο ϐριο,
παραδύδει τισ μετοχϋσ που ϋχουν όδη εκδοθεύ ό εκδύδει και παραδύδει τισ μετοχϋσ
ςτουσ παραπϊνω δικαιοϑχουσ, αυξϊνοντασ το κεφϊλαιο τησ εταιρεύασ και
τροποποιώντασ αντύςτοιχα το καταςτατικϐ. Επύςησ πιςτοποιεύ την αϑξηςη του
κεφαλαύου και τηρεύ τισ διατυπώςεισ δημοςιϐτητασ. Η απϐφαςη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου για την αϑξηςη του κεφαλαύου και την πιςτοπούηςη τησ
καταβολόσ του λαμβϊνεται ανϊ ημερολογιακϐ τρύμηνο, κατϊ παρϋκκλιςη των
οριζομϋνων ςτο ϊρθρο 20. τισ αυξόςεισ αυτϋσ του κεφαλαύου δεν εφαρμϐζεται
το ϊρθρο 26.
4. Η γενικό ςυνϋλευςη, με απϐφαςό τησ που λαμβϊνεται με αυξημϋνη απαρτύα
και πλειοψηφύα και υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα, μπορεύ να εξουςιοδοτεύ το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο να θεςπύζει πρϐγραμμα διϊθεςησ μετοχών, υπϐ τισ
προϒποθϋςεισ των προηγοϑμενων παραγρϊφων, αυξϊνοντασ ενδεχομϋνωσ το
κεφϊλαιο και λαμβϊνοντασ ϐλεσ τισ ϊλλεσ ςχετικϋσ αποφϊςεισ. Η εξουςιοδϐτηςη
αυτό ιςχϑει για πϋντε (5) ϋτη, εκτϐσ αν η γενικό ςυνϋλευςη ορύςει ςυντομϐτερο
χρϐνο ιςχϑοσ αυτόσ και εύναι ανεξϊρτητη απϐ τισ εξουςύεσ του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου τησ παρ. 1 του ϊρθρου 24. Η απϐφαςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου
λαμβϊνεται υπϐ τουσ ϐρουσ των παραπϊνω παραγρϊφων.
5. H παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου δεν εφαρμϐζεται επύ εταιρειών με μετοχϋσ
ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, εφϐςον το πρϐγραμμα διϊθεςησ μετοχών
περιλαμβϊνεται ςτην εγκεκριμϋνη πολιτικό αποδοχών.
Ωρθρο 114
Δωρεϊν διϊθεςη μετοχών ςε μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου και το
προςωπικό
1. Με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ που λαμβϊνεται με αυξημϋνη απαρτύα
και πλειοψηφύα μπορεύ να αποφαςύζεται η δωρεϊν διϊθεςη μετοχών ςτα μϋλη
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και το προςωπικϐ τησ εταιρεύασ καθώσ και των
ςυνδεδεμϋνων με αυτόν εταιρειών κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 32 του Ν.
4308/2014, Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα. Ωσ δικαιοϑχοι μποροϑν να οριςτοϑν
και πρϐςωπα που παρϋχουν ςτην εταιρεύα υπηρεςύεσ ςε ςταθερό βϊςη.
Περύληψη τησ απϐφαςησ υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα.
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2. Για το ςκοπϐ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου η εταιρεύα εύτε διαθϋτει ύδιεσ
μετοχϋσ που αποκτώνται ό ϋχουν όδη αποκτηθεύ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 49 παρ.
3 εύτε εκδύδει νϋεσ μετοχϋσ με κεφαλαιοπούηςη μη διανεμηθϋντων κερδών ό
διανεμητών αποθεματικών ό διαφορϊσ απϐ την ϋκδοςη μετοχών υπϋρ το ϊρτιο.
Η απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ πρϋπει να ορύζει τον αριθμϐ των μετοχών
που θα διατεθοϑν και το κατϊ πϐςο θα πρϐκειται για ύδιεσ ό για νϋεσ μετοχϋσ,
την κατηγορύα των μετοχών που θα διατεθοϑν, τουσ ϐρουσ τησ διϊθεςησ, ϐπωσ
ιδύωσ την τυχϐν υποχρϋωςη διακρϊτηςησ των μετοχών για οριςμϋνο χρονικϐ
διϊςτημα, τουσ δικαιοϑχουσ ό τισ κατηγορύεσ τουσ και κϊθε ϊλλο ςυναφό ϐρο.
Με την ύδια απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ μπορεύ να ανατύθεται ςτο
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ο καθοριςμϐσ των δικαιοϑχων ό των κατηγοριών τουσ και
οποιοςδόποτε ϊλλοσ ϐροσ.
3. Η ονομαςτικό αξύα των μετοχών που διατύθενται κατϊ το ϊρθρο αυτϐ
αθροιζϐμενη με την ονομαςτικό αξύα των μετοχών που ενδϋχεται να διατεθοϑν
με βϊςη τυχϐν εκκρεμό δικαιώματα προαύρεςησ απϐκτηςησ μετοχών του
ϊρθρου 113 δεν επιτρϋπεται να υπερβαύνει ςυνολικϊ το ϋνα δϋκατο (1/10) του
κεφαλαύου που εύναι καταβεβλημϋνο κατϊ την ημερομηνύα τησ απϐφαςησ τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ.
4. Η διϊθεςη μετοχών του παρϐντοσ ϊρθρου μπορεύ να ςυνδυϊζεται με εκεύνη
του ϊρθρου 113. H παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου δεν εφαρμϐζεται επύ εταιρειών
με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, εφϐςον το πρϐγραμμα διϊθεςησ
μετοχών περιλαμβϊνεται ςτην εγκεκριμϋνη πολιτικό αποδοχών.

ΣΙΣΛΟ 4: ΜΟΝΟΜΕΛΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ
Ωρθρο 115
Δυνατότητα διοριςμού μονομελούσ διοικητικού οργϊνου (ςύμβουλοσδιαχειριςτόσ)
1. Αντύ διοικητικοϑ ςυμβουλύου, το καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει το
διοριςμϐ μονομελοϑσ διοικητικοϑ οργϊνου (ςϑμβουλοσ-διαχειριςτόσ),
εκλεγϐμενου απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη. Ο ςϑμβουλοσ-διαχειριςτόσ εύναι πϊντοτε
φυςικϐ πρϐςωπο.
2. Ο διοριςμϐσ, οι προϒποθϋςεισ εκλογιμϐτητασ, η θητεύα, οι αρμοδιϐτητεσ, τα
καθόκοντα, οι εξουςύεσ, ο διοριςμϐσ αναπληρωματικοϑ ςυμβοϑλου-διαχειριςτό ,
η αςτικό και ποινικό ευθϑνη και η αμοιβό του ςυμβοϑλου-διαχειριςτό και τα
ςυναφό θϋματα διϋπονται απϐ τουσ κανϐνεσ που ιςχϑουν για το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο. Δεν εφαρμϐζονται οι κανϐνεσ που αφοροϑν το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο
ωσ ςυλλογικϐ ϐργανο, ιδύωσ τα ζητόματα πρϐςκληςησ, ςυνεδρύαςησ, λόψησ
αποφϊςεων, απαρτύασ και πλειοψηφύασ.
3. Όπου υπϊρχει υποχρϋωςη μϋλουσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου για ενημϋρωςη
των ϊλλων μελών τοϑτου, ο ςϑμβουλοσ-διαχειριςτόσ οφεύλει να ενημερώνει
τουσ μετϐχουσ εύτε ςε γενικό ςυνϋλευςη εύτε και ατομικϊ, με τόρηςη τησ αρχόσ
τησ ιςϐτιμησ μεταχεύριςησ. Η αρμοδιϐτητα παροχόσ ϊδειασ ςϑναψησ ςυμβϊςεων
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του ςυμβοϑλου-διαχειριςτό με την εταιρεύα, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 99, ανόκει
ςτη γενικό ςυνϋλευςη.
4. το βιβλύο πρακτικών καταχωρύζονται οι αποφϊςεισ του ςυμβοϑλουδιαχειριςτό που δεν αφοροϑν θϋματα τρϋχουςασ διαχεύριςησ ό ςυνιςτοϑν
πρϊξεισ καταχωριςτϋεσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. Ωσ προσ τισ αποφϊςεισ αυτϋσ ιςχϑει
αναλογικϊ και το ϊρθρο 95.
5. Κατϊ τα λοιπϊ ϐπου γύνεται αναφορϊ ςτον παρϐντα ό ϊλλουσ νϐμουσ ςτο
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο νοεύται και ο ςϑμβουλοσ-διαχειριςτόσ ανώνυμησ εταιρεύασ
κατϊ το παρϐν ϊρθρο.
6. Σο παρϐν ϊρθρο δεν εφαρμϐζεται ςτισ μεγϊλεσ και μεςαύεσ εταιρεύεσ, οϑτε ςε
εταιρεύεσ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ζ: ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
ΣΙΣΛΟ 1: ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΕ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΛΗΧΗ
ΣΨΝ ΑΠΟΥΑΕΨΝ
Ωρθρο 116
H γενικό ςυνϋλευςη ωσ ανώτατο εταιρικό όργανο
Η γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων εύναι το ανώτατο ϐργανο τησ εταιρεύασ και
δικαιοϑται να αποφαςύζει για κϊθε εταιρικό υπϐθεςη ςϑμφωνα με τον παρϐντα
νϐμο. Οι αποφϊςεισ τησ δεςμεϑουν και τουσ απϐντεσ ό διαφωνοϑντεσ μετϐχουσ.
Ωρθρο 117
Αποκλειςτικό αρμοδιότητα τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
1. Η γενικό ςυνϋλευςη εύναι μϐνη αρμϐδια να αποφαςύζει για:
α) Σροποποιόςεισ του καταςτατικοϑ. Ωσ τροποποιόςεισ θεωροϑνται και οι
αυξόςεισ, τακτικϋσ ό ϋκτακτεσ, και οι μειώςεισ του κεφαλαύου.
β) Εκλογό μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και ελεγκτών.
γ) Σην ϋγκριςη τησ ςυνολικόσ διαχεύριςησ κατϊ το ϊρθρο 108 και την απαλλαγό
των ελεγκτών.
δ) Έγκριςη των ετόςιων και των τυχϐν ενοποιημϋνων χρηματοοικονομικών
καταςτϊςεων.
ε) Διϊθεςη των ετηςύων κερδών.
ςτ) Σην ϋγκριςη παροχόσ αμοιβών ό προκαταβολόσ αμοιβών κατϊ το ϊρθρο 109.
ζ) Επύ ειςηγμϋνων ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ εταιρειών, την ϋγκριςη τησ πολιτικόσ
αποδοχών του ϊρθρου 110 και τησ ϋκθεςησ αποδοχών του ϊρθρου 112,
η υγχώνευςη, διϊςπαςη, μετατροπό, αναβύωςη, παρϊταςη τησ διϊρκειασ ό λϑςη
τησ εταιρεύασ, και
θ) Διοριςμϐ εκκαθαριςτών.
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2. τισ διατϊξεισ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου δεν υπϊγονται:
α) Αυξόςεισ κεφαλαύου ό πρϊξεισ αναπροςαρμογόσ του κεφαλαύου που ρητϊ
ανατύθενται απϐ το νϐμο ό το καταςτατικϐ ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, καθώσ και
αυξόςεισ που επιβϊλλονται απϐ διατϊξεισ ϊλλων νϐμων.
β) Η τροποπούηςη ό η προςαρμογό διατϊξεων του καταςτατικοϑ απϐ το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο ςτισ περιπτώςεισ που ορύζει τοϑτο ρητϊ ο νϐμοσ.
γ) Ο διοριςμϐσ με το καταςτατικϐ του πρώτου διοικητικοϑ ςυμβουλύου.
δ) Η εκλογό κατϊ το καταςτατικϐ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 82, ςυμβοϑλων ςε
αντικατϊςταςη παραιτηθϋντων, αποθανϐντων ό απωλεςϊντων την ιδιϐτητϊ τουσ
με οποιονδόποτε ϊλλο τρϐπο.
ε) Η απορρϐφηςη κατϊ τα ϊρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμησ
εταιρεύασ απϐ ϊλλη ανώνυμη εταιρεύα που κατϋχει το εκατϐ τοισ εκατϐ (100%) ό το
ενενόντα τοισ εκατϐ (90%) ό περιςςϐτερο των μετοχών τησ, και
ςτ) Η δυνατϐτητα διανομόσ προςωρινών μεριςμϊτων κατϊ τισ παρ. 1 και 2 του
ϊρθρου 162.
ζ), Η δυνατϐτητα διανομόσ κατϊ την παρ. 3 του ϊρθρου 162 κερδών ό
προαιρετικών αποθεματικών μϋςα ςτην τρϋχουςα εταιρικό χρόςη με απϐφαςη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου, υποκεύμενη ςε δημοςύευςη.
Ωρθρο 118
Σρόποι λόψησ αποφϊςεων από την γενικό ςυνϋλευςη
Οι αποφϊςεισ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ λαμβϊνονται εύτε κατϐπιν ςϑγκληςησ και
ςυνεδρύαςησ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 119 επ., εύτε με
ψηφοφορύα αλλϊ χωρύσ ςυνεδρύαςη, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 135. Με απϐφαςη
τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ ιςοδυναμοϑν αποφϊςεισ των μετϐχων που λαμβϊνονται
με κατϊρτιςη και υπογραφό πρακτικοϑ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 136.

ΣΙΣΛΟ 2: ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΤΓΚΛΗΗ ΚΑΙ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΤΝΕΛΕΤΗ
Ωρθρο 119
Εύδη γενικών ςυνελεύςεων – Εταιρεύεσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζόμενη αγορϊ
ό ΠΜΔ
1. Η γενικό ςυνϋλευςη ςυνϋρχεται υποχρεωτικϊ τουλϊχιςτον μύα φορϊ κϊθε
εταιρικό χρόςη το αργϐτερο ϋωσ τη δεκϊτη (10η) ημερολογιακό ημϋρα του
ϋνατου μόνα μετϊ τη λόξη τησ εταιρικόσ χρόςησ, προκειμϋνου να αποφαςύςει για
την ϋγκριςη των ετόςιων χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων και για την
εκλογό ελεγκτών (τακτικό γενικό ςυνϋλευςη). Η τακτικό γενικό ςυνϋλευςη
μπορεύ να αποφαςύςει και για οποιοδόποτε ϊλλο θϋμα αρμοδιϐτητϊσ τησ.
2. Με την επιφϑλαξη του ϊρθρου 121 παρ. 2, η γενικό ςυνϋλευςη ςυνϋρχεται
εκτϊκτωσ οποτεδόποτε ϊλλοτε το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο κρύνει τοϑτο ςκϐπιμο ό
αναγκαύο (ϋκτακτη γενικό ςυνϋλευςη).
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3. Η γενικό ςυνϋλευςη που ςυγκαλεύται για να τροποποιόςει το καταςτατικϐ ό
να λϊβει αποφϊςεισ, για τισ οπούεσ απαιτεύται αυξημϋνη απαρτύα και
πλειοψηφύα (καταςτατικό γενικό ςυνϋλευςη), μπορεύ να εύναι τακτικό ό
ϋκτακτη.
4. ε περύπτωςη που το ςϑνολο των ιδύων κεφαλαύων τησ εταιρεύασ γύνει
κατώτερο απϐ το μιςϐ (1/2) του κεφαλαύου, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο
υποχρεοϑται να ςυγκαλϋςει τη γενικό ςυνϋλευςη, μϋςα ςε προθεςμύα ϋξι (6)
μηνών απϐ τη λόξη τησ χρόςησ, με θϋμα τη λϑςη τησ εταιρεύασ ό την υιοθϋτηςη
ϊλλου μϋτρου.
5. Ανώνυμεσ εταιρεύεσ των οπούων οι κινητϋσ αξύεσ ϋχουν ειςαχθεύ ςε πολυμερό
μηχανιςμϐ διαπραγμϊτευςησ (ΠΜΔ) μποροϑν, με ςχετικό πρϐβλεψη ςτο
καταςτατικϐ τουσ, να υπαχθοϑν ςτισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου, οι οπούεσ
αφοροϑν τη ςϑγκληςη, ςυνεδρύαςη, ςυμμετοχό των μετϐχων, λόψη αποφϊςεων,
καθώσ και την ϊςκηςη ϊλλων μετοχικών δικαιωμϊτων ςε γενικϋσ ςυνελεϑςεισ
εταιρειών με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ. Η ςχετικό καταςτατικό
πρϐβλεψη αφορϊ μϐνο την υπαγωγό ςτο ςϑνολο των ανωτϋρω διατϊξεων.
Ωρθρο 120
Σόποσ όπου ςυνϋρχεται η γενικό ςυνϋλευςη
1. Η γενικό ςυνϋλευςη ςυνϋρχεται υποχρεωτικϊ ςτην ϋδρα τησ εταιρεύασ ό ςτην
περιφϋρεια ϊλλου δόμου εντϐσ τησ περιφϋρειασ τησ ϋδρασ ό ϊλλου δόμου ϐμορου
τησ ϋδρασ ό ϊλλου δόμου ςτην Ελλϊδα προβλεπϐμενου ςτο καταςτατικϐ. Επύ
εταιρειών των οπούων οι μετοχϋσ εύναι ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, που
εδρεϑει ςτην Ελλϊδα, η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ να ςυνϋρχεται και ςτην
περιφϋρεια του δόμου, ϐπου βρύςκεται η ϋδρα τησ ρυθμιζϐμενησ αγορϊσ. Επύ
εταιρειών των οπούων οι μετοχϋσ δεν εύναι ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, το
καταςτατικϐ μπορεύ να επιτρϋπει ςτη γενικό ςυνϋλευςη να ςυνϋρχεται και ςε τϐπο
κεύμενο ςτην αλλοδαπό.
2. Η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ να ςυνεδριϊζει οπουδόποτε και χωρύσ ςχετικό
πρϐβλεψη του καταςτατικοϑ, ϐταν ςτη ςυνϋλευςη παρύςτανται ό
αντιπροςωπεϑονται μϋτοχοι που εκπροςωποϑν το ςϑνολο του κεφαλαύου με
δικαύωμα ψόφου και δεν αντιλϋγει κανεύσ ςτην πραγματοπούηςη τησ ςυνεδρύαςησ
και τη λόψη αποφϊςεων.
3. Επύ εταιρειών των οπούων οι μετοχϋσ δεν εύναι ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη
αγορϊ, το καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει ϐτι, αν αποφαςύςει ςχετικϊ το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, η γενικό ςυνϋλευςη δεν θα ςυνϋλθει ςε κϊποιο τϐπο,
ςϑμφωνα με το παρϐν ϊρθρο, αλλϊ θα ςυνεδριϊςει εξ ολοκλόρου με ςυμμετοχό
των μετϐχων απϐ απϐςταςη με τα ηλεκτρονικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο
ϊρθρο 125.
Ωρθρο 121
Πρόςκληςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
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1. Ση γενικό ςυνϋλευςη ςυγκαλεύ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο. Αν η εταιρεύα ϋχει
κηρυχθεύ ςε πτώχευςη, τη γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ να ςυγκαλϋςει και ο ςϑνδικοσ,
αν δε ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ, τη γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ να
ςυγκαλϋςει και το πρϐςωπο που ορύζεται βϊςει του ςτοιχεύου θ’ τησ παρ. 1 του
ϊρθρου 103 του Πτωχευτικοϑ Κώδικα, ακϐμη και αν ο τελευταύοσ δεν ϋχει
εξουςιοδοτηθεύ ρητϊ προσ τοϑτο. Ση γενικό ςυνϋλευςη εταιρειών που ϋχουν
υπαχθεύ ςε καθεςτώσ ειδικόσ διαχεύριςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ μπορεύ να
ςυγκαλϋςει και ο ειδικϐσ διαχειριςτόσ ό ο ειδικϐσ εκκαθαριςτόσ, αντύςτοιχα.
2. Η γενικό ςυνϋλευςη μπορεύ να ςυγκληθεύ και κατϐπιν αιτόματοσ τησ μειοψηφύασ
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 141. Δικαύωμα να ζητόςει τη ςϑγκληςη γενικόσ ςυνϋλευςησ
ϋχει και ο ελεγκτόσ τησ εταιρεύασ με αύτηςό του προσ τον πρϐεδρο του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου. Η ςυνϋλευςη αυτό ςυγκαλεύται υποχρεωτικϊ απϐ το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο εντϐσ δϋκα ημερών απϐ την επύδοςη τησ αύτηςησ, ϋχει δε ωσ αντικεύμενο
ημερόςιασ διϊταξησ τα θϋματα που περιϋχονται ςτην αύτηςη. Αν η γενικό
ςυνϋλευςη δεν ςυγκληθεύ εντϐσ τησ προθεςμύασ αυτόσ, εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι
διατϊξεισ του ϊρθρου 141 παρ. 1.
3. Η πρϐςκληςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον το ούκημα με
ακριβό διεϑθυνςη, τη χρονολογύα και την ώρα τησ ςυνεδρύαςησ, τα θϋματα τησ
ημερόςιασ διϊταξησ με ςαφόνεια, τουσ μετϐχουσ που ϋχουν δικαύωμα ςυμμετοχόσ,
καθώσ και ακριβεύσ οδηγύεσ για τον τρϐπο με τον οπούο οι μϋτοχοι θα μπορϋςουν να
μετϊςχουν ςτη ςυνϋλευςη και να αςκόςουν τα δικαιώματϊ τουσ αυτοπροςώπωσ ό
δι’ αντιπροςώπου ό, ενδεχομϋνωσ, και απϐ απϐςταςη.
4. Προκειμϋνου για εταιρεύεσ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, η
πρϐςκληςη, πϋραν των αναγραφομϋνων ςτην προηγοϑμενη παρϊγραφο:
α) περιλαμβϊνει πληροφορύεσ τουλϊχιςτον για:
αα) τα δικαιώματα των μετϐχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του ϊρθρου 141, με
αναφορϊ τησ προθεςμύασ εντϐσ τησ οπούασ μπορεύ να αςκηθεύ κϊθε δικαύωμα, ό
εναλλακτικϊ, την καταληκτικό ημερομηνύα μϋχρι την οπούα μποροϑν τα
δικαιώματα αυτϊ να αςκηθοϑν. Λεπτομερεύσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα εν λϐγω
δικαιώματα και τουσ ϐρουσ ϊςκηςόσ τουσ θα πρϋπει να εύναι διαθϋςιμεσ με ρητό
παραπομπό τησ πρϐςκληςησ ςτον διαδικτυακϐ τϐπο τησ εταιρεύασ,
ββ) τη διαδικαςύα για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ ψόφου μϋςω αντιπροςώπου
και ιδύωσ τα ϋντυπα τα οπούα χρηςιμοποιεύ για το ςκοπϐ αυτϐν η εταιρεύα, καθώσ
και τα μϋςα και τισ μεθϐδουσ που προβλϋπονται ςτο καταςτατικϐ, κατϊ το ϊρθρο
128 παρ. 5, για να δϋχεται η εταιρεύα ηλεκτρονικϋσ κοινοποιόςεισ διοριςμοϑ και
ανϊκληςησ αντιπροςώπων, και
γγ) τισ διαδικαςύεσ για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ ψόφου με αλληλογραφύα ό με
ηλεκτρονικϊ μϋςα, εφϐςον ςυντρϋχει περύπτωςη κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτα
ϊρθρα 125 και 126,
β) καθορύζει την ημερομηνύα καταγραφόσ, ϐπωσ αυτό προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 124
παρ. 6, επιςημαύνοντασ ϐτι μϐνο τα πρϐςωπα που εύναι μϋτοχοι κατϊ την
ημερομηνύα εκεύνη ϋχουν δικαύωμα ςυμμετοχόσ και ψόφου ςτη γενικό ςυνϋλευςη,
γ) γνωςτοποιεύ τον τϐπο ςτον οπούο εύναι διαθϋςιμο το πλόρεσ κεύμενο των
εγγρϊφων και των ςχεδύων αποφϊςεων, που προβλϋπονται ςτην παρ. 4 του
ϊρθρου 123, καθώσ και τον τρϐπο με τον οπούο μπορεύ να λαμβϊνονται αυτϊ, και
δ) αναφϋρει τη διεϑθυνςη του διαδικτυακοϑ τϐπου τησ εταιρεύασ, ϐπου εύναι
διαθϋςιμεσ οι πληροφορύεσ των παρ. 3 και 4 του ϊρθρου 123.
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5. Πρϐςκληςη για ςϑγκληςη γενικόσ ςυνϋλευςησ δεν απαιτεύται ςτην περύπτωςη
κατϊ την οπούα ςτη ςυνϋλευςη παρύςτανται ό αντιπροςωπεϑονται μϋτοχοι που
εκπροςωποϑν το ςϑνολο του κεφαλαύου και κανεύσ απϐ αυτοϑσ δεν αντιλϋγει ςτην
πραγματοπούηςό τησ και ςτη λόψη αποφϊςεων (καθολικό γενικό ςυνϋλευςη).
Ωρθρο 122
Δημοςύευςη τησ πρόςκληςησ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
1. Με εξαύρεςη τισ επαναληπτικϋσ ςυνελεϑςεισ, η πρϐςκληςη τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ πρϋπει να δημοςιεϑεται εύκοςι (20) τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν απϐ την
ημϋρα τησ ςυνεδρύαςησ. την προθεςμύα αυτό υπολογύζονται και οι εξαιρετϋεσ
ημϋρεσ. Η ημϋρα τησ δημοςύευςησ τησ πρϐςκληςησ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ και η
ημϋρα τησ ςυνεδρύαςησ δεν υπολογύζονται.
2. Η πρϐςκληςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ δημοςιεϑεται με την καταχώριςό τησ
ςτην Μερύδα τησ εταιρεύασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει
την υποχρϋωςη τησ εταιρεύασ να ενημερώςει τουσ μετϐχουσ για την καταχώριςη
τησ πρϐςκληςησ και με ϊλλουσ τρϐπουσ, τη διαδικαςύα ενημϋρωςησ ό και
επιπλϋον τρϐπουσ δημοςύευςησ τησ πρϐςκληςησ ό αποςτολόσ τησ ςτουσ
μετϐχουσ. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ η απϐδειξη τησ τόρηςησ των διατυπώςεων
για την ενημϋρωςη των μετϐχων βαρϑνει την εταιρεύα.
3. Επύ εταιρειών με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, εκτϐσ απϐ τη
δημοςύευςη τησ πρϐςκληςησ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., το πλόρεσ κεύμενο τησ πρϐςκληςησ
δημοςιεϑεται μϋςα ςτη προθεςμύα τησ παρ. 1 και ςτο διαδικτυακϐ τϐπο τησ
εταιρεύασ, και δημοςιοποιεύται μϋςα ςτην ύδια προθεςμύα, με τρϐπο που
διαςφαλύζει την ταχεύα και χωρύσ διακρύςεισ πρϐςβαςη ςε αυτόν, με μϋςα που κατϊ
την κρύςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου θεωροϑνται ευλϐγωσ αξιϐπιςτα, για την
αποτελεςματικό διϊχυςη των πληροφοριών ςτο επενδυτικϐ κοινϐ, ϐπωσ ιδύωσ με
ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ μϋςα ενημϋρωςησ με εθνικό και πανευρωπαώκό εμβϋλεια.
Η εταιρεύα δεν δϑναται να επιβϊλλει ςτουσ μετϐχουσ ειδικό χρϋωςη για τη
δημοςιοπούηςη τησ πρϐςκληςησ για ςϑγκληςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ με
οποιονδόποτε απϐ τουσ παραπϊνω τρϐπουσ.
4. Ανεξϊρτητα απϐ τουσ παραπϊνω τρϐπουσ δημοςύευςησ τησ πρϐςκληςησ, κϊθε
μϋτοχοσ με μετοχϋσ μη ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ϋχει το δικαύωμα να
ζητόςει απϐ την εταιρεύα να του αποςτϋλλει με ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο ατομικό
πληροφϐρηςη για επικεύμενεσ γενικϋσ ςυνελεϑςεισ τουλϊχιςτον δϋκα (10) ημϋρεσ
πριν απϐ την ημϋρα τησ ςυνεδρύαςησ.
Ωρθρο 123
Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενικό ςυνϋλευςη
1. Δϋκα (10) ημϋρεσ πριν απϐ την τακτικό γενικό ςυνϋλευςη, η εταιρεύα θϋτει
ςτη διϊθεςη των μετϐχων τησ τισ ετόςιεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ,
καθώσ και τισ ςχετικϋσ εκθϋςεισ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και των ελεγκτών.
2. Εφϐςον η εταιρεύα διατηρεύ διαδικτυακϐ τϐπο, εκπληρώνει την υποχρϋωςό
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τησ βϊςει τησ παρ. 1 αναρτώντασ τα ςχετικϊ ςτοιχεύα ςτο διαδικτυακϐ τησ
τϐπο. Αν η εταιρεύα δεν διατηρεύ διαδικτυακϐ τϐπο, τα ςτοιχεύα τησ παρ. 1
αποςτϋλλονται ςτουσ μετϐχουσ, εφϐςον οι μϋτοχοι ϋχουν γνωςτοποιόςει
εγκαύρωσ ςτην εταιρεύα τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ τουσ. ε περύπτωςη που τα
ςτοιχεύα αποςτϋλλονται με επιςτολό, η αποςτολό θα πρϋπει, αποδεδειγμϋνα, να
προηγεύται κατϊ πϋντε (5) τουλϊχιςτον ημϋρεσ τησ προβλεπϐμενησ ελϊχιςτησ
προθεςμύασ τησ παρ. 1. Για την αποςτολό των ςτοιχεύων αρκεύ και η χρόςη
ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου (E-mail) προσ εκεύνουσ τουσ μετϐχουσ που ϋχουν
γνωςτοποιόςει εγκαύρωσ ςτην εταιρεύα τη διεϑθυνςη ηλεκτρονικοϑ
ταχυδρομεύου που διαθϋτουν. Αν μϋτοχοι δεν ϋχουν γνωςτοποιόςει τα ςτοιχεύα
επικοινωνύασ τουσ εγκαύρωσ ςτην εταιρεύα, η ενημϋρωςη τησ παρ. 1 αναζητεύται
απϐ τουσ ύδιουσ τουσ μετϐχουσ κατϐπιν ςχετικοϑ τουσ αιτόματοσ προσ την
εταιρεύα.
3. Απϐ την ημϋρα δημοςύευςησ τησ πρϐςκληςησ για τη ςϑγκληςη τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ μϋχρι και την ημϋρα τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, η εταιρεύα θϋτει ςτη
διϊθεςη των μετϐχων τησ ςτην ϋδρα τησ, τουλϊχιςτον τισ εξόσ πληροφορύεσ:
α) την πρϐςκληςη για τη ςϑγκληςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ,
β) το ςυνολικϐ αριθμϐ των μετοχών και των δικαιωμϊτων ψόφου που οι
μετοχϋσ ενςωματώνουν κατϊ την ημερομηνύα τησ πρϐςκληςησ, αναφϋροντασ
και χωριςτϊ ςϑνολα ανϊ κατηγορύα μετοχών, και
γ) τα ϋντυπα που πρϋπει να χρηςιμοποιηθοϑν για την ψόφο μϋςω εκπροςώπου
ό αντιπροςώπου και, εφϐςον προβλϋπονται, για την ψόφο με αλληλογραφύα και
για την ψόφο με ηλεκτρονικϊ μϋςα, εκτϐσ εϊν τα εν λϐγω ϋντυπα αποςτϋλλονται
απευθεύασ ςε κϊθε μϋτοχο.
4. Επιπλϋον των πληροφοριών τησ παρ. 3, απϐ την ημϋρα δημοςύευςησ τησ
πρϐςκληςησ για τη ςϑγκληςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ μϋχρι και την ημϋρα τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ, οι εταιρεύεσ των οπούων οι μετοχϋσ εύναι ειςηγμϋνεσ ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ, θϋτουν ςτη διϊθεςη των μετϐχων τουσ ςτην ϋδρα τουσ, τα
ϋγγραφα που πρϐκειται να υποβληθοϑν ςτη γενικό ςυνϋλευςη, ςχϋδιο
απϐφαςησ για κϊθε θϋμα τησ προτεινϐμενησ ημερόςιασ διϊταξησ ό, εφϐςον
καμύα απϐφαςη δεν ϋχει προταθεύ προσ ϋγκριςη, ςχϐλιο του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου, καθώσ και τα ςχϋδια αποφϊςεων που ϋχουν προτεύνει οι μϋτοχοι,
ςϑμφωνα με την παρ. 3 του ϊρθρου 141, αμϋςωσ μετϊ την παραλαβό τουσ απϐ
την εταιρεύα.
5. Οι εταιρεύεσ τησ παρ. 4 αναρτοϑν τα ςτοιχεύα των παρ. 3 και 4 ςτο διαδικτυακϐ
τϐπο τουσ. Εφϐςον δεν εύναι δυνατό για τεχνικοϑσ λϐγουσ η πρϐςβαςη μϋςω
διαδικτϑου ςτα ϋντυπα του εδαφύου γ’ τησ παρ. 3, η εταιρεύα ςημειώνει ςτο
διαδικτυακϐ τησ τϐπο τον τρϐπο προμόθειασ των ςχετικών εντϑπων ςε ϋγχαρτη
μορφό και τα αποςτϋλλει χωρύσ χρϋωςη ςε κϊθε μϋτοχο που τα ζητεύ.
Ωρθρο 124
Δικαιούμενοι ςυμμετοχόσ ςτη γενικό ςυνϋλευςη
1. τη γενικό ςυνϋλευςη δικαιοϑται να ςυμμετϊςχει κϊθε μϋτοχοσ o οπούοσ ϋχει
και αποδεικνϑει την ιδιϐτητα αυτό κατϊ την ημϋρα διεξαγωγόσ τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ. Μϋτοχοι που εύναι νομικϊ πρϐςωπα μετϋχουν ςτη γενικό
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ςυνϋλευςη διϊ των εκπροςώπων τουσ. Δικαιοϑνται να μετϊςχουν ςτη γενικό
ςυνϋλευςη, δεν υπολογύζονται ϐμωσ για το ςχηματιςμϐ τησ απαρτύασ οι μϋτοχοι
με μετοχϋσ χωρύσ δικαύωμα ψόφου.
2. Εξαιρουμϋνων των εταιρειών, οι μετοχϋσ των οπούων εύναι ειςηγμϋνεσ ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό εύναι ϊυλεσ, το καταςτατικϐ μπορεύ να εξαρτόςει τη
ςυμμετοχό ςτη γενικό ςυνϋλευςη απϐ την προηγοϑμενη κατϊθεςη των μετοχών
ςτο ταμεύο τησ εταιρεύασ, ςτο Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων ό ςε
οποιοδόποτε πιςτωτικϐ ύδρυμα ό επιχεύρηςη επενδϑςεων, που λειτουργεύ ςτην
Ελλϊδα ό ςε ϊλλο κρϊτοσ μϋλοσ και ϋχει το δικαύωμα να δϋχεται τύτλουσ προσ
φϑλαξη, ό και ςε ϊλλα πρϐςωπα αναγραφϐμενα ςτην πρϐςκληςη. Σο
καταςτατικϐ μπορεύ ακϐμη να προβλϋπει ϐτι οι μετοχϋσ που κατατύθενται
ςϑμφωνα με την παροϑςα παρϊγραφο δεν θα μποροϑν να αναληφθοϑν ό και να
εκποιηθοϑν πριν απϐ τη διεξαγωγό τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ.
3. Εξαιρουμϋνων των εταιρειών, οι μετοχϋσ των οπούων εύναι ειςηγμϋνεσ ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ, το καταςτατικϐ μπορεύ επύςησ να προβλϋπει ϐτι η
ςυμμετοχό ςτη γενικό ςυνϋλευςη εξαρτϊται απϐ την προηγοϑμενη υποβολό
ςτην εταιρεύα των εγγρϊφων αντιπροςώπευςησ ό εκπροςώπηςησ των μετϐχων,
ορύζοντασ την προθεςμύα υποβολόσ των εγγρϊφων αυτών.
4. το καταςτατικϐ μπορεύ ακϐμη να προβλϋπεται ϐτι ςτισ περιπτώςεισ των
παρ. 2 και 3 του παρϐντοσ ϊρθρου, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο υποχρεοϑται να
καταρτύζει και θϋτει ςτη διϊθεςη των μετϐχων εύκοςι τϋςςερισ (24)
τουλϊχιςτον ώρεσ πριν απϐ τη ςυνϋλευςη πύνακα των μετϐχων που κατϋθεςαν
τισ μετοχϋσ τουσ και ενδεχομϋνωσ τα ϋγγραφα αντιπροςώπευςησ ό
εκπροςώπηςησ. Ο πύνακασ αυτϐσ αναφϋρει και τισ διευθϑνςεισ των μετϐχων, τα
ονϐματα των αντιπροςώπων ό εκπροςώπων τουσ και τον αριθμϐ των μετοχών
και ψόφων κϊθε μετϐχου.
5. Μϋτοχοι, που δεν ςυμμορφώθηκαν με τισ διατϊξεισ του καταςτατικοϑ που
αναφϋρονται ςτισ παρ. 2 και 3 του παρϐντοσ ϊρθρου ό με την προθεςμύα τησ
παρ. 4 του ϊρθρου 128, μετϋχουν ςτη γενικό ςυνϋλευςη, εκτϐσ αν η γενικό
ςυνϋλευςη αρνηθεύ τη ςυμμετοχό αυτό για ςπουδαύο λϐγο που δικαιολογεύ την
ϊρνηςό τησ.
6. την περύπτωςη εταιρειών, οι μετοχϋσ των οπούων εύναι ειςηγμϋνεσ ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ, δϑναται να ςυμμετϊςχει ςτη γενικό ςυνϋλευςη (αρχικό
ςυνεδρύαςη και επαναληπτικό) το πρϐςωπο που ϋχει τη μετοχικό ιδιϐτητα κατϊ
την ϋναρξη τησ πϋμπτησ ημϋρασ πριν απϐ την ημϋρα τησ αρχικόσ ςυνεδρύαςησ
τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ (ημερομηνύα καταγραφόσ). Η ωσ ανω ημερομηνύα
καταγραφόσ ιςχϑει και ςτην περύπτωςη εξ αναβολόσ ό επαναληπτικόσ
ςυνεδρύαςησ, με την προϒπϐθεςη ϐτι η εξ αναβολόσ ό η επαναληπτικό
ςυνεδρύαςη δεν απϋχει περιςςϐτερεσ απϐ τριϊντα (30) ημϋρεσ απϐ την
ημερομηνύα καταγραφόσ. Αν αυτϐ δεν ςυμβαύνει ό αν για την περύπτωςη τησ
επαναληπτικόσ γενικόσ ςυνϋλευςησ δημοςιεϑεται νϋα πρϐςκληςη, ςϑμφωνα με
τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 130, ςυμμετϋχει ςτη γενικό ςυνϋλευςη το
πρϐςωπο που ϋχει τη μετοχικό ιδιϐτητα κατϊ την ϋναρξη τησ τρύτησ ημϋρασ πριν
απϐ την ημϋρα τησ εξ αναβολόσ ό τησ επαναληπτικόσ γενικόσ ςυνϋλευςησ. Η
απϐδειξη τησ μετοχικόσ ιδιϐτητασ μπορεύ να γύνεται με κϊθε νϐμιμο μϋςο και
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πϊντωσ βϊςει ενημϋρωςησ που λαμβϊνει η εταιρεύα απϐ το κεντρικϐ
αποθετόριο τύτλων, εφϐςον παρϋχει υπηρεςύεσ μητρώου, ό μϋςω των
ςυμμετεχϐντων και εγγεγραμμϋνων διαμεςολαβητών ςτο κεντρικϐ αποθετόριο
τύτλων ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη.
7. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει διαδικαςύα ςυμμετοχόσ ςτη γενικό
ςυνϋλευςη βϊςει ημερομηνύασ καταγραφόσ, κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτην παρ. 6
του παρϐντοσ ϊρθρου, και για τισ εταιρεύεσ με μετοχϋσ μη ειςηγμϋνεσ ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ. Δεν μπορεύ ϐμωσ να προβλϋπει ϐτι η μετοχικό ιδιϐτητα θα
πρϋπει να υπϊρχει ενωρύτερα των πϋντε (5) ημερών απϐ την ημϋρα τησ αρχικόσ
ςυνεδρύαςησ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ.
Ωρθρο 125
υμμετοχό ςτη γενικό ςυνϋλευςη από απόςταςη ςε πραγματικό χρόνο
1. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει τη δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ ςτη γενικό
ςυνϋλευςη απϐ απϐςταςη με οπτικοακουςτικϊ ό ϊλλα ηλεκτρονικϊ μϋςα, χωρύσ τη
φυςικό παρουςύα του μετϐχου ςτον τϐπο διεξαγωγόσ τησ. την περύπτωςη αυτό η
εταιρεύα λαμβϊνει επαρκό μϋτρα ώςτε:
α) να εύναι ςε θϋςη να διαςφαλύςει την ταυτϐτητα του ςυμμετϋχοντοσ προςώπου,
τη ςυμμετοχό αποκλειςτικϊ των προςώπων που δικαιοϑνται να ςυμμετϋχουν ό να
παρύςτανται ςτη γενικό ςυνϋλευςη βϊςει των ϊρθρων 124 και 127 και την
αςφϊλεια την ηλεκτρονικόσ ςϑνδεςησ.
β) να παρϋχεται η δυνατϐτητα ςτο ςυμμετϋχοντα να παρακολουθεύ με ηλεκτρονικϊ
ό οπτικοακουςτικϊ μϋςα τη διεξαγωγό τησ ςυνϋλευςησ και να απευθϑνεται ςτη
ςυνϋλευςη, προφορικϊ ό εγγρϊφωσ, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϋλευςησ απϐ
απϐςταςη, καθώσ και να ψηφύζει επύ των θεμϊτων τησ ημερόςιασ διϊταξησ, και
γ) να εύναι δυνατό η ακριβόσ καταγραφό τησ ψόφου του ςυμμετϋχοντοσ απϐ
απϐςταςη.
2. Οι μϋτοχοι που ςυμμετϋχουν ςτη γενικό ςυνϋλευςη απϐ απϐςταςη
λαμβϊνονται υπϐψη για το ςχηματιςμϐ τησ απαρτύασ και πλειοψόφύασ ϐπωσ
ακριβώσ οι παρϐντεσ.
Ωρθρο 126
υμμετοχό ςτη γενικό ςυνϋλευςη με επιςτολικό ψόφο
1. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει τη δυνατϐτητα ςυμμετοχόσ ςτην
ψηφοφορύα απϐ απϐςταςη δι’ αλληλογραφύασ ό με ηλεκτρονικϊ μϋςα,
διεξαγϐμενησ πριν απϐ τη ςυνϋλευςη. Σα θϋματα και τα ψηφοδϋλτια μπορεύ να
διατύθενται και η ςυμπλόρωςό τουσ να γύνεται και ηλεκτρονικϊ μϋςω
διαδικτϑου ό ςε ϋντυπη μορφό ςτην ϋδρα τησ εταιρεύασ.
2. Οι μϋτοχοι που ψηφύζουν δι’ αλληλογραφύασ ό με ηλεκτρονικϊ μϋςα
υπολογύζονται για το ςχηματιςμϐ τησ απαρτύασ και τησ πλειοψηφύασ, εφϐςον οι
ςχετικϋσ ψόφοι ϋχουν παραληφθεύ απϐ την εταιρεύα το αργϐτερο εύκοςι
τϋςςερισ (24) ώρεσ πριν απϐ την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ.
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3. τισ παραπϊνω περιπτώςεισ η εταιρεύα υιοθετεύ διαδικαςύεσ για την
ςυμμετοχό ςτη γενικό ςυνϋλευςη απϐ απϐςταςη, τη διαςφϊλιςη τησ
ταυτϐτητασ του ςυμμετϋχοντοσ προςώπου και τησ προϋλευςησ τησ ψόφου
καθώσ και την αςφϊλεια τησ ηλεκτρονικόσ ό ϊλλησ ςϑνδεςησ.
Ωρθρο 127
Παρϊςταςη ςτη γενικό ςυνϋλευςη μη μετόχων
1. τη γενικό ςυνϋλευςη δικαιοϑνται να παρύςτανται και τα μϋλη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου καθώσ και οι ελεγκτϋσ τησ εταιρεύασ.
2. Ο πρϐεδροσ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ μπορεύ με ευθϑνη του να επιτρϋψει την
παρουςύα ςτη ςυνϋλευςη και ϊλλων προςώπων, που δεν ϋχουν μετοχικό
ιδιϐτητα ό δεν εύναι εκπρϐςωποι μετϐχων, ςτο μϋτρο που τοϑτο δεν αντιτύθεται
ςτο εταιρικϐ ςυμφϋρον. Σα πρϐςωπα αυτϊ δεν θεωρεύται ϐτι μετϋχουν ςτη
ςυνϋλευςη για μϐνο το λϐγο ϐτι ϋλαβαν το λϐγο για λογαριαςμϐ παριςτϊμενου
μετϐχου ό μετϊ απϐ πρϐςκληςη του προϋδρου.
3. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να προβλϋπει τη ςυμμετοχό ςτη γενικό ςυνϋλευςη με
τα ηλεκτρονικϊ μϋςα που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 125 και για τα πρϐςωπα
των προηγουμϋνων παραγρϊφων.
Ωρθρο 128
Αντιπροςώπευςη ςτη γενικό ςυνϋλευςη
1. Ο μϋτοχοσ δϑναται να ςυμμετϋχει ςτη γενικό ςυνϋλευςη αυτοπροςώπωσ ό
μϋςω αντιπροςώπου.
2. Σο καταςτατικϐ δϑναται να περιορύζει την επιλεξιμϐτητα των προςώπων που
μποροϑν να ορύζονται ωσ αντιπρϐςωποι, αλλϊ δεν δϑναται να αποκλεύει την δι’
αντιπροςώπων ενϊςκηςη των δικαιωμϊτων του μετϐχου. Επύ εταιρειών, οι
μετοχϋσ των οπούων εύναι ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, διατϊξεισ του
καταςτατικοϑ, οι οπούεσ περιορύζουν εύτε την δι’ αντιπροςώπων ενϊςκηςη των
δικαιωμϊτων του μετϐχου εύτε την επιλεξιμϐτητα των προςώπων που μποροϑν
να ορύζονται ωσ αντιπρϐςωποι, δεν ϋχουν ιςχϑ. Αντιπρϐςωποσ που ενεργεύ για
περιςςϐτερουσ μετϐχουσ δϑναται να ψηφύζει διαφορετικϊ για κϊθε μϋτοχο.
3. Ο μϋτοχοσ μπορεύ να διορύςει αντιπρϐςωπο για μια ό περιςςϐτερεσ γενικϋσ
ςυνελεϑςεισ και για οριςμϋνο χρϐνο. Ο αντιπρϐςωποσ ψηφύζει ςϑμφωνα με τισ
οδηγύεσ του μετϐχου, εφϐςον υφύςτανται. Συχϐν μη ςυμμϐρφωςη του
αντιπροςώπου με τισ οδηγύεσ που ϋχει λϊβει δεν επηρεϊζει το κϑροσ των
αποφϊςεων τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, ακϐμη και εϊν η ψόφοσ του αντιπροςώπου
όταν αποφαςιςτικό για την επύτευξη τησ πλειοψηφύασ.
4. Ο διοριςμϐσ και η ανϊκληςη ό αντικατϊςταςη του εκπροςώπου ό
αντιπροςώπου του μετϐχου γύνονται εγγρϊφωσ ό με ηλεκτρονικϊ μϋςα και
υποβϊλλονται ςτην εταιρεύα το αργϐτερο πριν απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη. Επύ
εταιρειών, οι μετοχϋσ των οπούων εύναι ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, ο
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διοριςμϐσ και η ανϊκληςη ό αντικατϊςταςη του εκπροςώπου ό αντιπροςώπου
γύνονται εγγρϊφωσ ό με ηλεκτρονικϊ μϋςα και υποβϊλλονται ςτην εταιρεύα
ςαρϊντα οκτώ (48) τουλϊχιςτον ώρεσ πριν απϐ την οριςθεύςα ημερομηνύα
ςυνεδρύαςησ τησ ςυνϋλευςησ. Για την κοινοπούηςη του διοριςμοϑ και τησ
ανϊκληςησ ό τησ αντικατϊςταςησ αντιπροςώπου με ηλεκτρονικϊ μϋςα
απαιτεύται καταςτατικό πρϐβλεψη, η οπούα πρϋπει να μνημονεϑει ρητϊ και μύα
τουλϊχιςτον αποτελεςματικό μϋθοδο κοινοπούηςησ, ϐπωσ το ηλεκτρονικϐ
ταχυδρομεύο ό ϊλλη ιςοδϑναμη. Κϊθε μϋτοχοσ μπορεύ να διορύζει μϋχρι τρεισ (3)
αντιπροςώπουσ. Ωςτϐςο, αν ο μϋτοχοσ κατϋχει μετοχϋσ εταιρεύασ, οι οπούεσ
εμφανύζονται ςε περιςςϐτερουσ του ενϐσ λογαριαςμοϑσ αξιών, ο περιοριςμϐσ
αυτϐσ δεν εμποδύζει το μϋτοχο να ορύζει διαφορετικοϑσ αντιπροςώπουσ για τισ
μετοχϋσ που εμφανύζονται ςτον κϊθε λογαριαςμϐ αξιών ςε ςχϋςη με οριςμϋνη
γενικό ςυνϋλευςη. Η παροχό πληρεξουςιϐτητασ εύναι ελεϑθερα ανακλητό.
5. Προκειμϋνου περύ εταιρειών, οι μετοχϋσ των οπούων εύναι ειςηγμϋνεσ ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ, ο αντιπρϐςωποσ μετϐχου υποχρεοϑται να γνωςτοποιεύ
ςτην εταιρεύα πριν απϐ την ϋναρξη τησ ςυνεδρύαςησ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ,
κϊθε ςυγκεκριμϋνο γεγονϐσ, το οπούο μπορεύ να εύναι χρόςιμο ςτουσ μετϐχουσ
για την αξιολϐγηςη του κινδϑνου να εξυπηρετόςει ο αντιπρϐςωποσ ϊλλα
ςυμφϋροντα πλην των ςυμφερϐντων του μετϐχου. Κατϊ την ϋννοια τησ
παροϑςασ παραγρϊφου μπορεύ να προκϑπτει ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων ιδύωσ
ϐταν ο αντιπρϐςωποσ:
α) εύναι μϋτοχοσ που αςκεύ τον ϋλεγχο τησ εταιρεύασ, ό ϊλλο νομικϐ πρϐςωπο ό
οντϐτητα η οπούα ελϋγχεται απϐ το μϋτοχο αυτϐ,
β) εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό εν γϋνει τησ διούκηςησ τησ
εταιρεύασ ό μετϐχου που αςκεύ τον ϋλεγχο τησ εταιρεύασ, ό ϊλλου νομικοϑ
προςώπου ό οντϐτητασ που ελϋγχεται απϐ μϋτοχο ο οπούοσ αςκεύ τον ϋλεγχο
τησ εταιρεύασ,
γ) εύναι υπϊλληλοσ ό ελεγκτόσ τησ εταιρεύασ ό μετϐχου που αςκεύ τον ϋλεγχο τησ
εταιρεύασ, ό ϊλλου νομικοϑ προςώπου ό οντϐτητασ που ελϋγχεται απϐ μϋτοχο ο
οπούοσ αςκεύ τον ϋλεγχο τησ εταιρεύασ,
δ) εύναι ςϑζυγοσ ό ςυγγενόσ πρώτου βαθμοϑ με ϋνα απϐ τα φυςικϊ πρϐςωπα
των περιπτώςεων (α) ϋωσ (γ).
6. Προκειμϋνου περύ εταιρειών, οι μετοχϋσ των οπούων εύναι ειςηγμϋνεσ ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ, ο αντιπρϐςωποσ του μετϐχου αρχειοθετεύ τισ οδηγύεσ
ψόφου για τουλϊχιςτον ϋνα (1) ϋτοσ, απϐ την ημερομηνύα τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ ό, ςε περύπτωςη αναβολόσ αυτόσ, τησ τελευταύασ επαναληπτικόσ
ςυνϋλευςησ ςτην οπούα ϋκανε χρόςη του πληρεξουςύου.
Ωρθρο 129
Πρόεδροσ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
1. Η γενικό ςυνϋλευςη προεδρεϑεται προςωρινϊ απϐ τον πρϐεδρο του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό τον αναπληρωτό του, ςτη ςυνϋχεια δε απϐ το
πρϐςωπο που εκλϋγεται απϐ αυτόν με απλό πλειοψηφύα.
2. Ο πρϐεδροσ τησ ςυνϋλευςησ μπορεύ να επικουρεύται απϐ γραμματϋα και
ψηφολϋκτη, που εκλϋγονται με τον ύδιο τρϐπο. Ο πρϐεδροσ ελϋγχει την
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κανονικϐτητα τησ ςυγκρϐτηςησ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ και την ταυτϐτητα και
τη νομιμοπούηςη των παρϐντων, διευθϑνει τη ςυζότηςη, θϋτει τα θϋματα ςε
ψηφοφορύα και αναγγϋλλει το αποτϋλεςμα τησ τελευταύασ. Ελϋγχει την ακρύβεια
του καταρτιζϐμενου πρακτικοϑ.
3. Η μη εκλογό ό η μη ςϑννομη εκλογό προϋδρου καθώσ και η μη τόρηςη των
διατυπώςεων τησ παρ. 2 δεν επηρεϊζουν το κϑροσ των αποφϊςεων τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ, αν δεν ςυντρϋχουν ϊλλα ελαττώματα τοϑτων.
Ωρθρο 130
Απαρτύα
1. Η γενικό ςυνϋλευςη ευρύςκεται ςε απαρτύα και ςυνεδριϊζει εγκϑρωσ επύ των
θεμϊτων τησ ημερόςιασ διϊταξησ, ϐταν παρύςτανται ό αντιπροςωπεϑονται ςε
αυτόν μϋτοχοι εκπροςωποϑντεσ το ϋνα πϋμπτο (1/5) τουλϊχιςτον του
καταβεβλημϋνου κεφαλαύου.
2. Αν δεν επιτευχθεύ η απαρτύα αυτό, η γενικό ςυνϋλευςη ςυνϋρχεται εκ νϋου εντϐσ
εύκοςι (20) ημερών απϐ τη χρονολογύα τησ ματαιωθεύςασ ςυνεδρύαςησ κατϐπιν
πρϐςκληςησ προ δϋκα (10) τουλϊχιςτον ημερών. την επαναληπτικό αυτό
ςυνεδρύαςη η γενικό ςυνϋλευςη ευρύςκεται ςε απαρτύα και ςυνεδριϊζει ϋγκυρα επύ
των θεμϊτων τησ αρχικόσ ημερηςύασ διϊταξησ, οςοδόποτε και αν εύναι το
εκπροςωποϑμενο ςε αυτόν τμόμα του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου. Νεϐτερη
πρϐςκληςη δεν απαιτεύται, εϊν ςτην αρχικό πρϐςκληςη εύχε όδη οριςθεύ ο τϐποσ
και ο χρϐνοσ τησ επαναληπτικόσ ςυνεδρύαςησ, με την προϒπϐθεςη ϐτι μεςολαβοϑν
τουλϊχιςτον πϋντε (5) ημϋρεσ ανϊμεςα ςτη ματαιωθεύςα ςυνεδρύαςη και την
επαναληπτικό.
3. Κατ’ εξαύρεςη, προκειμϋνου για αποφϊςεισ που αφοροϑν ςτη μεταβολό τησ
εθνικϐτητασ τησ εταιρεύασ, τη μεταβολό του αντικειμϋνου τησ επιχεύρηςησ αυτόσ,
την επαϑξηςη των υποχρεώςεων των μετϐχων, την τακτικό αϑξηςη του
κεφαλαύου, εκτϐσ εϊν επιβϊλλεται απϐ το νϐμο ό γύνεται με κεφαλαιοπούηςη
αποθεματικών, τη μεύωςη του κεφαλαύου, εκτϐσ εϊν γύνεται ςϑμφωνα με την παρ. 5
του ϊρθρου 21 ό την παρ. 6 του ϊρθρου 49, τη μεταβολό του τρϐπου διϊθεςησ των
κερδών, τη ςυγχώνευςη, διϊςπαςη, μετατροπό, αναβύωςη, παρϊταςη τησ
διϊρκειασ ό διϊλυςη τησ εταιρεύασ, την παροχό ό ανανϋωςη εξουςύασ προσ το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο για αϑξηςη του κεφαλαύου, ςϑμφωνα με την παρ. 1 του
ϊρθρου 24, καθώσ και ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη που ορύζεται ςτο νϐμο ϐτι η γενικό
ςυνϋλευςη αποφαςύςει με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα, η ςυνϋλευςη
ευρύςκεται ςε απαρτύα και ςυνεδριϊζει ϋγκυρα επύ των θεμϊτων τησ αρχικόσ
ημερόςιασ διϊταξησ, ϐταν παρύςτανται ό αντιπροςωπεϑονται ςε αυτόν μϋτοχοι
εκπροςωποϑντεσ το όμιςυ (1/2) του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου.
4. Αν δεν επιτευχθεύ η απαρτύα αυτό, η γενικό ςυνϋλευςη προςκαλεύται και
ςυνϋρχεται εκ νϋου ςϑμφωνα με την παρ. 2 του παρϐντοσ ϊρθρου, ευρύςκεται δε ςε
απαρτύα και ςυνεδριϊζει ϋγκυρα επύ των θεμϊτων τησ αρχικόσ ημερόςιασ διϊταξησ,
ϐταν παρύςτανται ό αντιπροςωπεϑονται ςε αυτόν μϋτοχοι εκπροςωποϑντεσ το ϋνα
τρύτο (1/3) τουλϊχιςτον του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου. Προκειμϋνου περύ
εταιρειών με ειςηγμϋνεσ μετοχϋσ, ό, ςε κϊθε περύπτωςη, ϐταν πρϐκειται να ληφθεύ
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απϐφαςη για αϑξηςη κεφαλαύου, η γενικό ςυνϋλευςη ςτην επαναληπτικό
ςυνεδρύαςη ευρύςκεται ςε απαρτύα ϐταν παρύςτανται ό αντιπροςωπεϑονται ςε
αυτόν μϋτοχοι που εκπροςωποϑν το ϋνα πϋμπτο (1/5) τουλϊχιςτον του
καταβεβλημϋνου κεφαλαύου. Νεϐτερη πρϐςκληςη δεν απαιτεύται, εϊν ςτην αρχικό
πρϐςκληςη εύχε όδη οριςθεύ ο τϐποσ και ο χρϐνοσ τησ επαναληπτικόσ ςυνεδρύαςησ,
με την προϒπϐθεςη ϐτι μεςολαβοϑν τουλϊχιςτον πϋντε (5) ημϋρεσ ανϊμεςα ςτη
ματαιωθεύςα ςυνεργαςύα και την επαναληπτικό.
5. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να ορύζει για ϐλα ό ςυγκεκριμϋνα θϋματα μεγαλϑτερα
ποςοςτϊ απαρτύασ απϐ τα προβλεπϐμενα ςτισ παρ. 1, 3, και 4 του παρϐντοσ
ϊρθρου. Η προβλεπϐμενη απϐ το καταςτατικϐ απαρτύα για τα θϋματα τησ παρ. 1
δεν μπορεύ να υπερβαύνει τα δϑο τρύτα (2/3) του καταβεβλημϋνου μετοχικοϑ
κεφαλαύου.

ΣΙΣΛΟ 3: ΑΠΟΥΑΕΙ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Ωρθρο 131
Σρόποσ ψηφοφορύασ ςτη γενικό ςυνϋλευςη
1. τη γενικό ςυνϋλευςη, αν δεν ορύζεται κϊτι ϊλλο ςτο καταςτατικϐ και με την
επιφϑλαξη του ϊρθρου 141 παρ. 9, η ψηφοφορύα εύναι φανερό. Η γενικό
ςυνϋλευςη με φανερό ψηφοφορύα μπορεύ να αποφαςύςει ϐτι η ψηφοφορύα ςε
κϊποιο θϋμα ό και ςε ϐλα τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ θα εύναι μυςτικό.
Και ςτην περύπτωςη αυτό ϐμωσ ο μϋτοχοσ μπορεύ να δηλώςει ϐτι αντιτϊςςεται
ςτην απϐφαςη που λαμβϊνεται για τουσ ςκοποϑσ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 137.
2. Δεν επιτρϋπεται μυςτικό ψηφοφορύα ςε περιπτώςεισ παροχόσ αμοιβών ςτα
μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, καθώσ και ϐπου ο νϐμοσ απαιτεύ φανερό
ψηφοφορύα ό ςτο μϋτρο που η ψόφοσ δύδεται απϐ απϐςταςη.
Ωρθρο 132
Πλειοψηφύα
1. Οι αποφϊςεισ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ λαμβϊνονται με απϐλυτη πλειοψηφύα των
εκπροςωποϑμενων ςε αυτό ψόφων.
2. Κατ’ εξαύρεςη, οι αποφϊςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 3 του ϊρθρου 130
λαμβϊνονται με πλειοψηφύα των δϑο τρύτων (2/3) των ψόφων που
εκπροςωποϑνται ςτη ςυνϋλευςη.
3. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να ορύζει ϐτι για ϐλεσ ό ςυγκεκριμϋνεσ αποφϊςεισ των
παρ. 1 και 3 του ϊρθρου 130 απαιτοϑνται μεγαλϑτερα ποςοςτϊ απϐ αυτϊ που
προβλϋπονται ςτισ παρ. 1 και 2 του παρϐντοσ ϊρθρου.
Ωρθρο 133
Αναγγελύα του αποτελϋςματοσ τησ ψηφοφορύασ
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1. Σο αποτϋλεςμα τησ ψηφοφορύασ αναγγϋλλεται απϐ τον πρϐεδρο τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ μϐλισ διαπιςτωθεύ.
2. Εταιρεύεσ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ δημοςιεϑουν ςτο
διαδικτυακϐ τουσ τϐπο, με ευθϑνη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, τα αποτελϋςματα
τησ ψηφοφορύασ, εντϐσ πϋντε (5) ημερών το αργϐτερο απϐ την ημερομηνύα τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ, προςδιορύζοντασ για κϊθε απϐφαςη τουλϊχιςτον τον αριθμϐ
των μετοχών για τισ οπούεσ δϐθηκαν ϋγκυρεσ ψόφοι, την αναλογύα του κεφαλαύου
που εκπροςωποϑν αυτϋσ οι ψόφοι, το ςυνολικϐ αριθμϐ ϋγκυρων ψόφων, καθώσ
και τον αριθμϐ ψόφων υπϋρ και κατϊ κϊθε απϐφαςησ και τον αριθμϐ των αποχών.
Ωρθρο 134
Πρακτικϊ ςυνεδριϊςεων και αποφϊςεων τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
1. Οι ςυζητόςεισ και αποφϊςεισ που λαμβϊνονται κατϊ τη γενικό ςυνϋλευςη
καταχωρύζονται ςε περύληψη ςε ειδικϐ βιβλύο πρακτικών. το ύδιο βιβλύο
καταχωρύζεται και κατϊλογοσ των μετϐχων που παραςτϊθηκαν ό
αντιπροςωπεϑθηκαν ςτη γενικό ςυνϋλευςη. Με αύτηςη μετϐχου ο πρϐεδροσ τησ
ςυνϋλευςησ υποχρεοϑται να καταχωρύςει ςτα πρακτικϊ περύληψη τησ γνώμησ του.
Ο πρϐεδροσ τησ ςυνϋλευςησ δικαιοϑται να αρνηθεύ την καταχώριςη γνώμησ, η
οπούα αναφϋρεται ςε ζητόματα προφανώσ εκτϐσ ημερόςιασ διϊταξησ, ό το
περιεχϐμενϐ τησ αντύκειται καταφανώσ ςτα χρηςτϊ όθη ό το νϐμο.
2. Η εταιρεύα υποχρεοϑται να χορηγεύ ςτουσ μετϐχουσ τησ αντύγραφα πρακτικών
γενικών ςυνελεϑςεων ϑςτερα απϐ αύτηςό τουσ. Οι μϋτοχοι ςτουσ οπούουσ η
εταιρεύα αρνεύται να χορηγόςει αντύγραφα των πρακτικών γενικόσ ςυνϋλευςησ,
ςτην οπούα παρϋςτηςαν αυτοπροςώπωσ ό με νϐμιμα εξουςιοδοτημϋνο
αντιπρϐςωπο, μποροϑν να απευθυνθοϑν ςτην αρμϐδια υπηρεςύα του Γ.Ε.ΜΗ., ϐπου
τηρεύται ο φϊκελοσ τησ εταιρεύασ, η οπούα υποχρεοϑται να τουσ χορηγόςει τα
αντύγραφα αυτϊ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του νϐμου για το Γ.Ε.ΜΗ., εφϐςον
πρϐκειται για πρϊξεισ καταχωριςτϋεσ ςτο Μητρώο. Οι τρύτοι που ϋχουν ϋννομο
ςυμφϋρον και οι μη παραςτϊντεσ ςτη γενικό ςυνϋλευςη μϋτοχοι μποροϑν να
πϊρουν αντύγραφα των πρακτικών τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ απϐ το Γ.Ε.ΜΗ., ςε
περύπτωςη δε ϊρνηςησ τοϑτων, ϑςτερα απϐ ςχετικό ειςαγγελικό παραγγελύα. Η
αποςβεςτικό προθεςμύα των ϊρθρων 137 παρ. 8 και 138 παρ. 4 και 5 δεν
ςυμπληρώνεται πριν απϐ την πϊροδο μηνϐσ απϐ τη χορόγηςη ςτο μϋτοχο του
πρακτικοϑ ϐπου ϋχει καταχωριςθεύ η ακυρώςιμη ό η ϊκυρη (αντύςτοιχα) απϐφαςη,
με την προϒπϐθεςη ϐτι ο μϋτοχοσ ζότηςε το πρακτικϐ εντϐσ τησ προθεςμύασ.
3. Η εταιρεύα φϋρει το βϊροσ απϐδειξησ ϐτι οι αποφϊςεισ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
ϋλαβαν χώρα την ημερομηνύα και ώρα που αναγρϊφονται ςτο βιβλύο πρακτικών.

ΣΙΣΛΟ 4: ΑΠΟΥΑΕΙ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΦΨΡΙ ΤΝΕΔΡΙΑΗ
Ωρθρο 135
Λόψη αποφϊςεων με ψηφοφορύα χωρύσ ςυνεδρύαςη
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1. Οι αποφϊςεισ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ εύναι δυνατϐν να λαμβϊνονται απϐ τουσ
μετϐχουσ χωρύσ ςυνεδρύαςη, ςϑμφωνα με τη διαδικαςύα και τουσ ϐρουσ του
παρϐντοσ ϊρθρου, αν ςυντρϋχουν οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ:
α) Οι μετοχϋσ τησ εταιρεύασ δεν εύναι ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ.
β) Σο καταςτατικϐ προβλϋπει τη δυνατϐτητα του παρϐντοσ ϊρθρου και
προςδιορύζει τισ αποφϊςεισ που μποροϑν να ληφθοϑν με τον τρϐπο αυτϐ.
Αποφϊςεισ επύ των θεμϊτων τησ τακτικόσ γενικόσ ςυνϋλευςησ δεν μποροϑν να
ληφθοϑν με τη διαδικαςύα του παρϐντοσ ϊρθρου.
γ) Όλοι οι μϋτοχοι ϋχουν γνωςτοποιόςει ςτην εταιρεύα τα ςτοιχεύα ηλεκτρονικόσ
επικοινωνύασ τουσ.
δ) Μειοψηφύα του ενϐσ πϋμπτου (1/5) του κεφαλαύου δεν αντιτύθεται ςτη λόψη
απϐφαςησ με τη διαδικαςύα του παρϐντοσ ϊρθρου. Η ςχετικό δόλωςη πρϋπει να
ςταλεύ ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο εντϐσ ςαρϊντα οκτώ (48) ωρών απϐ τη λόψη
τησ πρϐταςησ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ςϑμφωνα με την επϐμενη
παρϊγραφο.
2. Αποφϊςεισ των μετϐχων χωρύσ ςυνεδρύαςη λαμβϊνονται μετϊ απϐ πρϐταςη
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου προσ τουσ μετϐχουσ για λόψη ςυγκεκριμϋνησ
απϐφαςησ χωρύσ ςυνεδρύαςη και αποδοχό τησ πρϐταςησ απϐ την πλειοψηφύα
των μετϐχων, ϐπωσ αυτό προβλϋπεται κατϊ περύπτωςη απϐ το νϐμο και το
καταςτατικϐ. Οι διατϊξεισ περύ απαρτύασ δεν εφαρμϐζονται και η πλειοψηφύα
υπολογύζεται επύ του ςυνϐλου των μετοχών που ϋχουν δικαύωμα ψόφου.
Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη λόψη απϐφαςησ χωρύσ ςυνεδρύαςη ϋχουν ϐςα
πρϐςωπα διαθϋτουν τη μετοχικό ιδιϐτητα κατϊ το χρϐνο αποςτολόσ τησ
πρϐταςησ απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο με το ςϑνολο των δικαιωμϊτων ψόφου
που διαθϋτουν κατϊ το χρϐνο αυτϐ.
3. Η κατϊ την παρ. 2 πρϐταςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου κοινοποιεύται ςε
ϐλουσ τουσ μετϐχουσ ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη που ϋχουν γνωςτοποιόςει
ςτην εταιρεύα. Η αποςτολό τησ πρϐταςησ πρϋπει να γύνει την ύδια ημϋρα για
ϐλουσ τουσ μετϐχουσ. Η πρϐταςη περιλαμβϊνει το πλόρεσ ςχϋδιο τησ απϐφαςησ,
τισ αναγκαύεσ επεξηγόςεισ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, τον τρϐπο με τον οπούο
οι μϋτοχοι δικαιοϑνται να δηλώςουν ςτην εταιρεύα αν δϋχονται ό ϐχι την
πρϐταςη και τη ςχετικό προθεςμύα απϊντηςησ των μετϐχων, η οπούα δεν μπορεύ
να εύναι μικρϐτερη των επτϊ (7) ημερών απϐ την ημϋρα αποςτολόσ τησ
πρϐταςησ οϑτε μεγαλϑτερη των τριϊντα (30) ημερών. Η προθεςμύα ιςχϑει για
ϐλουσ τουσ μετϐχουσ. Η πρϐταςη ςυνοδεϑεται απϐ κϊθε ϊλλο ϋγγραφο ό
ςτοιχεύο που απαιτεύται να υποβληθεύ ςτουσ μετϐχουσ κατϊ το νϐμο.
4. Απϐφαςη χωρύσ ςυνεδρύαςη θεωρεύται ϐτι ελόφθη ϐταν παρϋλθει η
προθεςμύα των ςαρϊντα οκτώ (48) ωρών τησ παρ. 1. Δόλωςη μετϐχου που
περιϋρχεται ςτην εταιρεύα μετϊ τον προβλεπϐμενο χρϐνο απϊντηςησ δεν
λαμβϊνεται υπϐψη. Οι δηλώςεισ των μετϐχων εύναι μη ανακλητϋσ. Σο βϊροσ τησ
απϐδειξησ τησ υιοθϋτηςησ ό μη τησ πρϐταςησ και του χρϐνου αυτόσ φϋρει η
εταιρεύα. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο υποχρεοϑται χωρύσ υπαύτια βραδϑτητα να
γνωςτοποιόςει ςε ϐλουσ τουσ μετϐχουσ το αποτϋλεςμα τησ διαδικαςύασ, και να
βεβαιώςει ϐτι τηρόθηκε πλόρωσ η διαδικαςύα αυτό.
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5. Οι αποφϊςεισ που λαμβϊνονται με το παρϐν ϊρθρο καταχωρύζονται ςτο
βιβλύο πρακτικών ςϑμφωνα με το ϊρθρο 134.
6. Εντϐσ τριών (3) ημερών απϐ την κατϊ την παρ. 2 πρϐταςη του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου, οι μϋτοχοι μποροϑν να ζητοϑν απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο
διευκρινύςεισ ό πληροφορύεσ για τισ υποθϋςεισ τησ εταιρεύασ, ςτο μϋτρο που
αυτϋσ εύναι χρόςιμεσ για την πραγματικό εκτύμηςη του ςχεδύου απϐφαςησ χωρύσ
ςυνεδρύαςη. Οι πληροφορύεσ παρϋχονται ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη ϐλων των
μετϐχων εντϐσ δϑο (2) ημερών απϐ τη λόψη τησ αύτηςησ.
Ωρθρο 136
Προςυπογραφό πρακτικού χωρύσ ςυνεδρύαςη
1. τισ εταιρεύεσ των οπούων οι μετοχϋσ δεν εύναι ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ,
η κατϊρτιςη και υπογραφό πρακτικοϑ απϐ ϐλουσ τουσ μετϐχουσ ό τουσ
αντιπροςώπουσ τουσ ιςχϑει ωσ απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ. Η ρϑθμιςη αυτό
ιςχϑει και αν ϐλοι οι μϋτοχοι ό οι αντιπρϐςωπού τουσ ςυμφωνοϑν να αποτυπωθεύ
πλειοψηφικό απϐφαςό τουσ ςε πρακτικϐ, χωρύσ ςυνϋλευςη. Σο ςχετικϐ πρακτικϐ
υπογρϊφεται απϐ ϐλουσ τουσ μετϐχουσ με αναφορϊ των τυχϐν μειοψηφοϑντων.
2. Οι υπογραφϋσ των μετϐχων ό των αντιπροςώπων τουσ μποροϑν να
αντικαθύςτανται με ανταλλαγό μηνυμϊτων με ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο (e−mail) ό
ϊλλα ηλεκτρονικϊ μϋςα, αν τοϑτο προβλϋπεται ςτο καταςτατικϐ.
3. Σο παραπϊνω πρακτικϐ καταχωρύζεται ςτο βιβλύο πρακτικών ςϑμφωνα με το
ϊρθρο 134.
4. Σο βϊροσ τησ απϐδειξησ τησ ςυνδρομόσ των προϒποθϋςεων λόψησ απϐφαςησ
ςϑμφωνα με το παρϐν ϊρθρο και του χρϐνου τησ απϐφαςησ φϋρει η εταιρεύα.

ΣΙΣΛΟ 5: ΕΛΑΣΣΨΜΑΣΙΚΕ ΑΠΟΥΑΕΙ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Ωρθρο 137
Ακυρωςύα αποφϊςεων τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
1. Με την επιφϑλαξη των ϊρθρων 138 και 139, απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
που λόφθηκε με τρϐπο που δεν εύναι ςϑμφωνοσ με το νϐμο ό το καταςτατικϐ,
ακυρώνεται απϐ το δικαςτόριο. Σο ύδιο ιςχϑει και για αποφϊςεισ τισ οπούεσ ϋλαβε
γενικό ςυνϋλευςη που δεν εύχε νϐμιμα ςυγκληθεύ ό ςυγκροτηθεύ.
2. Ακυρώςιμη εύναι και η απϐφαςη που λόφθηκε: α) χωρύσ να παραςχεθοϑν
οφειλϐμενεσ πληροφορύεσ, που αφοροϑν το θϋμα τησ ληφθεύςασ απϐφαςησ, και
ζητόθηκαν κατϊ το ϊρθρο 141 απϐ μετϐχουσ, οι οπούοι ζητοϑν την ακϑρωςη τησ
απϐφαςησ ςϑμφωνα με την επϐμενη παρϊγραφο, ό β) κατϊ κατϊχρηςη τησ
εξουςύασ τησ πλειοψηφύασ, υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 281 του Αςτικοϑ Κώδικα.
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3. Η ακϑρωςη μπορεύ να ζητηθεύ με αγωγό απϐ οποιονδόποτε μϋτοχο, κϊτοχο
μετοχών που εκπροςωποϑν τα δϑο εκατοςτϊ (2/100) του κεφαλαύου, αν δεν
παρϋςτη ςτη ςυνϋλευςη ό αντιτϊχθηκε ςτην απϐφαςη. Σην ακϑρωςη μπορεύ να
ζητόςει και κϊθε μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ξεχωριςτϊ. την περύπτωςη
αυτό, εϊν παρύςταται ανϊγκη, το δικαςτόριο τησ παρ. 7 διορύζει, μετϊ απϐ αύτηςη
οποιουδόποτε ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον, κατϊ τη διαδικαςύα τησ εκοϑςιασ
δικαιοδοςύασ, ειδικϐ εκπρϐςωπο τησ εταιρεύασ για τη διεξαγωγό τησ δύκησ. την
περ. α΄ τησ παρ. 2, την ακϑρωςη μποροϑν να ζητόςουν μϐνο οι μϋτοχοι που ζότηςαν
τισ πληροφορύεσ, εφϐςον εκπροςωποϑν το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του
καταβεβλημϋνου κεφαλαύου.
4. Μϋτοχοι, που δεν μποροϑν να ζητόςουν την ακϑρωςη επειδό δεν ϋχουν το
απαιτοϑμενο ποςοςτϐ μετοχών, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτην προηγοϑμενη
παρϊγραφο, μποροϑν να αξιώςουν απϐ την εταιρεύα αποκατϊςταςη τησ ζημύασ
που υπϋςτηςαν εξαιτύασ του γεγονϐτοσ ϐτι η απϐφαςη λόφθηκε με τρϐπο που δεν
εύναι ςϑμφωνοσ με το νϐμο ό το καταςτατικϐ ό κατϊ κατϊχρηςη τησ εξουςύασ τησ
πλειοψηφύασ ό απϐ γενικό ςυνϋλευςη που δεν ςυγκλόθηκε ό δεν ςυγκροτόθηκε
νϐμιμα ό εξαιτύασ του γεγονϐτοσ ϐτι δεν ϋλαβαν τισ πληροφορύεσ που ζότηςαν.
Αξύωςη αποζημύωςησ ϋχουν κατϊ τισ γενικϋσ διατϊξεισ οι μϋτοχοι και αν ακϐμη η
απϐφαςη ακυρώθηκε.
5. Η απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ δεν μπορεύ να ακυρωθεύ εξαιτύασ: α)
ςυμμετοχόσ ςε αυτό προςώπων που δεν εύχαν το δικαύωμα αυτϐ, εκτϐσ εϊν η
ςυμμετοχό τουσ όταν αποφαςιςτικό για την επύτευξη απαρτύασ ό η ψόφοσ τουσ
όταν αποφαςιςτικό για την επύτευξη πλειοψηφύασ, β) ακυρϐτητασ ό ακυρωςύασ
επύ μϋρουσ ψόφων, εκτϐσ εϊν οι ψόφοι αυτϋσ όταν αποφαςιςτικϋσ για την
επύτευξη πλειοψηφύασ, γ) ανακρύβειασ, αοριςτύασ ό πλημμελειών τόρηςησ του
ςχετικοϑ πρακτικοϑ, εκτϐσ εϊν για τουσ λϐγουσ αυτοϑσ δεν εύναι δυνατϐν να
διαγνωςθεύ το περιεχϐμενο τησ απϐφαςησ, δ) ελαττώματοσ τησ απϐφαςησ του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου, με την οπούα ςυγκλόθηκε η γενικό ςυνϋλευςη, εκτϐσ
εϊν για το λϐγο αυτϐν δεν υπόρξε ϋγκαιρη και επαρκόσ πληροφϐρηςη των
μετϐχων, ε) μη τόρηςησ ό πλημμελοϑσ τόρηςησ των ϊρθρων 122 παρ. 4, 123 παρ. 3
και 4, 128 και 129 του παρϐντοσ νϐμου.
6. Δεν μποροϑν επύςησ να ακυρωθοϑν αποφϊςεισ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ που
ϋχουν ωσ αντικεύμενο την ϋκδοςη τύτλων που πρϐκειται να ειςαχθοϑν ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ςε ΠΜΔ. Μϋτοχοσ που δεν παρϋςτη ςτη ςυνϋλευςη ό
αντιτϊχθηκε ςτην απϐφαςη και θύγεται απϐ αυτόν, μπορεύ να αξιώςει απϐ την
εταιρεύα αποκατϊςταςη τησ ζημύασ που υπϋςτη εξαιτύασ των γεγονϐτων που
αναφϋρονται ςτην παρ. 4. Δεν μποροϑν επύςησ να ακυρωθοϑν αποφϊςεισ τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ, τισ οπούεσ η τελευταύα επικϑρωςε με νεϐτερη απϐφαςό τησ.
την περύπτωςη αυτό τρύτοι δικαιοϑνται να ζητόςουν απϐ την εταιρεύα τα ϋξοδα
τησ δύκησ ακϑρωςησ, ςτα οπούα υποβλόθηκαν, καθώσ και την αποκατϊςταςη τησ
ζημύασ που υπϋςτηςαν λϐγω τησ επικϑρωςησ.
7. Η αγωγό ακϑρωςησ τησ απϐφαςησ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ εκδικϊζεται απϐ το
μονομελϋσ πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ τησ εταιρεύασ.
8. Η παραπϊνω αγωγό ςτρϋφεται κατϊ τησ εταιρεύασ και αςκεύται εντϐσ
προθεςμύασ τεςςϊρων (4) μηνών απϐ τη λόψη τησ απϐφαςησ ό, εϊν η απϐφαςη
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υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα, απϐ την καταχώριςό τησ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. Εντϐσ τησ ύδιασ
προθεςμύασ αςκεύται και η αγωγό αποζημύωςησ κατϊ την παρ. 4.
9. Οι ενϊγοντεσ μϋτοχοι οφεύλουν να αποδεύξουν ϐτι, τϐςο κατϊ την ϊςκηςη τησ
αγωγόσ ϐςο και κατϊ το χρϐνο κατϊθεςησ των προτϊςεων κατϊ το ϊρθρο 237 παρ.
1 ΚΠολΔ, ϋχουν τισ μετοχϋσ που τουσ παρϋχουν το δικαύωμα να αςκόςουν την
αγωγό. Εϊν μετϊ την ϊςκηςη τησ αγωγόσ οι ενϊγοντεσ μϋτοχοι μεταβιβϊςουν ϐλεσ
τισ μετοχϋσ ό μϋροσ τοϑτων, ώςτε κατϊ το χρϐνο κατϊθεςησ των προτϊςεων να
μην ςυγκεντρώνουν πλϋον τα ποςοςτϊ τησ παρ. 3, οι ενϊγοντεσ μϋτοχοι μποροϑν
να ζητόςουν με τισ προτϊςεισ τουσ αποζημύωςη ςϑμφωνα με την παρ. 4.
10. Η ακϑρωςη τησ απϐφαςησ ιςχϑει ϋναντι πϊντων. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο
υποχρεοϑται να λϊβει τα μϋτρα που επιβϊλλει η κατϊςταςη η οπούα προϋκυψε απϐ
την ακϑρωςη. ε κϊθε περύπτωςη δεν θύγονται τα δικαιώματα τρύτων που
αποκτόθηκαν με απϐφαςη που ακυρώθηκε ό με πρϊξη που διενεργόθηκε με βϊςη
την απϐφαςη αυτό, εκτϐσ αν ο τρύτοσ γνώριζε ό αγνοοϑςε απϐ βαριϊ αμϋλεια το
ελϊττωμα τησ απϐφαςησ.
11. Σο δικαςτόριο μπορεύ να διατϊξει αςφαλιςτικϊ μϋτρα και πριν απϐ την ϊςκηςη
τησ αγωγόσ. την περύπτωςη αυτό, η αγωγό πρϋπει να αςκηθεύ εντϐσ δεκαπϋντε
(15) ημερών απϐ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ που διϋταξε τα αςφαλιςτικϊ μϋτρα και,
ςε κϊθε περύπτωςη, εντϐσ τησ προθεςμύασ τησ παρ. 8, διαφορετικϊ τα αςφαλιςτικϊ
μϋτρα αύρονται αυτοδικαύωσ. Σο δικαςτόριο μπορεύ να διατϊξει και την προςωρινό
αναςτολό τησ εφαρμογόσ τησ απϐφαςησ. Σο δικαςτόριο μπορεύ να υποχρεώςει
τουσ αιτοϑντεσ ςε παροχό εγγϑηςησ, ςταθμύζοντασ την ανϊγκη προςταςύασ των
αιτοϑντων την αναςτολό και τη ζημύα τησ εταιρεύασ που μπορεύ να προκληθεύ απϐ
την αναςτολό αυτό.
12. Η ακυρωςύα απϐφαςησ δεν εμποδύζει την καταχώριςη τησ τελευταύασ ςτο
Γ.Ε.ΜΗ. Η αγωγό ακϑρωςησ απϐφαςησ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, που ϋχει
καταχωριςθεύ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαςτικό απϐφαςη παντϐσ βαθμοϑ δικαιοδοςύασ που
απαγγϋλλει την ακϑρωςό τησ και η δικαςτικό απϐφαςη με την οπούα διατϊςςονται
αςφαλιςτικϊ μϋτρα ό αναςτϋλλεται η ιςχϑσ τησ υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα.
Ωρθρο 138
Ακυρότητα αποφϊςεων τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
1. ε περύπτωςη που δεν υπόρξε ςϑγκληςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ ό το
περιεχϐμενο τησ απϐφαςόσ τησ εύναι αντύθετο ςτον νϐμο ό το καταςτατικϐ, η
απϐφαςη εύναι ϊκυρη.
2. Με την επιφϑλαξη του προηγοϑμενου ϊρθρου, θεωρεύται ϐτι ςυγκλόθηκε η
γενικό ςυνϋλευςη, εϊν υπόρξε πρϐςκληςό τησ προερχϐμενη απϐ την εταιρεύα και
περιϋχουςα τουλϊχιςτον ϋνδειξη τησ ημερομηνύασ και του τϐπου τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ και η πρϐςκληςη αυτό δημοςιεϑθηκε κατϊ τον νϐμο και το
καταςτατικϐ. Ωσ προερχϐμενη απϐ την εταιρεύα θεωρεύται η πρϐςκληςη ϐταν ϋχει
γύνει απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ό μϋλοσ του ό και απϐ τα πρϐςωπα των ϊρθρων
121 παρ. 2 και 141 παρ. 1.
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3. Η προβολό ακυρϐτητασ εκ μϋρουσ μετϐχου λϐγω ϋλλειψησ ςϑγκληςησ τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ δεν εύναι επιτρεπτό, εϊν ο μϋτοχοσ αυτϐσ μεταγενϋςτερα
δόλωςε προσ την εταιρεύα εγγρϊφωσ ό με δόλωςό του ςτα πρακτικϊ, ϐτι η γενικό
ςυνϋλευςη ςυνεδρύαςε νομύμωσ.
4. Η ακυρϐτητα μπορεύ να προβληθεύ απϐ κϊθε πρϐςωπο, μϋτοχο ό τρύτο, που ϋχει
ϋννομο ςυμφϋρον, δικαςτικϊ ό με ρητό ϋγγραφη εξώδικη δόλωςό του προσ την
εταιρεύα, εντϐσ προθεςμύασ ενϐσ (1) ϋτουσ απϐ τη λόψη τησ απϐφαςησ ό, εϊν η
απϐφαςη υποβϊλλεται ςε δημοςιϐτητα, απϐ την καταχώριςό τησ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. Η
προβολό τησ ακυρϐτητασ πρϋπει να αναφϋρεται ςε ςυγκεκριμϋνη απϐφαςη και να
περιγρϊφει το λϐγο, που, κατϊ την ϊποψη του δηλοϑντοσ, προκαλεύ την
ακυρϐτητα. ε περύπτωςη που με τροποπούηςη του καταςτατικοϑ ο ςκοπϐσ τησ
εταιρεύασ καθύςταται παρϊνομοσ ό αντικεύμενοσ ςτη δημϐςια τϊξη, καθώσ και ϐταν
απϐ την απϐφαςη προκϑπτει διαρκόσ παραβύαςη διατϊξεων αναγκαςτικοϑ
δικαύου, η προβολό τησ ακυρϐτητασ δεν υπϐκειται ςε προθεςμύα.
5. Κατ’ εξαύρεςη, δεν μπορεύ να προβληθεύ η ακυρϐτητα αποφϊςεων με αντικεύμενο
την ϋκδοςη τύτλων που πρϐκειται να ειςαχθοϑν ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ςε ΠΜΔ,
μετϊ την ϋναρξη διαπραγμϊτευςησ των τύτλων που προκϑπτουν απϐ την απϐφαςη
ό, ςε περύπτωςη ϋκδοςησ τύτλων με δικαύωμα προτύμηςησ, απϐ την αποκοπό του
δικαιώματοσ προτύμηςησ. Μετϊ την πϊροδο τησ προθεςμύασ του προηγοϑμενου
εδαφύου και εντϐσ τησ προθεςμύασ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου, κϊθε πρϐςωπο
που θύγεται απϐ την απϐφαςη μπορεύ να αξιώςει απϐ την εταιρεύα αποκατϊςταςη
τησ ζημύασ που υπϋςτη. Ο περιοριςμϐσ τησ παροϑςασ παραγρϊφου δεν ιςχϑει ςτην
περύπτωςη που απϐ την απϐφαςη προκϑπτει διαρκόσ παραβύαςη διατϊξεων
αναγκαςτικοϑ δικαύου.
6. Η ακυρϐτητα μπορεύ να ληφθεύ υπϐψη και αυτεπϊγγελτα απϐ το δικαςτόριο,
εντϐσ των προθεςμιών των παρ. 4 και 5.
7. Σο δικαςτόριο μπορεύ να διατϊξει αςφαλιςτικϊ μϋτρα και πριν απϐ την ϊςκηςη
τησ αγωγόσ. την περύπτωςη αυτό, η αγωγό πρϋπει να αςκηθεύ εντϐσ δεκαπϋντε
(15) ημερών απϐ την ϋκδοςη τησ απϐφαςησ που διϋταξε τα αςφαλιςτικϊ μϋτρα και,
ςε κϊθε περύπτωςη, εντϐσ τησ προθεςμύασ τησ παρ. 4, διαφορετικϊ τα αςφαλιςτικϊ
μϋτρα αύρονται αυτοδικαύωσ. Σο δικαςτόριο μπορεύ να διατϊξει και την προςωρινό
αναςτολό τησ εφαρμογόσ τησ απϐφαςησ. Σο δικαςτόριο μπορεύ να υποχρεώςει
τουσ αιτοϑντεσ ςε παροχό εγγϑηςησ, ςταθμύζοντασ την ανϊγκη προςταςύασ των
αιτοϑντων την αναςτολό και τη ζημύα τησ εταιρεύασ που μπορεύ να προκληθεύ απϐ
την αναςτολό αυτό.
8. Η αγωγό για την αναγνώριςη τησ ακυρϐτητασ απϐφαςησ τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ, που ϋχει καταχωριςθεύ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαςτικό απϐφαςη παντϐσ
βαθμοϑ δικαιοδοςύασ που αναγνωρύζει την ακυρϐτητϊ τησ και η δικαςτικό
απϐφαςη με την οπούα διατϊςςονται αςφαλιςτικϊ μϋτρα ό αναςτϋλλεται η ιςχϑσ
τησ υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα.
Ωρθρο 139
Ανυπόςτατεσ αποφϊςεισ
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1. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 137 και 138 δεν εφαρμϐζονται ςτισ ανυπϐςτατεσ
αποφϊςεισ.
2. Μια απϐφαςη εύναι ανυπϐςτατη ϐταν ςτην ψηφοφορύα ςυμμετϋχουν πρϐςωπα,
τα οπούα ςτο ςϑνολϐ τουσ: α) δεν εύχαν μετοχικό ιδιϐτητα, ό β) εύχαν αρυςθεύ το
δικαύωμα ψόφου απϐ πρϐςωπα που δεν εύχαν μετοχικό ιδιϐτητα.
Ωρθρο 140
Ελαττώματα αποφϊςεων που λαμβϊνονται με ϊλλο τρόπο
1. τισ αποφϊςεισ που λαμβϊνονται χωρύσ ςυνεδρύαςη, ςϑμφωνα με το ϊρθρο
135, οι διατϊξεισ για την ακυρϐτητα και την ακυρωςύα των αποφϊςεων τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ των ϊρθρων 137 και 138 εφαρμϐζονται αναλϐγωσ.
2. την περύπτωςη προςυπογραφόσ πρακτικοϑ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 136, η
απϐφαςη εύναι ανυπϐςτατη, αν δεν ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ τησ διϊταξησ
αυτόσ. Απϐφαςη που λαμβϊνεται με τον τρϐπο αυτϐ και αντύκειται ςτο νϐμο ό
το καταςτατικϐ εύναι ϊκυρη. Οι παρ. 4 ϋωσ 8 του ϊρθρου 138 εφαρμϐζονται
αναλϐγωσ.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Η: ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΜΕΙΟΧΗΥΙΑ
Ωρθρο 141
υλλογικϊ και ατομικϊ δικαιώματα μειοψηφύασ
1. Με αύτηςη μετϐχων, που εκπροςωποϑν το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του
καταβεβλημϋνου κεφαλαύου, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο υποχρεοϑται να ςυγκαλεύ
ϋκτακτη γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων, ορύζοντασ ημϋρα ςυνεδρύαςησ αυτόσ, η
οπούα δεν πρϋπει να απϋχει περιςςϐτερο απϐ ςαρϊντα πϋντε (45) ημϋρεσ απϐ την
ημερομηνύα επύδοςησ τησ αύτηςησ ςτον πρϐεδρο του διοικητικοϑ ςυμβουλύου. Η
αύτηςη περιϋχει το αντικεύμενο τησ ημερόςιασ διϊταξησ. Εϊν δεν ςυγκληθεύ γενικό
ςυνϋλευςη απϐ το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο εντϐσ εύκοςι (20) ημερών απϐ την επύδοςη
τησ ςχετικόσ αύτηςησ, η ςϑγκληςη διενεργεύται απϐ τουσ αιτοϑντεσ μετϐχουσ με
δαπϊνεσ τησ εταιρεύασ, με απϐφαςη του δικαςτηρύου, που εκδύδεται κατϊ τη
διαδικαςύα των αςφαλιςτικών μϋτρων. την απϐφαςη αυτό ορύζονται ο τϐποσ και
ο χρϐνοσ τησ ςυνεδρύαςησ, καθώσ και η ημερόςια διϊταξη. Η απϐφαςη δεν
προςβϊλλεται με ϋνδικα μϋςα. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ςυγκαλεύ τη γενικό
ςυνϋλευςη ςϑμφωνα με τισ γενικϋσ διατϊξεισ ό κϊνει χρόςη τησ διαδικαςύασ του
ϊρθρου 135, εκτϐσ αν οι αιτοϑντεσ μϋτοχοι απϋκλειςαν την τελευταύα αυτό
δυνατϐτητα.
2. Με αύτηςη μετϐχων, που εκπροςωποϑν το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του
καταβεβλημϋνου κεφαλαύου, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο υποχρεοϑται να εγγρϊψει
ςτην ημερόςια διϊταξη γενικόσ ςυνϋλευςησ, που ϋχει όδη ςυγκληθεύ, πρϐςθετα
θϋματα, εϊν η ςχετικό αύτηςη περιϋλθει ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο δεκαπϋντε (15)
τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη. Σα πρϐςθετα θϋματα πρϋπει να
δημοςιεϑονται ό να γνωςτοποιοϑνται, με ευθϑνη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου,
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κατϊ το ϊρθρο 122, επτϊ (7) τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη. ε
εταιρεύεσ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, η αύτηςη για την εγγραφό
πρϐςθετων θεμϊτων ςτην ημερόςια διϊταξη ςυνοδεϑεται απϐ αιτιολϐγηςη ό απϐ
ςχϋδιο απϐφαςησ προσ ϋγκριςη ςτη γενικό ςυνϋλευςη και η αναθεωρημϋνη
ημερόςια διϊταξη δημοςιοποιεύται κατϊ τον ύδιο τρϐπο ϐπωσ η προηγοϑμενη
ημερόςια διϊταξη, δεκατρεύσ (13) ημϋρεσ πριν απϐ την ημερομηνύα τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ και ταυτϐχρονα τύθεται ςτη διϊθεςη των μετϐχων ςτο διαδικτυακϐ
τϐπο τησ εταιρεύασ, μαζύ με την αιτιολϐγηςη ό το ςχϋδιο απϐφαςησ που ϋχει
υποβληθεύ απϐ τουσ μετϐχουσ κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 123 παρ. 4. Σϐςο
ςε εταιρεύεσ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ϐςο και ςε εταιρεύεσ
χωρύσ μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, αν τα θϋματα αυτϊ δεν
δημοςιευθοϑν, οι αιτοϑντεσ μϋτοχοι δικαιοϑνται να ζητόςουν την αναβολό τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ ςϑμφωνα με την παρ. 5 και να προβοϑν οι ύδιοι ςτη
δημοςύευςη, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο δεϑτερο εδϊφιο τησ παροϑςασ παραγρϊφου,
με δαπϊνη τησ εταιρεύασ.
3. ε εταιρεύεσ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, μϋτοχοι που
εκπροςωποϑν το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου ϋχουν το
δικαύωμα να υποβϊλλουν ςχϋδια αποφϊςεων για θϋματα που περιλαμβϊνονται
ςτην αρχικό ό την τυχϐν αναθεωρημϋνη ημερόςια διϊταξη γενικόσ ςυνϋλευςησ. Η
ςχετικό αύτηςη πρϋπει να περιϋλθει ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο επτϊ (7)
τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν απϐ την ημερομηνύα τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, τα ςχϋδια δε
αποφϊςεων τύθενται ςτη διϊθεςη των μετϐχων κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 123
παρ. 3, ϋξι (6) τουλϊχιςτον ημϋρεσ πριν απϐ την ημερομηνύα τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ.
4. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο δεν εύναι υποχρεωμϋνο να προβαύνει ςτην εγγραφό
θεμϊτων ςτην ημερόςια διϊταξη οϑτε ςτη δημοςύευςη ό γνωςτοπούηςη αυτών μαζύ
με αιτιολϐγηςη και με ςχϋδια αποφϊςεων που υποβϊλλονται απϐ τουσ μετϐχουσ
κατϊ τισ παραπϊνω παρ. 2 και 3, αντύςτοιχα, αν το περιεχϐμενο αυτών ϋρχεται
προφανώσ ςε αντύθεςη με το νϐμο ό τα χρηςτϊ όθη.
5. Με αύτηςη μετϐχου ό μετϐχων που εκπροςωποϑν το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του
καταβεβλημϋνου κεφαλαύου, ο πρϐεδροσ τησ ςυνϋλευςησ υποχρεοϑται να αναβϊλει
μύα μϐνο φορϊ τη λόψη αποφϊςεων απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη, τακτικό ό ϋκτακτη,
για ϐλα ό οριςμϋνα θϋματα, ορύζοντασ ημϋρα ςυνϋχιςησ τησ ςυνεδρύαςησ, αυτόν
που ορύζεται ςτην αύτηςη των μετϐχων, η οπούα ϐμωσ δεν μπορεύ να απϋχει
περιςςϐτερο απϐ εύκοςι (20) ημϋρεσ απϐ τη χρονολογύα τησ αναβολόσ. Η μετϊ απϐ
αναβολό γενικό ςυνϋλευςη αποτελεύ ςυνϋχιςη τησ προηγοϑμενησ και δεν
απαιτεύται η επανϊληψη των διατυπώςεων δημοςύευςησ τησ πρϐςκληςησ των
μετϐχων. τη ςυνϋλευςη αυτό μποροϑν να μετϋχουν και νϋοι μϋτοχοι, τηρουμϋνων
των ςχετικών διατυπώςεων ςυμμετοχόσ. Επύ εταιρειών με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ, ιςχϑουν οι διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 124.
6. Μετϊ απϐ αύτηςη οποιουδόποτε μετϐχου, που υποβϊλλεται ςτην εταιρεύα
πϋντε (5) τουλϊχιςτον πλόρεισ ημϋρεσ πριν απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη, το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο υποχρεοϑται να παρϋχει ςτη γενικό ςυνϋλευςη τισ
αιτοϑμενεσ ςυγκεκριμϋνεσ πληροφορύεσ για τισ υποθϋςεισ τησ εταιρεύασ, ςτο
μϋτρο που αυτϋσ εύναι ςχετικϋσ με τα θϋματα τησ ημερόςιασ διϊταξησ.
Τποχρϋωςη παροχόσ πληροφοριών δεν υφύςταται, ϐταν οι ςχετικϋσ
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πληροφορύεσ διατύθενται όδη ςτο διαδικτυακϐ τϐπο τησ εταιρεύασ, ιδύωσ με τη
μορφό ερωτόςεων και απαντόςεων. Επύςησ, με αύτηςη μετϐχων, που
εκπροςωποϑν το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου, το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο υποχρεοϑται να ανακοινώνει ςτη γενικό ςυνϋλευςη,
εφϐςον εύναι τακτικό, τα ποςϊ που, κατϊ την τελευταύα διετύα, καταβλόθηκαν
ςε κϊθε μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό τουσ διευθυντϋσ τησ εταιρεύασ,
καθώσ και κϊθε παροχό προσ τα πρϐςωπα αυτϊ απϐ οποιαδόποτε αιτύα ό
ςϑμβαςη τησ εταιρεύασ με αυτοϑσ. ε ϐλεσ τισ παραπϊνω περιπτώςεισ το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μπορεύ να αρνηθεύ την παροχό των πληροφοριών για
αποχρώντα ουςιώδη λϐγο, ο οπούοσ αναγρϊφεται ςτα πρακτικϊ. Σϋτοιοσ λϐγοσ
μπορεύ να εύναι, κατϊ τισ περιςτϊςεισ, η εκπροςώπηςη των αιτοϑντων μετϐχων
ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 79 ό 80. τισ περιπτώςεισ τησ
παροϑςασ παραγρϊφου το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μπορεύ να απαντόςει ενιαύα ςε
αιτόςεισ μετϐχων με το ύδιο περιεχϐμενο.
7. Μετϊ απϐ αύτηςη μετϐχων, που εκπροςωποϑν το ϋνα δϋκατο (1/10) του
καταβεβλημϋνου κεφαλαύου η οπούα υποβϊλλεται ςτην εταιρεύα εντϐσ τησ
προθεςμύασ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο υποχρεοϑται
να παρϋχει ςτη γενικό ςυνϋλευςη πληροφορύεσ για την πορεύα των εταιρικών
υποθϋςεων και την περιουςιακό κατϊςταςη τησ εταιρεύασ. Σο διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο μπορεύ να αρνηθεύ την παροχό των πληροφοριών για αποχρώντα
ουςιώδη λϐγο, ο οπούοσ αναγρϊφεται ςτα πρακτικϊ. Σϋτοιοσ λϐγοσ μπορεύ να εύναι,
κατϊ τισ περιςτϊςεισ, η εκπροςώπηςη των αιτοϑντων μετϐχων ςτο διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 79 ό 80, εφϐςον τα αντύςτοιχα μϋλη του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου ϋχουν λϊβει τη ςχετικό πληροφϐρηςη κατϊ τρϐπο επαρκό.
τισ περιπτώςεισ τησ παροϑςασ παραγρϊφου το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο μπορεύ να
απαντόςει ενιαύα ςε αιτόςεισ μετϐχων με το ύδιο περιεχϐμενο.
8. τισ περιπτώςεισ των παρ. 6 και 7 του παρϐντοσ ϊρθρου, τυχϐν αμφιςβότηςη ωσ
προσ το βϊςιμο ό μη τησ αιτιολογύασ ϊρνηςησ εκ μϋρουσ του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου παροχόσ των πληροφοριών, επιλϑεται απϐ το δικαςτόριο με απϐφαςό
του, που εκδύδεται κατϊ τη διαδικαςύα των αςφαλιςτικών μϋτρων. Με την ύδια
απϐφαςη το δικαςτόριο υποχρεώνει και την εταιρεύα να παρϊςχει τισ πληροφορύεσ
που αρνόθηκε. Η απϐφαςη δεν προςβϊλλεται με ϋνδικα μϋςα.
9. Μετϊ απϐ αύτηςη μετϐχων, που εκπροςωποϑν το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του
καταβεβλημϋνου κεφαλαύου, η ψηφοφορύα ςε κϊποιο θϋμα ό θϋματα τησ
ημερόςιασ διϊταξησ ενεργεύται με φανερό ψηφοφορύα.
10. Μετϊ απϐ αύτηςη οποιουδόποτε μετϐχου, υποβαλλϐμενη κατϊ πϊντα χρϐνο, το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο οφεύλει εντϐσ εύκοςι (20) ημερών να πληροφορόςει το
μϋτοχο για το ϑψοσ του κεφαλαύου τησ εταιρεύασ, τισ κατηγορύεσ των μετοχών που
ϋχουν εκδοθεύ και τον αριθμϐ των μετοχών κϊθε κατηγορύασ, ιδύωσ προνομιοϑχων,
με τα δικαιώματα που κϊθε κατηγορύα παρϋχει, καθώσ και τισ τυχϐν δεςμευμϋνεσ
μετοχϋσ, τϐςο κατϊ τον αριθμϐ τουσ ϐςο και τουσ περιοριςμοϑσ που προβλϋπονται.
Ο μϋτοχοσ θα δικαιοϑται επύςησ να πληροφορηθεύ πϐςεσ και τι εύδουσ μετοχϋσ
διαθϋτει ο ύδιοσ, ϐπωσ αυτϋσ προκϑπτουν απϐ το βιβλύο μετϐχων. Αν οι παραπϊνω
πληροφορύεσ εύναι όδη αναρτημϋνεσ ςτον διαδικτυακϐ τϐπο τησ εταιρεύασ, δεν
απαιτεύται να παραςχεθοϑν, θα πρϋπει ϐμωσ να υποδειχθεύ ςτο μϋτοχο ςε ποιο
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διαδικτυακϐ τϐπο μπορεύ να τισ αναζητόςει. Η παροϑςα παρϊγραφοσ δεν
εφαρμϐζεται ςτισ εταιρεύεσ με ειςηγμϋνεσ μετοχϋσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ.
11. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων για την προςταςύα των δεδομϋνων
προςωπικοϑ χαρακτόρα, και με την προϒπϐθεςη ϐτι το προβλϋπει το καταςτατικϐ,
κϊθε μϋτοχοσ μπορεύ να ζητόςει να του χορηγηθεύ πύνακασ των μετϐχων τησ
εταιρεύασ, με ϋνδειξη του ονοματεπωνϑμου, τησ διεϑθυνςησ και του αριθμοϑ
μετοχών κϊθε μετϐχου. Η εταιρεύα δεν υποχρεοϑται να περιλϊβει ςτον πύνακα
μετϐχουσ που κατϋχουν μϋχρι ϋνα εκατοςτϐ (1%) του κεφαλαύου.
12. ε ϐλεσ τισ περιπτώςεισ του παρϐντοσ ϊρθρου οι αιτοϑντεσ μϋτοχοι οφεύλουν να
αποδεικνϑουν τη μετοχικό τουσ ιδιϐτητα και, εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ του
πρώτου εδαφύου τησ παρ. 6 και τησ παρ. 10, τον αριθμϐ των μετοχών που κατϋχουν
κατϊ την ϊςκηςη του ςχετικοϑ δικαιώματοσ. Σϋτοια απϐδειξη αποτελεύ και η
κατϊθεςη των μετοχών τουσ ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 124 παρ. 2.
Προκειμϋνου για εταιρεύεσ με μετοχϋσ ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ, η απϐδειξη
τησ μετοχικόσ ιδιϐτητασ μπορεύ να γύνεται με κϊθε νϐμιμο μϋςο και πϊντωσ βϊςει
ενημϋρωςησ που λαμβϊνει η εταιρεύα απϐ το κεντρικϐ αποθετόριο τύτλων, εφϐςον
παρϋχει υπηρεςύεσ μητρώου, ό μϋςω των ςυμμετεχϐντων και εγγεγραμμϋνων
διαμεςολαβητών ςτο κεντρικϐ αποθετόριο τύτλων ςε κϊθε ϊλλη περύπτωςη.
13. Σο καταςτατικϐ μπορεύ να μειώςει, ϐχι ϐμωσ και πϋραν του ημύςεοσ, τα
ποςοςτϊ του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου, που απαιτοϑνται για την ϊςκηςη των
δικαιωμϊτων ςϑμφωνα με το παρϐν ϊρθρο.
Ωρθρο 142
Αύτηςη ϋκτακτου ελϋγχου
1. Δικαύωμα να ζητόςουν ϋκτακτο ϋλεγχο τησ εταιρεύασ απϐ το δικαςτόριο, που
δικϊζει κατϊ τη διαδικαςύα τησ εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ, ϋχουν:
α) Μϋτοχοι τησ εταιρεύασ που αντιπροςωπεϑουν τουλϊχιςτον το ϋνα εικοςτϐ
(1/20) του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου.
β) Η Επιτροπό Κεφαλαιαγορϊσ, προκειμϋνου περύ εταιρειών, των οπούων οι
μετοχϋσ ό ϊλλοι τύτλοι ϋχουν ειςαχθεύ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ΠΜΔ ό ϋχουν
αποτελϋςει αντικεύμενο δημϐςιασ προςφορϊσ ςτο πλαύςιο εύτε κϊλυψησ κεφαλαύου
εύτε διϊθεςησ υφιςτϊμενων μετοχών.
2. Ο ϋλεγχοσ κατϊ την προηγοϑμενη παρϊγραφο διατϊςςεται, εϊν πιθανολογοϑνται
πρϊξεισ που παραβιϊζουν διατϊξεισ του νϐμου ό του καταςτατικοϑ τησ εταιρεύασ ό
αποφϊςεισ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ. ε κϊθε περύπτωςη, η αύτηςη ελϋγχου πρϋπει
να υποβϊλλεται εντϐσ τριών (3) ετών απϐ την ϋγκριςη των χρηματοοικονομικών
καταςτϊςεων τησ χρόςησ, εντϐσ τησ οπούασ τελϋςτηκαν οι καταγγελλϐμενεσ
πρϊξεισ.
3. Μϋτοχοι τησ εταιρεύασ, που εκπροςωποϑν το ϋνα πϋμπτο (1/5) του
καταβεβλημϋνου κεφαλαύου, δικαιοϑνται να ζητόςουν απϐ το δικαςτόριο τησ παρ.
1 τον ϋλεγχο τησ εταιρεύασ, εφϐςον απϐ την ϐλη πορεύα αυτόσ, αλλϊ και με βϊςη
ςυγκεκριμϋνεσ ενδεύξεισ, καθύςταται πιςτευτϐ ϐτι η διούκηςη των εταιρικών
υποθϋςεων δεν αςκεύται ϐπωσ επιβϊλλει η χρηςτό και ςυνετό διαχεύριςη. Σο
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καταςτατικϐ μπορεύ να μειώςει, ϐχι ϐμωσ και πϋραν του ημύςεοσ, το ποςοςτϐ του
καταβεβλημϋνου κεφαλαύου που απαιτεύται για την ϊςκηςη του δικαιώματοσ τησ
παροϑςασ παραγρϊφου.
4. Σο δικαςτόριο μπορεύ να κρύνει ϐτι η εκπροςώπηςη των αιτοϑντων μετϐχων ςτο
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 79 ό 80, δεν δικαιολογεύ την αύτηςη
των μετϐχων με βϊςη το ϊρθρο αυτϐ.
5. Επύ του δικαιώματοσ των μετϐχων να ζητόςουν τον ϋλεγχο εφαρμϐζονται οι
διατϊξεισ των παρ. 11 και 12 του προηγουμϋνου ϊρθρου.
Ωρθρο 143
Διενϋργεια του ϋκτακτου ελϋγχου
1. Σο δικαςτόριο αναθϋτει τη διενϋργεια του ϋκτακτου ελϋγχου ςε ϋναν
τουλϊχιςτον ορκωτϐ ελεγκτό λογιςτό ό ελεγκτικό εταιρεύα.
2. Σο δικαςτόριο, εκτιμώντασ τισ περιςτϊςεισ, ιδιαύτερα το μϋγεθοσ τησ εταιρεύασ,
τισ καταγγελλϐμενεσ πρϊξεισ και τισ αναμενϐμενεσ ελεγκτικϋσ εργαςύεσ, μπορεύ,
αντύ ορκωτοϑ ελεγκτό λογιςτό ό ελεγκτικόσ εταιρεύασ, να διορύςει ωσ ελεγκτϋσ
κατϐχουσ ϊδειασ Λογιςτό Υοροτεχνικοϑ Α΄ τϊξησ του Ν. 2515/1997 (Α’ 154), οι
οπούοι εύναι μϋλη του Οικονομικοϑ Επιμελητηρύου. Για την αξιολϐγηςη τησ
νομιμϐτητασ ό τησ χρηςτϐτητασ τησ διαχεύριςησ, το δικαςτόριο μπορεύ να ορύςει ωσ
πρϐςθετουσ ελεγκτϋσ και ϊλλα πρϐςωπα με ειδικϋσ προσ τοϑτο γνώςεισ. Αν δεν
ορύςει κϊτι ϊλλο η απϐφαςη του δικαςτηρύου, οι διοριζϐμενοι ελεγκτϋσ ϋχουν τα
δικαιώματα πληροφϐρηςησ και το καθόκον εχεμϑθειασ, που ϋχουν και οι τακτικού
ελεγκτϋσ.
3. ε κϊθε περύπτωςη η απϐφαςη του δικαςτηρύου ορύζει και την αμοιβό των
ελεγκτών, η οπούα καταβϊλλεται απϐ τον αιτοϑντα μετϊ την ολοκλόρωςη του
ελϋγχου. Σο δικαςτόριο ϐμωσ μπορεύ να επιρρύψει ςτην εταιρεύα το ςϑνολο ό μϋροσ
τησ αμοιβόσ των ελεγκτών ό να ορύςει ϐτι ο αιτών θα την προκαταβϊλει και θα την
αναζητόςει απϐ την εταιρεύα. Η αμοιβό υπϐκειται ςε αναθεώρηςη μετϊ τη
διενϋργεια του ελϋγχου, με αύτηςη του ελεγκτό ό του βαρυνϐμενου με την
καταβολό τησ.
4. Οι ελεγκτϋσ οφεύλουν, χωρύσ υπαύτια καθυςτϋρηςη, να περατώςουν το ϋργο που
τουσ ανατϋθηκε και να υποβϊλουν την ϋκθεςό τουσ ςτην ελεγχϐμενη εταιρεύα και
ςτο πρϐςωπο που ζότηςε τον ϋλεγχο. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο υποχρεοϑται να
θϋςει υπϐψη των μετϐχων την ϋκθεςη των ελεγκτών το αργϐτερο ςτην αμϋςωσ
επϐμενη γενικό ςυνϋλευςη. Αν η ελεγχϐμενη εταιρεύα ϋχει μετοχϋσ ό ϊλλουσ τύτλουσ
που ϋχουν ειςαχθεύ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ΠΜΔ, ό ϋχουν αποτελϋςει αντικεύμενο
δημϐςιασ προςφορϊσ, ςτο πλαύςιο εύτε κϊλυψησ κεφαλαύου εύτε διϊθεςησ
υφιςτϊμενων μετοχών, η ϋκθεςη πρϋπει να υποβϊλλεται και ςτην Επιτροπό
Κεφαλαιαγορϊσ. Εϊν οι ελεγκτϋσ διαπιςτώνουν παραβϊςεισ που τιμωροϑνται
ποινικϊ, οφεύλουν να υποβϊλουν την ϋκθεςό τουσ και ςτην αρμϐδια ειςαγγελικό
Αρχό.
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5. Σο δικαςτόριο μπορεύ να τϊξει προθεςμύα για τη διενϋργεια του ελϋγχου, καθώσ
και να αντικαταςτόςει τουσ ελεγκτϋσ που διορύςθηκαν.
Ωρθρο 144
Ενώςεισ μετόχων
1. Σα δικαιώματα μειοψηφύασ που παρϋχονται ςε μετϐχουσ με βϊςη τον παρϐντα
νϐμο μποροϑν να αςκηθοϑν και απϐ ενώςεισ μετϐχων, ςτο ϐνομϊ τουσ αλλϊ για
λογαριαςμϐ των μελών τουσ, αν τα μϋλη τουσ ϋχουν τον εκϊςτοτε απαιτοϑμενο για
την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων αριθμϐ μετοχών. Ωσ δικαιώματα μειοψηφύασ κατϊ
την ϋννοια του παρϐντοσ ϊρθρου δεν θεωροϑνται και τα δικαιώματα που μποροϑν
να αςκηθοϑν απϐ κϊθε μϋτοχο.
2. Οι ενώςεισ μετϐχων μποροϑν να ςυςταθοϑν απϐ μετϐχουσ μιασ ό
περιςςϐτερων ςυγκεκριμϋνων εταιρειών, ϋχουν τη μορφό ςωματεύου,
διεπϐμενου απϐ τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ ϊρθρου και του Αςτικοϑ Κώδικα,
και αποκτοϑν νομικό προςωπικϐτητα με την εγγραφό τουσ ςτο Μητρώο
Ενώςεων Καταναλωτών του ϊρθρου 10 Ν. 2251/1994 (Α’ 191). Ένα μόνα πριν
απϐ την ϊςκηςη των παραπϊνω δικαιωμϊτων, η ϋνωςη πρϋπει να ϋχει
γνωςτοποιόςει την ϋγκυρη ςϑςταςη και το καταςτατικϐ τησ ςτην εταιρεύα, τησ
οπούασ μϋτοχοι εύναι τα μϋλη τησ. τη δόλωςη ϊςκηςησ του δικαιώματοσ πρϋπει
να αναφϋρονται τα ονϐματα των μετϐχων, για λογαριαςμϐ των οπούων αςκεύται
το δικαύωμα.
3. Οι παραπϊνω ενώςεισ μποροϑν επύςησ να παρϋχουν μϋςω διαδικτϑου
πληροφορύεσ ςε ςχϋςη με τα δικαιώματα που ϋχουν οι μϋτοχοι και οι επενδυτϋσ
ςτισ εταιρεύεσ, για τισ οπούεσ ϋχουν ςυςταθεύ, και να παρϋχουν δυνατϐτητα
επώνυμησ ςυνεννϐηςησ μεταξϑ τοϑτων για την ϊςκηςη των δικαιωμϊτων τουσ
κατϊ την παρ. 1 ενϐψει ςυγκεκριμϋνησ γενικόσ ςυνϋλευςησ των εταιρειών
αυτών.
4. Σα ζητόματα τησ ϊςκηςησ των δικαιωμϊτων, ιδύωσ τησ τυχϐν προηγοϑμενησ
διαβοϑλευςησ των μελών τησ ϋνωςησ, τησ παροχόσ πληροφοριών, τησ
ενδεχϐμενησ ανϊγκησ προηγοϑμενησ ειδικϐτερησ εντολόσ ό ανϊκληςησ τησ
τελευταύασ, ρυθμύζονται απϐ το καταςτατικϐ τησ ϋνωςησ. Με προεδρικϐ
διϊταγμα ορύζεται ειδικϐτερα ο τρϐποσ λειτουργύασ των ενώςεων αυτών.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ Θ: ΕΣΗΙΕ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ
ΕΣΗΙΕ ΕΚΘΕΕΙ
Ωρθρο 145
Εφαρμοζόμενεσ διϊταξεισ
Οι ετόςιεσ και ενοποιημϋνεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ ανώνυμησ
εταιρεύασ καταρτύζονται, ελϋγχονται και εγκρύνονται ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ
διατϊξεισ.
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Ωρθρο 146
Διενϋργεια απογραφόσ – Γλώςςα βιβλύων – Εταιρικό χρόςη
1. Κατϊ την ϋναρξη τησ λειτουργύασ τησ, η εταιρεύα οφεύλει να ενεργόςει την κατϊ
το ϊρθρο 9 του Εμπορικοϑ Νϐμου και τισ διατϊξεισ του Ν. 4308/2014, για τα
Ελληνικϊ Λογιςτικϊ Πρϐτυπα, απογραφό, εκτϐσ αν απαλλϊςςεται απϐ το νϐμο. Σην
ύδια υποχρϋωςη υπϋχει και ςτο τϋλοσ κϊθε εταιρικόσ χρόςησ.
2. Όλα τα βιβλύα τησ εταιρεύασ πρϋπει να τηροϑνται ςτην ελληνικό γλώςςα,
εκτϐσ αν ο νϐμοσ επιτρϋπει την τόρηςό τουσ και ςε ϊλλη γλώςςα.
3. Η εταιρικό χρόςη δεν δϑναται να εκτεύνεται ςε διϊςτημα μεγαλϑτερο των
δώδεκα (12) μηνών.
Ωρθρο 147
Τπογραφό ετόςιων χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων
1. Για να ληφθεύ απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη ϋγκυρη απϐφαςη επύ των
χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων που ϋχουν καταρτιςτεύ απϐ το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο, πρϋπει να ϋχουν υπογραφεύ απϐ τρύα διαφορετικϊ πρϐςωπα, ότοι απϐ
α) τον πρϐεδρο του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό τον αναπληρωτό του, β) τον
διευθϑνοντα ό εντεταλμϋνο ςϑμβουλο και, ςε περύπτωςη που δεν υπϊρχει τϋτοιοσ
ςϑμβουλοσ ό η ιδιϐτητϊ του ςυμπύπτει με εκεύνη των παραπϊνω προςώπων, απϐ
ϋνα μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου που ορύζεται απϐ αυτϐ και γ) τον κατϊ νϐμο
υπεϑθυνο λογιςτό για τη ςϑνταξη των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων.
2. Σα παραπϊνω πρϐςωπα, ςε περύπτωςη διαφωνύασ απϐ πλευρϊσ νομιμϐτητασ
του τρϐπου κατϊρτιςησ των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων, οφεύλουν να
εκθϋτουν εγγρϊφωσ τισ αντιρρόςεισ τουσ ςτη γενικό ςυνϋλευςη.
3. Η ετόςια ϋκθεςη διαχεύριςησ και, ϐπου ςυντρϋχει περύπτωςη ςϑμφωνα με το
ϊρθρο 152, η δόλωςη εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ, εγκρύνονται απϐ το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο και υπογρϊφονται απϐ τα πρϐςωπα που αναφϋρονται υπϐ ςτοιχεύο
α) και β) τησ παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου.
4. Οι ενοποιημϋνεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ και η ενοποιημϋνη ϋκθεςη
διαχεύριςησ και, ϐπου ςυντρϋχει περύπτωςη, η ενοποιημϋνη δόλωςη εταιρικόσ
διακυβϋρνηςησ υπογρϊφονται απϐ ϋνα ό περιςςϐτερα πρϐςωπα που δεςμεϑουν
την επιχεύρηςη που τισ καταρτύζει, καθώσ και απϐ τον υπεϑθυνο για την
κατϊρτιςό τουσ.
Ωρθρο 148
Ϊγκριςη ετόςιων χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων
Οι ετόςιεσ και οι ενοποιημϋνεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ εγκρύνονται
απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη τησ εταιρεύασ που τισ ςυνϋταξε.
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Ωρθρο 149
Δημοςύευςη χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων και ϋκθεςησ διαχεύριςησ
(ϊρθρα 30(1), (3) 31(1) και 32(1) Οδηγύασ 2013/34/ΕΕ)
1. Οι ανώνυμεσ εταιρεύεσ δημοςιεϑουν ςτο Γ.Ε.ΜΗ.:
α) τισ νϐμιμα εγκεκριμϋνεσ απϐ την τακτικό γενικό ςυνϋλευςη ετόςιεσ
οικονομικϋσ καταςτϊςεισ,
β) την ϋκθεςη διαχεύριςησ και
γ) τη γνώμη του ορκωτοϑ ελεγκτό λογιςτό ό τησ ελεγκτικόσ εταιρεύασ ϐπου
απαιτεύται, εντϐσ εύκοςι (20) ημερών απϐ την ϋγκριςό τουσ απϐ την τακτικό
γενικό ςυνϋλευςη. Όπου βϊςει τησ διϊταξησ τησ περύπτωςησ 1 τησ
Τποπαραγρϊφου Α1 τησ παρ. Α’ του ϊρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94)
απαιτεύται γνώμη ορκωτοϑ ελεγκτό λογιςτό ό ελεγκτικόσ εταιρεύασ, οι ετόςιεσ
οικονομικϋσ καταςτϊςεισ και η ϋκθεςη διαχεύριςησ δημοςιεϑονται με τη μορφό
και το περιεχϐμενο βϊςει των οπούων ο ορκωτϐσ ελεγκτόσ λογιςτόσ ό η
ελεγκτικό εταιρεύασ ϋχουν ςυντϊξει το πιςτοποιητικϐ ελϋγχου. υνοδεϑονται
επύςησ απϐ το πλόρεσ κεύμενο τησ ϋκθεςησ ελϋγχου.
2. Οι πολϑ μικρϋσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ, εκτϐσ απϐ τισ εταιρεύεσ οι οπούεσ
αποτελοϑν οντϐτητεσ δημϐςιου ενδιαφϋροντοσ κατϊ την ϋννοια του
Παραρτόματοσ Α’ του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), απαλλϊςςονται απϐ την
υποχρϋωςη δημοςύευςησ τησ ϋκθεςησ διαχεύριςησ.
3. τισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ, ςτην ενοποιημϋνη ϋκθεςη
διαχεύριςησ και ςτη γνώμη του ορκωτοϑ ελεγκτό λογιςτό ό τησ ελεγκτικόσ
εταιρεύασ, ϐπου απαιτεύται, εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι διατϊξεισ περύ
δημοςιϐτητασ του ϊρθρου 13 και ιςχϑουν οι προθεςμύεσ τησ παρ. 1.
4. Όπου βϊςει τησ διϊταξησ τησ περύπτωςησ 1 τησ Τποπαραγρϊφου Α1 τησ παρ.
Α του ϊρθρου 2 του Ν. 4336/2015 απαιτεύται γνώμη ορκωτοϑ ελεγκτό λογιςτό
ό ελεγκτικόσ εταιρεύασ, οι ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ υποβϊλλονται
ςτη δημοςιϐτητα, που προβλϋπεται απϐ την προηγοϑμενη παρϊγραφο, με τη
μορφό και το περιεχϐμενο, με βϊςη το οπούο ο ελεγκτόσ ό οι ελεγκτϋσ ϋχουν
ςυντϊξει τη ςχετικό ϋκθεςη ελϋγχου τουσ. Αν οι ελεγκτϋσ ϋχουν παρατηρόςεισ ό
αρνοϑνται την ϋκφραςη γνώμησ, το γεγονϐσ αυτϐ πρϋπει να αναφϋρεται και να
αιτιολογεύται ςτισ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ, εκτϐσ αν αυτϐ
προκϑπτει απϐ το δημοςιευμϋνο ςχετικϐ πιςτοποιητικϐ ελϋγχου.
5. Η δημοςιϐτητα των ετόςιων οικονομικών καταςτϊςεων των πιςτωτικών
ιδρυμϊτων πραγματοποιεύται, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ ϊρθρου.
6. Για την δημοςύευςη των ενοποιημϋνων οικονομικών καταςτϊςεων
(ενοποιημϋνων λογαριαςμών) των πιςτωτικών ιδρυμϊτων εφαρμϐζονται
ανϊλογα οι διατϊξεισ των παρ. 4 και 5 του παρϐντοσ ϊρθρου.
7. Οι ετόςιεσ και ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ και εκθϋςεισ των
πιςτωτικών ιδρυμϊτων, των οπούων υποκαταςτόματα κατϊ την ϋννοια του
ϊρθρου 4 παρ. 1 ςτοιχ. 17 του Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 575/2013 τησ 26ησ Ιουνιου
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2013 ςχετικα με τισ απαιτηςεισ προληπτικησ εποπτειασ για πιςτωτικα ιδρυματα
και επιχειρηςεισ επενδυςεων και την τροποποιηςη του κανονιςμου (ΕΕ) αριθ.
648/2012 (ΕΕ L 176/1) εύναι εγκατεςτημϋνα ςτην Ελλϊδα, δημοςιεϑονται και
ςτην Ελλϊδα, μεταφραςμϋνεσ ςτην ελληνικό γλώςςα. Η δημοςιϐτητα
πραγματοποιεύται, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ των παρ. 5 και 6.
8. Οι ςυντεταγμϋνεσ κατϊ τα Δ.Π.Φ.Α. εγκεκριμϋνεσ ετόςιεσ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ και οι εγκεκριμϋνεσ ετόςιεσ ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ, καθώσ και οι λοιπϋσ προβλεπϐμενεσ απϐ το νϐμο εκθϋςεισ των
εταιρειών:
α) δημοςιεϑονται ςτο Γ.Ε.ΜΗ. κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 13 και ςτο παρϐν
ϊρθρο,
β) αναρτώνται ςτην ιςτοςελύδα τησ εταιρεύασ και παραμϋνουν προςπελϊςιμεσ
για χρονικϐ διϊςτημα δϑο τουλϊχιςτον ετών απϐ την πρώτη δημοςύευςό τουσ
και
γ) εφϐςον πρϐκειται για εταιρεύεσ με μετοχϋσ ό ϊλλεσ κινητϋσ αξύεσ τουσ
ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ΜΠΔ, κατατύθενται ςτην Επιτροπό
Κεφαλαιαγορϊσ.
9. Αν οι ανώνυμεσ εταιρεύεσ, που ςυντϊςςουν οικονομικϋσ καταςτϊςεισ,
ςϑμφωνα με τα Δ.Π.Φ.Α., δημοςιοποιοϑν με οποιονδόποτε ϊλλον τρϐπο
λογιςτικϊ ςτοιχεύα, τα δημοςιοποιοϑμενα ςτοιχεύα πρϋπει να εύναι εκεύνα που
προκϑπτουν απϐ την εφαρμογό των Δ.Π.Φ.Α. με την επιφϑλαξη των πρϐςθετων
οικονομικών ό πρϐςθετων λογιςτικών ςτοιχεύων που τυχϐν απαιτοϑνται απϐ
ϊλλεσ κανονιςτικϋσ αρχϋσ για τισ εταιρεύεσ των οπούων οι κινητϋσ αξύεσ εύναι
ειςηγμϋνεσ και ςε εκτϐσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ οργανωμϋνη χρηματιςτηριακό
αγορϊ. Η ευθϑνη για τη ςυμμϐρφωςη με τη διϊταξη αυτό βαρϑνει το διοικητικϐ
ςυμβοϑλιο τησ ανώνυμησ εταιρεύασ.
Ωρθρο 150
Ετόςια ϋκθεςη διαχεύριςησ του διοικητικού ςυμβουλύου
(ϊρθρο 19 Οδηγύασ 2013/34/ΕΕ)
1. Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο τησ εταιρεύασ υποχρεοϑται κϊθε χρϐνο να ςυντϊςςει
και να υποβϊλλει ςτη γενικό ςυνϋλευςη ϋκθεςη διαχεύριςησ.
2.α) Η ϋκθεςη διαχεύριςησ περιλαμβϊνει πραγματικό απεικϐνιςη τησ εξϋλιξησ και
των επιδϐςεων των δραςτηριοτότων τησ εταιρεύασ και τησ θϋςησ τησ, καθώσ και
περιγραφό των κυριϐτερων κινδϑνων και αβεβαιοτότων που αντιμετωπύζει.
β) Η απεικϐνιςη παρουςιϊζει ιςορροπημϋνη και ολοκληρωμϋνη ανϊλυςη τησ
εξϋλιξησ και των επιδϐςεων των δραςτηριοτότων τησ εταιρεύασ και τησ θϋςησ
τησ, κατϊλληλη για την κλύμακα και την πολυπλοκϐτητα τησ εταιρεύασ.
γ) το βαθμϐ που απαιτεύται για την κατανϐηςη τησ εξϋλιξησ τησ εταιρεύασ, των
επιδϐςεων ό τησ θϋςησ τησ, η ανϊλυςη αυτό περιλαμβϊνει τϐςο
χρηματοοικονομικοϑσ ϐςο και, ϐπου ενδεύκνυται, μη χρηματοοικονομικοϑσ
βαςικοϑσ δεύκτεσ επιδϐςεων που ϋχουν ςχϋςη με το ςυγκεκριμϋνο τομϋα
δραςτηριοτότων,
ςυμπεριλαμβανομϋνων
πληροφοριών
ςχετικϊ
με
περιβαλλοντικϊ και εργαςιακϊ θϋματα. το πλαύςιο τησ ανϊλυςησ αυτόσ, η
ϋκθεςη διαχεύριςησ περιλαμβϊνει, ϐπου ενδεύκνυται, αναφορϋσ και πρϐςθετεσ
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εξηγόςεισ για τα ποςϊ που αναγρϊφονται ςτισ ετόςιεσ οικονομικϋσ
καταςτϊςεισ.
3. Η ϋκθεςη διαχεύριςησ αναφϋρει επύςησ:
α) την προβλεπϐμενη εξϋλιξη τησ εταιρεύασ,
β) τισ δραςτηριϐτητεσ ςτον τομϋα ερευνών και ανϊπτυξησ,
γ) τισ πληροφορύεσ που αναφϋρονται ςτην απϐκτηςη ιδύων μετοχών ϐπωσ
προβλϋπεται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 50,
δ) την ϑπαρξη υποκαταςτημϊτων τησ εταιρεύασ και
ε) ςε ςχϋςη με τη χρόςη χρηματοπιςτωτικών μϋςων απϐ την εταιρεύα και
εφϐςον εύναι ουςιαςτικόσ ςημαςύασ για την εκτύμηςη των ςτοιχεύων του
ενεργητικοϑ και του παθητικοϑ, τησ οικονομικόσ κατϊςταςησ και του
λογαριαςμοϑ αποτελεςμϊτων χρόςησ:
αα) τουσ ςτϐχουσ και τισ πολιτικϋσ τησ εταιρεύασ ϐςον αφορϊ τη διαχεύριςη του
χρηματοοικονομικοϑ κινδϑνου, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ πολιτικόσ τησ για την
αντιςτϊθμιςη κϊθε ςημαντικοϑ τϑπου προβλεπϐμενησ ςυναλλαγόσ για την
οπούα εφαρμϐζεται λογιςτικό αντιςτϊθμιςησ και
ββ) την ϋκθεςη τησ εταιρεύασ ςτον κύνδυνο μεταβολόσ των τιμών, ςτον
πιςτωτικϐ κύνδυνο, ςτον κύνδυνο ρευςτϐτητασ και ςτον κύνδυνο ταμειακών
ροών.
4. Οι πολϑ μικρϋσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ, εκτϐσ απϐ τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ οι
οπούεσ αποτελοϑν οντϐτητεσ δημϐςιου ενδιαφϋροντοσ, κατϊ την ϋννοια του
Παραρτόματοσ Α’ του Ν. 4308/2014 (Α’ 251), εξαιροϑνται απϐ την υποχρϋωςη
να καταρτύζουν ϋκθεςη διαχεύριςησ με την προϒπϐθεςη ϐτι οι ενδεύξεισ που
αναφϋρονται ςτην περύπτωςη γ’ τησ παρ. 3 του παρϐντοσ ϊρθρου
περιλαμβϊνονται ςτο προςϊρτημα .
5. Πολϑ μικρϋσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ, εκτϐσ απϐ τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ οι οπούεσ
αποτελοϑν οντϐτητεσ δημϐςιου ενδιαφϋροντοσ, κατϊ την ϋννοια του
Παραρτόματοσ Α’ του Ν. 4308/2014, οι οπούεσ ςυντϊςςουν ϋκθεςη διαχεύριςησ
εξαιροϑνται απϐ την υποχρϋωςη που προβλϋπεται ςτην περύπτωςη γ’ τησ παρ. 2
του παρϐντοσ ϊρθρου ϐςον αφορϊ τη μη χρηματοοικονομικό πληροφϐρηςη.
6. Αν η ετόςια ϋκθεςη διαχεύριςησ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου δεν περιλαμβϊνει
τισ παραπϊνω πληροφορύεσ, επιβϊλλονται ςτα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου οι
ποινϋσ του ϊρθρου 179.
Ωρθρο 151
Μη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη
(ϊρθρο 19α Οδηγύασ 2013/34/ΕΕ)
1. Οι μεγϊλεσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ οι οπούεσ αποτελοϑν οντϐτητεσ δημϐςιου
ενδιαφϋροντοσ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ Α’ του Ν. 4308/2014, και οι
οπούεσ, κατϊ την ημερομηνύα κλειςύματοσ του ιςολογιςμοϑ τουσ, υπερβαύνουν
τον μϋςο αριθμϐ των 500 εργαζομϋνων κατϊ τη διϊρκεια του οικονομικοϑ ϋτουσ,
περιλαμβϊνουν ςτην ϋκθεςη διαχεύριςησ μύα μη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη
που περιϋχει πληροφορύεσ, ςτον βαθμϐ που απαιτεύται για την κατανϐηςη τησ
εξϋλιξησ, των επιδϐςεων, τησ θϋςησ και του αντύκτυπου των δραςτηριοτότων
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τησ, ςε ςχϋςη, τουλϊχιςτον, με περιβαλλοντικϊ, κοινωνικϊ και εργαςιακϊ
θϋματα, τον ςεβαςμϐ των δικαιωμϊτων του ανθρώπου, την καταπολϋμηςη τησ
διαφθορϊσ και με θϋματα ςχετικϊ με τη δωροδοκύα, ϐπου ςυμπεριλαμβϊνονται
τα εξόσ:
α) ςϑντομη περιγραφό του επιχειρηματικοϑ μοντϋλου τησ εταιρεύασ,
β) περιγραφό των πολιτικών που εφαρμϐζει η εταιρεύα ςε ςχϋςη με τα εν λϐγω
θϋματα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των διαδικαςιών δϋουςασ επιμϋλειασ που
εφαρμϐζει,
γ) τα αποτελϋςματα των εν λϐγω πολιτικών,
δ) οι κυριϐτεροι κύνδυνοι που αφοροϑν τα εν λϐγω θϋματα και που ςυνδϋονται
με τισ δραςτηριϐτητεσ τησ εταιρεύασ, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη
και αναλογικϊ, των επιχειρηματικών ςχϋςεών τησ, των προώϐντων τησ ό των
υπηρεςιών τησ τα οπούα εύναι πιθανϐν να προκαλϋςουν αρνητικϋσ επιπτώςεισ
ςτουσ εν λϐγω τομεύσ και ο τρϐποσ με τον οπούο η εταιρεύα διαχειρύζεται αυτοϑσ
τουσ κινδϑνουσ,
ε) μη χρηματοοικονομικού βαςικού δεύκτεσ επιδϐςεων που ςχετύζονται με τον
ςυγκεκριμϋνο τομϋα επιχειρόςεων. Όταν η εταιρεύα δεν αςκεύ πολιτικϋσ ςε
ςχϋςη με ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ τα εν λϐγω θϋματα, παρϋχεται ςτην μη
χρηματοοικονομικό κατϊςταςη ςαφόσ και αιτιολογημϋνη εξόγηςη για την
απουςύα των εν λϐγω πολιτικών. Η μη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη που
αναφϋρεται ςτο πρώτο εδϊφιο περιλαμβϊνει επύςησ, ϐπου ενδεύκνυται,
αναφορϋσ και πρϐςθετεσ εξηγόςεισ για τα ποςϊ που αναγρϊφονται ςτισ ετόςιεσ
οικονομικϋσ καταςτϊςεισ. ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ μποροϑν να
παραλειφθοϑν πληροφορύεσ ςχετικϊ με επικεύμενεσ εξελύξεισ ό θϋματα υπϐ
διαπραγμϊτευςη ϐταν, κατϊ τη δεϐντωσ αιτιολογημϋνη γνώμη των μελών του
διοικητικοϑ ςυμβουλύου, που ενεργοϑν εντϐσ των αρμοδιοτότων τουσ και που
υπϋχουν ςχετικώσ ςυλλογικό ευθϑνη τησ εν λϐγω γνώμησ, η δημοςιοπούηςη
αυτών των πληροφοριών θα ϋβλαπτε ςοβαρϊ την εμπορικό θϋςη τησ εταιρεύασ,
υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι η παρϊλειψη αυτό δεν εμποδύζει την ορθό και
ιςορροπημϋνη κατανϐηςη τησ εξϋλιξησ, των επιδϐςεων, τησ θϋςησ και του
αντύκτυπου των δραςτηριοτότων τησ ανώνυμησ εταιρεύασ. Για την παροχό των
πληροφοριών που αναφϋρονται ςτο πρώτο εδϊφιο, οι εταιρεύεσ μποροϑν να
βαςύζονται ςε εθνικϊ πλαύςια, πλαύςια βαςιςμϋνα ςτην Ένωςη ό διεθνό πλαύςια
και, ςτην περύπτωςη αυτό, οι εταιρεύεσ διευκρινύζουν ςε ποια πλαύςια
βαςύςτηκαν.
2. Για τισ εταιρεύεσ που εκπληρώνουν την υποχρϋωςη που προβλϋπεται ςτην
παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου θεωρεύται ϐτι ϋχουν εκπληρώςει την υποχρϋωςη
που αφορϊ την ανϊλυςη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που
προβλϋπεται ςτην παρ. 2 του ςτοιχεύου γ’ του ϊρθρου 150.
3. Ανώνυμη εταιρεύα, η οπούα εύναι θυγατρικό, απαλλϊςςεται απϐ τισ
υποχρεώςεισ που ορύζονται ςτην παρ. 1, εϊν αυτό και οι θυγατρικϋσ τησ
εταιρεύεσ ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην ενοποιημϋνη ϋκθεςη διαχεύριςησ ό ςτη
χωριςτό ϋκθεςη ϊλλησ εταιρεύασ.
4. Ο ορκωτϐσ ελεγκτόσ λογιςτόσ ό η ελεγκτικό εταιρεύα εξετϊζουν εϊν ϋχει
υποβληθεύ η μη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη που αναφϋρεται ςτην παρ. 1
του παρϐντοσ ϊρθρου.
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Ωρθρο 152
Δόλωςη εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ
(ϊρθρο 20 Οδηγύασ 2013/34/ΕΕ)
1. Οι ανώνυμεσ εταιρεύεσ με κινητϋσ αξύεσ δεκτϋσ προσ διαπραγμϊτευςη ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ περιλαμβϊνουν ςτην ϋκθεςη διαχεύριςησ που ςυντϊςςουν
και δόλωςη εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ. Η δόλωςη αυτό ςυμπεριλαμβϊνεται ωσ
ειδικϐ τμόμα τησ ϋκθεςησ διαχεύριςησ και περιϋχει τουλϊχιςτον τισ εξόσ
πληροφορύεσ:
α) παραπομπό, κατϊ περύπτωςη, ςτα ακϐλουθα:
αα) ςτον κώδικα εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ ςτον οπούο υπϐκειται η εταιρεύα,
ββ) ςτον κώδικα εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ τον οπούο η εταιρεύα ϋχει
οικειοθελώσ αποφαςύςει να εφαρμϐζει,
γγ) ςε κϊθε ςχετικό πληροφορύα για τισ πρακτικϋσ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ
που εφαρμϐζονται πϋρα απϐ τισ απαιτόςεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ.
Εϊν γύνεται αναφορϊ ςτον κώδικα εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ των ςτοιχεύων αα’
ό ββ’, η εταιρεύα επιςημαύνει τον τϐπο ςτον οπούο διατύθενται ςτο κοινϐ
τα ςχετικϊ ϋγγραφα. Εϊν γύνεται αναφορϊ ςτισ πληροφορύεσ του ςτοιχεύου γγ’,
η εταιρεύα δημοςιοποιεύ ςτοιχεύα για τισ πρακτικϋσ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ
που εφαρμϐζει,
β) εϊν η εταιρεύα αποκλύνει απϐ τον κώδικα εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ που
αναφϋρεται ςτα ςτοιχεύα αα’ ό ββ’ τησ περύπτωςησ α’, παραθϋτει τα μϋρη του
κώδικα εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ απϐ τα οπούα αποκλύνει και ςχετικό
αιτιολϐγηςη των λϐγων απϐκλιςησ. Εϊν η εταιρεύα δεν εφαρμϐζει καμύα απϐ τισ
διατϊξεισ εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ που αναφϋρονται ςτα ςτοιχεύα αα’ ό ββ’ τησ
περύπτωςησ α’, παρϋχει ειδικό αιτιολϐγηςη για τη μη εφαρμογό,
γ) περιγραφό των κϑριων χαρακτηριςτικών των ςυςτημϊτων εςωτερικοϑ
ελϋγχου και διαχεύριςησ κινδϑνων τησ εταιρεύασ ςε ςχϋςη με τη διαδικαςύα
ςϑνταξησ των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων,
δ) τα πληροφοριακϊ ςτοιχεύα που απαιτοϑνται κατϊ το ϊρθρο 10 παρ. 1
ςτοιχεύα γ’, δ’, ςτ’, η’ και θ’ τησ οδηγύασ 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαώκοϑ
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 21ησ Απριλύου 2004, ςχετικϊ με τισ
δημϐςιεσ προςφορϋσ εξαγορϊσ, εφϐςον η εταιρεύα υπϊγεται ςτην εν λϐγω
οδηγύα,
ε) τη ςϑνθεςη και τον τρϐπο λειτουργύασ των διοικητικών, διαχειριςτικών και
εποπτικών οργϊνων και των επιτροπών τουσ,
ςτ) περιγραφό τησ πολιτικόσ ςχετικϊ με την πολυμορφύα που εφαρμϐζεται για
τα διοικητικϊ, διαχειριςτικϊ και εποπτικϊ ϐργανα τησ εταιρεύασ ϐςον αφορϊ
πτυχϋσ ϐπωσ, ενδεικτικϊ, η ηλικύα, το φϑλο ό το εκπαιδευτικϐ και
επαγγελματικϐ ιςτορικϐ των μελών, οι ςτϐχοι τησ εν λϐγω πολιτικόσ για την
πολυμορφύα, ο τρϐποσ με τον οπούο εφαρμϐςτηκε και τα αποτελϋςματα κατϊ
την περύοδο αναφορϊσ. Αν δεν εφαρμϐζεται τϋτοια πολιτικό, η δόλωςη
περιλαμβϊνει ειδικό αιτιολϐγηςη του λϐγου μη εφαρμογόσ.
2. Οι απαιτοϑμενεσ απϐ την παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου πληροφορύεσ μποροϑν
να παρϋχονται ωσ εξόσ:
α) ςε χωριςτό ϋκθεςη που δημοςιεϑεται μαζύ με την ϋκθεςη διαχεύριςησ,
ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 150 ό
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β) ςε ϋγγραφο που διατύθεται για το κοινϐ ςτην ιςτοςελύδα τησ εταιρεύασ και
ςτο οπούο γύνεται ςχετικό αναφορϊ ςτην ϋκθεςη διαχεύριςησ.
την εν λϐγω χωριςτό ϋκθεςη ό ςτο ϋγγραφο που αναφϋρονται αντιςτούχωσ
ςτισ περιπτώςεισ α’ και β’ μπορεύ να περιϋχεται αναφορϊ ςτην ϋκθεςη
διαχεύριςησ ςτην οπούα διατύθενται τα απαιτοϑμενα απϐ την περύπτωςη δ’ τησ
παρ. 1 πληροφοριακϊ ςτοιχεύα.
3. Ο ορκωτϐσ ελεγκτόσ λογιςτόσ ό η ελεγκτικό εταιρεύα διατυπώνουν γνώμη,
ςϑμφωνα με το ςτοιχεύο γ’ τησ περύπτωςησ 5 τησ Τποπαραγρϊφου Α1 τησ παρ.
Α’ του ϊρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α’ 94) για τα πληροφοριακϊ ςτοιχεύα που
αναφϋρονται ςτισ περιπτώςεισ γ’ και δ’ τησ παρ. 1 και ελϋγχουν αν ϋχουν
παραςχεθεύ τα πληροφοριακϊ ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτισ περιπτώςεισ α’,
β’, ε’ και ςτ’ τησ παρ. 1.
4. Η περύπτωςη ςτ’ τησ παρ. 1 δεν εφαρμϐζεται ςε μικρϋσ ό μεςαύεσ εταιρεύεσ.
5. Αν η δόλωςη εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ δεν περιλαμβϊνει τισ παραπϊνω
πληροφορύεσ, επιβϊλλονται ςτα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου οι ποινϋσ του
ϊρθρου 179.

Ωρθρο 153
Ετόςια ϋκθεςη διαχεύριςησ και δόλωςη εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ επύ
ενοποιημϋνων χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων
(ϊρθρο 29 Οδηγύασ 2013/34/ΕΕ)
1. το πεδύο εφαρμογόσ του παρϐντοσ ϊρθρου εμπύπτουν οι ϐμιλοι επιχειρόςεων
οι οπούοι ϋχουν υποχρϋωςη ςϑνταξησ ενοποιημϋνων οικονομικών καταςτϊςεων,
ςϑμφωνα με το ϊρθρα 31, 32, 33 του Ν. 4308/2014 (Α’ 251).
2. την ενοποιημϋνη ϋκθεςη διαχεύριςησ αναφϋρονται, τουλϊχιςτον, οι
πληροφορύεσ που απαιτεύ το ϊρθρο 150, λαμβανομϋνων υπϐψη των αναγκαύων
προςαρμογών που υπαγορεϑονται απϐ τισ ιδιομορφύεσ τησ ενοποιημϋνησ
ϋκθεςησ διαχεύριςησ ςε ςχϋςη με την ϋκθεςη διαχεύριςησ, κατϊ τρϐπο που να
διευκολϑνει την εκτύμηςη τησ θϋςησ του ςυνϐλου των επιχειρόςεων που
ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην ενοπούηςη. Η διϊταξη του προηγοϑμενου εδαφύου
δεν θύγει την υποχρϋωςη αναφορϊσ ϊλλων πληροφοριών που προβλϋπονται
απϐ την κεύμενη νομοθεςύα.
3. τισ πληροφορύεσ που απαιτοϑνται βϊςει του ϊρθρου 150 του παρϐντοσ
Νϐμου εφαρμϐζονται οι ακϐλουθεσ προςαρμογϋσ:
α) Όςον αφορϊ τισ αποκτηθεύςεσ μετοχϋσ ό μερύδια, η ενοποιημϋνη ϋκθεςη
διαχεύριςησ περιλαμβϊνει τον αριθμϐ και την ονομαςτικό αξύα ό ελλεύψει
ονομαςτικόσ αξύασ, την εςωτερικό λογιςτικό αξύα του ςυνϐλου των μετοχών ό
μεριδύων τησ μητρικόσ εταιρεύασ που κατϋχονται εύτε απϐ την ύδια μητρικό
εταιρεύα εύτε απϐ θυγατρικϋσ τησ εταιρεύασ αυτόσ τησ μητρικόσ εταιρεύασ, εύτε
απϐ πρϐςωπο που ενεργεύ επ’ ονϐματύ του αλλϊ για λογαριαςμϐ οποιαςδόποτε
απϐ τισ εταιρεύεσ αυτϋσ.
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β) ϐςον αφορϊ τα ςυςτόματα εςωτερικοϑ ελϋγχου και διαχεύριςησ κινδϑνων, η
δόλωςη εταιρικόσ διακυβϋρνηςησ αναφϋρει τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ των
ςυςτημϊτων εςωτερικοϑ ελϋγχου και διαχεύριςησ κινδϑνων για το ςϑνολο των
επιχειρόςεων που περιλαμβϊνονται ςτην ενοπούηςη.
4. τισ περιπτώςεισ που εκτϐσ απϐ την ϋκθεςη διαχεύριςησ απαιτεύται και
ενοποιημϋνη ϋκθεςη διαχεύριςησ, οι δϑο εκθϋςεισ μποροϑν να υποβϊλλονται υπϐ
μορφό ενιαύασ ϋκθεςησ.
5. Αν η ενοποιημϋνη ϋκθεςη διαχεύριςησ δεν περιλαμβϊνει τισ παραπϊνω
πληροφορύεσ, επιβϊλλονται ςτα μϋλη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου οι ποινϋσ του
ϊρθρου 179.
Ωρθρο 154
Ενοποιημϋνη μη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη
(ϊρθρο 29α Οδηγύασ 2013/34/ΕΕ)
1.α) Οι οντϐτητεσ δημϐςιου ενδιαφϋροντοσ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ
Α’ του Ν. 4308/2014, που εύναι μητρικϋσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ μεγϊλου ομύλου ο
οπούοσ, κατϊ την ημερομηνύα κλειςύματοσ του ιςολογιςμοϑ του ςε ενοποιημϋνη
βϊςη υπερβαύνει τον μϋςο αριθμϐ των 500 εργαζομϋνων κατϊ τη διϊρκεια του
οικονομικοϑ ϋτουσ, περιλαμβϊνουν ςτην ενοποιημϋνη ϋκθεςη διαχεύριςησ
ενοποιημϋνη μη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη που περιϋχει πληροφορύεσ, ςτον
βαθμϐ που απαιτεύται για την κατανϐηςη τησ εξϋλιξησ, των επιδϐςεων, τησ
θϋςησ και του αντύκτυπου των δραςτηριοτότων του, ςε ςχϋςη, τουλϊχιςτον, με
περιβαλλοντικϊ, κοινωνικϊ και εργαςιακϊ θϋματα, τον ςεβαςμϐ των
δικαιωμϊτων του ανθρώπου, την καταπολϋμηςη τησ διαφθορϊσ και με θϋματα
ςχετικϊ με τη δωροδοκύα, ϐπου ςυμπεριλαμβϊνονται τα εξόσ:
αα) ςϑντομη περιγραφό του επιχειρηματικοϑ μοντϋλου του ομύλου,
ββ) περιγραφό των πολιτικών που εφαρμϐζει ο ϐμιλοσ ςε ςχϋςη με τα εν λϐγω
θϋματα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των διαδικαςιών δϋουςασ επιμϋλειασ που
εφαρμϐζει,
γγ) το αποτϋλεςμα των εν λϐγω πολιτικών,
δδ) οι κυριϐτεροι κύνδυνοι που αφοροϑν τα εν λϐγω θϋματα και που ςυνδϋονται
με τισ δραςτηριϐτητεσ του ομύλου, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη και
αναλογικϊ, των επιχειρηματικών ςχϋςεών του, των προώϐντων του ό των
υπηρεςιών του τα οπούα εύναι πιθανϐν να προκαλϋςουν αρνητικϋσ επιπτώςεισ
ςτουσ εν λϐγω τομεύσ και ο τρϐποσ με τον οπούο ο ϐμιλοσ διαχειρύζεται αυτοϑσ
τουσ κινδϑνουσ,
εε) μη χρηματοοικονομικού βαςικού δεύκτεσ επιδϐςεων που ςχετύζονται με τον
ςυγκεκριμϋνο τομϋα επιχειρόςεων,
ςτςτ) αναφορϊ και πρϐςθετεσ εξηγόςεισ για τα ποςϊ που αναγρϊφονται ςτισ
ενοποιημϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ, ϐπου ενδεύκνυται.
β) ε περύπτωςη που ο επιχειρηματικϐσ ϐμιλοσ δεν εφαρμϐζει οποιαδόποτε
πολιτικό ςε ςχϋςη με ϋνα ό περιςςϐτερα απϐ θϋματα τησ περύπτωςησ α’,
παρϋχεται ςχετικό ειδικό αιτιολϐγηςη.
γ) ε εξαιρετικϋσ περιπτώςεισ μποροϑν να παραλειφθοϑν πληροφορύεσ ςχετικϊ
με επικεύμενεσ εξελύξεισ ό θϋματα υπϐ διαπραγμϊτευςη ϐταν, κατϊ τη δεϐντωσ
αιτιολογημϋνη γνώμη των μελών των διοικητικών, διαχειριςτικών και
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εποπτικών οργϊνων, που ενεργοϑν εντϐσ των αρμοδιοτότων τουσ και που
υπϋχουν ςχετικώσ ςυλλογικό ευθϑνη τησ εν λϐγω γνώμησ, η δημοςιοπούηςη των
πληροφοριών αυτών θα ϋβλαπτε ςοβαρϊ την εμπορικό θϋςη του ομύλου, υπϐ
την προϒπϐθεςη ϐτι η παρϊλειψη αυτό δεν εμποδύζει την ορθό και
ιςορροπημϋνη κατανϐηςη τησ εξϋλιξησ, των επιδϐςεων, τησ θϋςησ και του
αντύκτυπου των δραςτηριοτότων του ομύλου.
δ) Προκειμϋνου να υλοποιηθεύ η απαύτηςη για δημοςιοπούηςη των
πληροφοριών τησ περύπτωςησ α’ η μητρικό ανώνυμη εταιρεύα μπορεύ να
βαςύζεται ςε εθνικϊ πλαύςια, πλαύςια βαςιςμϋνα ςτην Ευρωπαώκό Ένωςη ό
διεθνό πλαύςια αρκεύ να δηλώνει ςε ποια πλαύςια βαςύςτηκε.
2. Μητρικό εταιρεύα που εκπληρώνει την υποχρϋωςη που προβλϋπεται ςτην
παρ. 5 του παρϐντοσ ϊρθρου θεωρεύται ϐτι ϋχει εκπληρώςει την υποχρϋωςη που
αφορϊ την ανϊλυςη μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών που προβλϋπονται
ςτην περύπτωςη γ’ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 150.
3. Μητρικό εταιρεύα που εύναι επύςησ θυγατρικό εταιρεύα τρύτησ απαλλϊςςεται
απϐ τισ υποχρεώςεισ που ορύζονται ςτην παρ. 1 του παρϐντοσ ϊρθρου, εφϐςον η
εν λϐγω μητρικό εταιρεύα και οι θυγατρικϋσ τησ ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην
ενοποιημϋνη ϋκθεςη διαχεύριςησ τησ τρύτησ εταιρεύασ η οπούα ςυντϊςςεται,
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ ϊρθρου. Σο γεγονϐσ αυτϐ θα πρϋπει να
αναφϋρεται ςτην ϋκθεςη διαχεύριςησ τησ απαλλαςςϐμενησ. Ομούωσ ςτην ϋκθεςη
διαχεύριςησ τησ απαλλαςςϐμενησ θα πρϋπει να δύνονται πληροφορύεσ για τη
δημοςύευςη τησ ενοποιημϋνησ ϋκθεςησ διαχεύριςησ τησ τρύτησ εταιρεύασ.
4. Ο ορκωτϐσ ελεγκτόσ λογιςτόσ ό η ελεγκτικό εταιρεύα εξετϊζει εϊν ϋχει
υποβληθεύ η ενοποιημϋνη μη χρηματοοικονομικό κατϊςταςη που αναφϋρεται
ςτη παρ. 1.
Ωρθρο 155
Ϊκθεςη πληρωμών προσ κυβερνόςεισ
(ϊρθρα 41, 42, 43 Οδηγύασ 2013/34/ΕΕ)
1. Για τουσ ςκοποϑσ του παρϐντοσ ϊρθρου ιςχϑουν οι ακϐλουθοι οριςμού:
1) Ωσ «ανώνυμη εταιρεύα που δραςτηριοποιεύται ςτην εξορυκτικό βιομηχανύα»
νοεύται η ανώνυμη εταιρεύα που αναπτϑςςει δραςτηριϐτητεσ οι οπούεσ
ςχετύζονται καθ’οιονδόποτε τρϐπο με την αναζότηςη, την εξερεϑνηςη, τον
εντοπιςμϐ, την ανϊπτυξη και την εξϐρυξη κοιταςμϊτων μεταλλευμϊτων,
πετρελαύου, φυςικοϑ αερύου ό ϊλλων υλικών, ςτο πλαύςιο των οικονομικών
δραςτηριοτότων που καταγρϊφονται ςτον τομϋα Β - κλϊδοι 05 ϋωσ 08 του
Παραρτόματοσ Ι του κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθμ. 1893/2006 του Ευρωπαώκοϑ
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, τησ 20όσ Δεκεμβρύου 2006, για τη θϋςπιςη
τησ
ςτατιςτικόσ ταξινϐμηςησ των οικονομικών δραςτηριοτότων NACEΑναθεώρηςη 2.
2) Ωσ «ανώνυμη εταιρεύα που δραςτηριοποιεύται ςτην υλοτϐμηςη πρωτογενών
δαςών» νοεύται η ανώνυμη εταιρεύα που αναπτϑςςει δραςτηριϐτητεσ, ςϑμφωνα
με τα προβλεπϐμενα ςτον τομϋα Α, Διαύρεςη 02, κλϊδοσ 2.2 του Παραρτόματοσ Ι
του κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθμ. 1893/2006, ςε πρωτογενό δϊςη.
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3) Ωσ «κυβϋρνηςη» νοεύται η κεντρικό, περιφερειακό ό τοπικό κυβϋρνηςη
κρϊτουσ - μϋλουσ ό τρύτησ χώρασ. Η εν λϐγω κεντρικό, περιφερειακό ό τοπικό
κυβϋρνηςη ϋχει υπϐ τον ϋλεγχϐ τησ υπηρεςύεσ, οργανιςμοϑσ ό ομύλουσ
επιχειρόςεων, οι οπούοι υποχρεοϑνται ςε ςϑνταξη ενοποιημϋνων οικονομικών
καταςτϊςεων, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 31, 32 και 33 του Ν. 4308/2014.
4) Ωσ «ϋργο» νοοϑνται οι λειτουργικϋσ δραςτηριϐτητεσ που διϋπονται απϐ
ενιαύα ςϑμβαςη, ϊδεια, μύςθωςη, παραχώρηςη ό παρεμφερεύσ νομικϋσ
ςυμφωνύεσ και
αποτελοϑν την βϊςη των υποχρεώςεων πληρωμόσ προσ μύα κυβϋρνηςη.
Εντοϑτοισ, εϊν πολλαπλϋσ ςυμφωνύεσ αλληλοςυνδϋονται ουςιωδώσ, τϐτε
θεωροϑνται ϋργο.
5) Ωσ «πληρωμό» νοεύται η παροχό η οπούα καταβϊλλεται, ςε χρόματα ό ςε
εύδοσ, για δραςτηριϐτητεσ που περιγρϊφονται ςτα ςημεύα 1 και 2 των
ακϐλουθων ειδών:
α) δικαιώματα παραγωγόσ,
β) φϐροι που επιβϊλλονται επύ του ειςοδόματοσ, τησ παραγωγόσ ό των κερδών
των ανωνϑμων εταιρειών, αλλϊ εξαιροϑνται οι φϐροι που επιβϊλλονται ςτη κατανϊλωςη, ϐπωσ φϐροι προςτιθϋμενησ αξύασ, φϐροι ειςοδόματοσ φυςικών
προςώπων ό φϐροι επύ των πωλόςεων,
γ) δικαιώματα,
δ) μερύςματα,
ε) πριμ υπογραφόσ, εντοπιςμοϑ και παραγωγικϐτητασ,
ςτ) τϋλη ϋκδοςησ αδειών, τϋλη εκμύςθωςησ, τϋλη ειςϐδου και λοιπϊ ζητόματα
ςχετικϊ με ϊδειεσ ό/και παραχωρόςεισ και
ζ) πληρωμϋσ για βελτιώςεισ υποδομών.
2. Οι μεγϊλεσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ που δραςτηριοποιοϑνται ςτην εξορυκτικό
βιομηχανύα ό ςτην υλοτϐμηςη πρωτογενών δαςών οφεύλουν να καταρτύζουν και
να δημοςιεϑουν ςε ετόςια βϊςη ϋκθεςη για τισ πληρωμϋσ που καταβϊλλουν
προσ κυβερνόςεισ.
3. Η υποχρϋωςη αυτό δεν ιςχϑει για ανώνυμεσ εταιρεύεσ οι οπούεσ εύναι
θυγατρικϋσ ό μητρικϋσ, εφϐςον πληροϑνται αμφϐτερεσ οι ακϐλουθεσ
προϒποθϋςεισ:
α) η μητρικό εταιρεύα διϋπεται απϐ τη νομοθεςύα κρϊτουσ - μϋλουσ τησ
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ και
β) οι πληρωμϋσ προσ κυβερνόςεισ τησ εταιρεύασ περιλαμβϊνονται ςτην
ενοποιημϋνη ϋκθεςη για πληρωμϋσ προσ κυβερνόςεισ που καταρτύζει η εν λϐγω
μητρικό ανώνυμη εταιρεύα, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 156.
4. Δεν λαμβϊνονται υπϐψη ςτην ϋκθεςη οι πληρωμϋσ που δεν υπερβαύνουν τισ
100.000 ευρώ εντϐσ του οικονομικοϑ ϋτουσ εύτε καταβϊλλονται ενιαύα εύτε ωσ
ςειρϊ ςυναφών πληρωμών.
5. Η ϋκθεςη αναφϋρει τισ ακϐλουθεσ πληροφορύεσ ϐςον αφορϊ τισ
δραςτηριϐτητεσ που περιγρϊφονται ςτα ςημεύα 1 και 2 τησ παρ. 1 για το
ςυγκεκριμϋνο οικονομικϐ ϋτοσ:
α) το ςυνολικϐ ποςϐ των πληρωμών που καταβϊλλονται ςε κϊθε κυβϋρνηςη,
β) το ςυνολικϐ ποςϐ ανϊ εύδοσ πληρωμόσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο ςημεύο 5 ςτοιχεύα
α’ ϋωσ ζ’ τησ παρ. 1, που καταβϊλλεται ςε κϊθε κυβϋρνηςη,
115

γ) εφϐςον οι πληρωμϋσ αυτϋσ αφοροϑν ςυγκεκριμϋνα ϋργα, το ςυνολικϐ ποςϐ
ανϊ εύδοσ πληρωμόσ, ϐπωσ ορύζεται ςτο ςημεύο 5 ςτοιχεύα α’ ϋωσ ζ’ τησ παρ. 1
για κϊθε ϋργο και το ςυνολικϐ ποςϐ πληρωμών για κϊθε ϋργο.
Οι πληρωμϋσ τησ εταιρεύασ ϐςον αφορϊ υποχρεώςεισ τισ οπούεσ υπϋχει ωσ
οντϐτητα μποροϑν να δημοςιοποιοϑνται ςε επύπεδο οντϐτητασ και ϐχι ςε
επύπεδο ϋργου.
6. ε περύπτωςη καταβολόσ πληρωμών ςε εύδοσ προσ κυβερνόςεισ, τα ςχετικϊ
ςτοιχεύα υποβϊλλονται βϊςει αξύασ και, κατϊ περύπτωςη, ϐγκου. Παρϋχονται
επεξηγηματικϋσ ςημειώςεισ προσ αποςαφόνιςη του τρϐπου καθοριςμοϑ τησ
αξύασ τουσ.
7. Η δημοςιοπούηςη των πληρωμών, ςϑμφωνα με το παρϐν ϊρθρο
αντικατοπτρύζει την ουςύα και ϐχι τη μορφό τησ πληρωμόσ ό τησ
δραςτηριϐτητασ. Οι πληρωμϋσ και οι δραςτηριϐτητεσ δεν μποροϑν να
διαχωρύζονται ό να ςυγκεντρώνονται τεχνητϊ, με ςκοπϐ την αποφυγό
εφαρμογόσ τησ παροϑςασ οδηγύασ.
8. Η ϋκθεςη του παρϐντοσ ϊρθρου δημοςιεϑεται, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 149 του
παρϐντοσ νϐμου.
9. Σα μϋλη των αρμϐδιων οργϊνων μιασ ανώνυμησ εταιρεύασ, που ενεργοϑν ςτο
πλαύςιο των αρμοδιοτότων τουσ, ϋχουν καθόκον να εξαςφαλύζουν, ϐςο
γνωρύζουν και δϑνανται καλϑτερα, ϐτι η ϋκθεςη για τισ πληρωμϋσ προσ
κυβερνόςεισ καταρτύζεται και δημοςιεϑεται, ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ του
παρϐντοσ ϊρθρου.
Ωρθρο 156
Ενοποιημϋνη ϋκθεςη πληρωμών ςε κυβερνόςεισ
(ϊρθρο 44 Οδηγύασ 2013/34/ΕΕ)
1. Οι ϐμιλοι επιχειρόςεων οι οπούοι ϋχουν υποχρϋωςη ςϑνταξησ ενοποιημϋνων
οικονομικών καταςτϊςεων, ςϑμφωνα με το ϊρθρα 31 και 32 του Ν. 4308/2014
και οι οντϐτητεσ δημοςύου ενδιαφϋροντοσ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ
Α’ του Ν. 4308/2014, που δραςτηριοποιοϑνται ςτην εξορυκτικό βιομηχανύα ό
ςτην υλοτϐμηςη πρωτογενών δαςών οφεύλουν να καταρτύζουν ενοποιημϋνη
ϋκθεςη για πληρωμϋσ προσ κυβερνόςεισ εϊν η μητρικό ανώνυμη εταιρεύα
βαρϑνεται με την υποχρϋωςη κατϊρτιςησ ενοποιημϋνων οικονομικών
καταςτϊςεων κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτα ϊρθρα 32 ϋωσ 36 του Ν. 4308/2014.
Μητρικό ανώνυμη εταιρεύα θεωρεύται ϐτι δραςτηριοποιεύται ςτον εξορυκτικϐ
κλϊδο ό ςτην υλοτϐμηςη πρωτογενών δαςών, εφϐςον οποιαδόποτε απϐ τισ
θυγατρικϋσ τησ επιχειρόςεισ δραςτηριοποιεύται ςτον εξορυκτικϐ κλϊδο ό ςτην
υλοτομύα πρωτογενών δαςών. Η ενοποιημϋνη ϋκθεςη περιλαμβϊνει μϐνο τισ
πληρωμϋσ που απορρϋουν απϐ δραςτηριϐτητεσ εξϐρυξόσ και υλοτϐμηςησ
πρωτογενών δαςών.
2. Η υποχρϋωςη κατϊρτιςησ ενοποιημϋνησ ϋκθεςησ τησ παρ. 1 δεν ιςχϑει για:
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α) μητρικϋσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ μικρών ομύλων, κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτην
παρ. 1 του ϊρθρου 31 του Ν. 4308/2014, εκτϐσ αν κϊποια ςυνδεδεμϋνη εταιρεύα
εύναι οντϐτητα δημοςύου ενδιαφϋροντοσ,
β) μητρικϋσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ μεςαύων ομύλων, κατϊ τα προβλεπϐμενα ςτην
παρ. 2 του ϊρθρου 31 του Ν. 4308/2014, εκτϐσ αν κϊποια ςυνδεδεμϋνη εταιρεύα
εύναι οντϐτητα δημοςύου ενδιαφϋροντοσ και
γ) μητρικϋσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ που διϋπονται απϐ τη νομοθεςύα κρϊτουσμϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ οι οπούεσ εύναι ταυτϐχρονα θυγατρικϋσ
επιχειρόςεισ, εϊν η δικό τουσ μητρικό εταιρεύα διϋπεται απϐ τη νομοθεςύα
κρϊτουσ-μϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ.
3. Δεν απαιτεύται να ςυμπεριλαμβϊνεται εταιρεύα, περιλαμβανομϋνησ και
εταιρεύασ δημοςύου ενδιαφϋροντοσ, ςε ενοποιημϋνη ϋκθεςη για πληρωμϋσ προσ
κυβερνόςεισ εφϐςον πληροϑται μύα τουλϊχιςτον απϐ τισ ακϐλουθεσ
προϒποθϋςεισ:
α) αυςτηρού και διαρκεύσ περιοριςμού θύγουν ουςιαςτικϊ την ϊςκηςη απϐ τη
μητρικό εταιρεύα των δικαιωμϊτων τησ ςτην περιουςύα ό ςτη διαχεύριςη αυτόσ
τησ εταιρεύασ,
β) ςυντρϋχουν εξαιρετικϊ ςπϊνιεσ περιπτώςεισ ϐπου οι απαραύτητεσ
πληροφορύεσ για την κατϊρτιςη τησ ενοποιημϋνησ ϋκθεςησ για πληρωμϋσ προσ
κυβερνόςεισ δεν μποροϑν να ληφθοϑν χωρύσ δυςανϊλογα ϋξοδα ό
αδικαιολϐγητεσ καθυςτερόςεισ,
γ) οι μετοχϋσ ό τα μερύδια αυτόσ τησ εταιρεύασ κατϋχονται με αποκλειςτικϐ
ςκοπϐ τη μεταγενϋςτερη μεταβύβαςό τουσ,
Οι ανωτϋρω εξαιρϋςεισ ιςχϑουν μϐνον εφϐςον χρηςιμοποιοϑνται και για τον
ςκοπϐ των ενοποιημϋνων οικονομικών καταςτϊςεων.
4. Η ϋκθεςη του παρϐντοσ ϊρθρου δημοςιεϑεται, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 149.
5. Σα μϋλη των αρμϐδιων οργϊνων μιασ ανώνυμησ εταιρεύασ, που ενεργοϑν ςτο
πλαύςιο των αρμοδιοτότων τουσ, ϋχουν ςυλλογικϐ καθόκον να εξαςφαλύςουν,
ϐςο γνωρύζουν και δϑνανται καλϑτερα, ϐτι η ϋκθεςη για τισ πληρωμϋσ προσ
κυβερνόςεισ καταρτύζεται και δημοςιεϑεται, ςϑμφωνα με τισ απαιτόςεισ του
παρϐντοσ ϊρθρου.
Ωρθρο 157
Κριτόρια ιςοδυναμύασ
(ϊρθρο 46 Οδηγύασ 2013/34/ΕΕ)
Οι προβλεπϐμενεσ ςτα ϊρθρα 155 και 156 ανώνυμεσ εταιρεύεσ οι οπούεσ
καταρτύζουν και δημοςιοποιοϑν ϋκθεςη ςυμμορφοϑμενη με τισ απαιτόςεισ
τρύτων χωρών οι οπούεσ ϋχουν εκτιμηθεύ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 47 τησ Οδηγύασ
2013/34 ωσ ιςοδϑναμεσ με τισ απαιτόςεισ των ϊρθρων 155 και 156
απαλλϊςςονται απϐ τισ απαιτόςεισ των ϊρθρων αυτών, εκτϐσ απϐ την
δημοςιϐτητα ςτην οπούα υποβϊλλεται η εν λϐγω ϋκθεςη.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ Ι: ΔΙΑΘΕΗ ΚΕΡΔΨΝ
Ωρθρο 158
Κρϊτηςη αποθεματικού
Κϊθε ϋτοσ αφαιρεύται το ϋνα εικοςτϐ (1/20) τουλϊχιςτον των καθαρών κερδών για
ςχηματιςμϐ τακτικοϑ αποθεματικοϑ. Η αφαύρεςη για ςχηματιςμϐ αποθεματικοϑ
παϑει να εύναι υποχρεωτικό, μϐλισ τοϑτο φθϊςει τουλϊχιςτον το ϋνα τρύτο (1/3)
του κεφαλαύου. Σο τακτικϐ αποθεματικϐ χρηςιμοποιεύται αποκλειςτικϊ πριν απϐ
κϊθε διανομό μερύςματοσ προσ εξύςωςη του τυχϐν χρεωςτικοϑ υπολούπου τησ
κατϊςταςησ αποτελεςμϊτων.

Ωρθρο 159
Προώποθϋςεισ και περιοριςμόσ διανομών
1. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων για τη μεύωςη του κεφαλαύου, δεν μπορεύ να
γύνει οποιαδόποτε διανομό ςτουσ μετϐχουσ, εφϐςον, κατϊ την ημερομηνύα λόξησ
τησ τελευταύασ χρόςησ, το ςϑνολο των ιδύων κεφαλαύων τησ εταιρεύασ (καθαρό
θϋςη), ϐπωσ προςδιορύζονται ςτο νϐμο, εύναι ό, μετϊ απϐ τη διανομό αυτό, θα γύνει
κατώτερο απϐ το ποςϐ του κεφαλαύου, προςαυξημϋνου με (α) τα αποθεματικϊ των
οπούων η διανομό απαγορεϑεται απϐ το νϐμο ό το καταςτατικϐ, (β) τα λοιπϊ
πιςτωτικϊ κονδϑλια τησ καθαρόσ θϋςησ, τα οπούα δεν επιτρϋπεται να διανεμηθοϑν,
και (γ) τα ποςϊ των πιςτωτικών κονδυλύων τησ κατϊςταςησ αποτελεςμϊτων, που
δεν αποτελοϑν πραγματοποιημϋνα κϋρδη. Σο ποςϐ του κεφαλαύου που
προβλϋπεται ςτο προηγοϑμενο εδϊφιο μειώνεται κατϊ το ποςϐ του κεφαλαύου που
ϋχει καλυφθεύ αλλϊ δεν ϋχει καταβληθεύ, ϐταν το τελευταύο δεν εμφανύζεται ςτο
ενεργητικϐ του ιςολογιςμοϑ.
2. Σο ποςϐ που διανϋμεται ςτουσ μετϐχουσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το ποςϐ των
αποτελεςμϊτων τησ τελευταύασ χρόςησ που ϋχει λόξει, προςαυξημϋνο με τα κϋρδη,
τα οπούα προϋρχονται απϐ προηγοϑμενεσ χρόςεισ και δεν ϋχουν διατεθεύ, και τα
αποθεματικϊ για τα οπούα επιτρϋπεται και αποφαςύςτηκε απϐ τη γενικό
ςυνϋλευςη η διανομό τουσ, και μειωμϋνο (α) κατϊ το ποςϐ των πιςτωτικών
κονδυλύων τησ κατϊςταςησ αποτελεςμϊτων,
που δεν
αποτελοϑν
πραγματοποιημϋνα κϋρδη, (β) κατϊ το ποςϐ των ζημιών προηγοϑμενων χρόςεων
και (γ) κατϊ τα ποςϊ που επιβϊλλεται να διατεθοϑν για το ςχηματιςμϐ
αποθεματικών ςϑμφωνα με το νϐμο και το καταςτατικϐ.
3. Η ϋννοια τησ διανομόσ των προηγοϑμενων παρ. 1 και 2 περιλαμβϊνει ιδύωσ την
καταβολό μεριςμϊτων και τϐκων απϐ μετοχϋσ.

Ωρθρο 160
Καθαρϊ κϋρδη – Διανομό κερδών
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1. Σα καθαρϊ κϋρδη τησ εταιρεύασ απεικονύζονται ςτην κατϊςταςη αποτελεςμϊτων
και εύναι τα προκϑπτοντα κατ’ εφαρμογό τησ ιςχϑουςασ νομοθεςύασ.
2. Σα καθαρϊ κϋρδη, εφϐςον και ςτο μϋτρο που μποροϑν να διατεθοϑν ςϑμφωνα με
τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 159, διατύθενται με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ
κατϊ την εξόσ ςειρϊ:
α) Αφαιροϑνται τα ποςϊ των πιςτωτικών κονδυλύων τησ κατϊςταςησ
αποτελεςμϊτων, που δεν αποτελοϑν πραγματοποιημϋνα κϋρδη.
β) Αφαιρεύται η κατϊ τον παρϐντα νϐμο και το καταςτατικϐ κρϊτηςη για τακτικϐ
αποθεματικϐ.
γ) Κρατεύται το απαιτοϑμενο ποςϐ για την καταβολό του ελϊχιςτου μερύςματοσ,
ϐπωσ τοϑτο ορύζεται ςτο επϐμενο ϊρθρο.
δ) Σο υπϐλοιπο των καθαρών κερδών, ϐπωσ και τα τυχϐν λοιπϊ κϋρδη, που μπορεύ
να προκϑψουν και να διατεθοϑν ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 159,
διατύθεται κατϊ τουσ οριςμοϑσ του καταςτατικοϑ και τισ αποφϊςεισ τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ.
3. Σο προσ διανομό ποςϐ καταβϊλλεται ςτουσ μετϐχουσ μϋςα ςε δϑο μόνεσ απϐ την
απϐφαςη τησ τακτικόσ γενικόσ ςυνϋλευςησ που ενϋκρινε τισ ετόςιεσ
χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ και αποφϊςιςε τη διανομό.
Ωρθρο 161
Ελϊχιςτο μϋριςμα
1. Σο ελϊχιςτο μϋριςμα υπολογύζεται επύ των καθαρών κερδών, μετϊ απϐ
αφαύρεςη τησ κρϊτηςησ για ςχηματιςμϐ τακτικοϑ αποθεματικοϑ και των
λοιπών πιςτωτικών κονδυλύων τησ κατϊςταςησ αποτελεςμϊτων, που δεν
προϋρχονται απϐ πραγματοποιημϋνα κϋρδη.
2. Σο ελϊχιςτο μϋριςμα ορύζεται ςε ποςοςτϐ τριϊντα πϋντε τοισ εκατϐ (35%)
των καθαρών κερδών μετϊ τισ μειώςεισ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου και
καταβϊλλεται ςε μετρητϊ. Με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ που
λαμβϊνεται με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα μπορεύ να μειωθεύ το ωσ ϊνω
ποςοςτϐ, ϐχι ϐμωσ και κϊτω του δϋκα τοισ εκατϐ (10%). Μη διανομό του
ελϊχιςτου μερύςματοσ επιτρϋπεται μϐνο με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ,
που λαμβϊνεται με την αυξημϋνη απαρτύα των παρ. 2 και 3 του ϊρθρου 130 και
πλειοψηφύα ογδϐντα τοισ εκατϐν (80%) του εκπροςωπουμϋνου ςτη ςυνϋλευςη
κεφαλαύου.
3. Με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ που λαμβϊνεται με αυξημϋνη απαρτύα και
πλειοψηφύα εύναι δυνατϐν τα κϋρδη που εύναι διανεμητϋα ωσ ελϊχιςτο μϋριςμα να
κεφαλαιοποιηθοϑν και να διανεμηθοϑν ςε ϐλουσ τουσ μετϐχουσ υπϐ μορφό
μετοχών, υπολογιζϐμενων ςτην ονομαςτικό τουσ αξύα.
4. Με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, που λαμβϊνεται με αυξημϋνη απαρτύα και
πλειοψηφύα, εύναι δυνατϐν τα κϋρδη, που εύναι διανεμητϋα ωσ ελϊχιςτο μϋριςμα να
χορηγηθοϑν υπϐ μορφό τύτλων ημεδαπών ό αλλοδαπών εταιρειών, ειςηγμϋνων ςε
ρυθμιζϐμενη αγορϊ, ό ιδύων τύτλων τουσ οπούουσ ϋχει ςτην κυριϐτητϊ τησ η
εταιρεύα, εφϐςον εύναι και αυτού ειςηγμϋνοι, με την επιφϑλαξη τησ τόρηςησ τησ
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αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ των μετϐχων και με την προϒπϐθεςη ϐτι οι ωσ ϊνω
τύτλοι θα αποτελϋςουν αντικεύμενο αποτύμηςησ ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 17 και 18.
Διανομό ϊλλων περιουςιακών ςτοιχεύων αντύ μετρητών εύναι επιτρεπτό με τισ
παραπϊνω προϒποθϋςεισ μϐνο μετϊ απϐ ομϐφωνη απϐφαςη ϐλων των μετϐχων. Η
παροϑςα παρϊγραφοσ εφαρμϐζεται ςτισ εταιρεύεσ που υπϐκεινται ςε
υποχρεωτικϐ ό ςε προαιρετικϐ ϋλεγχο απϐ ορκωτϐ ελεγκτό λογιςτό ό ελεγκτικό
εταιρεύα.
5. Οι παρ. 3 και 4 εφαρμϐζονται αναλϐγωσ και ςτη διανομό των περαιτϋρω
κερδών. την περύπτωςη αυτό η γενικό ςυνϋλευςη αποφαςύζει επύ ϐλων των
ςχετικών θεμϊτων με απλό απαρτύα και πλειοψηφύα.
Ωρθρο 162
Προςωρινό μϋριςμα και μεταγενϋςτερη διανομό κερδών
και προαιρετικών αποθεματικών
1. Με απϐφαςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, η οπούα λαμβϊνεται εντϐσ τησ χρόςησ,
εύναι δυνατό η διανομό προςωρινών μεριςμϊτων με τισ ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ:
α) Καταρτύζονται οικονομικϋσ καταςτϊςεισ απϐ τισ οπούεσ προκϑπτει ϐτι
υφύςτανται τα προσ τοϑτο αναγκαύα ποςϊ.
β) Οι παραπϊνω οικονομικϋσ καταςτϊςεισ υποβϊλλονται ςτισ διατυπώςεισ
δημοςιϐτητασ δϑο (2) μόνεσ πριν απϐ τη διανομό.
2. Σο ποςϐ που θα διανεμηθεύ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το ποςϐ των κερδών που
ϋχουν πραγματοποιηθεύ μετϊ το τϋλοσ τησ τελευταύασ χρόςησ αυξημϋνο κατϊ τα
κϋρδη που ϋχουν μεταφερθεύ απϐ την τελευταύα χρόςη και δεν ϋχουν διατεθεύ και
τισ κρατόςεισ απϐ τα αποθεματικϊ, που εύναι διαθϋςιμα για το ςκοπϐ αυτϐ, και
μειωμϋνο (α) κατϊ τα ποςϊ των πιςτωτικών κονδυλύων τησ κατϊςταςησ
αποτελεςμϊτων, που δεν αποτελοϑν πραγματοποιημϋνα κϋρδη, (β) κατϊ το ποςϐ
των ζημιών προηγοϑμενων χρόςεων, και (γ) κατϊ τα ποςϊ που επιβϊλλεται να
διατεθοϑν για το ςχηματιςμϐ αποθεματικών ςϑμφωνα με το νϐμο και το
καταςτατικϐ. Σα πρϐςωπα που αςκοϑν τον τακτικϐ ϋλεγχο τησ εταιρεύασ, εφϐςον
υπϊρχουν, υποβϊλλουν ςτο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ϋκθεςη για το ϑψοσ των κερδών
αυτών.
3. Διανομό κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μϋςα ςτην τρϋχουςα εταιρικό
χρόςη εύναι δυνατό και με απϐφαςη γενικόσ ςυνϋλευςησ ό του διοικητικοϑ
ςυμβουλύου, υποκεύμενη ςε δημοςιϐτητα.
Ωρθρο 163
Επιςτροφό παρϊνομα ειςπραχθϋντων ποςών
Κϊθε ποςϐ που διανϋμεται ςτουσ μετϐχουσ κατϊ παρϊβαςη των διατϊξεων των
ϊρθρων 158 ϋωσ 162 επιςτρϋφεται απϐ αυτοϑσ που το ειςϋπραξαν, αν η εταιρεύα
αποδεύξει ϐτι οι μϋτοχοι γνώριζαν ό, λαμβανομϋνων υπϐψη των περιςτϊςεων,
ϐφειλαν να γνωρύζουν ϐτι οι διανομϋσ που ϋγιναν ς’ αυτοϑσ δεν όταν ςϑννομεσ.
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΑ: ΛΤΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΗ
Ωρθρο 164
Λόγοι λύςεωσ τησ εταιρεύασ
1. Η εταιρεύα λϑεται:
α) με την πϊροδο του κατϊ το καταςτατικϐ χρϐνου διϊρκειϊσ τησ,
β) με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ που λαμβϊνεται με αυξημϋνη απαρτύα και
πλειοψηφύα,
γ) με την κόρυξη τησ εταιρεύασ ςε πτώχευςη, και
δ) ςε περύπτωςη απϐρριψησ τησ αύτηςησ πτώχευςησ λϐγω ανεπϊρκειασ τησ
περιουςύασ του οφειλϋτη για την κϊλυψη των εξϐδων τησ διαδικαςύασ.
2. Η εταιρεύα λϑεται επύςησ με δικαςτικό απϐφαςη, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 165 και
166.
3. την περύπτωςη τησ παρ. 1 περ. β’ η λϑςη επϋρχεται με την υποβολό τησ
απϐφαςησ τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ ό τησ δικαςτικόσ απϐφαςησ ςε δημοςιϐτητα.
Ωρθρο 165
Λύςη τησ εταιρεύασ με δικαςτικό απόφαςη μετϊ από αύτηςη του ϋχοντοσ
ϋννομο ςυμφϋρον
1. Η εταιρεύα μπορεύ να λυθεύ με δικαςτικό απϐφαςη μετϊ απϐ αύτηςη
οποιουδόποτε ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον εϊν: α) κατϊ τη ςϑςταςη τησ εταιρεύασ δεν
καταβλόθηκε το κεφϊλαιο που όταν καταβλητϋο, ολικϊ ό μερικϊ, ςϑμφωνα με τισ
διατϊξεισ του νϐμου και του καταςτατικοϑ, και εξακολουθεύ να εύναι μη
καταβεβλημϋνο κατϊ την υποβολό τησ αύτηςησ, ό β) η εταιρεύα δεν ϋχει το ελϊχιςτο
κεφϊλαιο που ορύζεται κϊθε φορϊ απϐ το νϐμο, ό γ) η εταιρεύα δεν ϋχει υποβϊλει
προσ καταχώριςη χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ δϑο (2) τουλϊχιςτον ςυνεχών
διαχειριςτικών χρόςεων, εγκεκριμϋνεσ απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη.
2. Η αύτηςη κοινοποιεύται ςτην εταιρεύα, εκδικϊζεται δε με τη διαδικαςύα τησ
εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ απϐ το μονομελϋσ πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ τησ εταιρεύασ.
3. Σο δικαςτόριο, πριν εκδώςει την απϐφαςό του, παρϋχει ςτην εταιρεύα εϑλογη
προθεςμύα για ϊρςη των λϐγων λϑςησ, εκτϐσ αν αιτιολογημϋνα θεωρεύ ϐτι το μϋτρο
αυτϐ εύναι ϊςκοπο. Η προθεςμύα αυτό μπορεύ να εύναι δϑο (2) ϋωσ τϋςςερισ (4)
μόνεσ. Εϊν παραςχεθεύ η παραπϊνω προθεςμύα, το δικαςτόριο μπορεύ να διατϊξει
μϋτρα για την προςωρινό ρϑθμιςη των εταιρικών υποθϋςεων.
4. Η αύτηςη για λϑςη τησ εταιρεύασ και η απϐφαςη που διατϊςςει τη λϑςη τησ
υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα.
Ωρθρο 166
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Λύςη τησ εταιρεύασ με δικαςτικό απόφαςη μετϊ από αύτηςη των μετόχων
1. Η εταιρεύα μπορεύ να λυθεύ με δικαςτικό απϐφαςη μετϊ απϐ αύτηςη μετϐχου ό
μετϐχων που εκπροςωποϑν τουλϊχιςτον το ϋνα τρύτο (1/3) του καταβεβλημϋνου
κεφαλαύου, εϊν υφύςταται προσ τοϑτο ςπουδαύοσ λϐγοσ, που, κατϊ τρϐπο προφανό
και μϐνιμο, καθιςτϊ τη ςυνϋχιςη τησ εταιρεύασ αδϑνατη.
2. πουδαύοσ λϐγοσ κατϊ την προηγοϑμενη παρϊγραφο υφύςταται, ιδύωσ, εϊν, λϐγω
ύςων ςυμμετοχών ςτην εταιρεύα, η εκλογό διοικητικοϑ ςυμβουλύου εύναι αδϑνατη ό
η εταιρεύα δεν μπορεύ να λειτουργόςει.
3. Η αύτηςη κοινοποιεύται ςτην εταιρεύα, εκδικϊζεται δε με τη διαδικαςύα τησ
εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ απϐ το μονομελϋσ πρωτοδικεύο τησ ϋδρασ τησ εταιρεύασ.
4. Σο δικαςτόριο, πριν εκδώςει την απϐφαςό του, παρϋχει ςτην εταιρεύα και τουσ
μετϐχουσ εϑλογη προθεςμύα για ϊρςη των λϐγων λϑςησ, ιδύωσ μϋςω εξαγορϊσ
μετοχών μεταξϑ των μετϐχων, εκτϐσ αν αιτιολογημϋνα θεωρεύ ϐτι το μϋτρο αυτϐ
εύναι ϊςκοπο. Η προθεςμύα αυτό μπορεύ να εύναι δϑο (2) ϋωσ τϋςςερισ (4) μόνεσ.
Εϊν παραςχεθεύ η παραπϊνω προθεςμύα, το δικαςτόριο μπορεύ να διατϊξει μϋτρα
για την προςωρινό ρϑθμιςη των εταιρικών υποθϋςεων.
5. Μϋτοχοι που εκπροςωποϑν τουλϊχιςτον το ϋνα τρύτο (1/3) του κεφαλαύου,
μποροϑν να παρϋμβουν ςτη ςχετικό δύκη και να ζητόςουν την εξαγορϊ απϐ αυτοϑσ
του ςυνϐλου των μετοχών του αιτοϑντοσ ό των αιτοϑντων. την περύπτωςη αυτό
το δικαςτόριο διατϊςςει την εξαγορϊ και ορύζει και το αντϊλλαγμα, που πρϋπει να
εύναι δύκαιο και να ανταποκρύνεται ςτην αξύα των μετοχών αυτών, καθώσ και τουσ
ϐρουσ καταβολόσ του. Για τον προςδιοριςμϐ τησ αξύασ, το δικαςτόριο μπορεύ να
διατϊξει πραγματογνωμοςϑνη που διενεργεύται ςϑμφωνα με το ϊρθρο 17. Η αξύα
εξαγορϊσ δεν μπορεύ να υπερβαύνει το ποςϐ που πιθανολογεύται ϐτι θα λϊβουν οι
ενϊγοντεσ ςε περύπτωςη εκκαθϊριςησ τησ εταιρεύασ, το οπούο το δικαςτόριο
μπορεύ να προςαυξόςει μϋχρι εύκοςι τοισ εκατϐ (20%).
6. ε περύπτωςη εξαγορϊσ μετοχών, ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη παρϊγραφο,
τυχϐν διατϊξεισ του καταςτατικοϑ για δϋςμευςη των μετοχών αυτών, ςϑμφωνα με
το ϊρθρου 43, δεν λαμβϊνονται υπϐψη, εκτϐσ αν το καταςτατικϐ προβλϋπει
διαφορετικϊ.
7. Σο δικαςτόριο μπορεύ να αποφαςύςει τη λϑςη τησ εταιρεύασ εϊν η διαταςςϐμενη
κατϊ το παρϐν ϊρθρο εξαγορϊ δεν ολοκληρωθεύ εντϐσ οριςμϋνησ προθεςμύασ,
εξαιτύασ πταύςματοσ του υπϐχρεου ςε εξαγορϊ.
8. Η αύτηςη για λϑςη τησ εταιρεύασ και η απϐφαςη που διατϊςςει τη λϑςη τησ
υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα.
9. Σο παρϐν ϊρθρο δεν εφαρμϐζεται επύ εταιρειών των οπούων οι μετοχϋσ εύναι
ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ.
Ωρθρο 167
Εκκαθαριςτϋσ
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1. Με εξαύρεςη την περύπτωςη τησ πτώχευςησ, τη λϑςη τησ εταιρεύασ ακολουθεύ η
εκκαθϊριςη. την περύπτωςη τησ πτώχευςησ, οι διατϊξεισ του παρϐντοσ
κεφαλαύου εφαρμϐζονται μϐνο μετϊ την περϊτωςη τησ πτωχευτικόσ διαδικαςύασ
και με την επιφϑλαξη τησ παρ. 6 του παρϐντοσ ϊρθρου.
2. τισ περ. α΄ και δ’ τησ παρ. 1 του ϊρθρου 164, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο εκτελεύ
χρϋη εκκαθαριςτό, εφϐςον το καταςτατικϐ δεν ορύζει διαφορετικϊ, μϋχρι να
διοριςθεύ εκκαθαριςτόσ απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη. την περ. β΄ τησ παρ. 1 του ύδιου
ϊρθρου, η γενικό ςυνϋλευςη με την ύδια απϐφαςη ορύζει τον εκκαθαριςτό, ϊλλωσ
εφαρμϐζεται το προηγοϑμενο εδϊφιο. τισ περιπτώςεισ των ϊρθρων 165 και 166 ο
εκκαθαριςτόσ ορύζεται απϐ το δικαςτόριο με την απϐφαςη που κηρϑςςει τη λϑςη
τησ εταιρεύασ, ϊλλωσ εφαρμϐζεται το πρώτο εδϊφιο τησ παροϑςασ παραγρϊφου.
3. Η γενικό ςυνϋλευςη ό το δικαςτόριο μπορεύ να διορύςει και ϋνα μϐνον
εκκαθαριςτό, εφϐςον το καταςτατικϐ δεν ορύζει διαφορετικϊ.
4. Ο διοριςμϐσ εκκαθαριςτών ςυνεπϊγεται αυτοδικαύωσ την παϑςη τησ εξουςύασ
του διοικητικοϑ ςυμβουλύου. Αν ϐμωσ η παϑςη τησ εξουςύασ του εκθϋτει ςε κύνδυνο
τα ςυμφϋροντα τησ εταιρεύασ, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο ϋχει υποχρϋωςη ϋναντι τησ
εταιρεύασ να ςυνεχύςει τη διαχεύριςη, ωςϐτου ο εκκαθαριςτόσ αναλϊβει τα
καθόκοντϊ του.
5. Όςον αφορϊ τουσ εκκαθαριςτϋσ, εφαρμϐζονται αναλϐγωσ οι διατϊξεισ για το
διοικητικϐ ςυμβοϑλιο. Οι ςυζητόςεισ και οι αποφϊςεισ των εκκαθαριςτών
καταχωροϑνται περιληπτικϊ ςτο βιβλύο πρακτικών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου.
6. Σο δικαςτόριο μετϊ απϐ αύτηςη μετϐχου που εκπροςωπεύ το δϋκα τοισ εκατϐ
(10%) του κεφαλαύου ό του εκκαθαριςτό, μπορεύ να διατϊξει με τη διαδικαςύα τησ
εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ την παρϊλειψη ό τη διακοπό του ςταδύου τησ εκκαθϊριςησ
και την ϊμεςη διαγραφό τησ εταιρεύασ απϐ το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουςύα τησ
εταιρεύασ δεν αναμϋνεται να επαρκϋςει για την κϊλυψη των εξϐδων τησ
εκκαθϊριςησ. Θεωρεύται ϐτι η περύπτωςη αυτό ςυντρϋχει αν απορρύφθηκε αύτηςη
πτώχευςησ τησ εταιρεύασ λϐγω ανεπϊρκειασ τησ περιουςύασ του οφειλϋτη για την
κϊλυψη των εξϐδων τησ διαδικαςύασ. την περύπτωςη αυτό το δικαςτόριο ορύζει
τον τρϐπο διϊθεςησ των τυχϐν υπαρχϐντων περιουςιακών ςτοιχεύων, κατϊ
προτύμηςη προσ πληρωμό εργατικών απαιτόςεων, και απαιτόςεων δικηγϐρων,
αςφαλιςτικών ταμεύων και φϐρων.
7. Σα μϋλη του τελευταύου διοικητικοϑ ςυμβουλύου οφεύλουν να παρϋχουν
πληροφορύεσ και, αν τουσ ζητηθεύ, εϑλογη ςυνδρομό ςτον εκκαθαριςτό για την
ταχϑτερη και αποτελεςματικϐτερη διεξαγωγό τησ εκκαθϊριςησ. Οφεύλουν επύςησ
να του παραδώςουν κϊθε περιουςιακϐ ςτοιχεύο τησ εταιρεύασ που τυχϐν
ευρύςκεται ςτη κατοχό τουσ.
Ωρθρο 168
Σρόποσ διενϋργειασ τησ εκκαθϊριςησ
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1. Οι εκκαθαριςτϋσ οφεύλουν, μϐλισ αναλϊβουν τα καθόκοντϊ τουσ, να
διενεργόςουν απογραφό τησ εταιρικόσ περιουςύασ και να δημοςιεϑςουν
ιςολογιςμϐ ϋναρξησ εκκαθϊριςησ, μη υποκεύμενο ςε ϋγκριςη τησ γενικόσ
ςυνϋλευςησ. ε κϊθε περύπτωςη, η απογραφό θα πρϋπει να ϋχει ολοκληρωθεύ εντϐσ
τριών (3) μηνών απϐ την ανϊληψη των καθηκϐντων τουσ.
2. Η γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων διατηρεύ ϐλα τα δικαιώματϊ τησ κατϊ τη
διϊρκεια τησ εκκαθϊριςησ.
3. Οι εκκαθαριςτϋσ οφεύλουν να περατώςουν χωρύσ καθυςτϋρηςη τισ εκκρεμεύσ
υποθϋςεισ τησ εταιρεύασ, να μετατρϋψουν ςε χρόμα την εταιρικό περιουςύα, με την
επιφϑλαξη τησ παρ. 8, να εξοφλόςουν τα χρϋη τησ και να ειςπρϊξουν τισ απαιτόςεισ
τησ. Μποροϑν να ενεργόςουν και νϋεσ πρϊξεισ, εφϐςον με αυτϋσ εξυπηρετοϑνται η
εκκαθϊριςη και το ςυμφϋρον τησ εταιρεύασ.
4. Οι εκκαθαριςτϋσ μποροϑν επύςησ να εκποιόςουν τα ακύνητα τησ εταιρεύασ, την
εταιρικό επιχεύρηςη ςτο ςϑνολϐ τησ ό κλϊδουσ αυτόσ ό μεμονωμϋνα πϊγια ςτοιχεύα
τησ, αλλϊ μετϊ την πϊροδο τριών (3) μηνών απϐ τη λϑςη τησ. Εντϐσ τησ προθεςμύασ
αυτόσ κϊθε μϋτοχοσ ό και δανειςτόσ τησ μποροϑν να ζητόςουν απϐ το δικαςτόριο,
το οπούο δικϊζει κατϊ τα ϊρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικόσ Δικονομύασ, να
καθορύςει την κατώτατη τιμό πώληςησ των ακινότων, κλϊδων ό τμημϊτων ό του
ςυνϐλου τησ επιχεύρηςησ, η απϐφαςη δε αυτοϑ δεςμεϑει τουσ εκκαθαριςτϋσ και δεν
υπϐκειται ςε τακτικϊ ό ϋκτακτα ϋνδικα μϋςα, υπϐκειται ϐμωσ ςε αναθεώρηςη κατϊ
το ϊρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικόσ Δικονομύασ, αν η εκπούηςη δεν καθύςταται
δυνατό.
5. Οι εκκαθαριςτϋσ μποροϑν με αύτηςό τουσ, που υποβϊλλεται ςτο δικαςτόριο και
εκδικϊζεται με τη διαδικαςύα τησ εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ, να ζητόςουν τη διενϋργεια
τησ εκκαθϊριςησ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ που διϋπουν τη δικαςτικό εκκαθϊριςη
κληρονομύασ (ϊρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλϐγωσ εφαρμοζϐμενεσ. την περύπτωςη
αυτό εύναι δυνατό η αναγκαςτικό εκτϋλεςη κατϊ τησ εταιρεύασ ςτο ςτϊδιο τησ
εκκαθϊριςησ.
6. Οι μϋτοχοι τησ λυθεύςασ εταιρεύασ υποχρεοϑνται να καταβϊλουν το κεφϊλαιο
που ανϋλαβαν και δεν ϋχουν ακϐμη καταβϊλει, ςτην ϋκταςη που αυτϐ εύναι
αναγκαύο για την εκπλόρωςη των ςκοπών τησ εκκαθϊριςησ.
7. Κϊθε ϋτοσ οι εκκαθαριςτϋσ ςυντϊςςουν ενδιϊμεςεσ χρηματοοικονομικϋσ
καταςτϊςεισ, οι οπούεσ υποβϊλλονται ςτη γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων με
ϋκθεςη των αιτύων τα οπούα παρεμπϐδιςαν το τϋλοσ τησ εκκαθϊριςησ. Οι
ενδιϊμεςεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα.
Επύςησ, ςυντϊςςονται χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ πϋρατοσ τησ εκκαθϊριςησ,
οι οπούεσ εγκρύνονται απϐ τη γενικό ςυνϋλευςη και υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα.
Η ςυνϋλευςη αυτό αποφαςύζει και περύ τησ ϋγκριςησ του ςυνολικοϑ ϋργου των
εκκαθαριςτών και απαλλαγόσ των ελεγκτών.
8. Με βϊςη τισ εγκεκριμϋνεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ πϋρατοσ τησ
εκκαθϊριςησ οι εκκαθαριςτϋσ διανϋμουν το προώϐν τησ εκκαθϊριςησ ςτουσ
μετϐχουσ, ςϑμφωνα με τα δικαιώματα τοϑτων. Αν ςυμφωνοϑν ϐλοι οι μϋτοχοι, η
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διανομό μπορεύ να γύνει και με αυτοϑςια απϐδοςη ς’ αυτοϑσ των περιουςιακών
ςτοιχεύων τησ εταιρεύασ.
Ωρθρο 169
χϋδιο επιτϊχυνςησ και περϊτωςησ τησ εκκαθϊριςησ
1. Εϊν το ςτϊδιο τησ εκκαθϊριςησ υπερβεύ την τριετύα, ο εκκαθαριςτόσ
υποχρεοϑται να ςυγκαλϋςει γενικό ςυνϋλευςη, ςτην οπούα υποβϊλλει ςχϋδιο
επιτϊχυνςησ και περϊτωςησ τησ εκκαθϊριςησ. Σο ςχϋδιο αυτϐ περιλαμβϊνει
ϋκθεςη για τισ μϋχρι τϐτε εργαςύεσ τησ εκκαθϊριςησ, τουσ λϐγουσ τησ
καθυςτϋρηςησ και τα μϋτρα που προτεύνονται για την ταχεύα περϊτωςό τησ. Σα
μϋτρα αυτϊ μποροϑν να περιλαμβϊνουν παραύτηςη τησ εταιρεύασ απϐ δικαιώματα,
προςφυγϋσ, ϋνδικα μϋςα, δικϐγραφα και αιτόςεισ, αν η επιδύωξη τοϑτων εύναι
αςϑμφορη ςε ςχϋςη με τα προςδοκώμενα οφϋλη ό αβϋβαιη ό απαιτεύ μεγϊλο
χρονικϐ διϊςτημα. Σα παραπϊνω μϋτρα μποροϑν να περιλαμβϊνουν και
ςυμβιβαςμοϑσ, αναδιαπραγματεϑςεισ ό καταγγελύα ςυμβϊςεων ό και ςϑναψη
νϋων, εφϐςον τοϑτο εύναι αναγκαύο. Η γενικό ςυνϋλευςη εγκρύνει το ςχϋδιο με
αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα.
2. Εϊν το ςχϋδιο εγκριθεύ, ο εκκαθαριςτόσ ολοκληρώνει τη διαχεύριςη ςϑμφωνα με
τα προβλεπϐμενα ςτο ςχϋδιο. Εϊν το ςχϋδιο δεν εγκριθεύ, ο εκκαθαριςτόσ ό μϋτοχοι
που εκπροςωποϑν το ϋνα εικοςτϐ (1/20) του καταβεβλημϋνου κεφαλαύου
μποροϑν να ζητόςουν την ϋγκριςη του ςχεδύου ό τον οριςμϐ ϊλλων κατϊλληλων
μϋτρων απϐ το δικαςτόριο, με αύτηςό τουσ που δικϊζεται με τη διαδικαςύα τησ
εκοϑςιασ δικαιοδοςύασ. Σο δικαςτόριο μπορεύ να τροποποιόςει τα μϋτρα που
προβλϋπει το ςχϋδιο ό η αύτηςη των μετϐχων. Ο εκκαθαριςτόσ δεν ευθϑνεται για
την εφαρμογό ςχεδύου που εγκρύθηκε ςϑμφωνα με τα παραπϊνω.
Ωρθρο 170
Διαγραφό τησ εταιρεύασ
1. Με το πϋρασ τησ εκκαθϊριςησ, ο εκκαθαριςτόσ μεριμνϊ για τη διαγραφό τησ
εταιρεύασ απϐ το Γ.Ε.ΜΗ. Ση διαγραφό μποροϑν να ζητόςουν και ϊλλα πρϐςωπα
που ϋχουν ϋννομο ςυμφϋρον, βϊςει του ϊρθρου 10 παρ. 1 περ. ε΄ Ν. 3419/2005. Η
πρϊξη διαγραφόσ ανακαλεύται με αύτηςη ϐποιου ϋχει ϋννομο ςυμφϋρον προσ το
δικαςτόριο, με τη διαδικαςύα των αςφαλιςτικών μϋτρων, αν αποκαλυφθοϑν νϋα
περιουςιακϊ ςτοιχεύα τησ εταιρεύασ ό χρϋη τησ, που δεν ικανοποιόθηκαν μολονϐτι
υπόρχε υπϐλοιπο ενεργητικοϑ. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ το δικαςτόριο διορύζει
εκκαθαριςτό και διατϊςςει την προςωρινό επανεγγραφό τησ εταιρεύασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Η εκκαθϊριςη τεκμαύρεται ϐτι περατώθηκε, αν παρϋλθουν πϋντε (5) ϋτη απϐ
την ϋναρξό τησ.
3. Σα βιβλύα και τα ϋγγραφα τησ εταιρεύασ φυλϊςςονται για δϋκα χρϐνια απϐ
τον τελευταύο διατελϋςαντα εκκαθαριςτό ό πρϐςωπο που θα ορύςει το
δικαςτόριο δικϊζοντασ με τη διαδικαςύα τησ εκοϑςιασ διαδικαςύασ, με την
επιφϑλαξη ειδικών φορολογικών ό λογιςτικών διατϊξεων.
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4. Σα ϋγχαρτα ςτοιχεύα των ανωνϑμων εταιρειών τηροϑνται απϐ το Γ.Ε.ΜΗ. για
διϊςτημα εύκοςι (20) ετών απϐ την υποβολό τουσ ς’ αυτϐ και για διϊςτημα δϋκα
πϋντε (15) ετών απϐ τη διαγραφό τησ εταιρεύασ. Λαμβϊνεται υπϐψη η
προθεςμύα που λόγει πρώτη.
5. Με κοινό απϐφαςη των Τπουργών Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ και
Δικαιοςϑνησ επιτρϋπεται η χορόγηςη απϐ το Γ.Ε.ΜΗ. πιςτοποιητικοϑ, απϐ το
οπούο να προκϑπτει ϐτι η εταιρεύα ςυςτϊθηκε ςϑμφωνα με το νϐμο, ϐτι
υφύςταται και δεν ϋχει διαγραφεύ απϐ το Γ.Ε.ΜΗ., ϐτι δεν ϋχει πτωχεϑςει και ϐτι
δεν ϋχει υποβληθεύ εναντύον τησ αύτηςη πτώχευςησ και ϐτι ϋχει υποβϊλλει προσ
καταχώριςη ςτο ΓΕΜΗ ετόςιεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ κατϊ την τελευταύα
τριετύα ό νομύμωσ δεν ϋχει την υποχρϋωςη αυτό (“Πιςτοποιητικϐ Καλόσ
Λειτουργύασ ό Good Standing Certificate”). Με την ύδια απϐφαςη προβλϋπονται
τυχϐν πρϐςθετεσ πληροφορύεσ που θα μπορεύ να περιϋχει το πιςτοποιητικϐ, η
διαδικαςύα χορόγηςόσ του, το κϐςτοσ χορόγηςησ και η διϊρκεια ιςχϑοσ του. Σο
πιςτοποιητικϐ αυτϐ αποδεικνϑει κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ του την ϑπαρξη τησ
εταιρεύασ ϋναντι του Δημοςύου και τρύτων. Η τυχϐν επελθοϑςα λϑςη τησ
εταιρεύασ κατϊ τη διϊρκεια ιςχϑοσ του πιςτοποιητικοϑ δεν αντιτϊςςεται ςτον
λαβϐντα τοϑτο, εκτϐσ αν αυτϐσ γνώριζε ό ϐφειλε να γνωρύζει τη λϑςη.
Ωρθρο 171
Αναβύωςη, ςυγχώνευςη και διϊςπαςη τησ λυθεύςασ εταιρεύασ
1. Αν η εταιρεύα λϑθηκε λϐγω παρϐδου του χρϐνου διϊρκειϊσ τησ ό με απϐφαςη τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ, η εταιρεύα αναβιώνει με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ των
μετϐχων, που λαμβϊνεται με αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα. Με την απϐφαςη
αυτό η εταιρεύα μπορεύ να αναβιώςει και ωσ εταιρεύα ϊλλησ μορφόσ, εφϐςον
τηρηθοϑν οι ςχετικϋσ προϒποθϋςεισ για τη ςϑςταςη τησ τελευταύασ. Η αναβύωςη
τελεύ υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι τα ύδια κεφϊλαια τησ εταιρεύασ δεν εύναι κατώτερα
του ελϊχιςτου κεφαλαύου που προβλϋπεται για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ ό τισ
εταιρεύεσ ϊλλησ μορφόσ.
2. Αν η εταιρεύα λϑθηκε λϐγω κόρυξόσ τησ ςε πτώχευςη και επόλθε περϊτωςη των
εργαςιών τησ πτώχευςησ λϐγω τελεςύδικησ επικϑρωςησ του ςχεδύου
αναδιοργϊνωςησ ό εξϐφληςησ ϐλων των πτωχευτικών πιςτωτών, ςϑμφωνα με την
παρ. 1 του ϊρθρου 164 του Πτωχευτικοϑ Κώδικα, εύναι δυνατό η αναβύωςη τησ
εταιρεύασ με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ των μετϐχων, που λαμβϊνεται με
αυξημϋνη απαρτύα και πλειοψηφύα. Σο δεϑτερο και το τρύτο εδϊφιο τησ
προηγοϑμενησ παραγρϊφου εφαρμϐζονται και ςτην περύπτωςη αυτό.
3. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 68 ϋωσ και 78Α, 79Α και 80 κ.ν. 2190/1920
εφαρμϐζονται και ςτην περύπτωςη που εταιρεύα ό εταιρεύεσ ϋχουν λυθεύ λϐγω
παρϐδου του χρϐνου διϊρκειασ ό με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, καθώσ
επύςησ και ςτην περύπτωςη που μετϊ την κόρυξη τησ εταιρεύασ ό των εταιρειών ςε
πτώχευςη επικυρώθηκε τελεςύδικα το ςχϋδιο αναδιοργϊνωςησ ό εξοφλόθηκαν
ϐλοι οι πτωχευτικού πιςτωτϋσ ςϑμφωνα με την παρ. 1 του ϊρθρου 164 του
Πτωχευτικοϑ Κώδικα. Η ςυγχώνευςη τελεύ υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι τα ύδια
κεφϊλαια τησ απορροφώςασ ό τησ νϋασ εταιρςεύασ δεν εύναι κατώτερα του
ελϊχιςτου κεφαλαύου που προβλϋπεται για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ.
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4. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 81 ϋωσ και 89 κ.ν. 2190/1920 εφαρμϐζονται και
ςτην περύπτωςη που εταιρεύα ϋχει λυθεύ λϐγω παρϐδου του χρϐνου διϊρκειασ ό
με απϐφαςη τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ, καθώσ επύςησ και ςτην περύπτωςη που
μετϊ την κόρυξη τησ εταιρεύασ ςε πτώχευςη επικυρώθηκε τελεςύδικα το ςχϋδιο
αναδιοργϊνωςησ ό εξοφλόθηκαν ϐλοι οι πτωχευτικού πιςτωτών, ςϑμφωνα με
την παρ. 1 του ϊρθρου 164 του Πτωχευτικοϑ Κώδικα. Η διϊςπαςη τελεύ υπϐ την
προϒπϐθεςη ϐτι τα ύδια κεφϊλαια κϊθε επωφελοϑμενησ εταιρεύασ δεν εύναι
κατώτερα του ελϊχιςτου κεφαλαύου που προβλϋπεται για τισ ανώνυμεσ
εταιρεύεσ.
5. τισ περιπτώςεισ των προηγουμϋνων δϑο παραγρϊφων η ολοκλόρωςη τησ
ςυγχώνευςησ ό τησ διϊςπαςησ επϊγονται την αναβύωςη τησ απορροφώςασ ό τησ
επωφελοϑμενησ εταιρεύασ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ: ΑΛΛΟΔΑΠΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ
Ωρθρο 172
Πρϊξεισ και ςτοιχεύα υποκαταςτημϊτων εταιρειών ϊλλων κρατών μελών
ςτισ οπούεσ εφαρμόζεται η Οδηγύα (ΕΕ) 2017/1132
1. Οι πρϊξεισ και τα ςτοιχεύα που αφοροϑν ςτα υποκαταςτόματα, τα οπούα ϋχουν
ιδρϑςει ςτην Ελλϊδα εταιρεύεσ κρατών μελών υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα. Ωσ
εταιρεύεσ κρατών μελών νοοϑνται οι εταιρεύεσ κρατών μελών του Ευρωπαώκοϑ
Οικονομικοϑ Φώρου (ΕΟΦ), ςτισ οπούεσ εφαρμϐζεται η Οδηγύα (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ
L 169/46 τησ 30.6.2017), ϐπωσ ιςχϑει, ςε ςυνδυαςμϐ με την Απϐφαςη τησ Μεικτόσ
Επιτροπόσ του ΕΟΦ αριθ. 56/2010 τησ 30.4.2010 (ΕΕ L 181 τησ 15.7.2010).
2. Η δημοςιϐτητα ςϑμφωνα με την παρ. 1 αφορϊ ςτισ ακϐλουθεσ πρϊξεισ και
ςτοιχεύα:
α) Σην ιδρυτικό πρϊξη και το καταςτατικϐ, εϊν αυτϐ αποτελεύ αντικεύμενο
χωριςτόσ πρϊξησ, καθώσ και των τροποποιόςεων των εγγρϊφων,
β) τη βεβαύωςη του μητρώου, ςτο οπούο ϋχει καταχωριςθεύ η εταιρεύα,
γ) την ταχυδρομικό ό ϊλλη διεϑθυνςη του υποκαταςτόματοσ,
δ) την αναφορϊ των δραςτηριοτότων του υποκαταςτόματοσ,
ε) το μητρώο ςτο οπούο ϋχει ανοιχθεύ για την εταιρεύα ο φϊκελοσ που αναφϋρει το
ϊρθρο 16 τησ οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1132 καθώσ και ο αριθμϐσ εγγραφόσ τησ ςτο
μητρώο αυτϐ,
ςτ) την επωνυμύα και τη μορφό τησ εταιρεύασ, καθώσ και την επωνυμύα του
υποκαταςτόματοσ, εϊν δεν εύναι η ύδια με την επωνυμύα τησ εταιρεύασ,
ζ) το διοριςμϐ, τη λόξη των καθηκϐντων, καθώσ και τα ατομικϊ ςτοιχεύα
ταυτϐτητοσ των προςώπων, που ϋχουν την εξουςύα να δεςμεϑουν την εταιρεύα
ϋναντι τρύτων και να την εκπροςωποϑν ενώπιον δικαςτηρύου:
– ωσ προβλεπϐμενα απϐ το νϐμο ϐργανα διούκηςησ τησ εταιρεύασ ό ωσ μϋλη ενϐσ
τϋτοιου οργϊνου ςϑμφωνα με τη δημοςιϐτητα που λαμβϊνει χώρα για την εταιρεύα
βϊςει του ϊρθρου 14 ςτοιχ. δ΄ τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1132,
– ωσ μϐνιμοι εκπρϐςωποι τησ εταιρεύασ για τη δραςτηριϐτητα του
υποκαταςτόματοσ, με μνεύα τησ ϋκταςησ των αρμοδιοτότων τουσ,
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η) τη λϑςη τησ εταιρεύασ, το διοριςμϐ, τα ατομικϊ ςτοιχεύα ταυτϐτητοσ και τισ
εξουςύεσ των εκκαθαριςτών, καθώσ και την περϊτωςη τησ εκκαθϊριςησ ςϑμφωνα
με τη δημοςιϐτητα που λαμβϊνει χώρα για την εταιρεύα, που προβλϋπεται ςτο
ϊρθρο 14 ςτοιχεύα η), ι) και ια) τησ οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1132, ϐπωσ επύςησ τη
διαδικαςύα πτώχευςησ, πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό ϊλλη ανϊλογη διαδικαςύα,
ςτην οπούα υπϐκειται η εταιρεύα,
θ) τα λογιςτικϊ ϋγγραφα (χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ) τησ εταιρεύασ, ϐπωσ
καταρτύςθηκαν, ελϋγχθηκαν και δημοςιεϑθηκαν κατϊ το δύκαιο του κρϊτουσ
μϋλουσ, απϐ το οπούο διϋπεται η εταιρεύα και ςϑμφωνα με τισ Οδηγύεσ 2013/34/ΕΕ
και 2006/43/ΕΚ. Σο παρϐν δεν εφαρμϐζεται ςτα υποκαταςτόματα, τα οπούα ϋχουν
ιδρϑςει τα πιςτωτικϊ και χρηματοπιςτωτικϊ ιδρϑματα που αποτελοϑν αντικεύμενο
τησ Οδηγύασ 89/117/ΕΟΚ,
ι) το κλεύςιμο του υποκαταςτόματοσ.
Ωρθρο 173
Πρϊξεισ και ςτοιχεύα υποκαταςτημϊτων εταιρειών τρύτων χωρών
1. Οι πρϊξεισ και τα ςτοιχεύα που αφοροϑν ςτα υποκαταςτόματα, που ϋχουν
ιδρϑςει ςτην Ελλϊδα εταιρεύεσ, οι οπούεσ διϋπονται απϐ το δύκαιο μη κρϊτουσ
μϋλουσ, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 1 του προηγοϑμενου ϊρθρου, ϋχουν ϐμωσ νομικϐ
τϑπο ανϊλογο με τουσ αναφερϐμενουσ ςτην Οδηγύα (ΕΕ) 2017/1132,
υποβϊλλονται ςε δημοςιϐτητα. Η δημοςιϐτητα αφορϊ ςτισ ακϐλουθεσ πρϊξεισ και
ςτοιχεύα:
α) τα αναφερϐμενα ςτα ςτοιχ. α΄, γ΄, δ΄, ςτ΄, η΄ και ι΄ του προηγουμϋνου ϊρθρου,
β) το δύκαιο του κρϊτουσ, απϐ το οπούο διϋπεται η εταιρεύα,
γ) εϊν το παραπϊνω δύκαιο το προβλϋπει, το μητρώο, ςτο οπούο η εταιρεύα εύναι
εγγεγραμμϋνη και τον αριθμϐ εγγραφόσ τησ ςτο μητρώο αυτϐ,
δ) τη μορφό, την ϋδρα και το αντικεύμενο τησ εταιρεύασ, καθώσ και τουλϊχιςτον μύα
φορϊ το χρϐνο, το ποςϐ του καλυφθϋντοσ κεφαλαύου, εϊν τα ςτοιχεύα αυτϊ δεν
περιϋχονται ςτα παραπϊνω ϋγγραφα,
ε) το διοριςμϐ, τη λόξη των καθηκϐντων, καθώσ και τα ςτοιχεύα ταυτϐτητοσ των
προςώπων που ϋχουν την εξουςύα να δεςμεϑουν την εταιρεύα ϋναντι τρύτων και να
την εκπροςωποϑν ενώπιον δικαςτηρύου:
– ωσ νϐμιμα προβλεπϐμενα ϐργανα τησ εταιρεύασ ό ωσ μϋλη ενϐσ τϋτοιου οργϊνου,
– ωσ μϐνιμοι εκπρϐςωποι τησ εταιρεύασ για τη δραςτηριϐτητα του
υποκαταςτόματοσ, με μνεύα τησ ϋκταςησ των εξουςιών τουσ και ενδεχϐμενησ
δυνατϐτητασ να αςκοϑν τισ εξουςύεσ αυτϋσ μϐνοι,
ςτ) τα λογιςτικϊ ϋγγραφα (χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ) τησ εταιρεύασ, με
εξαύρεςη τα λογιςτικϊ ϋγγραφα των πιςτωτικών και χρηματοπιςτωτικών
ιδρυμϊτων, ϐπωσ καταρτύςθηκαν, ελϋγχθηκαν και δημοςιεϑθηκαν κατϊ το δύκαιο
του κρϊτουσ, απϐ το οπούο διϋπεται η εταιρεύα.
2. Οι ετόςιεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ δημοςιεϑονται εντϐσ τησ
επϐμενησ χρόςεωσ με τη λογιςτικό κατϊςταςη των εργαςιών του
υποκαταςτόματοσ.
Ωρθρο 174
Γενικϋσ διατϊξεισ για τη δημοςιότητα των αλλοδαπών εταιρειών
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1. Οι αλλοδαπϋσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ υποχρεοϑνται πριν απϐ την εγκατϊςταςη ςτην
Ελλϊδα υποκαταςτόματϐσ τουσ να καταχωρόςουν ςτο Γ.Ε.ΜΗ. τα ςτοιχεύα που
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 172 ό, κατϊ περύπτωςη, ςτο ϊρθρο 173. Κϊθε
μεταγενϋςτερη μεταβολό των ςτοιχεύων αυτών πρϋπει να καταχωρύζεται ϊμεςα
ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Όταν η δημοςιϐτητα που επιβϊλλεται να γύνεται για το υποκατϊςτημα διαφϋρει
απϐ τη δημοςιϐτητα που επιβϊλλεται να γύνεται για την εταιρεύα, η πρώτη
υπεριςχϑει για τισ εργαςύεσ που διενεργοϑνται με το υποκατϊςτημα.
3. Όταν ςτην Ελλϊδα ϋχουν ιδρυθεύ περιςςϐτερα του ενϐσ υποκαταςτόματα απϐ
την ύδια εταιρεύα, η δημοςιϐτητα που προβλϋπεται παραπϊνω ςχετικϊ με την
ιδρυτικό πρϊξη και το καταςτατικϐ, καθώσ και τα λογιςτικϊ ϋγγραφα, ϐπωσ αυτϊ
αναφϋρονται ςτο ςτοιχ. θ’ του ϊρθρου 172 και ςτο ςτοιχεύο ςτ’ του ϊρθρου 173,
μπορεύ να γύνεται μϋςω τησ υπηρεςύασ Γ.Ε.ΜΗ. ενϐσ απϐ τα υποκαταςτόματα κατ’
επιλογόν τησ εταιρεύασ.
4. Εφϐςον τηρόθηκαν οι ςχετικϋσ διατυπώςεισ δημοςιϐτητασ για το διοριςμϐ
των μονύμων εκπροςώπων αλλοδαπόσ ανώνυμησ εταιρεύασ για τη
δραςτηριϐτητα του υποκαταςτόματοσ, δεν αντιτϊςςεται ςτουσ τρύτουσ
οποιοδόποτε ελϊττωμα ςχετικϊ με το διοριςμϐ των προςώπων αυτών, εκτϐσ αν
η εταιρεύα αποδεύξει ϐτι οι τρύτοι γνώριζαν το ελϊττωμα. Επύςησ δεν
αντιτϊςςεται ςτουσ τρύτουσ οποιοςδόποτε περιοριςμϐσ ςτην εξουςύα των
προςώπων αυτών, που τυχϐν προκϑπτει απϐ το δύκαιο που διϋπει την εταιρεύα,
εφϐςον δεν ϋχει υποβληθεύ ςε δημοςιϐτητα κατϊ τα ϊρθρα 172 και 173, εκτϐσ
αν η εταιρεύα αποδεύξει ϐτι οι τρύτοι γνώριζαν τον περιοριςμϐ ό δεν μποροϑςαν,
λαμβανομϋνων υπϐψη των περιςτϊςεων, να τον αγνοοϑν.
Ωρθρο 175
Ϊγγραφα τησ αλλοδαπόσ εταιρεύασ
1. Κϊθε ϋγγραφο τησ εταιρεύασ, ϋντυπο ό μη, περιλαμβανομϋνων των επιςτολών και
των εγγρϊφων παραγγελύασ, που χρηςιμοποιεύται απϐ υποκατϊςτημα ςτην
Ελλϊδα αλλοδαπόσ ανώνυμησ εταιρεύασ φϋρει, εκτϐσ των ενδεύξεων που
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 14, και την ϋνδειξη του αριθμοϑ καταχώριςησ του
υποκαταςτόματοσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Προκειμϋνου για εταιρεύεσ μη διεπϐμενεσ απϐ το δύκαιο κρϊτουσ μϋλουσ και εφ’
ϐςον το δύκαιο τησ χώρασ απϐ το οπούο διϋπεται η εταιρεύα προβλϋπει την
καταχώριςη ςε μητρώο, πρϋπει να δηλώνονται επύςησ το μητρώο καταχώριςησ
τησ εταιρεύασ και ο αριθμϐσ καταχώριςόσ τησ ςτο μητρώο αυτϐ.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΓ: ΠΟΙΝΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Ωρθρο 176
Χευδεύσ ό παραπλανητικϋσ δηλώςεισ προσ το κοινό
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Σιμωρεύται με φυλϊκιςη και με χρηματικό ποινό απϐ 10.000 μϋχρι 100.000 ευρώ
ο ιδρυτόσ, το μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό ο διευθυντόσ τησ εταιρεύασ, ο
οπούοσ εν γνώςει του προβαύνει ςε ψευδό ό παραπλανητικό δόλωςη προσ το
κοινϐ,
α) που αφορϊ την κϊλυψη ό την καταβολό του κεφαλαύου, ό
β) με ςκοπϐ την εγγραφό ςε τύτλουσ που εκδύδει η εταιρεύα και αφορϊ ςτοιχεύα
αυτόσ, τα οπούα αςκοϑν ουςιώδη επιρροό επύ των εταιρικών υποθϋςεων.
Ωρθρο 177
Παραβϊςεισ μελών διοικητικού ςυμβουλύου
Σιμωρεύται με φυλϊκιςη και με χρηματικό ποινό απϐ 10.000 μϋχρι 100.000 ευρώ
το μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, το οπούο:
1. Εν γνώςει του ςυντϊςςει ό εγκρύνει ανακριβεύσ ό παραπλανητικϋσ
χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ ό τισ ενοποιημϋνεσ
χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ, που οφεύλει να ςυντϊξει, ό τισ ςυντϊςςει
κατϊ παρϊβαςη του νϐμου. Ποινό δεν επιβϊλλεται ςε περύπτωςη επουςιωδών
ελλεύψεων, που δεν επηρεϊζουν τη ςυνολικό εικϐνα των καταςτϊςεων.
2. Προβαύνει ςε διανομό κερδών ό ϊλλων ωφελημϊτων ςε μετϐχουσ τησ
εταιρεύασ ό τρύτο πρϐςωπο, που δεν προκϑπτουν απϐ τισ χρηματοοικονομικϋσ
καταςτϊςεισ τησ εταιρεύασ ό χωρύσ να ϋχουν ςυνταχθεύ χρηματοοικονομικϋσ
καταςτϊςεισ ό με βϊςη χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ που εν γνώςει του
εύναι ανακριβεύσ ό παραπλανητικϋσ ό ςυντϊχθηκαν κατϊ παρϊβαςη του νϐμου.
3. Εν γνώςει του εξαγορϊζει εξαγορϊςιμεσ μετοχϋσ, κατϊ παρϊβαςη του ϊρθρου
39 ό προκαλεύ την απϐκτηςη απϐ την εταιρεύα ιδύων μετοχών τησ ό τύτλων
κτόςησ μετοχών τησ ό μετοχών τησ μητρικόσ τησ ό τύτλων κτόςησ μετοχών τησ
μητρικόσ τησ, κατϊ παρϊβαςη των ϊρθρων 48, 49, 52 ό 57 του παρϐντοσ.
4. Φορηγεύ προκαταβολό, δϊνειο ό εγγϑηςη εύτε επιβαρϑνοντασ την εταιρεύα, με
ςκοπϐ να αποκτόςει τρύτοσ μετοχϋσ αυτόσ, εύτε επιβαρϑνοντασ θυγατρικό τησ με
ςκοπϐ να αποκτόςει τρύτοσ μετοχϋσ τησ μητρικόσ τησ, κατϊ παρϊβαςη του ϊρθρου
51.
5. Εν γνώςει του ςυντϊςςει αναληθό ό ελλιπό ϋκθεςη διαχεύριςησ ό ϊλλη
υποχρεωτικό κατϊ το νϐμο ετόςια ϋκθεςη.
Ωρθρο 178
Παραβϊςεισ ελεγκτών
Σιμωρεύται με φυλϊκιςη μϋχρι τριών (3) ετών ό με χρηματικό ποινό απϐ 10.000
μϋχρι 50.000 ευρώ ό και με τισ δϑο ποινϋσ:
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1. Ο τακτικϐσ ελεγκτόσ ανώνυμησ εταιρεύασ, ο οπούοσ θεωρεύ οικονομικό
κατϊςταςη αυτόσ που εν γνώςει του ϋχει καταρτιςθεύ κατϊ παρϊβαςη των
διατϊξεων του νϐμου.
2. Ο τακτικϐσ ελεγκτόσ ανώνυμησ εταιρεύασ ό ο διενεργών ϋκτακτο ϋλεγχο, ο οπούοσ
παραβιϊζει το καθόκον εχεμϑθειασ που ϋχει εκ του νϐμου. Η ποινικό δύωξη αςκεύται
μϐνο με ϋγκληςη τησ εταιρεύασ.
Ωρθρο 179
Παραβϊςεισ ςχετικϋσ με την εύρυθμη λειτουργύα τησ εταιρεύασ
Σιμωρεύται με φυλϊκιςη μϋχρισ ενϐσ (1) ϋτουσ ό με χρηματικό ποινό απϐ 5.000
μϋχρι 30.000 ευρώ:
1. Όποιοσ ςυνϊπτει για λογαριαςμϐ τησ εταιρεύασ ςϑμβαςη, για την οπούα
απαιτεύται προηγοϑμενη ϊδεια κατϊ το ϊρθρο 100, αν η ϊδεια δεν δϐθηκε. Σο
αξιϐποινο αύρεται αν η ϊδεια δοθεύ κατϊ το ϊρθρο 100 μετϊ την ςϑναψη τησ
ςϑμβαςησ.
2. Σο μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου το οπούο παραβιϊζει την υποχρϋωςη
πιςτοπούηςησ καταβολόσ του κεφαλαύου εντϐσ τησ προθεςμύασ που ορύζεται ςτο
ϊρθρο 20 ό προβαύνει ςε ψευδό πιςτοπούηςη τησ εν λϐγω καταβολόσ,
3. Σο μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου που παραλεύπει να ςυντϊξει ό
ςυντϊςςει εκπρϐθεςμα τισ ετόςιεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ τησ
εταιρεύασ ό τισ ενοποιημϋνεσ χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ, που οφεύλει να
ςυντϊξει, ό την ετόςια ϋκθεςη διαχεύριςησ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου ό την
ενοποιημϋνη ϋκθεςη διαχεύριςησ, που οφεύλει να ςυντϊξει, ό ϊλλη υποχρεωτικό
κατϊ το νϐμο ετόςια ϋκθεςη.
4. Σο μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου που παραβιϊζει την υποχρϋωςη
αναπροςαρμογόσ του κεφαλαύου τησ εταιρεύασ, ϐταν τοϑτο επιβϊλλεται απϐ τον
νϐμο.
5. Όποιοσ παρακωλϑει τη διενϋργεια ελϋγχου τησ εταιρεύασ απϐ τουσ τακτικοϑσ
ελεγκτϋσ ό τουσ ελεγκτϋσ που ϋχουν οριςθεύ για την διενϋργεια εκτϊκτου
ελϋγχου ό δεν παρϋχει ςε αυτοϑσ τισ πληροφορύεσ που οφεύλει να παρϊςχει και
οι οπούεσ του ζητοϑνται νομύμωσ.
Ωρθρο 180
Παραβϊςεισ ςχετικϋσ με τισ ςυνελεύςεισ μετόχων και ομολογιούχων
Σιμωρεύται με χρηματικό ποινό απϐ 5.000 μϋχρι 15.000 ευρώ:
1. Όποιοσ παραλεύπει να ςυγκαλϋςει γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων ό
ομολογιοϑχων ό να ςυμπεριλϊβει οριςμϋνο θϋμα ςτην ημερόςια διϊταξη κατϊ
παρϊβαςη του παρϐντοσ νϐμου ό του προγρϊμματοσ ϋκδοςησ ομολογιών. Αν η
υποχρϋωςη ςϑγκληςησ γενικόσ ςυνϋλευςησ ό προςθόκησ θϋματοσ ςτην
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ημερόςια διϊταξη ανακϑψει μετϊ απϐ αύτηςη μετϐχου ό ομολογιοϑχου, η
ποινικό δύωξη αςκεύται μϐνο με ϋγκληςη αυτοϑ.
2. Όποιοσ εν γνώςει του μετϋχει ςε γενικό ςυνϋλευςη μετϐχων ό ομολογιοϑχων
ό ψηφύζει χωρύσ να ϋχει το δικαύωμα αυτϐ.
3. Σο μϋλοσ του διοικητικοϑ ςυμβουλύου που παραβιϊζει την υποχρϋωςη
παροχόσ πληροφοριών ςε μετϐχουσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 141. Η ποινικό δύωξη
αςκεύται μϐνο με ϋγκληςη εκεύνου που υπϋβαλε το αύτημα παροχόσ
πληροφοριών και με την προϒπϐθεςη ϐτι η ϊρνηςη παροχόσ πληροφοριών
κρύθηκε αβϊςιμη απϐ το δικαςτόριο ςϑμφωνα με την παρ. 8 του ϊρθρου 141.
Ωρθρο 181
Γενικό διϊταξη
Οι παραπϊνω ποινικϋσ διατϊξεισ δεν αποκλεύουν την εφαρμογό ϊλλων γενικών ό
ειδικών ποινικών διατϊξεων, αν ςυντρϋχουν οι προϒποθϋςεισ τουσ.

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΔ: ΣΕΛΙΚΕ ΚΑΙ ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ
Ωρθρο 182
Σελικϋσ διατϊξεισ
1. Η ιςχϑσ του παρϐντοσ νϐμου αυτοϑ αρχύζει απϐ τη δημοςύευςό του ςτην
Εφημερύδα τησ Κυβερνόςεωσ, εκτϐσ αν ορύζεται διαφορετικϊ.
2. Ειδικϋσ διατϊξεισ εταιρικοϑ δικαύου για ειδικοϑσ τϑπουσ εταιρειών, ϐπωσ τα
πιςτωτικϊ ιδρϑματα, ό για ςυγκεκριμϋνεσ εταιρεύεσ, δεν θύγονται απϐ τισ
διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου.
3. Απϐ την ϋναρξη ιςχϑοσ του παρϐντοσ νϐμου καταργοϑνται τα ϊρθρα 1 ϋωσ
63δ και 90 ϋωσ 146 του κωδικοποιημϋνου νϐμου 2190/1920, ϐπωσ ϋχουν
τροποποιηθεύ και ιςχϑουν.
4. Ο νϐμοσ 3016/2002 για την εταιρικό διακυβϋρνηςη, θϋματα μιςθολογύου και
ϊλλεσ διατϊξεισ, παραμϋνει ςε ιςχϑ.
5. Σο ϊρθρο 3 του αναγκαςτικοϑ νϐμου 148/1967 καταργεύται.
6. Προςτύθεται παρϊγραφοσ 4 ςτο ϊρθρο 16 Ν. 3401/2005 (Α’ 257), ωσ εξόσ:
«ε περύπτωςη ϊςκηςησ δικαιώματοσ υπαναχώρηςησ επύ ϋκδοςησ νϋων
μετοχών απϐ ελληνικό ανώνυμη εταιρεύα και ςτο μϋτρο που δεν εύναι εφικτό
η εκ νϋου εμπρϐθεςμη διϊθεςη των μετοχών επύ των οπούων αςκόθηκε το
δικαύωμα υπαναχώρηςησ, το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο προςαρμϐζει ςτο
καταςτατικϐ το ϑψοσ του κεφαλαύου, ώςτε να ληφθοϑν υπϐψη τα
αποτελϋςματα τησ υπαναχώρηςησ».

132

7. Καταργοϑνται τα ϊρθρα 1 ϋωσ 9 και 12 του Ν. 3156/2003 (Α’ 157). Η παρ. 4
του ϊρθρου 2 του Ν. 3156/2003, που προςτϋθηκε με την παρ. 1 ϊρθρου
δεϑτερου Ν. 4050/2012 (Α’ 36), καθώσ και τα λοιπϊ ϊρθρα του Ν.
3156/2003 παραμϋνουν ςε ιςχϑ.
8. Σο ϊρθρο 4 Ν. 876/1979 καταργεύται.
9. Καταργεύται η δεϑτερη παρϊγραφοσ του ϊρθρου 9 Ν. 876/1979.
10. Καταργεύται το προεδρικϐ διϊταγμα 30/1988 (Α 13).
11. Όπου διϊταξη νϐμου παραπϋμπει ςε διατϊξεισ του κ.ν. 2190/1920 ό του Ν.
3156/2003, οι οπούεσ καταργοϑνται δυνϊμει του παρϐντοσ ϊρθρου, με την
ϋναρξη ιςχϑοσ του παρϐντοσ νϐμου η παραπομπό αυτό νοεύται ϐτι
αναφϋρεται ςτισ αντύςτοιχεσ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου. Αντύςτοιχα,
ϐπου ςτον Ν. 3156/2003 γύνεται αναφορϊ ςε «ομολογιακϐ δϊνειο του νϐμου
αυτοϑ» νοεύται ομολογιακϐ δϊνειο του παρϐντοσ νϐμου.
12. Με απϐφαςη του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ προςαρμϐζεται το
πρϐτυπο καταςτατικϐ τησ ανώνυμησ εταιρεύασ (απϐφαςη υπ’ αριθμ.
31637/2017 του Τπουργοϑ Οικονομύασ και Ανϊπτυξησ, Β’ 928) ςτισ
διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου.
Ωρθρο 183
Προςαρμογό καταςτατικού και ελϊχιςτου κεφαλαύου των ανωνύμων
εταιρειών
1. Οι υφιςτϊμενεσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ μποροϑν να εναρμονύςουν τα
καταςτατικϊ τουσ ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου. Η απϐφαςη
τροποπούηςησ του καταςτατικοϑ για τον ςκοπϐ αυτϐν, μπορεύ να ληφθεύ με
απλό απαρτύα και πλειοψηφύα, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι η ςχετικό απϐφαςη τησ
γενικόσ ςυνϋλευςησ θα ληφθεύ εντϐσ ϋτουσ απϐ την θϋςη ςε ιςχϑ των ρυθμύςεων
του παρϐντοσ νϐμου. Μεταγενϋςτερη εναρμϐνιςη, καθώσ και υιοθϋτηςη ςτο
καταςτατικϐ δυνητικών ρυθμύςεων ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ,
γύνεται κατϊ τισ γενικϋσ διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου.
2. Ανώνυμεσ εταιρεύεσ που κατϊ τη θϋςη ςε ιςχϑ του παρϐντοσ νϐμου ϋχουν
κεφϊλαιο κϊτω των 25.000 ευρώ, θα πρϋπει το βραδϑτερο μϋχρι την 31η
Δεκεμβρύου 2019 να το αυξόςουν ςε 25.000 ευρώ ό να μετατραποϑν ςε εταιρεύα
ϊλλησ μορφόσ. Η απϐφαςη αυτό λαμβϊνεται με απλό απαρτύα και πλειοψηφύα.
Μετϊ την παρϋλευςη τησ προθεςμύασ αυτόσ δεν θα επιτρϋπεται οποιαδόποτε
νεϐτερη καταχώριςη ςτο Γ.Ε.ΜΗ., μϋχρισ ϐτου ςυντελεςθεύ η αϑξηςη.
Ωρθρο 184
Κατϊργηςη ανωνύμων μετοχών
1. Απϐ την ϋναρξη ιςχϑοσ του παρϐντοσ νϐμου, οι ελληνικϋσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ
δεν μποροϑν πλϋον να εκδύδουν ανώνυμεσ μετοχϋσ. Ανώνυμεσ μετοχϋσ που ϋχουν
εκδοθεύ απϐ ελληνικϋσ ανώνυμεσ εταιρεύεσ ονομαςτικοποιοϑνται αυτοδύκαια
την 1η Ιανουαρύου 2020.
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2. Για την αντικατϊςταςη των ανωνϑμων τύτλων με ονομαςτικοϑσ
ακολουθοϑνται οι διατϊξεισ του καταςτατικοϑ, που αφοροϑν τη διαδικαςύα
μετατροπόσ ανωνϑμων μετοχών ςε ονομαςτικϋσ. Αν το καταςτατικϐ δεν
προβλϋπει με πληρϐτητα τη διαδικαςύα αυτό, ακολουθεύται η διαδικαςύα των
επϐμενων παραγρϊφων.
3. Η εταιρεύα υποχρεοϑται με απϐφαςη που λαμβϊνει το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο
το αργϐτερο την 1η Ιουλύου 2019 να ανακοινώςει μϋςω του Γ.Ε.ΜΗ. και με ϊλλα
πρϐςφορα μϋςα τον τρϐπο με τον οπούο οι μϋτοχοι ό ϊλλοι δικαιοϑχοι θα πρϋπει
να αναγεύλουν ςτην εταιρεύα τα επύ των μετοχών δικαιώματϊ τουσ, ώςτε να
εγγραφοϑν ςτο κατϊ το ϊρθρο 41 βιβλύο μετϐχων και να εκδοθοϑν οι νϋοι τύτλοι.
Μετϊ την 1η Ιανουαρύου 2020 και ενϐςω οι μϋτοχοι ό ϊλλοι δικαιοϑχοι δεν
ϋχουν αναγγεύλει τα δικαιώματϊ τουσ, οι μετοχϋσ δεν παρϋχουν μετοχικϊ
δικαιώματα οϑτε και μποροϑν να μεταβιβαςθοϑν. Για την αναςτολό ϊςκηςησ
των μετοχικών δικαιωμϊτων η παρ. 1 του ϊρθρου 50 εφαρμϐζεται αναλϐγωσ.
4. Με την απϐφαςη του διοικητικοϑ ςυμβουλύου, που λαμβϊνεται ςϑμφωνα με
την προηγοϑμενη παρϊγραφο, εξειδικεϑεται με ςαφόνεια ο τρϐποσ αναγγελύασ
των δικαιωμϊτων, ορύζεται δε και ο τρϐποσ με τον οπούο θα εκδοθοϑν και θα
παραδοθοϑν ςτουσ μετϐχουσ και ϊλλουσ δικαιοϑχουσ οι νϋοι ονομαςτικού
μετοχικού τύτλοι. Η εταιρεύα δεν υποχρεοϑται να παραδώςει μετοχικοϑσ τύτλουσ,
αν οι ονομαςτικϋσ μετοχϋσ εκδοθοϑν ςε λογιςτικό μορφό ςϑμφωνα με το νϐμο ό
η εταιρεύα δεν ϋχει υποχρϋωςη ϋκδοςησ μετοχικών τύτλων, ςϑμφωνα με την παρ.
6 του ϊρθρου 40.
5. Αν το διοικητικϐ ςυμβοϑλιο δεν προβεύ ςτισ παραπϊνω ενϋργειεσ μϋχρι την
31η Δεκεμβρύου 2019, κϊθε μϋτοχοσ που ϋχει ανώνυμεσ μετοχϋσ μπορεύ να
ζητόςει απϐ το δικαςτόριο με τη διαδικαςύα των αςφαλιςτικών μϋτρων να
υποχρεωθεύ η εταιρεύα να εγγρϊψει τον αιτοϑντα ςτο βιβλύο μετϐχων και να
εκδώςει και να παραδώςει ςε αυτϐν νϋεσ ονομαςτικϋσ μετοχϋσ.
6. τισ εταιρεύεσ με μετοχϋσ που εύναι ειςηγμϋνεσ ςε ρυθμιζϐμενη αγορϊ ό ςε
ΠΜΔ, για την καταγραφό των δικαιοϑχων ακολουθοϑνται οι κανϐνεσ για τη
νομιμοπούηςη των μετϐχων ενϐψει ςυμμετοχόσ ςε γενικό ςυνϋλευςη. Επιμϋρουσ
ζητόματα τησ αντικατϊςταςησ των ανωνϑμων ειςηγμϋνων μετοχών με
ονομαςτικϋσ ρυθμύζονται με απϐφαςη τησ Επιτροπόσ Κεφαλαιαγορϊσ.
7. Μϋχρι την 31η Δεκεμβρύου 2019 για τισ υφιςτϊμενεσ ανώνυμεσ μετοχϋσ
ιςχϑουν οι ακϐλουθεσ ρυθμύςεισ:
α) ε περύπτωςη μερικόσ καταβολόσ του κεφαλαύου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 21,
οι μετοχϋσ μϋχρι την αποπληρωμό τουσ εύναι υποχρεωτικϊ ονομαςτικϋσ.
β) Η διϊταξη του τελευταύου εδαφύου τησ παρ. 5 του ϊρθρου 26 δεν
εφαρμϐζεται ενϐςω οι μετοχϋσ δεν εύναι ονομαςτικϋσ ςτο ςϑνολϐ τουσ.
γ) Με την επιφϑλαξη ειδικών διατϊξεων για τη μεταβύβαςη των ανωνϑμων
μετοχών, οι μετοχϋσ αυτϋσ μεταβιβϊζονται ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ που
διϋπουν τη μεταβύβαςη κινητών πραγμϊτων.
δ) Σο δικαύωμα του μετϐχου ςϑμφωνα με την παρ. 4 του ϊρθρου 122 ιςχϑει
μϐνο αν ο μϋτοχοσ ϋχει ονομαςτικϋσ μετοχϋσ.
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ε) Η αποςτολό ςτουσ μετϐχουσ των χρηματοοικονομικών καταςτϊςεων, καθώσ
και των ςχετικών εκθϋςεων του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και των ελεγκτών,
ςϑμφωνα με το δεϑτερο εδϊφιο τησ παρ. 2 του ϊρθρου 123, εύναι δυνατό
εφϐςον οι μετοχϋσ εύναι ονομαςτικϋσ ςτο ςϑνολϐ τουσ.
ςτ) Η λόψη αποφϊςεων με ψηφοφορύα χωρύσ ςυνεδρύαςη, που προβλϋπεται ςτο
ϊρθρο 135, εύναι δυνατό μϐνο αν οι μετοχϋσ τησ εταιρεύασ εύναι ςτο ςϑνολϐ τουσ
ονομαςτικϋσ.
ζ) Σο δικαύωμα του μετϐχου ςϑμφωνα με το δεϑτερο εδϊφιο τησ παρ. 10 και την
παρ. 11 του ϊρθρου 141 ιςχϑει μϐνο αν ο η εταιρεύα ϋχει ονομαςτικϋσ μετοχϋσ.
η) Μϋτοχοι με ανώνυμεσ μετοχϋσ δεν μποροϑν να γύνουν μϋλη ενώςεων μετϐχων
ςϑμφωνα με το ϊρθρο 144 και να αςκοϑν δικαιώματα μϋςω των ενώςεων με τισ
μετοχϋσ αυτϋσ.
θ) Κατϊ τα λοιπϊ οι μϋτοχοι με ανώνυμεσ μετοχϋσ μποροϑν μϋχρι την 31
Δεκεμβρύου 2019 να αςκοϑν τα δικαιώματα που ϋχουν και οι μϋτοχοι με
ονομαςτικϋσ μετοχϋσ.
Ωρθρο 185
Διατϊξεισ για ϊλλεσ εταιρικϋσ μορφϋσ
1. το πεδύο εφαρμογόσ των ϊρθρων 150, 151, 152, 153 και 154 του παρϐντοσ
εμπύπτουν και προςωπικϋσ εταιρεύεσ, ϐταν ϐλοι οι ϊμεςοι ό ϋμμεςοι εταύροι
ϋχουν περιοριςμϋνη ευθϑνη λϐγω του ϐτι εύναι νομικϊ πρϐςωπα που ϋχουν τη
μορφό τησ ανώνυμησ εταιρεύασ, τησ εταιρεύασ περιοριςμϋνησ ευθϑνησ, τησ
ετερϐρρυθμησ κατϊ μετοχϋσ εταιρεύασ ό τησ ιδιωτικόσ κεφαλαιουχικόσ
εταιρεύασ.
2. το πεδύο εφαρμογόσ του ϊρθρου 154 εμπύπτουν και οι οντϐτητεσ δημοςύου
ενδιαφϋροντοσ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ Α’ του Ν. 4308/2014.

Ωρθρο 186
Μεταβατικϋσ διατϊξεισ
1. Οι ρυθμύςεισ του παρϐντοσ νϐμου τύθενται ςε εφαρμογό την 1η Ιανουαρύου
2019.
2. Οι διατϊξεισ του ϊρθρου 20 για την πιςτοπούηςη τησ καταβολόσ του
κεφαλαύου εφαρμϐζονται ςτισ περιπτώςεισ ϐπου η καταβολό αυτό πρϋπει να
λϊβει απϐ την ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ.
3. Οι διατϊξεισ του ϊρθρου 39 εφαρμϐζονται ςτισ εξαγορϋσ εξαγορϊςιμων
μετοχών που λαμβϊνουν χώρα απϐ την ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ,
ακϐμη και αν οι εξαγορϊςιμεσ μετοχϋσ εύχαν εκδοθεύ προηγουμϋνωσ.
4. Οι ρυθμύςεισ του ϊρθρου 40 παρ. 2 που προβλϋπουν νϋεσ δυνατϐτητεσ
ρϑθμιςησ απϐ το καταςτατικϐ των ζητημϊτων τόρηςησ του βιβλύου μετϐχων
ιςχϑουν και ςε υφιςτϊμενεσ εταιρεύεσ.
5. Οι ρυθμύςεισ του ϊρθρου 41 παρ. 2 για τη δυνατϐτητα να μην υπογρϊφεται
το βιβλύο μετϐχων εφαρμϐζεται ςτισ μεταβιβϊςεισ που καταχωρύζονται ςτο
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βιβλύο μετϐχων απϐ την ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ ακϐμη και αν η
ςϑμβαςη μεταβύβαςησ μετοχών εύχε ςυναφθεύ προηγουμϋνωσ.
6. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 45, 46 και 47 του παρϐντοσ νϐμου δεν
εφαρμϐζονται ςε εκκρεμεύσ διαδικαςύεσ των ϊρθρων 49α, 49β και 49γ κ.ν.
2190/1920.
7. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 59 ϋωσ και 74 εφαρμϐζονται ςτα ομολογιακϊ
δϊνεια που εκδύδονται απϐ την ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ. Σα μϋρη
δϑνανται να αποφαςύζουν με τη διαδικαςύα που προβλϋπεται για την
τροποπούηςη των ϐρων τουσ, την εφαρμογό του παρϐντοσ νϐμου και ςε
ομολογιακϊ δϊνεια που εύχαν εκδοθεύ πριν απϐ την ημερομηνύα τησ παρ. 1.
8. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 75 και 76 εφαρμϐζονται ςτουσ ιδρυτικοϑσ τύτλουσ
που εκδύδονται απϐ την ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ.
9. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 99 ϋωσ 101 εφαρμϐζονται ςε ςυμβϊςεισ που
ςυνϊπτονται απϐ την ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ.
10. Οι διατϊξεισ των ϊρθρων 109 ϋωσ 114 εφαρμϐζονται ςτη χρόςη που αρχύζει
την ημερομηνύα τησ παρ. 1.
11. Οι διατϊξεισ για τη γενικό ςυνϋλευςη εφαρμϐζονται ςε ςυνελεϑςεισ που
προςκαλοϑνται απϐ την ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ.
12. Σο προεδρικϐ διϊταγμα του ϊρθρου 144 παρ. 4 και οι υπουργικϋσ αποφϊςεισ
που προβλϋπονται ςτον παρϐντα νϐμο μποροϑν να εκδοθοϑν και πριν απϐ
την ημερομηνύα τησ παρ. 1.
13. Αιτόςεισ λϑςησ ανωνϑμων εταιρειών επύ τη βϊςει τησ περ. γ’ τησ παρ. 1 του
ϊρ. 48 κ.ν. 2190/1920, που υποβλόθηκαν πριν απϐ τη θϋςη ςε ιςχϑ του
παρϐντοσ νϐμου κρύνονται με βϊςη το ϊρθρο αυτϐ και μετϊ τη θϋςη ςε ιςχϑ
του παρϐντοσ.
14. Η προθεςμύα των τριών (3) ετών τησ παρ. 1 του ϊρθρου 169 ιςχϑει για
εκκαθαρύςεισ που αρχύζουν απϐ την ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ.
15. την περύπτωςη των εκκρεμών κατϊ τη θϋςη ςε ιςχϑ του παρϐντοσ νϐμου
εκκαθαρύςεων, η προθεςμύα των πϋντε (5) ετών τησ παρ. 2 του ϊρθρου 170
δεν ςυμπληρώνεται πριν απϐ την παρϋλευςη ϋξη (6) μηνών απϐ την ϋναρξη
ιςχϑοσ του παρϐντοσ νϐμου.
16. ε ςχϋςη με τη διαχρονικό εφαρμογό των διατϊξεων του παρϐντοσ νϐμου
που προβλϋπουν παραγραφϋσ ό αποςβεςτικϋσ προθεςμύεσ εφαρμϐζεται
αναλϐγωσ το ϊρθρο 18 του Ειςαγωγικοϑ Νϐμου του Αςτικοϑ Κώδικα.
17. ε ςχϋςη με τη διαχρονικό εφαρμογό των διατϊξεων του παρϐντοσ νϐμου
που ρυθμύζουν την ευθϑνη των μελών του διοικητικοϑ ςυμβουλύου και
ϊλλων προςώπων εφαρμϐζονται αναλϐγωσ τα ϊρθρα 24 και 25 του
Ειςαγωγικοϑ Νϐμου του Αςτικοϑ Κώδικα.
18. Οι διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου για τισ διανομϋσ κερδών εφαρμϐζονται ςτισ
διανομϋσ που αποφαςύζονται απϐ γενικϋσ ςυνελεϑςεισ που λαμβϊνουν χώρα
απϐ την ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ. Οι διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου
για τη διανομό προςωρινοϑ μερύςματοσ εφαρμϐζονται ςτισ διανομϋσ που
γύνονται με απϐφαςη διοικητικοϑ ςυμβουλύου που λαμβϊνεται απϐ την
ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ.
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19.

Διατϊξεισ του παρϐντοσ νϐμου που ορύζουν αρμοδιϐτητα δικαςτηρύων ό την
ακολουθητϋα διαδικαςύα εφαρμϐζονται ςε δύκεσ που αρχύζουν απϐ την
ημερομηνύα τησ παρ. 1 και μετϊ.
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