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Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΧΣΟ ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 
 

 

Αξζξν 1. Έλλνηα ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο – Πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξόληνο λόκνπ - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η αλψλπκε εηαηξεία είλαη θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, γηα ηα ρξέε 

ηεο νπνίαο επζχλεηαη κφλν ε ίδηα κε ηελ πεξηνπζία ηεο. Σν θεθάιαηφ ηεο δηαηξείηαη ζε 

κεηνρέο.  

 

2. Κάζε αλψλπκε εηαηξεία είλαη εκπνξηθή, έζησ θαη αλ ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη ε άζθεζε 

εκπνξηθήο επηρείξεζεο.  

 

3. Ο παξψλ λφκνο εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθφηεξσλ 

ξπζκίζεσλ γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο κε κεηνρέο ή άιινπο ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά. Οη δηαηάμεηο γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο κε κεηνρέο ή άιινπο ηίηινπο 

εηζεγκέλνπο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά εθαξκφδνληαη θαη ζε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο πξνο 

δηαπξαγκάηεπζε ζε Πνιπκεξή Μεραληζκφ Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ), κφλν φηαλ απηφ 

πξνβιέπεηαη ξεηά.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 2. Οξηζκνί - Κείκελν λόκνπ 

 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηζρχνπλ νη εμήο νξηζκνί: 

α) «ξπζκηδφκελε αγνξά»: ε ξπζκηδφκελε αγνξά θξάηνπο-κέινπο θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

πεξίπησζεο 21 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4514/2018 (Α΄ 14) θαη ηεο πεξίπησζεο 21 ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ηεο 15εο Μαΐνπ 2014 γηα ηηο αγνξέο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/92/ΔΚ θαη ηεο Οδεγίαο 

2011/61/ΔΔ (ΔΔ L 173/349 12.6.2014), 

β) κεηνρέο ή άιινη ηίηινη «εηζεγκέλνη ζε ξπζκηδφκελε αγνξά» ή απιψο «εηζεγκέλνη»: νη 

κεηνρέο ή άιινη ηίηινη πνπ είλαη εηζεγκέλνη γηα δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, 

γ) «ειεθηξνληθά κέζα»: νη ηξφπνη ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο, κέζσ δηαδηθηχνπ ή άιινπ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4514/year/2018/article/4
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/860
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δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ δηθηχνπ, νη νπνίνη επηηξέπνπλ ηελ επρεξή αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηνο 

ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ αζθάιεηα ηεο επηθνηλσλίαο, 

δ) ππνβνιή εηαηξηθήο πξάμεο ή άιινπ ζηνηρείνπ «ζε δεκνζηφηεηα»: ε δεκνζηφηεηα ηνπ 

άξζξνπ 13 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

ε) Γ.Δ.ΜΗ.: ην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν, πνπ ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί κε ην λ. 3419/2005 

(Α΄ 297), 

ζη) «θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ»: ην λνκηθφ πξφζσπν θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ Καλνληζκνχ 909/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

23εο Ινπιίνπ 2014 ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηνπ δηαθαλνληζκνχ αμηνγξάθσλ ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ηα θεληξηθά απνζεηήξηα ηίηισλ θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 98/26/ΔΚ 

θαη 2014/65/ΔΔ θαη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 236/2012 (ΔΔ L 257/28.8.2014), 

δ) «επηρείξεζε επελδχζεσλ»: ε επηρείξεζε επελδχζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 1 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4514/2018 (Α΄ 14) θαη ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 

ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ηεο 15εο Μαΐνπ 2014 γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη 

ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/92/ΔΚ θαη ηεο Οδεγίαο 2011/61/ΔΔ (ΔΔ L 173/349), 

ε) «Πνιπκεξήο Μεραληζκφο Γηαπξαγκάηεπζεο» ή «ΠΜΓ»: ν Πνιπκεξήο Μεραληζκφο 

Γηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 22 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4514/2018 θαη 

ηεο πεξίπησζεο 22 ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ηεο 15εο Μαΐνπ 2014 

γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2002/92/ΔΚ θαη 

ηεο Οδεγίαο 

2011/61/ΔΔ (ΔΔ L 173/349 12.6.2014). 

ζ) «απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία»: ε απαξηία θαη ε πιεηνςεθία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηα ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 

130 θαη ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 132, 

η) «απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία»: ε απαξηία θαη ε πιεηνςεθία πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηα ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ 

άξζξνπ 130 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 132, 

ηα) «πνιχ κηθξέο», «κηθξέο», «κεζαίεο» θαη «κεγάιεο» επηρεηξήζεηο: νη αληίζηνηρεο νληφηεηεο 

ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄ 251). Γηα ηηο λεντδξπφκελεο εηαηξείεο θαη κέρξη ηε ζχληαμε ηνπ 

πξψηνπ ηζνινγηζκνχ, σο «πνιχ κηθξέο», 

«κηθξέο» θαη «κεζαίεο» εηαηξείεο λννχληαη εθείλεο ησλ νπνίσλ ην θεθάιαην δελ ππεξβαίλεη ηα 

πνζά ησλ 100.000, 500.000 θαη 1.000.000 επξψ, αληίζηνηρα, ελψ σο «κεγάιεο» λννχληαη 

εθείλεο ησλ νπνίσλ ην θεθάιαην ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 1.000.000 επξψ, 

ηβ) «νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο»: νη νληφηεηεο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4308/2014, θαζψο θαη νη εηαηξείεο ηνπ λ. 3429/2005 (Α΄ 314).  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 3. Δπίιπζε δηαθνξώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Γηα ηηο ππνζέζεηο πνπ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ππάγνληαη ζε δηθαζηήξην, 

απνθιεηζηηθά αξκφδην είλαη ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, εθηφο αλ 

νξίδεηαη θάηη άιιν ζηνλ παξφληα λφκν.  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/145
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2. Με δηάηαμε ηνπ αξρηθνχ θαηαζηαηηθνχ αλψλπκεο εηαηξείαο κπνξνχλ λα ππάγνληαη νη 

ππνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη θάζε άιιε δηαθνξά πνπ αλαθχπηεη απφ ηελ εηαηξηθή 

ζρέζε κεηαμχ κεηφρσλ ή κεηαμχ απηψλ θαη ηεο εηαηξείαο, ζε δηαηηεζία ή δηακεζνιάβεζε ηνπ 

λ. 4512/2018 (Α' 5). Ρήηξα δηαηηεζίαο εηζαγφκελε κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηζρχεη 

κφλν αλ απνθαζίζηεθε νκφθσλα. Η ξήηξα δηακεζνιάβεζεο κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε 

νξγαλσκέλε δηαδηθαζία δηακεζνιάβεζεο ή λα πξνβιέπεη ηνλ ηξφπν θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο 

ηνπ δηακεζνιαβεηή.  

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΙΓΡΤΗ ΣΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΣΗ 

 

Αξζξν 4. Σξόπνο ίδξπζεο ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο θαη ηξνπνπνίεζεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνύ ηεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα ηδξπζεί απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα (ηδξπηέο) ή λα 

θαηαζηεί κνλνπξφζσπε κε ηε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ζε έλα κφλν πξφζσπν. Η 

ίδξπζε αλψλπκεο εηαηξείαο σο κνλνπξφζσπεο, ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ηεο ζε έλα 

κφλν πξφζσπν, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ κνλαδηθνχ κεηφρνπ ηεο, ππνβάιινληαη ζε 

δεκνζηφηεηα.  

 

2. Η αλψλπκε εηαηξεία ζπληζηάηαη κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, πνπ πεξηέρεη ην 

θαηαζηαηηθφ, ή κε ηδησηηθφ έγγξαθν, αλ πηνζεηείηαη πξφηππν θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ 

31637/2017 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (Β΄ 928) θαη ην άξζξν 9 

ηνπ λ. 4441/2016 (Α΄ 227). Σν έγγξαθν είλαη επίζεο ζπκβνιαηνγξαθηθφ, αλ ην επηβάιιεη 

εηδηθή δηάηαμε λφκνπ, αλ εηζθέξνληαη ζηελ εηαηξεία πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, γηα ηε κεηαβίβαζε 

ησλ νπνίσλ απαηηείηαη ν ηχπνο απηφο, ή αλ ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν επηιέγεηαη απφ ηα 

κέξε. Αλ ε αλψλπκε εηαηξεία ζπληζηάηαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν, σο Τπεξεζία Μηαο ηάζεο 

νξίδνληαη νη αξκφδηεο Τπεξεζίεο ηνπ Γ.Δ.ΜΗ., θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4441/2016.  

 

3. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο απνθαζίδεηαη απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ή θαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, αλ ηνχην νξίδεηαη ξεηά ζηνλ παξφληα λφκν θαη 

επέξρεηαη κε ηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 13. Οιφθιεξν ην θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ, φπσο 

δηακνξθψλεηαη χζηεξα απφ θάζε ηξνπνπνίεζή ηνπ, ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ ή ην λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ, ρσξίο 

απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηε ζχληαμε ηνπ 

λένπ θεηκέλνπ ηνχηνπ δελ απαηηείηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν.  

 

4. Η πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο πξνζαξκνγήο ζηνηρείσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, πνπ γίλνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, πξνθεηκέλνπ απηφ λα 

εκθαλίδεη ηηο κεηαβνιέο πνπ έιαβαλ ρψξα, ηδίσο απμήζεηο ή κεηψζεηο θεθαιαίνπ, ρσξίο 

απφθαζε εηαηξηθνχ νξγάλνπ φπσο, ελδεηθηηθά, είλαη νη πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/858
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25822
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άξζξνπ 28, ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 58 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 71. Οη 

πξνζαξκνγέο φκσο απηέο ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

5. Απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηεξηδφκελε ζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πνπ δελ έρεη αθφκε ππνβιεζεί ζε δεκνζηφηεηα, είλαη 

επηηξεπηή, παξάγεη φκσο απνηειέζκαηα απφ ηε ζπληέιεζε ηεο δεκνζηφηεηαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 5. Πεξηερόκελν ηνπ θαηαζηαηηθνύ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πξέπεη λα πεξηέρεη δηαηάμεηο: 

α) γηα ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο, 

β) γηα ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, 

γ) γηα ηε δηάξθεηά ηεο, φηαλ απηή δελ είλαη αφξηζηε, 

δ) γηα ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, 

ε) γηα ην είδνο ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ αξηζκφ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ έθδνζή 

ηνπο, 

ζη) γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε θαηεγνξίαο, αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο 

κεηνρψλ, 

δ) γηα ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο αλσλχκσλ κεηνρψλ ζε νλνκαζηηθέο, 

ε) γηα ηε ζχγθιεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, 

ζ) γηα ηε ζχγθιεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ γεληθψλ 

ζπλειεχζεσλ, 

η) γηα ηνπο ειεγθηέο, 

ηα) γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ, 

ηβ) γηα ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ. 

ηγ) γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο, 

ηδ) ην χςνο ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ, πνπ είλαη θαηαβιεηέν θαηά ην ρξφλν ζχζηαζεο.  

 

2. Σν θαηαζηαηηθφ δελ απαηηείηαη λα πεξηέρεη δηαηάμεηο, έζησ θαη αλ απηέο αλαθέξνληαη ζηα 

ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1, ζην κέηξν πνπ απνηεινχλ απιψο επαλάιεςε ηζρπνπζψλ 

δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ, εθηφο αλ εηζάγεηαη επηηξεπηή παξέθθιηζε απφ απηέο.  

 

3. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πξέπεη λα επίζεο αλαθέξεη: 

α) Σα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππέγξαςαλ ην θαηαζηαηηθφ 

ηεο εηαηξείαο ή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ έρεη ππνγξαθεί ην θαηαζηαηηθφ 

απηφ. 

β) Σν ζπλνιηθφ πνζφ, ηνπιάρηζηνλ θαηά πξνζέγγηζε, φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηήζεθαλ 

γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη βαξχλνπλ απηή.  
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Αξζξν 6. Δπσλπκία - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η επσλπκία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζρεκαηίδεηαη είηε απφ ην φλνκα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ηδξπηψλ ή κεηφρσλ είηε απφ ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αζθεί είηε απφ άιιεο 

ιεθηηθέο ελδείμεηο. Η επσλπκία κπνξεί λα είλαη θαη θαληαζηηθή ή λα πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε ή άιιε έλδεημε, άκεζα θαη δηαξθψο ζρεηηδφκελε κε ηελ εηαηξεία. Η επσλπκία ηεο 

εηαηξείαο κπνξεί λα απνδίδεηαη νιφθιεξε ή ελ κέξεη κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο. ε πεξίπησζε 

πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα αληηθείκελα, ε επσλπκία κπνξεί 

λα ιακβάλεηαη απφ ηα θπξηφηεξα απφ απηά. Η ηπρφλ δηεχξπλζε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο δελ 

ππνρξεψλεη ηελ εηαηξεία ζε κεηαβνιή ηεο επσλπκίαο ηεο.  

 

2. ηελ επσλπκία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζε θάζε πεξίπησζε 

νινγξάθσο νη ιέμεηο «Αλψλπκε Δηαηξεία» ή ην αθξσλχκην «Α.Δ.». Γηα ηηο δηεζλείο 

ζπλαιιαγέο, νη παξαπάλσ ιέμεηο εθθξάδνληαη σο «Société Anonyme» ή ην αθξσλχκην «S.A.».  

 

3. Αλ ε αλψλπκε εηαηξεία είλαη κνλνπξφζσπε, ζηελ επσλπκία πξέπεη λα πεξηέρεηαη ε έλδεημε 

«Μνλνπξφζσπε Αλψλπκε Δηαηξεία» ή «Μνλνπξφζσπε Α.Δ.». Γηα ηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, νη 

παξαπάλσ ιέμεηο εθθξάδνληαη σο «Single Member Société Anonyme» ή «Single Member 

S.Α.». Η έλδεημε απηή πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη κε θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ., κε κέξηκλα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ρσξίο ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 7. Έδξα ηεο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η εηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο ζην δήκν πνπ αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. Ο δήκνο 

απηφο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα.  

 

2. Η ειιεληθή αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα, πξαθηνξεία ή άιιεο 

κνξθέο δεπηεξεχνπζαο εγθαηάζηαζεο ζε άιινπο ηφπνπο ηεο Διιάδαο ή ηεο αιινδαπήο.  
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Αξζξν 8. Γηάξθεηα ηεο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η δηάξθεηα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο είλαη νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ. Η δηάξθεηα 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ νξίδεηαη ζε έηε. Αλ δελ νξίδεηαη ν ρξφλνο ηεο δηάξθεηαο ζην θαηαζηαηηθφ, ε 

δηάξθεηα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο αφξηζηεο δηάξθεηαο, ε εηαηξεία ιχεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο β΄, γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 164.  

 

2. Η δηάξθεηα νξηζκέλνπ ρξφλνπ κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

ησλ κεηφρσλ πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία. Αλ δελ νξίδεηαη θάηη άιιν 

ζηελ απφθαζε απηή, ε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο γίλεηαη αφξηζηε.  

 

3. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη 

πιεηνςεθία, ε δηάξθεηα ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κπνξεί λα κεηαηξαπεί απφ νξηζκέλνπ ζε 

ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη αληίζηξνθα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 9. Έιεγρνο πνπ δηελεξγείηαη θαηά ηελ ίδξπζε ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο θαη ηηο 

εηαηξηθέο κεηαβνιέο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Καηά ηελ ίδξπζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ε Τπεξεζία Μηαο ηάζεο πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν 

πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4441/2016. Δηδηθά ζηηο εηαηξείεο νη νπνίεο 

ζπζηήλνληαη κε λφκν, θαζψο θαη ζηηο εηαηξείεο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4441/2016.  

 

2. Η ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε κεηαηξνπή εηαηξείαο άιιεο κνξθήο ζε αλψλπκε 

εηαηξεία θαη αληίζηξνθα, ε ιχζε ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο χζηεξα απφ απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο θαη ε αλαβίσζή ηεο θαη θάζε άιινο κεηαζρεκαηηζκφο εγθξίλνληαη χζηεξα απφ ηε 

δηελέξγεηα ειέγρνπ λνκηκφηεηαο απφ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ λ. 3419/2005 (Α΄ 297). Ο έιεγρνο 

λνκηκφηεηαο πεξηνξίδεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3419/2005 θαη απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα 

ηε δηελέξγεηα ηεο θαηαρψξηζεο θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεκνζηφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ.. ε πεξίπησζε κεηαβνιψλ ησλ θαηαρσξίζεσλ ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ., 

πνπ δελ εκπίπηνπλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, φπσο, ελδεηθηηθά, 

κεηαβνιψλ ζηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο ή δειψζεσλ πξνζαξκνγήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4, ε αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. πξνβαίλεη ζε 

ηππηθφ έιεγρν (έιεγρν πιεξφηεηαο) ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3419/2005 ησλ ππνβιεζέλησλ 

εγγξάθσλ. Χο ηππηθφο έιεγρνο (έιεγρνο πιεξφηεηαο) λνείηαη ε δηαπίζησζε φηη ηα 

ππνβαιιφκελα έγγξαθα είλαη πιήξε θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ, ρσξίο 

έιεγρν ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4441/year/2016/article/4
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/789
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/789
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/145
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/145
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3419/year/2005/article/7
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/145
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3. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, χζηεξα απφ έιεγρν λνκηκφηεηαο, εγθξίλεη ηε 

ζχζηαζε θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ησλ παξαθάησ εηαηξεηψλ: 

α) ησλ εηαηξεηψλ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ηβ΄ ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ παξφληνο, 

β) ησλ κεγάισλ νληνηήησλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4308/2014 (Α΄ 251), θαζψο 

θαη θάζε άιιεο αλψλπκεο εηαηξείαο, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη ξεηά απφ δηάηαμε λφκνπ, 

γ) ησλ εηαηξεηψλ πνπ ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. 

Σν Γ.Δ.ΜΗ. ησλ παξαπάλσ εηαηξεηψλ ηεξείηαη απφ ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγνξάο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Απφ ηελ ίδηα ππεξεζία ηεξείηαη ην 

Γ.Δ.ΜΗ. ησλ ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ εηαηξεηψλ ηεο πεξίπησζεο γ', θαζψο θαη ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ αιινδαπψλ πνπ είλαη νληφηεηεο δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο ησλ 

πεξηπηψζεσλ β' θαη γ' ηνπ Παξαξηήκαηνο Α' ηνπ λ. 4308/2014 (Α' 251). 

 

 

4. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο εγθξίλεη, χζηεξα απφ έιεγρν λνκηκφηεηαο, ηηο 

δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο, ζχκθσλα κε ην λ. 3777/2009 (Α΄ 127), θαζψο θαη ηηο 

ζπγρσλεχζεηο ή δηαζπάζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο εηαηξείεο ηεο 

παξαγξάθνπ 3. Οη ινηπέο ζπγρσλεχζεηο θαη δηαζπάζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ εγθξίλνληαη θαηά 

πεξίπησζε, χζηεξα απφ έιεγρν λνκηκφηεηαο, απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε ηεο έδξαο ηεο 

απνξξνθψζαο ή ηεο λέαο ή ηεο δηαζπψκελεο εηαηξείαο.  

 

5. ε θακηά πεξίπησζε ν έιεγρνο πνπ γίλεηαη θαηά ηελ θαηαρψξηζε απνθάζεσλ ησλ εηαηξηθψλ 

νξγάλσλ δελ εθηείλεηαη ζε ιφγνπο πνπ επηθέξνπλ αθπξσζία ησλ απνθάζεσλ ησλ νξγάλσλ 

απηψλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 10. Πξάμεηο θαηά ην ηδξπηηθό ζηάδην – Δπζύλε ηδξπηώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Πξφζσπα πνπ έρνπλ ελεξγήζεη ζην φλνκα ππφ ίδξπζε εηαηξείαο επζχλνληαη γηα ηηο πξάμεηο 

απηέο απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξνλ. Δπζχλεηαη φκσο κφλε ε εηαηξεία γηα ηηο πξάμεηο πνπ 

έγηλαλ ξεηά ζην φλνκά ηεο θαηά ην ηδξπηηθφ ζηάδην αλ, κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε 

ζχζηαζή ηεο, αλέιαβε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ απηέο ηηο πξάμεηο.  

 

2. Οη ηδξπηέο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε ε εηαηξεία ή νη 

θαιφπηζηνη ηξίηνη, κέηνρνη ή κε, απφ ηπρφλ παξάιεηςε ππνρξεσηηθήο δηάηαμεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ή αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο πνπ δφζεθαλ θαηά ηελ εγγξαθή ζην θεθάιαην ή 

πεξηιήθζεθαλ ζην θαηαζηαηηθφ, απφ ηε κε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθηίκεζε θαη ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ, θαζψο θαη απφ ηελ ηπρφλ θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο 

ηεο εηαηξείαο, αλ γλψξηδαλ ή φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεκκέιεηεο. Η αμίσζε 

απνδεκίσζεο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ παξαγξάθεηαη κεηά παξέιεπζε πέληε (5) εηψλ απφ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/37
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ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 11. Κήξπμε ηεο αθπξόηεηαο ηεο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

 

1. Η εηαηξεία θεξχζζεηαη άθπξε κε δηθαζηηθή απφθαζε κφλν αλ:  

α) δελ ηεξήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 

θαη ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 4,  

β) ν ζθνπφο ηεο, φπσο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, είλαη παξάλνκνο ή αληίζεηνο πξνο ηε 

δεκφζηα ηάμε θαη  

γ) ν κνλαδηθφο ηδξπηήο ή φινη νη ηδξπηέο δελ είραλ ηελ ηθαλφηεηα γηα δηθαηνπξαμία θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο. 

 

 

2. Η αγσγή αζθείηαη απφ θάζε πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ θαη απεπζχλεηαη θαηά ηεο 

εηαηξείαο. Σν δηθαζηήξην πνπ απαγγέιιεη ηελ αθπξφηεηα δηνξίδεη κε ηελ ίδηα απφθαζε θαη ηνπο 

εθθαζαξηζηέο ηεο.  

 

3. Οη ιφγνη αθπξφηεηαο ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ζεξαπεχνληαη αλ, 

κέρξη ηε θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 237 ΚΠνιΓ, ην 

θαηαζηαηηθφ ηξνπνπνηεζεί, ψζηε λα κελ πθίζηαηαη πιένλ ν ιφγνο αθπξφηεηαο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ αγσγή. Σν δηθαζηήξην πνπ εθδηθάδεη αγσγή γηα θήξπμε αθπξφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο, κπνξεί λα ρνξεγήζεη ζηελ εηαηξεία εχινγε πξνζεζκία, φρη κεγαιχηεξε ησλ ηξηψλ 

(3) κελψλ, κε ζθνπφ λα ιεθζεί ε απφθαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη λα ππνβιεζεί 

ζηελ αξκφδηα Αξρή, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 9 ή λα γίλεη 

κεηαηξνπή ηεο εηαηξείαο ζε άιιε εηαηξηθή κνξθή. Η πξνζεζκία απηή κπνξεί λα παξαηαζεί γηα 

έλα (1) αθφκε κήλα. Γηα ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη 

αζθαιηζηηθά κέηξα.  

 

4. Η δηθαζηηθή απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηελ αθπξφηεηα ηεο εηαηξείαο αληηηάζζεηαη ζηνπο 

ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 3419/2005. Σξηηαλαθνπή κπνξεί 

λα αζθεζεί κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο απφθαζεο ζε 

δεκνζηφηεηα.  

 

5. Η αθπξφηεηα απηή θαζαπηή δελ επεξεάδεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ ππνρξεψζεσλ ή ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο εηαηξείαο, ρσξίο λα βιάπηνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο θαηάζηαζεο 

εθθαζάξηζήο ηεο.  

 

6. Οη κέηνρνη ηεο άθπξεο εηαηξείαο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ην θεθάιαην πνπ θάιπςαλ 

θαη δελ έρνπλ αθφκε θαηαβάιεη, ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο εθθαζάξηζεο.  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3419/year/2005/article/16
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7. Η αγσγή γηα θήξπμε ηεο αθπξφηεηαο αζθείηαη κέζα ζε κηα δηεηία απφ ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο. ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, ε άζθεζε ηεο αγσγήο δελ ππφθεηηαη ζε 

ρξνληθφ πεξηνξηζκφ.  

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΣΡΙΣΟ 

ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ 

 

Αξζξν 12. Πξάμεηο θαη ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη ζε δεκνζηόηεηα ζην Γ.Δ.ΜΗ. - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. ε δεκνζηφηεηα ππνβάιινληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: 

α) Οη ηδξπηηθέο πξάμεηο ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ κε ην θαηαζηαηηθφ θαη, φπνπ ηπρφλ 

απαηηείηαη, κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο. 

β) Οη απνθάζεηο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε ηελ εγθξηηηθή απφθαζε ηεο Γηνίθεζεο, 

φπνπ ηπρφλ απαηηείηαη, θαζψο θαη νιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ θαηαζηαηηθνχ καδί κε ηηο 

γελφκελεο ηξνπνπνηήζεηο. 

γ) Ο δηνξηζκφο θαη ε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν παχζε, κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ησλ πξνζψπσλ 

πνπ: 

αα) αζθνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο, 

ββ) έρνπλ ηελ εμνπζία λα ηελ εθπξνζσπνχλ απφ θνηλνχ ή κεκνλσκέλα, 

γγ) είλαη αξκφδηα λα αζθνχλ ηνλ ηαθηηθφ ηεο έιεγρν.  

δ) Κάζε απφθαζε γηα ηαθηηθή ή έθηαθηε αχμεζε ή κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. ηελ 

απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ην λέν θεθάιαην, ν αξηζκφο θαη 

ην είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη, ε νλνκαζηηθή ηνπο αμία θαη γεληθά νη φξνη έθδνζήο 

ηνπο, θαζψο θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο. 

ε) Η πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, είηε θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο είηε 

χζηεξα απφ θάζε αχμεζή ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 20. 

ζη) Οη εγθεθξηκέλεο εηήζηεο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη ζρεηηθέο 

εθζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. Οη εηήζηεο 

θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πεξηέρνπλ ηα αηνκηθά ζηνηρεία 

ησλ πξνζψπσλ πνπ, θαηά λφκν, ηηο ππνγξάθνπλ θαη ηηο πηζηνπνηνχλ. 

δ) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 162 γηα ηε 

δηαλνκή πξνζσξηλνχ κεξίζκαηνο. 

ε) Η ιχζε ηεο εηαηξείαο. 

ζ) Η δηθαζηηθή απφθαζε παληφο βαζκνχ, πνπ θεξχζζεη άθπξε ηελ εηαηξεία ή ζε θαηάζηαζε 

πηψρεπζεο ή ηελ ππνβάιιεη ζε άιιε ζπιινγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο 

παληφο βαζκνχ πνπ αλαγλσξίδνπλ σο άθπξεο ή αθπξψλνπλ απνθάζεηο γεληθψλ ζπλειεχζεσλ. 

ε δεκνζηφηεηα ππνβάιινληαη θαη νη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ αλαηξέπνπλ ηηο παξαπάλσ 

απνθάζεηο. 

η) Ο δηνξηζκφο θαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ εθθαζαξηζηψλ κε ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο. 

ηα) Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη νη ηειηθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
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ηβ) Η δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 170. 

ηγ) Κάζε άιιε πξάμε ή ζηνηρείν, ηνπ νπνίνπ ε δεκνζηφηεηα επηβάιιεηαη απφ θαη’ ηδίαλ 

δηαηάμεηο.  

 

2. Γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο εγγξαθήο ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαη ησλ θαηαρσξίζεσλ ζε 

απηφ ηζρχνπλ ηα άξζξα 15 θαη 16 ηνπ λ. 3419/2005.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 13. Σξόπνο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο δεκνζηόηεηαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η δεκνζηφηεηα ζην Γ.Δ.ΜΗ. πξαγκαηνπνηείηαη κε εγγξαθή ηεο εηαηξείαο θαη κε θαηαρψξηζε 

ησλ δεκνζηεπηέσλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3419/2005, ηνπ 

άξζξνπ 232 ηνπ λ. 4072/2012 (Α΄86) θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74).  

 

2. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνβνιή πξνο θαηαρψξηζε 

ζην Γ.Δ.ΜΗ. ησλ πξάμεσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηα νπνία απαηηείηαη δεκνζηφηεηα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 14. ηνηρεία εγγξάθσλ ηεο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Κάζε έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, έληππν ή κε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζηνιψλ, ησλ 

δηαθεκίζεσλ θαη ησλ εγγξάθσλ παξαγγειίαο, πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο εμήο, ηνπιάρηζηνλ, 

ελδείμεηο: 

α) Σνλ αξηζκφ Γ.Δ.ΜΗ. ηεο εηαηξείαο. 

β) Σε λνκηθή κνξθή ηεο εηαηξείαο, ηελ επσλπκία, ηελ έδξα θαη, ελδερνκέλσο, ην γεγνλφο φηη 

βξίζθεηαη ζε εθθαζάξηζε ή έρεη ππνβιεζεί ζε ζπιινγηθή δηαδηθαζία.  

 

2. Αλ ζηα έγγξαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη κλεία ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ην θαιπθζέλ θαη ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην.  

 

3. Οη δηαδηθηπαθνί ηφπνη ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ελδείμεηο ηεο παξαγξάθνπ 

1. Αλ γίλεηαη κλεία ηνπ θεθαιαίνπ, εθαξκφδεηαη θαη ε παξάγξαθνο 2.  

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/145
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/145
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4072/year/2012/article/232
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/430
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4250/year/2014/article/2
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/586
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ΣΜΗΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΚΑΛΤΦΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 

Αξζξν 15. Κεθάιαην ηεο αλώλπκεο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο εθθξάδεηαη ζε επξψ.  

 

2. Σν ειάρηζην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ είθνζη 

πέληε ρηιηάδσλ (25.000) επξψ, νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 16. Κάιπςε ηνπ θεθαιαίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαιχπηεηαη κε αλάιεςε ππνρξέσζεο θαηαβνιήο ηνπ. 

Η θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη είηε ζε ρξήκα είηε ζε είδνο.  

 

2. Σν αξρηθφ θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαιχπηεηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

θαηαζηαηηθφ, απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηδξπηέο θαη θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο ζην ζχλνιφ ηνπ ή, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21, ελ κέξεη. ε πεξίπησζε 

αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ην θεθάιαην θαιχπηεηαη απφ κεηφρνπο ή ηξίηνπο θαη θαηαβάιιεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ζην ζχλνιφ ηνπ ή, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 21, 

ελ κέξεη.  

 

3. Η αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην θνηλφ γηα ηελ νιηθή ή κεξηθή θάιπςε ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο, είηε ηνπ αξρηθνχ είηε ηνπ πξνεξρφκελνπ απφ αχμεζε, ή θαη γηα ηελ θάιπςε 

κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο γηα ηηο 

δεκφζηεο πξνζθνξέο θηλεηψλ αμηψλ.  
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Αξζξν 17. Δηζθνξέο ζε είδνο θαη απνηίκεζε ησλ εηζθνξώλ απηώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Δθφζνλ πξνβιέπεηαη εηζθνξά πνπ δελ είλαη ζε ρξήκα (εηζθνξά ζε είδνο), πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ή ζηελ απφθαζε ηνπ εηαηξηθνχ νξγάλνπ γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ην είδνο ηεο εηζθνξάο απηήο, ην πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ηελ θαηαβάιεη θαη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ, ζην νπνίν απηή αληηζηνηρεί.  

 

2. Οη εηζθνξέο ζε είδνο απνηεινχληαη κφλν απφ ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ηχρνπλ ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο. Σα ζηνηρεία απηά ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ αλάιεςε ππνρξέσζεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ή 

παξνρήο ππεξεζηψλ.  

 

3. Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αμίαο ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, 

θαζψο θαη ζε θάζε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, ζπληάζζεηαη έθζεζε απνηίκεζεο απφ δχν 

νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ή ειεγθηηθή εηαηξεία ή, θαηά πεξίπησζε, απφ δχν αλεμάξηεηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο εθηηκεηέο. Δπηηξέπεηαη ε πξφζιεςε απφ ηνπο ειεγθηέο ή ηνπο 

πηζηνπνηεκέλνπο εθηηκεηέο εηδηθψλ εθηηκεηψλ, εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ, γηα ηελ εθηίκεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ή δηεζλή εκπεηξία.  

 

4. Σα πξφζσπα πνπ πξνβαίλνπλ ζηελ εθηίκεζε σο εθηηκεηέο ή εηδηθνί εθηηκεηέο δελ κπνξνχλ 

λα είλαη ηα πξφζσπα πνπ πξνβαίλνπλ ζηελ εηζθνξά ζε είδνο, κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, πξφζσπα πνπ δηαηεξνχλ επηρεηξεκαηηθή ή άιιε επαγγεικαηηθή 

ζρέζε κε ηελ εηαηξεία ή ηνλ εηζθέξνληα ή είλαη ζπγγελείο κε ηα πξφζσπα απηά κέρξη 

δεχηεξνπ βαζκνχ ή ζχδπγνη ηνχησλ. Δπηπιένλ γηα ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαη γηα 

ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, ησλ νπνίσλ είλαη κέιε, δελ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θσιχκαηα ή 

αζπκβίβαζηα, πνπ ζα απέθιεηαλ ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ ειέγρνπ απφ ηα πξφζσπα απηά, νχηε 

ηα ηειεπηαία ζα πξέπεη λα έρνπλ αλαιάβεη ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλεο 

κε απηήλ εηαηξείαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 θαηά ηελ ηειεπηαία 

ηξηεηία.  

 

5. Η έθζεζε απνηίκεζεο πξέπεη λα πεξηέρεη ηελ πεξηγξαθή θάζε εηζθνξάο ζε είδνο, λα 

αλαθέξεη ηηο κεζφδνπο απνηίκεζεο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη λα εθθέξεη άπνςε γηα ηελ αμία ηεο 

θάζε εηζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε απνηίκεζε θαηαιήγεη ζε εχξνο ηηκψλ, ε έθζεζε νθείιεη 

λα ππνδεηθλχεη κηα ηειηθή ηηκή.  

 

6. Δηδηθφηεξα, γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε ε πξαγκαηηθή θαη λνκηθή θαηάζηαζε απηψλ θαη ηα ηπρφλ βάξε, θαζψο θαη: α) 

πξνθεηκέλνπ πεξί αθηλήησλ, ε αμία θαη νη ηίηινη θηήζεο, ε εκπνξηθφηεηα ηεο πεξηνρήο, νη 

πξννπηηθέο αλάπηπμεο, νη πξαγκαηηθέο ηξέρνπζεο ηηκέο, ε άδεηα νηθνδνκήο θαη αληίζηνηρε 

ηερληθή έθζεζε κεραληθνχ, β) πξνθεηκέλνπ πεξί κεραλεκάησλ, κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 

επίπισλ, ε ρξνλνινγία θαη ε αμία θηήζεο, ν βαζκφο ρξεζηκνπνίεζεο, ζπληήξεζεο θαη 

εκπνξεπζηκφηεηάο ηνπο, ε ελδερφκελε ηερλνινγηθή απαμίσζή ηνπο θαη νη ηξέρνπζεο ηηκέο γηα 

ίδηα ή παξεκθεξή πάγηα ζηνηρεία.  

 

7. Οη εηζθνξέο ζε είδνο δελ επηηξέπεηαη λα ππνινγίδνληαη ζε πνζφ κεγαιχηεξν εθείλνπ, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ έθζεζε ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6.  

 

8. Οη εθζέζεηο απνηίκεζεο ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο ππνβάιινληαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ 

άξζξνπ 13 κε κέξηκλα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δπί λέσλ εηαηξεηψλ ε δεκνζηφηεηα 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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πξαγκαηνπνηείηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ εγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ..  

 

9. Η θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο κε βάζε ηελ έθζεζε απνηίκεζεο δελ επηηξέπεηαη λα 

ιάβεη ρψξα κεηά ηελ πάξνδν εμακήλνπ απφ ηε ρξνλνινγία ηεο έθζεζεο απηήο. ηελ 

πεξίπησζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη λέα απνηίκεζε.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 18. Γπλαηόηεηα κε απνηίκεζεο ησλ εηαηξηθώλ εηζθνξώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η εηαηξεία κπνξεί λα κελ εθαξκφζεη ην άξζξν 17 φηαλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ή ηελ 

απφθαζε ηνπ εηαηξηθνχ νξγάλνπ πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ, αληηθείκελν ηεο 

εηζθνξάο ζε είδνο είλαη κέζα ρξεκαηαγνξάο ή θηλεηέο αμίεο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ 

17 θαη 44 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4514/2018 θαη ησλ ζεκείσλ 17 θαη 44 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 2014/65/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

15εο Μαΐνπ 2014, γηα ηηο αγνξέο ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ (ΔΔ L 173 ηεο 12.6.2014), 

αληίζηνηρα, κε ηνπο εμήο φξνπο: 

α) Οη θηλεηέο αμίεο ή ηα κέζα ρξεκαηαγνξάο απνηηκψληαη ζηε κέζε ζηαζκηζκέλε ηηκή, ζηελ 

νπνία απνηέιεζαλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά θαηά ην ηειεπηαίν 

εμάκελν πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο εηζθνξάο. 

β) Όηαλ ε ηηκή ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έρεη επεξεαζζεί απφ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ αηζζεηά ηελ αμία ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηζθνξάο, φπσο κεηαμχ άιισλ ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

αγνξά ηέηνησλ θηλεηψλ αμηψλ ή κέζσλ ρξεκαηαγνξάο έρεη παχζεη λα έρεη ξεπζηφηεηα, ε αμία 

πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηεο παξαπάλσ αμίαο γίλεηαη απνηίκεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17. Ο κέηνρνο 

πνπ εηζέθεξε ηα παξαπάλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ακέζσο 

νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηαθνξά ζε κεηξεηά, δηαθνξεηηθά ζεσξείηαη φηη δελ θαηέβαιε ηελ 

εηζθνξά ηνπ.  

 

2. Η εηαηξεία κπνξεί λα κελ εθαξκφζεη ην άξζξν 17, φηαλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ή ηελ 

απφθαζε ηνπ εηαηξηθνχ νξγάλνπ πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, αληηθείκελν ηεο 

εηζθνξάο ζε είδνο είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθνξεηηθά απφ ηηο θηλεηέο αμίεο ή ηα 

κέζα ρξεκαηαγνξάο ηεο παξαγξάθνπ 1, ηα νπνία έρνπλ ήδε απνηειέζεη αληηθείκελν 

απνηίκεζεο γηα ηελ εχινγε αμία ηνπο απφ αλαγλσξηζκέλν αλεμάξηεην εκπεηξνγλψκνλα θαη 

πιεξνχληαη νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) Η εχινγε αμία ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ έρεη πξνζδηνξηζηεί γηα εκεξνκελία 

πνπ δελ πξνεγείηαη πέξαλ ησλ έμη (6) κελψλ ηεο εκεξνκελίαο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο 

εηζθνξάο θαη 

β) ε απνηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε, ζχκθσλα κε ηνπο γεληθά απνδεθηνχο θαλφλεο θαη ηηο 

αξρέο απνηίκεζεο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα γηα ην είδνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

εηζθέξνληαη. Όηαλ ζπληξέρνπλ λέεο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ αηζζεηά ηελ 

εχινγε αμία ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο εηζθνξάο ηνπο, ε αμία πξέπεη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πξσηνβνπιία θαη επζχλε ηνπ 
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δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο γίλεηαη απνηίκεζε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 17. Αλ δελ γίλεη ε αλαπξνζαξκνγή απηή, έλαο ή πεξηζζφηεξνη κέηνρνη πνπ θαηέρνπλ 

ζπλνιηθά πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο θαηά ηελ εκέξα πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απνηίκεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17. Οη κέηνρνη απηνί κπνξνχλ λα 

ππνβάινπλ ην αίηεκά ηνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηζθνξάο ζε είδνο, κε 

ηνλ φξν φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ αηηήκαηνο, εμαθνινπζνχλ λα θαηέρνπλ 

ζπλνιηθά πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ ηεο 

εηαηξείαο, φπσο απηφ είρε δηακνξθσζεί θαηά ηελ εκέξα πνπ ειήθζε ε απφθαζε γηα αχμεζε 

ηνπ θεθαιαίνπ. Ο κέηνρνο πνπ εηζέθεξε ηα παξαπάλσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ακέζσο νπνηαδήπνηε επηπιένλ δηαθνξά ζε κεηξεηά, δηαθνξεηηθά 

ζεσξείηαη φηη δελ θαηέβαιε ηελ εηζθνξά ηνπ.  

 

3. Η εηαηξεία κπνξεί λα κελ εθαξκφζεη ην άξζξν 17 φηαλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ή ηελ 

απφθαζε ηνπ εηαηξηθνχ νξγάλνπ πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, αληηθείκελν ηεο 

εηζθνξάο ζε είδνο είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθνξεηηθά απφ ηηο θηλεηέο αμίεο ή ηα κέζα 

ρξεκαηαγνξάο ηεο παξαγξάθνπ 1, ε εχινγε αμία ησλ νπνίσλ πξνθχπηεη, γηα θαζέλα απφ 

απηά, απφ ηνπο ππνρξεσηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, εθφζνλ 

νη ινγαξηαζκνί απηνί απνηέιεζαλ αληηθείκελν ειέγρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο λ. 4336/2015 (Α΄ 

94) θαη 4449/2017 (Α΄ 7). Αλ ζπληξέρνπλ λέεο πεξηζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα κεηαβάινπλ 

αηζζεηά ηελ εχινγε αμία ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηζθνξάο ηνπο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.  

 

4. Όηαλ, θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3, πξαγκαηνπνηνχληαη εηζθνξέο ζε είδνο, ρσξίο 

απνηίκεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, εθηφο απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5 

ηνπ παξφληνο λφκνπ, θαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ εκεξνκελία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο 

εηζθνξάο ζε είδνο, ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα δήισζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

πεξηιακβάλεη: 

α) πεξηγξαθή ηεο ζρεηηθήο εηζθνξάο ζε είδνο, 

β) ηελ αμία ηεο, ηελ πξνέιεπζε ηεο απνηίκεζεο απηήο θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηε κέζνδν 

απνηίκεζεο, 

γ) δήισζε γηα ην αλ ε αμία πνπ πξνθχπηεη αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζηνλ αξηζκφ, ηελ 

νλνκαζηηθή αμία θαη, ελδερνκέλσο, ζην πξφζζεην πνζφ πνπ θαηαβάιιεηαη επί ησλ κεηνρψλ 

πνπ πξφθεηηαη λα εθδνζνχλ έλαληη ηεο ελ ιφγσ εηζθνξάο θαη 

δ) δήισζε φηη δελ ζπληξέρνπλ λέεο πεξηζηάζεηο φζνλ αθνξά ηελ αξρηθή απνηίκεζε.  

 

5. Όηαλ απμάλεηαη ην θεθάιαην θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 κε εηζθνξέο ζε είδνο, 

ρσξίο απνηίκεζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17, δεκνζηεχεηαη αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ειήθζε ε απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πξνηνχ πξαγκαηνπνηεζεί ε εηζθνξά. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηνξίδεηαη ζηε 

δήισζε φηη δελ έρνπλ ζπληξέμεη λέεο πεξηζηάζεηο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο παξαπάλσ 

αλαθνίλσζεο.  
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Αξζξν 19. Μεηαγελέζηεξε απόθηεζε ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Μέζα ζηα πξψηα δχν (2) έηε απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο απαγνξεχεηαη θαη είλαη 

απνιχησο άθπξε ε απφθηεζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε ηίκεκα αλψηεξν 

ηνπ ελφο δεθάηνπ (1/10) ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ έρεη θαηαβιεζεί, εθφζνλ πσιεηέο είλαη ηδξπηέο, 

κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ ελφο εηθνζηνχ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο, ηα ζηελά κέιε 

νηθνγέλεηαο ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηνπ λ. 

4308/2014, θαζψο θαη εηαηξείεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη αλ ν πσιεηήο απέθηεζε ην ζηνηρείν πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ θάπνην απφ απηά ηα πξφζσπα 

κέζα ζηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Έλα 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζεσξείηαη φηη ειέγρεη κηα εηαηξεία, αλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 γηα ηα Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα.  

 

2. Οη απνθηήζεηο ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζεσξνχληαη φηη έγηλαλ 

έγθπξα, αλ πξνεγεζεί έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

κεηαβηβάδνληαη ζηελ εηαηξεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 18. Η έθζεζε 

απνηίκεζεο ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα κε κέξηκλα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  

 

3. Η απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ ηζρχεη φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθηήζεηο πνπ γίλνληαη 

ζην πιαίζην ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο, γηα απνθηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ή ζην πιαίζην δηαδηθαζηψλ 

πνπ επνπηεχνληαη απφ ηηο αξρέο απηέο, θαζψο θαη γηα απνθηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά.  

 

4. Σελ αθπξφηεηα ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα επηθαιεζζεί φπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

Δπίθιεζε ηεο αθπξφηεηαο δελ είλαη επηηξεπηή κεηά παξέιεπζε δηεηίαο απφ ην ηέινο ηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο, θαηά ην νπνίν απνθηήζεθαλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 1.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 20. Καηαβνιή θαη πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ - Κείκελν 

λόκνπ 

 

1. Σν αξρηθφ θεθάιαην πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο.  

 

2. Η πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ νξίδεηαη απφ ην φξγαλν πνπ έιαβε ηε 

ζρεηηθή απφθαζε θαη δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ νχηε 

κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ θαηαρσξίζζεθε ε απφθαζε απηή 
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ζην Γ.Δ.ΜΗ..  

 

3. Η θαηαβνιή ζε κεηξεηά ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ή ησλ ηπρφλ απμήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη 

νη θαηαζέζεηο κεηφρσλ κε πξννξηζκφ ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε θαηάζεζε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, πνπ 

ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε ρψξα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ). Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 19, ε παξάιεηςε θαηαβνιήο ζε 

ινγαξηαζκφ δελ επάγεηαη αθπξφηεηα, αλ απνδεηθλχεηαη φηη ην ζρεηηθφ πνζφ δαπαλήζεθε γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ έρεη εηδηθά πξνβιεθζεί ζην 

θαηαζηαηηθφ ή ζηελ απφθαζε γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ 

εθαξκφδεηαη ζε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά.  

 

4. Η θαηαβνιή ηεο εηζθνξάο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα θαη κε ζπκςεθηζκφ ρξένπο ηεο εηαηξείαο 

πξνο ηνλ θαηαβάιινληα ηελ εηζθνξά, εθφζνλ ηνχην έρεη πξνβιεθζεί ζηελ απφθαζε γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Ο ζπκςεθηζκφο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε νξθσηνχ 

ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθήο εηαηξείαο φηη ην ρξένο απηφ είλαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα βηβιία 

ηεο εηαηξείαο, ππαξθηφ θαη ιεμηπξφζεζκν θαη δελ εμαξηάηαη απφ αίξεζε. ε πεξίπησζε κε 

ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο, πξέπεη λα απνηηκάηαη ε παξνχζα αμία ηνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 17. 

Σα παξαπάλσ εδάθηα δελ εθαξκφδνληαη φηαλ γίλεηαη θεθαιαηνπνίεζε απαηηήζεσλ ζην πιαίζην 

ζρεδίνπ εμπγίαλζεο ή αλαδηνξγάλσζεο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα (λ. 

3588/2007). Μνλνκεξήο ζπκςεθηζκφο απαγνξεχεηαη. Η θαηαβνιή κέζσ ζπκςεθηζκνχ θαη 

ν αξηζκφο ησλ αλαιεθζεηζψλ κεηνρψλ κέζσ απηνχ ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

5. Η εκπξφζεζκε θαηαβνιή ή ε κε θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη. 

Πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο δελ απαηηείηαη, αλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ δελ γίλεηαη κε λέεο εηζθνξέο.  

 

6. Η πηζηνπνίεζε πξέπεη λα ιάβεη ρψξα κέζα ζην πξψην δίκελν απφ ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο θαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο 

αχμεζεο. Η πηζηνπνίεζε γίλεηαη κε έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθήο εηαηξείαο, 

κε κέξηκλα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κέζα ζηηο παξαπάλσ πξνζεζκίεο. ηελ πεξίπησζε 

πνιχ κηθξψλ ή κηθξψλ εηαηξεηψλ, κε εηζεγκέλσλ ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ε πηζηνπνίεζε 

κπνξεί λα γίλεη απφ ην ίδην ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πνπ ζπλέξρεηαη ζε ζπλεδξίαζε κέζα ζηηο 

παξαπάλσ πξνζεζκίεο, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ή κε ηνπ 

θεθαιαίνπ. Καηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ε θαηαβνιή πηζηνπνηείηαη είηε απφ νξθσηφ 

ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθή εηαηξεία είηε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.  

 

7. Η έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο ή ην πξαθηηθφ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα αλαθέξνπλ θαη ηηο εηδηθέο πεξηζηάζεηο θαηαβνιήο ηνπ 

δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 3 ή φηη ε θαηαβνιή έγηλε κε ζπκςεθηζκφ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 4. Δπί εηζθνξψλ ζε ρξήκα πνπ θαηαβάιινληαη ζηνλ εηδηθφ ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ηεο παξαγξάθνπ 3, ηφζν ε έθζεζε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξείαο φζν θαη ην πξαθηηθφ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα ζηεξίδνληαη 

ζε απφζπαζκα θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ, ρνξεγνχκελν απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα. Σν 

απφζπαζκα απηφ ζα πξέπεη λα επηζπλάπηεηαη ζηελ παξαπάλσ έθζεζε ή πξαθηηθφ. Η έθζεζε 

θαη ην πξαθηηθφ ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

8. ηελ πεξίπησζε ζχζηαζεο ή αχμεζεο θεθαιαίνπ κε εηζθνξά ζε είδνο ηνπ άξζξνπ 17 ε 

πηζηνπνίεζε θαηαβνιήο κπνξεί λα γίλεη απφ ην ίδην ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αλεμαξηήησο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο αθνχ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία κεηαβίβαζεο.  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/91
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9. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη αλαινγηθά νη 

παξάγξαθνη 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 21.  

 

10. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ε ειεγθηηθή εηαηξεία πνπ πηζηνπνηνχλ ηελ θαηαβνιή ηνπ 

θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, δελ κπνξεί λα δηελεξγνχλ θαη ηνλ ηαθηηθφ έιεγρν 

ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο δελ κπνξεί λα αλήθεη ζε ειεγθηηθή 

εηαηξεία πνπ δηελεξγεί ηνλ έιεγρν απηφλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 21. Μεξηθή θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Μεξηθή θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ, ζεσξείηαη ε 

θαηαβνιή θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ε θαηαβνιή ζε θάζε αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο, ηκήκαηνο ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο, κε ηαπηφρξνλε αλάιεςε ηεο 

ππνρξέσζεο γηα θαηαβνιή ηεο ππφινηπεο αμίαο ηεο κεηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ.  

 

2. Μεξηθή θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ δελ επηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε εηζθνξάο ζε είδνο, θαζψο 

θαη επί εηαηξεηψλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά.  

 

3. Δθφζνλ πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα κεξηθήο θαηαβνιήο, ηζρχνπλ ππνρξεσηηθά ηα αθφινπζα: 

α) Ο ρξφλνο, θαηά ηνλ νπνίν ε αμία κεηνρήο κπνξεί λα παξακέλεη ελ κέξεη κφλν 

θαηαβεβιεκέλε, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) έηε. 

β) Σν ηκήκα ηεο αμίαο θάζε κεηνρήο πνπ έρεη ακέζσο θαηαβιεζεί δελ κπνξεί λα είλαη 

θαηψηεξν απφ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηεο νλνκαζηηθήο ηεο αμίαο. Αλ πξνβιέπεηαη έθδνζε 

κεηνρψλ πάλσ απφ ην άξηην, ε δηαθνξά θαηαβάιιεηαη νιφθιεξε εθάπαμ θαηά ηελ θαηαβνιή 

ηεο πξψηεο δφζεο. 

γ) Σν κέξνο πνπ θαηαβάιιεηαη θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ 

πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ην θαηψηαην φξην πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 15. 

δ) Ο κεηαβηβάδσλ κεηνρή κε απνπιεξσζείζα εμ νινθιήξνπ εμαθνινπζεί λα επζχλεηαη γηα ην 

νθεηιφκελν ηκήκα ηεο κεηνρήο γηα κία δηεηία απφ ηελ εγγξαθή ηεο κεηαβίβαζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 41 ζην βηβιίν ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο.  

 

4. Οη θαηαβνιέο γηα εμφθιεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηαινγίδνληαη αλαινγηθά ζε φιεο ηηο κεηνρέο 

πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ην ίδην πξφζσπν.  

 

5. ε πεξίπησζε κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο νπνηαζδήπνηε δφζεο ηνπ ππνινίπνπ ηεο αμίαο 

ησλ κεηνρψλ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηάζζεη ζην κέηνρν πνπ δελ έρεη θαηαβάιεη πξνζεζκία 

ελφο (1) κελφο, κε ηελ πξνεηδνπνίεζε, φηη ζε πεξίπησζε παξέιεπζεο άπξαθηεο ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο νη κε απνπιεξσζείζεο κεηνρέο ζα αθπξσζνχλ θαη νη ηπρφλ θαηαβνιέο πνπ 

έιαβαλ ρψξα παξακέλνπλ ζηελ εηαηξεία σο πνηληθή ξήηξα. Η σο άλσ πξνζεζκία ζα πξέπεη λα 

θνηλνπνηεζεί κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν ζηνπο κε θαηαβαιφληεο κεηφρνπο. Με ηελ 
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παξέιεπζε άπξαθηεο ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο ε εηαηξεία γλσζηνπνηεί ζηνπο κε θαηαβαιφληεο 

κεηφρνπο, φηη αθπξψλεη ηηο κεηνρέο ηνπο θαη παξαθξαηεί ππέξ απηήο ηπρφλ θαηαβιεζείζεο 

πξνθαηαβνιέο ή δφζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνξάο ππέξ ην άξηην. Σαπηφρξνλα ε 

εηαηξεία εθδίδεη λέεο κεηνρέο, ίζεο ζε αξηζκφ κε ηηο αθπξσζείζεο, θαη πξνβαίλεη ζε ειεχζεξε 

δηάζεζε απηψλ, αθνχ πάλησο πξνεγνπκέλσο ηηο πξνζθέξεη ζηνπο ινηπνχο κεηφρνπο. Αλ νη 

κεηνρέο είλαη δεζκεπκέλεο ή αλ ε δηάζεζε απνβεί ελ φισ ή ελ κέξεη άθαξπε, ε εηαηξεία 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κε 

εθπνηεζεηζψλ κεηνρψλ κε ηελ πξψηε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζα ζπγθιεζεί, αθφκε θαη αλ ην 

ζρεηηθφ ζέκα δελ αλαγξάθεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε.  

 

6. Η κε εκπξνζέζκσο θαηαβιεζείζα εηζθνξά νθείιεηαη εληφθσο κε ην λφκηκν επηηφθην έσο 

ηελ αθχξσζε ησλ κεηνρψλ. ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ή ζηελ απφθαζε γηα αχμεζε 

θεθαιαίνπ κπνξεί λα πξνβιέπεηαη ε θαηάπησζε πεξαηηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο κε εκπξφζεζκεο θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο. Άιιεο αμηψζεηο ηεο εηαηξείαο ζε 

βάξνο ησλ ππεξήκεξσλ κεηφρσλ δελ απνθιείνληαη.  

 

7. Αλ εθδίδνληαη ηίηινη κεηνρψλ πνπ δελ έρνπλ απνπιεξσζεί, πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ 

εκπξφζζηα φςε ηνπο ην γεγνλφο ηεο κε πιήξνπο εμφθιεζεο θαη νη φξνη ηεο ηειεπηαίαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 22. Απαγόξεπζε απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο ή 

επηζηξνθήο ηεο εηζθνξάο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηε κείσζε ή ηελ απφζβεζε ηνπ 

θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ, νη κέηνρνη δελ κπνξνχλ λα απαιιαγνχλ απφ ηελ ππνρξέσζε 

εηζθνξάο.  

 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ν παξψλ λφκνο, απαγνξεχεηαη ε άκεζε ή 

έκκεζε επηζηξνθή ησλ εηζθνξψλ ζηνπο κεηφρνπο, ε θαηαβνιή ηφθσλ θαη ε εθ κέξνπο ηεο 

εηαηξείαο ππφζρεζε εγγπεκέλεο απφδνζεο ησλ κεηνρψλ.  

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 

Αξζξν 23. Δίδε αύμεζεο - Κείκελν λόκνπ 
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Γηα ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ απαηηείηαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ απνθαζίδεη κε 

απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία (ηαθηηθή αχμεζε), εθηφο αλ ε αχμεζε γίλεη, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 24 (έθηαθηε αχμεζε). ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ 

ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 24. Έθηαθηε αύμεζε θεθαιαίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. α) ην θαηαζηαηηθφ είλαη δπλαηφλ λα νξηζζεί φηη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηελ πεληαεηία απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε 

απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ 

κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξηπιάζην ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ. 

β) Η αλσηέξσ εμνπζία κπνξεί λα ρνξεγείηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ην θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη θαηά πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξηπιάζην 

ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ ππάξρεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ε εμνπζία γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. 

γ) Η εμνπζία απηή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κε απφθαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα 

θάζε ρνξεγνχκελε αλαλέσζε. Η ηζρχο θάζε αλαλέσζεο αξρίδεη απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 

δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνεγνχκελεο. Οη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ρνξήγεζε ή 

αλαλέσζε ηεο εμνπζίαο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνβάιινληαη 

ζε δεκνζηφηεηα.  

 

2. ην θαηαζηαηηθφ είλαη δπλαηφλ λα νξίδεηαη φηη, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ηελ πεληαεηία απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, ε γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί κε απφθαζή ηεο, 

πνπ ιακβάλεηαη κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία, λα απμάλεη ην θεθάιαην, κεξηθά ή νιηθά κε 

ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, ζπλνιηθά κέρξη ην νθηαπιάζην ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

3. Απαγνξεχεηαη ζηηο εηαηξείεο, ζην θαηαζηαηηθφ ησλ νπνίσλ πξνβιέπνληαη κία ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, λα αλαγξάθνπλ ζε νπνηνδήπνηε 

έληππν, δηαθήκηζε, δεκνζίεπκα ή άιιν έγγξαθν, σο θεθάιαην ην πνζφ κέρξη ην νπνίν 

δηθαηνχηαη θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 λα εθδψζεη λέεο κεηνρέο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή 

ε γεληθή ζπλέιεπζε.  

 

 

4. Οη έθηαθηεο απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 

θαη 2 ζπληζηνχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, δελ ππφθεηληαη φκσο ζε δηνηθεηηθή έγθξηζε, 

φπνπ απηή απαηηείηαη θαηά ηνλ παξφληα λφκν. 
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5. Η δπλαηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα απμάλεη ην θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 κπνξεί λα αζθείηαη παξάιιεια κε ηελ αληίζηνηρε δπλαηφηεηα ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 25. Απόθαζε θαη δηαδηθαζία αύμεζεο θεθαιαίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο 

εηαηξείαο πξέπεη λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο, ηνλ ηξφπν θαη ηελ 

πξνζεζκία θάιπςήο ηεο, ηνλ αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ, ηελ 

νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ.  

 

2. ην πιαίζην ηεο ηαθηηθήο αχμεζεο θεθαιαίνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί κε ηελ απφθαζε 

γηα ηελ αχμεζε λα εμνπζηνδνηήζεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, φπσο απηφ πξνζδηνξίζεη ηελ ηηκή 

δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ, ή, επί εθδφζεσο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ κε δηθαίσκα απφιεςεο 

ηφθνπ, ην επηηφθην θαη ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ. Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εμνπζηνδφηεζεο 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 

έλα (1) έηνο. Δθφζνλ ρνξεγείηαη ε αλσηέξσ εμνπζηνδφηεζε πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε 

πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ην άξζξν 20 αξρίδεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε ε ηηκή δηάζεζεο ησλ 

κεηνρψλ ή θαη ην επηηφθην ή ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ. Η εμνπζηνδφηεζε ππνβάιιεηαη ζε 

δεκνζηφηεηα.  

 

3. ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ κεηνρψλ, ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ 

αθνξά ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε απφθαζή ηεο πνπ παξέρεη εμνπζία ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ 

θαηεγνξηψλ ησλ κεηφρσλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα ζίγνληαη απφ ηηο απνθάζεηο απηέο. Σα 

δηθαηψκαηα απηά δελ ζεσξείηαη φηη ζίγνληαη, ηδίσο εθφζνλ ε αχμεζε γίλεηαη ρσξίο λέεο 

εηζθνξέο θαη νη λέεο κεηνρέο, πνπ ζα εθδνζνχλ αλά θαηεγνξία, παξέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα 

κε ηηο αληίζηνηρεο παιαηέο, δηαηίζεληαη δε ζηνπο κεηφρνπο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο ζε 

αξηζκφ αλάινγν κε ηηο κεηνρέο πνπ ήδε θαηέρνπλ, ψζηε λα κελ κεηαβάιινληαη ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ θάζε θαηεγνξίαο. Η έγθξηζε ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

πνπ αθνξά ηελ αχμεζε παξέρεηαη κε απφθαζε ησλ κεηφρσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζίγεηαη θαη 

ιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξε ζπλέιεπζε κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία.  

 

4. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ηδηαίηεξεο ζπλέιεπζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 3, ηε ζπκκεηνρή ζε 

απηή, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαβνιή ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ ςεθνθνξία, θαζψο θαη 

ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεψλ ηεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  
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Αξζξν 26. Γηθαίσκα πξνηίκεζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο, θαζψο 

θαη ζε πεξίπησζε έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη 

δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ 

κεηφρσλ πνπ πθίζηαληαη θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην 

πθηζηάκελν θεθάιαην. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα επεθηείλεη ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο θαη ζε 

πεξηπηψζεηο αχμεζεο κε εηζθνξέο ζε είδνο. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί επίζεο λα πξνβιέπεη φηη, 

αλ ε εηαηξεία έρεη ήδε εθδψζεη κεηνρέο πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ, ζηηο νπνίεο ηα δηθαηψκαηα 

ςήθνπ ή ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ή ζηε δηαλνκή ηνπ πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο είλαη 

δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, είλαη δπλαηή ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ κε κεηνρέο κηαο κφλν απφ ηηο 

θαηεγνξίεο απηέο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο παξέρεηαη ζηνπο κεηφρνπο 

ησλ άιισλ θαηεγνξηψλ κφλν κεηά ηε κε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο 

θαηεγνξίαο, ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λέεο κεηνρέο.  

 

2. Σν δηθαίσκα πξνηίκεζεο αζθείηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία, ηελ νπνία φξηζε ην φξγαλν ηεο 

εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε. Η πξνζεζκία απηή, κε ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ηεο 

πξνζεζκίαο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 20, δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

25, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο δελ αξρίδεη πξηλ απφ ηε ιήςε 

ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ 

λέσλ κεηνρψλ ή ηνπ ηπρφλ επηηνθίνπ. ηελ πεξίπησζε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο απφ ηνπο 

ινηπνχο κεηφρνπο νξίδεηαη, νκνίσο, απφ ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε. 

Η πξνζεζκία απηή δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη αξρίδεη απφ ηελ 

επνκέλε ηεο εκέξαο, θαηά ηελ νπνία ιήγεη ε πξνζεζκία γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο θαηεγνξίαο 

ζηελ νπνία αλήθνπλ νη λέεο κεηνρέο.  

 

3. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ παξέιεηςε λα νξίζεη πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ 

πξνζεζκία απηή νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 20.  

 

4. Μεηά ην ηέινο ησλ πξνζεζκηψλ απηψλ θαη εθφζνλ δελ ππάξρεη αληίζεηε ξχζκηζε ζην 

θαηαζηαηηθφ, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαηίζεληαη 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε ηηκή φρη θαηψηεξε ηεο ηηκήο 

πνπ θαηαβάιινπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη. Σν θαηαζηαηηθφ ή ην φξγαλν πνπ απνθάζηζε ηελ 

αχμεζε θαη πάλησο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ δηαζέηεη ηηο κεηνρέο πνπ απέκεηλαλ, 

ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, κπνξεί λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο, πνπ 

άζθεζαλ ήδε ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο, θαζψο θαη ζε άιια πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ελ γέλεη 

ηίηινπο κεηαηξέςηκνπο ζε κεηνρέο.  

 

5. Η πξφζθιεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία κλεκνλεχεηαη 

ππνρξεσηηθά θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, 

ππνβάιιεηαη κε επηκέιεηα ηεο εηαηξείαο ζε δεκνζηφηεηα. ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα 
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πξνβιέπεηαη επξχηεξε δεκνζηφηεηα. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 25, ε 

πξφζθιεζε θαη ε γλσζηνπνίεζε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, θαηά 

ηα αλσηέξσ, κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ, εθφζνλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε παξέζηεζαλ κέηνρνη 

πνπ εθπξνζσπνχζαλ ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ θαη έιαβαλ γλψζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ 

ηάρζεθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ή δήισζαλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ηελ 

απφ απηνχο άζθεζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. Η δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο κπνξεί 

λα αληηθαηαζηαζεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή «επί απνδείμεη».  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 27. Πεξηνξηζκόο ή απνθιεηζκόο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο - Κείκελν 

λόκνπ 

 

1. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη 

πιεηνςεθία, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ή λα θαηαξγεζεί ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Γηα λα ιεθζεί ε απφθαζε απηή, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε γξαπηή έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ 

επηβάιινπλ ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη ζηελ νπνία 

δηθαηνινγείηαη ε ηηκή ή ε θαηψηαηε ηηκή πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ έθδνζε ησλ λέσλ κεηνρψλ. 

Η ζρεηηθή έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

2. Γελ ππάξρεη απνθιεηζκφο απφ ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, φηαλ νη κεηνρέο αλαιακβάλνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή επηρεηξήζεηο 

επελδχζεσλ, πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δέρνληαη ηίηινπο πξνο θχιαμε, γηα λα πξνζθεξζνχλ 

ζηνπο κεηφρνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. Δπίζεο, δελ 

ππάξρεη απνθιεηζκφο απφ ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο, φηαλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ έρεη ζθνπφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζην θεθάιαην ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 113 θαη 114.  

 

3. Σν θεθάιαην κπνξεί λα απμεζεί ελ κέξεη κε εηζθνξέο ζε κεηξεηά θαη ελ κέξεη κε εηζθνξέο 

ζε είδνο. ηελ πεξίπησζε απηή, πξφβιεςε ηνπ νξγάλνπ πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε, θαηά 

ηελ νπνία νη κέηνρνη πνπ εηζθέξνπλ είδνο δελ ζπκκεηέρνπλ θαη ζηελ αχμεζε κε εηζθνξέο ζε 

κεηξεηά, δελ ζπληζηά απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, αλ ε αλαινγία ηεο αμίαο ησλ 

εηζθνξψλ ζε είδνο, ζε ζρέζε κε ηε ζπλνιηθή αχμεζε, είλαη ίδηα, ηνπιάρηζηνλ, κε ηελ αλαινγία 

ηεο ζπκκεηνρήο ζην θεθάιαην ησλ κεηφρσλ πνπ πξνβαίλνπλ ζηηο εηζθνξέο απηέο. ε 

πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ κε εηζθνξέο ελ κέξεη ζε κεηξεηά θαη ελ κέξεη ζε είδνο, ε 

αμία ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο πξέπεη λα έρεη απνηηκεζεί, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 17 θαη 18 πξηλ 

απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

 

4. Σν θαηαζηαηηθφ ή ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ παξέρνπλ εμνπζία έθηαθηεο 

αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24, κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ή ηε γεληθή ζπλέιεπζε, πνπ απνθαζίδνπλ, ην κελ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε 

πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, ε δε γεληθή 

ζπλέιεπζε κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία, θαη ηελ εμνπζία πεξηνξηζκνχ ή απνθιεηζκνχ ηνπ 
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δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη απηφ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ή ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ε έθζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξέπεη λα εμεγεί γηαηί επηιέγεηαη ε θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο λα γίλεη 

κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαη λα ππνβιεζεί ζε δεκνζηφηεηα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 28. Γπλαηόηεηα κεξηθήο θάιπςεο ηνπ θεθαιαίνπ ζε πεξηπηώζεηο αύμεζεο - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. Αλ ε θάιπςε ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ δελ είλαη πιήξεο, ην θεθάιαην 

απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηεο θάιπςεο, κφλν εθφζνλ ζηελ απφθαζε γηα αχμεζε πξνβιέπεηαη 

ξεηά απηή ε δπλαηφηεηα.  

 

2. ε πεξίπησζε κεξηθήο θάιπςεο ηνπ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη λα 

πξνζαξκφζεη, κε ηελ απφθαζή ηνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 20, ην άξζξν ηνπ θαηαζηαηηθνχ πεξί ηνπ θεθαιαίνπ, έηζη ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη ην 

πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο πξνέθπςε κεηά ηε κεξηθή θάιπςε.  

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄-ΜΔΙΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΒΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

 

Αξζξν 29. Μείσζε θεθαιαίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Γηα ηε κείσζε θεθαιαίνπ απαηηείηαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ απνθαζίδεη κε 

απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία, εθηφο αλ ε κείσζε γίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 

ηνπ άξζξνπ 21 ή ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 49.  

 

2. Σν θεθάιαην δελ κπνξεί λα κεησζεί θάησ απφ ην ειάρηζην φξην πνπ νξίδεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 15, εθηφο αλ ε απφθαζε γηα ηε κείσζε πξνβιέπεη ηελ ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπιάρηζηνλ έσο ην ειάρηζην φξην ή ηελ ηαπηφρξνλε κεηαηξνπή ηεο 

εηαηξείαο ζε εηαηξεία άιιεο λνκηθήο κνξθήο. ηελ αχμεζε απηή νη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο έρνπλ 

δηθαίσκα πξνηίκεζεο αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην θεθάιαην, φπσο απηή είρε 

δηακνξθσζεί πξηλ απφ ηε κείσζε. ην δηθαίσκα απηφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 θαη 

27.  

 

3. Η πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ε απφθαζε ηεο ηειεπηαίαο γηα 
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ηε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ πξέπεη λα νξίδνπλ θαη’ ειάρηζην ην ζθνπφ ηεο κείσζεο απηήο θαη 

ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνίεζήο ηεο.  

 

4. Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα κείσζε θεθαιαίνπ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα. Δπηπξφζζεηα ε απφθαζε απηή πξέπεη λα 

αλαξηάηαη θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο.  

 

5. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, θάζε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, 

πνπ αθνξά ηε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ 

θαηεγνξηψλ κεηφρσλ, ηα δηθαηψκαηα ησλ νπνίσλ ζίγνληαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Η έγθξηζε 

παξέρεηαη κε απφθαζε ησλ κεηφρσλ ηεο ζηγφκελεο θαηεγνξίαο, πνπ ιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξε 

ζπλέιεπζε κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία.  

 

6. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ηδηαίηεξεο ζπλέιεπζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 5, ηε ζπκκεηνρή ζε 

απηή, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαβνιή ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ ςεθνθνξία, θαζψο θαη 

ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεψλ ηεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 30. Πξνζηαζία δαλεηζηώλ ζε πεξίπησζε κείσζεο θεθαιαίνπ - Κείκελν 

λόκνπ 

 

1. Γελ γίλεηαη θακία θαηαβνιή ζηνπο κεηφρνπο απφ ην απνδεζκεπφκελν κε ηε κείσζε 

ελεξγεηηθφ ηεο εηαηξείαο, αλ νη δαλεηζηέο ηεο εηαηξείαο, ησλ νπνίσλ νη απαηηήζεηο γελλήζεθαλ 

πξηλ απφ ηε δεκνζηφηεηα ηεο απφθαζεο γηα ηε κείσζε, ζχκθσλα κε ην πξψην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ θαη είλαη ιεμηπξφζεζκεο, ππνβάινπλ ζηελ εηαηξεία 

αληηξξήζεηο θαηά ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ παξαπάλσ θαηαβνιψλ κέζα ζε πξνζεζκία 

ζαξάληα (40) εκεξψλ απφ ηελ παξαπάλσ δεκνζηφηεηα θαη δελ ηθαλνπνηεζνχλ πιήξσο ή δελ 

δηαθαλνλίζνπλ κε ηελ εηαηξεία ηηο απαηηήζεηο ηνπο.  

 

2. Μέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία, νη δαλεηζηέο ησλ κε ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ, εθφζνλ 

ζεσξνχλ φηη κε ηηο παξαπάλσ θαηαβνιέο ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ 

ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ζηελ εηαηξεία αληηξξήζεηο θαηά ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ 

παξαπάλσ θαηαβνιψλ.  

 

3. Γηα ην βάζηκν ή κε ησλ αληηξξήζεσλ ησλ δαλεηζηψλ κε ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαηά 

ηελ παξάγξαθν 2, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ επάξθεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ απφ ηελ εηαηξεία αζθαιεηψλ, απνθαίλεηαη ην δηθαζηήξην, ην νπνίν θξίλεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, κεηά απφ αίηεζε ηεο εηαηξείαο. Αλ ππνβιεζνχλ 

αληηξξήζεηο απφ πεξηζζφηεξνπο δαλεηζηέο κε ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ, εθδίδεηαη κία 

απφθαζε σο πξνο φιεο. Αλ νη δαλεηζηέο ησλ κε ιεμηπξφζεζκσλ απαηηήζεσλ απνδείμνπλ, φηη ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ θαηαβνιψλ ελφςεη ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, πνπ ζα απνκείλεη κεηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κείσζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη ησλ ηπρφλ αζθαιεηψλ, πνπ ήδε 
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δηαζέηνπλ, ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο, ην δηθαζηήξην επηηξέπεη 

ηελ θαηαβνιή ησλ απνδεζκεπφκελσλ κε ηε κείσζε πνζψλ κφλν κε ηνλ φξν ηεο ηήξεζεο 

φξσλ ή ηεο παξνρήο επαξθψλ αζθαιεηψλ, ην είδνο θαη ηελ έθηαζε ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ην 

δηθαζηήξην. Καηαβνιέο ζηνπο κεηφρνπο πνπ γίλνληαη θαηά παξάβαζε ησλ παξαπάλσ 

δηαηάμεσλ είλαη άθπξεο.  

 

4. Σν παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη θαη φηαλ ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κε νιηθή ή κεξηθή 

απαιιαγή ησλ κεηφρσλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο θαιπθζέληνο θαη κε θαηαβιεζέληνο 

θεθαιαίνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 31. Δηδηθνί ηξόπνη κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Δπηηξέπεηαη ε νιηθή ή κεξηθή κείσζε θεθαιαίνπ ζε είδνο, σο πξνο ηελ νπνία εθαξκφδνληαη 

νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 17 θαη 18 γηα ηελ απνηίκεζε ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πξέπεη λα πεξηγξάθεη κε αθξίβεηα ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε θαζέλα απφ ηνπο κεηφρνπο. Απνηίκεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ζε είδνο δελ απαηηείηαη, αλ νη κέηνρνη απνθαζίζνπλ νκφθσλα ηνλ ηξφπν 

πινπνίεζεο ηεο κείσζεο. Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 30 ηζρχνπλ ζε 

θάζε πεξίπησζε  

 

2. Δπηηξέπεηαη ε κείσζε θεθαιαίνπ κε ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ. Οη 

δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 30 δελ εθαξκφδνληαη, εθφζνλ ην χςνο ηνπ 

εηδηθνχ απηνχ απνζεκαηηθνχ δελ ππεξβαίλεη ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θεθαιαίνπ, φπσο 

απηφ δηακνξθψλεηαη κεηά ηελ κείσζε. Σν αλσηέξσ εηδηθφ απνζεκαηηθφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν πξνο ην ζθνπφ εθ λένπ θεθαιαηνπνίεζήο ηνπ ή ηνπ ζπκςεθηζκνχ ηνπ 

πξνο απφζβεζε δεκηψλ ηεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 32. Απόζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία λα απνθαζίζεη ηελ νιηθή 

ή κεξηθή απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Με θαηαζηαηηθή πξφβιεςε, ε γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα 

απνθαζίδεη ηελ νιηθή ή κεξηθή απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία. 

Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ ππνβάιιεηαη ζε 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο.  
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2. Η απφζβεζε δελ ζπληζηά κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ.  

 

3. Η απφζβεζε γίλεηαη κε θαηαβνιή ζηνπο κεηφρνπο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ηεο νλνκαζηηθήο 

αμίαο ησλ κεηνρψλ ηνπο. Η απφζβεζε επηηξέπεηαη κφλν κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ζρεκαηηζκέλσλ 

εηδηθψλ απνζεκαηηθψλ ή θάλνληαο ρξήζε ησλ πνζψλ πνπ επηηξέπεηαη λα δηαλεκεζνχλ κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 159 θαη 160. Η απφζβεζε κπνξεί λα γίλεη επίζεο θαη κε νιηθή ή 

κεξηθή απαιιαγή ησλ κεηφρσλ απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ θαιπθζέληνο θαη κε 

θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ.  

 

4. Οη κέηνρνη, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο έρνπλ απνζβεζηεί, δηαηεξνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απφ 

ηε κεηνρηθή ζρέζε, κε εμαίξεζε ην δηθαίσκα επηζηξνθήο ηεο εηζθνξάο ηνπο θαη ην δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηε δηαλνκή ηνπ ειάρηζηνπ κεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 161, πνπ 

εηζπξάηηεηαη κφλν απφ ηηο κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ απνζβεζηεί.  

 

5. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, ε εγθπξφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο πνπ αθνξά ηελ απφζβεζε ηνπ θεθαιαίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ έγθξηζε ηεο 

θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ ησλ κεηφρσλ πνπ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ζίγνληαη απφ ηελ 

απφθαζε απηή. Η έγθξηζε παξέρεηαη κε απφθαζε ησλ κεηφρσλ ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζίγεηαη 

θαη ιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξε ζπλέιεπζε κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία.  

 

6. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο ηδηαίηεξεο ζπλέιεπζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 5, ηε ζπκκεηνρή ζε 

απηή, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ αλαβνιή ιήςεο απνθάζεσλ, ηελ ςεθνθνξία, θαζψο θαη 

ηελ αθχξσζε ησλ απνθάζεψλ ηεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΠΔΜΠΣΟ 

ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΙΣΛΟΙ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΟΙ ΔΚΓΙΓΟΜΔΝΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 

Αξζξν 33. Οη εθδηδόκελνη ηίηινη - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα εθδίδεη ηα αθφινπζα είδε ηίηισλ: 

α) κεηνρέο, 

β) νκνινγίεο, 

γ) ηίηινπο θηήζεο κεηνρψλ (warrants), 

δ) ηδξπηηθνχο ηίηινπο, θαη 

ε) άιινπο ηίηινπο, νη νπνίνη πξνβιέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο.  

 

2. Οη παξαπάλσ ηίηινη κπνξνχλ λα εθδίδνληαη ζε επηκέξνπο θαηεγνξίεο, φπσο ν λφκνο νξίδεη ή 
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απνθαζίδεη ην αξκφδην γηα έθδνζή ηνπο φξγαλν. Η εηαηξεία κπνξεί λα εθδίδεη ηίηινπο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο ζε δηαδνρηθέο ζην ρξφλν ζεηξέο.  

 

3. ε πεξίπησζε πνπ εθδίδνληαη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξα είδε ή θαηεγνξίεο ηίηισλ, είλαη 

δπλαηφλ λα πξνβιέπεηαη θαηά ηνπο φξνπο έθδνζήο ηνπο φηη ε θηήζε ηίηινπ ελφο είδνπο ή κηαο 

θαηεγνξίαο επηηξέπεηαη κφλν κε ηελ πξνυπφζεζε ηαπηφρξνλεο θηήζεο νξηζκέλνπ αξηζκνχ 

εθδηδφκελσλ ηίηισλ άιινπ είδνπο ή άιιεο θαηεγνξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα 

πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, ζε ζρέζε κε κεηνρέο ή ηδξπηηθνχο ηίηινπο, ή ζηνπο φξνπο 

έθδνζεο ηίηισλ θηήζεο κεηνρψλ ή ζην πξφγξακκα έθδνζεο νκνινγηψλ, φηη κέρξη ηελ 

επέιεπζε νξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή κέρξη ηελ πιήξσζε νξηζκέλεο αίξεζεο ή γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο ή ησλ νηθείσλ ηίηισλ, νη αλσηέξσ ηίηινη κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ 

(κεηαβηβαζζνχλ ή επηβαξπλζνχλ) κφλν απφ θνηλνχ.  

 

 

4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θνηλσλία, ην ελέρπξν θαη ηελ επηθαξπία, νη ηίηινη 

εθδίδνληαη θαη κεηαβηβάδνληαη κφλν κε ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη 

δελ επηηξέπεηαη ε ρσξηζηή δηάζεζε νξηζκέλσλ δηθαησκάησλ. 

 

 

 

5. Καη' εμαίξεζε, νη απαηηήζεηο απφιεςεο θεξδψλ, ηφθσλ ή ρξενιπζίσλ, θαζψο θαη άιια 

απηνηειή πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα πνπ γελλψληαη απφ ηνπο ηίηινπο κεηαβηβάδνληαη ειεχζεξα, 

εθφζνλ ην θαηαζηαηηθφ ή νη φξνη έθδνζεο ησλ νηθείσλ ηίηισλ δελ πξνβιέπνπλ θάηη 

δηαθνξεηηθφ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΔΣΟΥΔ 

 

Αξζξν 34. Γηαίξεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε κεηνρέο - Κείκελν λόκνπ 

 

Σν θεθάιαην ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο δηαηξείηαη ζε κεηνρέο. Οη κεηνρέο κπνξνχλ λα 

ελζσκαηψλνληαη ζε κεηνρηθνχο ηίηινπο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ κεηνρψλ ή, κε ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηνπ λφκνπ, λα είλαη άπιεο.  
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Αξζξν 35. Ολνκαζηηθή αμία κεηνρώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η νλνκαζηηθή αμία θάζε κεηνρήο δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζε πνζφ θαηψηεξν ησλ ηεζζάξσλ 

ιεπηψλ (0,04) ηνπ επξψ νχηε αλψηεξν ησλ εθαηφ (100) επξψ. Η νλνκαζηηθή αμία ησλ 

κεηνρψλ πξέπεη λα είλαη ε ίδηα γηα φιεο ηηο κεηνρέο. Καη’ εμαίξεζε, κεηνρέο πνπ αλήθνπλ ζε 

κηα ζεηξά ή θαηεγνξία κπνξνχλ λα έρνπλ δηαθνξεηηθή νλνκαζηηθή αμία απφ ηηο άιιεο.  

 

2. Απαγνξεχεηαη ε έθδνζε κεηνρψλ ζε ηηκή θαηψηεξε ηνπ αξηίνπ.  

 

 

3. Η δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ζε ηηκή αλψηεξε ηνπ αξηίνπ δελ 

κπνξεί λα δηαηεζεί γηα πιεξσκή κεξηζκάησλ ή πνζνζηψλ, κπνξεί φκσο: (α) λα 

θεθαιαηνπνηεζεί ή (β) λα ζπκθεθηζζεί πξνο απφζβεζε δεκηψλ ηεο εηαηξίαο, εθηφο αλ 

ππάξρνπλ απνζεκαηηθά ή άιια θνλδχιηα, ηα νπνία θαηά ηνλ λφκν κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ ησλ δεκηψλ απηψλ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 36. Αξρή ηεο ηζόηεηαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με εμαίξεζε ηηο κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 38, 

θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Όια ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ηελ κεηνρή κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 38, είλαη ππνρξεσηηθά αλάινγα 

πξνο ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε κεηνρή. ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ 

θαηεγνξηψλ κεηνρψλ ε αξρή ηεο ηζφηεηαο αθνξά φιεο ηηο κεηνρέο ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο.  

 

2. Η εηαηξεία δηαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ κεηφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

ζέζε.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 37. Κνηλέο κεηνρέο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη εθδηδφκελεο απφ ηελ εηαηξεία κεηνρέο είλαη θνηλέο, εθφζνλ δελ αλήθνπλ ζε εηδηθά 

ξπζκηδφκελε ζηνλ παξφληα λφκν θαηεγνξία.  
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2. Η εηαηξεία πξέπεη λα έρεη κία ηνπιάρηζηνλ θνηλή κεηνρή.  

 

3. Οη θνηλέο κεηνρέο παξέρνπλ φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο, εθηφο απφ εθείλα 

πνπ πξνβιέπνληαη γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ. ε θάζε πεξίπησζε νη θνηλέο κεηνρέο 

παξέρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαη δηθαίσκα απφιεςεο ησλ θεξδψλ θαη ηνπ πξντφληνο ηεο 

εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 38. Πξνλνκηνύρεο κεηνρέο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Δπηηξέπεηαη λα νξίδεηαη κε δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνλφκην ππέξ κεηνρψλ. Σν 

πξνλφκην απηφ ζπλίζηαηαη ζηε κεξηθή ή νιηθή απφιεςε, πξηλ απφ ηηο θνηλέο κεηνρέο, ηνπ 

δηαλεκφκελνπ κεξίζκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαη ζηελ 

πξνλνκηαθή απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ θαηαβιήζεθε απφ ηνπο θαηφρνπο ησλ πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ απφ ην πξντφλ κείσζεο ηνπ θεθαιαίνπ ή ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνχησλ ζηα ππέξ ην άξηην πνζά, πνπ είραλ ηπρφλ 

θαηαβιεζεί. Δπίζεο, ην θαηαζηαηηθφ επηηξέπεηαη λα νξίδεη φηη ζε πεξίπησζε κε δηαλνκήο 

κεξίζκαηνο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο ρξήζεηο, ην πξνλφκην ππέξ ησλ κεηνρψλ αθνξά ηελ 

πξνλνκηαθή θαηαβνιή κεξηζκάησλ θαη γηα ηηο ρξήζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ έγηλε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο.  

 

2. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη φηη νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο παξέρνπλ ζηαζεξφ κέξηζκα ή 

φηη ζπκκεηέρνπλ ελ κέξεη κφλν ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. Υνξήγεζε άιισλ πξνλνκίσλ 

πεξηνπζηαθήο θχζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απφιεςεο νξηζκέλνπ ηφθνπ ή ηεο 

ζπκκεηνρήο, θαηά πξνηεξαηφηεηα, ζε θέξδε απφ νξηζκέλε εηαηξηθή δξαζηεξηφηεηα, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ, δελ απνθιείεηαη. Σν θαηαζηαηηθφ, νκνίσο, κπνξεί λα 

νξίδεη φηη ε απφιεςε νξηζκέλνπ ηφθνπ κπνξεί λα γίλεη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο δελ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, πνπ θαζνξίδεηαη θαηά ηελ έθδνζή ηνπο. Σα δηθαηψκαηα πνπ παξέρνπλ νη 

πξνλνκηνχρεο κεηνρέο ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 159. Πξνλνκηνχρεο κεηνρέο 

ηεο ίδηαο ζεηξάο έθδνζεο παξέρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα.  

 

3. Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κπνξνχλ επίζεο λα εθδνζνχλ θαη σο κεηαηξέςηκεο ζε θνηλέο 

κεηνρέο ή ζε πξνλνκηνχρεο κεηνρέο άιιεο θαηεγνξίαο. Η κεηαηξνπή γίλεηαη είηε ππνρξεσηηθά, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ είηε κε άζθεζε ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ 

κεηφρνπ, πνπ έρεη πξνβιεθζεί ζην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ή ηελ απφθαζε γηα έθδνζε ησλ 

κεηνρψλ. Οη φξνη θαη νη πξνζεζκίεο ηεο κεηαηξνπήο νξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ. Σν δηθαίσκα 

ηεο κεηαηξνπήο αζθείηαη απφ ηνλ πξνλνκηνχρν κέηνρν αηνκηθά κε δήισζή ηνπ πξνο ηελ 

εηαηξεία θαη ε κεηαηξνπή ηζρχεη απφ ηε ιήςε ηεο δήισζεο απηήο, εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ 

πξνβιέπεη άιιν ρξνληθφ ζεκείν.  

 

4. Οη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ ή κε δηθαίσκα 

ςήθνπ πεξηνξηδφκελν ζε νξηζκέλα δεηήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 
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Έθδνζε κεηνρψλ κε πνιιαπιφ δηθαίσκα ςήθνπ δελ επηηξέπεηαη.  

 

5. Tα πξνλφκηα πνπ παξέρνπλ νη πξνλνκηνχρεο κεηνρέο θαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ δηθαηψκαηνο 

ςήθνπ κπνξνχλ λα κεηαβάιινληαη ζην ρξφλν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

Σα πξνλφκηα φκσο κέλνπλ ζηαζεξά θαηά ην δηάζηεκα ηεο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο.  

 

6. Έθδνζε λέσλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ είλαη δπλαηή κφλν κε απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία θαη κε ηνπο φξνπο ησλ 

άξζξσλ 25 παξάγξαθνη 3 θαη 4 θαη 26 παξάγξαθνο 1.  

 

7. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία θαη κε ηνπο φξνπο ησλ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 25 λα απνθαζίδεη ηελ ηξνπή κέξνπο ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζε 

πξνλνκηνχρεο, ηεξνπκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηφρσλ. 

Η παξνχζα παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ζηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο πξνλνκηνχρσλ 

κεηνρψλ ζε πξνλνκηνχρεο κεηνρέο άιιεο θαηεγνξίαο.  

 

8. Καηάξγεζε ή πεξηνξηζκφο ηνπ πξνλνκίνπ απφ ηελ εηαηξεία επηηξέπεηαη κφλν χζηεξα απφ 

απφθαζε, πνπ ιακβάλεηαη ζε ηδηαίηεξε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ, ζηνπο 

νπνίνπο αθνξά ην πξνλφκην, κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ 

πξνλνκηνχρνπ θεθαιαίνπ. Γηα ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο απηήο ζπλέιεπζεο, ηε ζπκκεηνρή ζε 

απηήλ, ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ, ηελ ςεθνθνξία, θαζψο θαη ηελ αθπξφηεηα ή ηελ αθχξσζε 

ησλ απνθάζεψλ ηεο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη ζρεηηθέο κε ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Γηα ηε κεηαηξνπή ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ, πνπ δελ έρνπλ 

εθδνζεί σο κεηαηξέςηκεο θαηά ηελ παξάγξαθν 3, ζε θνηλέο απαηηείηαη, εθηφο απφ ηελ 

απφθαζε ησλ πξνλνκηνχρσλ κεηφρσλ ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ θνηλέο κεηνρέο, ε νπνία ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία 

ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ θνηλνχ θεθαιαίνπ. Η, θαηά ηα αλσηέξσ, γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηνχρεο θαη θνηλέο κεηνρέο, βξίζθεηαη ζε 

απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζχκθσλα κε ηηο 

παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 130.  

 

9. Αλ γηα ηηο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο εθδίδνληαη ηίηινη, πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζ’ απηνχο νη 

ιέμεηο «Πξνλνκηνχρνο Μεηνρή», θαζψο θαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, φπσο ηδίσο 

«κεηαηξέςηκε» θαη «κεηά» ή «άλεπ ςήθνπ».  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 39. Δμαγνξάζηκεο κεηνρέο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ αχμεζε θεθαιαίνπ κε έθδνζε εμαγνξάζηκσλ 

κεηνρψλ. Οη κεηνρέο απηέο κπνξνχλ λα εθδίδνληαη θαη σο πξνλνκηνχρεο κεηνρέο κε ή ρσξίο 

δηθαίσκα ςήθνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38. Η εμαγνξά γίλεηαη κε δήισζε ηεο 

εηαηξείαο ή ηνπ κεηφρνπ, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην θαηαζηαηηθφ, θαη είλαη έγθπξε 

κφλν κε θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ ηεο εμαγνξάο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην θαηαζηαηηθφ.  
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2. Γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ έθδνζε ησλ εμαγνξάζηκσλ κεηνρψλ, θαζψο θαη γηα 

ηνλ ελδερφκελν απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 23 έσο θαη 27.  

 

3. Η δπλαηφηεηα εμαγνξάο εμαξηάηαη απφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) ε εμαγνξά πξέπεη λα επηηξέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ησλ κεηνρψλ 

πνπ κπνξνχλ λα εμαγνξαζζνχλ, 

β) νη πξνο εμαγνξά κεηνρέο πξέπεη λα έρνπλ πιήξσο εμνθιεζεί, 

γ) ε εμαγνξά κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κφλν πνζψλ, πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηαλεκεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 159 θαη 160, ή ηνπ πξντφληνο λέαο 

έθδνζεο κεηνρψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ εμαγνξά απηή, ή θαη πνζψλ πνπ 

απειεπζεξψλνληαη 

κε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 επ., 

δ) πνζφ ίζν κε ηελ νλνκαζηηθή αμία φισλ ησλ κεηνρψλ πνπ εμαγνξάζηεθαλ πξέπεη λα 

απνηειέζεη κέξνο απνζεκαηηθνχ, ην νπνίν δελ κπνξεί, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε κείσζεο ηνπ 

θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ, λα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο. Σν απνζεκαηηθφ απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηελ αχμεζε ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε 

απνζεκαηηθψλ. Σα πξνεγνχκελα εδάθηα δελ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε πνπ ε εμαγνξά έγηλε 

κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο λέαο έθδνζεο, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηελ 

εμαγνξά απηή, ή πνζψλ πνπ απειεπζεξψζεθαλ κε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

ε) φηαλ, ιφγσ ηεο εμαγνξάο, πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή πξφζζεηνπ πνζνχ ζηνπο κεηφρνπο, ην 

πνζφ απηφ δελ κπνξεί λα θαηαβιεζεί παξά κφλν απφ ηα πνζά πνπ επηηξέπεηαη λα 

δηαλεκεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 159 θαη 160, ή κε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 επ. ή απφ απνζεκαηηθφ, δηαθνξεηηθφ απφ ην πξνβιεπφκελν ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε δ΄, ην νπνίν δελ κπνξεί, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε κείσζεο ηνπ 

θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ, λα δηαλεκεζεί ζηνπο κεηφρνπο. Σν απνζεκαηηθφ απηφ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηελ αχμεζε ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ κε θεθαιαηνπνίεζε 

απνζεκαηηθψλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ 

άξζξνπ 5 ή ησλ εμφδσλ έθδνζεο κεηνρψλ ή νκνινγηψλ ή γηα ηελ θαηαβνιή πξφζζεηνπ πνζνχ 

ζηνπο θαηφρνπο ησλ κεηνρψλ ή ησλ νκνινγηψλ πνπ πξέπεη λα εμαγνξαζζνχλ, 

ζη) ε εμαγνξά ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

4. Η δήισζε ησλ κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ εμαγνξάζηκεο κεηνρέο γηα ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ 

ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ εηαηξεία κφλν αλ θαηά ηνλ ρξφλν ιήςεο ηεο δήισζεο απφ ηελ 

εηαηξεία ππάξρνπλ πνζά πνπ επηηξέπεηαη λα δηαλεκεζνχλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 159 θαη 160 

θαη είλαη επαξθή γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήισζεο, πιεξνχληαη δε θαη άιινη φξνη πνπ ηάζζεη 

ην θαηαζηαηηθφ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε δήισζε δελ παξάγεη απνηειέζκαηα.  

 

5. Οη εμαγνξαδφκελεο κεηνρέο ππφθεηληαη ζην θαζεζηψο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 49 θαη 50.  

 

6. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία 

θαη πιεηνςεθία κπνξεί λα απνθαζίδεηαη ε ηξνπή κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ζε 

εμαγνξάζηκεο, ηεξνπκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο ησλ 

κεηφρσλ. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, ε απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο γηα ηελ ηξνπή πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ζε εμαγνξάζηκεο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε 

ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ κεηνρψλ πνπ ζίγνληαη απφ ηελ απφθαζε απηή, κε αλάινγε 

εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 29.  
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Αξζξν 40. Ολνκαζηηθέο κεηνρέο – Μεηνρηθνί ηίηινη - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο. Οη αλψλπκεο κεηνρέο πνπ πθίζηαληαη θαηά ηε 

ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ ππφθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 184.  

 

2. Η εηαηξεία νθείιεη λα ηεξεί βηβιίν κεηφρσλ. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξίδνληαη νη κέηνρνη, κε 

αλαγξαθή ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ ή ηεο εηαηξηθήο επσλπκίαο θαη ηεο δηεχζπλζεο ή ηεο έδξαο 

ηνπο, θαζψο θαη ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηεο εζληθφηεηαο ηνπ θάζε κεηφρνπ. ε θάζε πεξίπησζε 

αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε θαηεγνξία ησλ κεηνρψλ, πνπ θαηέρεη θάζε κέηνρνο. Σν 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ ειεθηξνληθή ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ ή θαη ηελ ηήξεζή ηνπ 

απφ θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ, πηζησηηθφ ίδξπκα ή απφ επηρείξεζε επελδχζεσλ, πνπ έρνπλ 

ην δηθαίσκα λα θπιάζζνπλ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα. Χο κέηνρνο έλαληη ηεο εηαηξείαο 

ζεσξείηαη ν εγγεγξακκέλνο ζην βηβιίν απηφ.  

 

3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ απνυινπνίεζε ησλ κεηνρψλ θαη ησλ νξηδνκέλσλ 

ζηηο παξαγξάθνπο 4, 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα εθδψζεη θαη λα 

παξαδψζεη ζηνπο κεηφρνπο κεηνρηθνχο ηίηινπο. Οη ηίηινη απηνί κπνξεί λα είλαη απινί ή 

πνιιαπινί. Αλ έρνπλ εθδνζεί πνιιαπινί ηίηινη, χζηεξα απφ αίηεζε θάζε κεηφρνπ, ε εηαηξεία 

ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο ππάξρνληεο ηίηινπο κε λένπο, πνπ ελζσκαηψλνπλ 

κηθξφηεξν αξηζκφ κεηνρψλ.  

 

4. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα απνθιείεη ή λα πεξηνξίδεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο λα εθδίδεη 

κεηνρηθνχο ηίηινπο. ηελ πεξίπησζε απηή ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη ηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο 

κεηνρηθήο ηδηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα αζθεζνχλ ηα δηθαηψκαηα απφ ηηο κεηνρέο. Αλ ην 

θαηαζηαηηθφ δελ πεξηέρεη ζρεηηθφ φξν, θαζψο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε πνπ δελ 

εθδίδνληαη κεηνρηθνί ηίηινη, ε απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηνπ βηβιίνπ πνπ ηεξείηαη θαηά ηελ παξάγξαθν 2 θαη, αλ παξίζηαηαη αλάγθε, κε ηα έγγξαθα 

πνπ θαηέρεη ν κέηνρνο.  

 

5. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα ηεξνχληαη ζε ινγηζηηθή κνξθή, χζηεξα απφ 

απνυινπνίεζε ή αθηλεηνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 909/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ινπιίνπ 2014 θαη ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο πξνβιέπεη ηνλ εθ ησλ αλσηέξσ 

εηδηθφηεξν ηξφπν έθδνζεο θαη ηήξεζεο ησλ κεηνρψλ ηεο ζε θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ.  

 

6. ε πεξίπησζε κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ινγηζηηθή κνξθή θαηά ηελ παξάγξαθν 5, 

κέηνρνο έλαληη ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη ν εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ 

ηίηισλ ή ν ηαπηνπνηνχκελνο σο ηέηνηνο κέζσ ησλ εγγεγξακκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ.  
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Αξζξν 41. Μεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ κε εηδηθή δηαδνρή - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 43 θαη 44, νη κεηνρέο είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ή ππαγσγήο ηεο εηαηξείαο ζε ζπιινγηθή δηαδηθαζία.  

 

2. Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ γίλεηαη κε θαηαρψξηζε ζην βηβιίν κεηφρσλ, πνπ ηεξείηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 40. Η θαηαρψξηζε ρξνλνινγείηαη θαη ππνγξάθεηαη 

απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα κέηνρν θαη ηνλ απνθηψληα ή ηνπο πιεξεμνπζίνπο ηνπο. Γελ απαηηείηαη 

ππνγξαθή ηεο θαηαρψξηζεο, αλ ε εηαηξεία ιάβεη αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο κεηαβίβαζεο 

κεηνρψλ κε ηηο ππνγξαθέο ησλ κεξψλ ή πιεξνθνξεζεί ηελ θαηάξηηζή ηεο κε άιιν ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη ππνγξαθή ηεο θαηαρψξηζεο ζε 

πεξίπησζε ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ, ζχκθσλα κε ην ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 40. Ύζηεξα απφ θάζε κεηαβίβαζε εθδίδεηαη λένο ηίηινο ή επηζεκεηψλνληαη απφ ηελ 

εηαηξεία επί ηνπ ππάξρνληνο ηίηινπ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί, ε κεηαβίβαζε πνπ έγηλε θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ απνθηψληνο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.  

 

3. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 2, ε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ζε ινγηζηηθή κνξθή γίλεηαη 

κέζσ ινγαξηαζκψλ αμηψλ πνπ ηεξνχληαη ζε θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ ή δηακεζνιαβεηή, 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 42. Μεηαβίβαζε ησλ κεηνρώλ ιόγσ θαζνιηθήο δηαδνρήο - Κείκελν λόκνπ 

 

ε πεξίπησζε θαζνιηθήο ή νηνλεί θαζνιηθήο δηαδνρήο επί κεηνρψλ, ν δηάδνρνο εγγξάθεηαη ζην 

βηβιίν κεηφρσλ ή ζην κεηξψν ηνπ θεληξηθνχ απνζεηεξίνπ ή ζην ινγαξηαζκφ αμηψλ ηνπ 

εγγεγξακκέλνπ δηακεζνιαβεηή θαηά πεξίπησζε, κφιηο πξνζθνκηζηνχλ κε ηελ επηκέιεηα 

φπνηνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζηελ εηαηξεία ή, θαηά πεξίπησζε, ζην πξφζσπν πνπ ηεξεί ην 

βηβιίν ή ην κεηξψν ή ην ινγαξηαζκφ αμηψλ, ηα έγγξαθα πνπ απνδεηθλχνπλ ηε δηαδνρή.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 43. Γεζκεπκέλεο κεηνρέο - Κείκελν λόκνπ 
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1. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα επηηξέπεη ηελ έθδνζε δεζκεπκέλσλ κεηνρψλ, ησλ νπνίσλ ε 

κεηαβίβαζε εμαξηάηαη απφ ηελ έγθξηζε ηεο εηαηξείαο. Σελ έγθξηζε παξέρεη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ή ε γεληθή ζπλέιεπζε θαηά ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Σν θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα νξίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη ε άξλεζε ηεο έγθξηζεο.  

 

2. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίζεη θαη άιιεο κνξθέο πεξηνξηζκψλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ 

κεηνρψλ, φπσο ηδίσο: 

α) ην αλεπίηξεπην ηεο κεηαβίβαζεο, αλ νη κεηνρέο δελ πξνζθεξζνχλ πξνεγνπκέλσο ζηνπο 

ινηπνχο κεηφρνπο ή ζε νξηζκέλνπο απφ απηνχο, 

β) ηελ ππφδεημε, εθ κέξνπο ηεο εηαηξείαο, κεηφρνπ ή ηξίηνπ πνπ ζα απνθηήζεη ηηο κεηνρέο, αλ 

ν κέηνρνο επηζπκεί ηε κεηαβίβαζή ηνπο, 

γ) ηνλ φξν φηη, πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζεί ε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ζε ηξίην, ν ηξίηνο ζα 

δεζκεπζεί λα απνθηήζεη κεηνρέο θαη άιισλ κεηφρσλ, πνπ ζα πξνζθεξζνχλ κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο κε ηνπο νπνίνπο εγθξίλεηαη ε κεηαβίβαζε ή θαη δηαθνξεηηθνχο φξνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ή 

δ) ηνλ φξν φηη, ζε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο κεηνρψλ απφ κέηνρν ζε ηξίην, νη ινηπνί κέηνρνη ζα 

ππνρξενχληαη λα κεηαβηβάζνπλ θαη απηνί ζηνλ ηξίην πνζνζηφ αληίζηνηρν κεηνρψλ, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

Σν θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα νξίδεη ηε δηαδηθαζία, ηνπο φξνπο θαη ηελ πξνζεζκία, κέζα ζηελ 

νπνία ε εηαηξεία εγθξίλεη ηε κεηαβίβαζε ή πξνβαίλεη ζηελ ππφδεημε αγνξαζηή. Αλ παξέιζεη ε 

πξνζεζκία απηή, ε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ είλαη ειεχζεξε. Οη πεξηνξηζκνί ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ δελ επηηξέπεηαη λα θαζηζηνχλ ηε κεηαβίβαζε αδχλαηε. Μεηαβηβάζεηο θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη άθπξεο.  

 

3. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2, αλ ε εηαηξεία 

αξλεζεί λα εγθξίλεη ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ή δελ δίλεη απάληεζε ζην κέηνρν κέζα ζηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ην θαηαζηαηηθφ πξνζεζκία, ππνρξενχηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ κεηφρνπ 

θαη κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, λα εμαγνξάζεη ηηο κεηνρέο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 

45. Η πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 45 αξρίδεη απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ.  

 

4. Οη πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε δελ ηζρχνπλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ, θαηάζρεζεο, 

πηψρεπζεο ή ππαγσγήο ηνπ κεηφρνπ ζε άιιε ζπιινγηθή δηαδηθαζία εθπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ. Όκσο ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη κεηνρέο 

εμαγνξάδνληαη απφ πξφζσπν πνπ ππνδεηθλχεη ε εηαηξεία, αληί πιήξνπο ηηκήκαηνο πνπ 

πξνζδηνξίδεη ην δηθαζηήξην κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Η ππφδεημε πξέπεη λα 

γίλεη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηφηε πνπ ε εηαηξεία ιάβεη γλψζε ηνπ πεξηζηαηηθνχ θαη πξέπεη 

λα γλσζηνπνηείηαη θαηά πεξίπησζε ζηνλ κέηνρν, ηνλ θιεξνλφκν ή θιεξνδφρν, ηνλ δαλεηζηή, 

ηνλ ζχλδηθν ή ην φξγαλν ηεο άιιεο ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί επίζεο λα 

πξνβιέπεη φηη νη ινηπνί κέηνρνη έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζηελ εμαγνξά θαηά ηελ αλαινγία 

ηνπο ζην ινηπφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο.  

 

5. Σν φξγαλν, πνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε έθδνζεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε νλνκαζηηθέο, 

κεηαηξέςηκεο ή αληαιιάμηκεο νκνινγίεο, κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ εθαξκνγή ζηηο 

εθδηδφκελεο νκνινγίεο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ. 

Μεηαβηβάζεηο νκνινγηψλ θαηά παξάβαζε ησλ πεξηνξηζκψλ απηψλ είλαη άθπξεο.  
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Αξζξν 44. Γηθαίσκα πξναίξεζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. πκθσλίεο κε ηηο νπνίεο παξέρεηαη δηθαίσκα πξναίξεζεο γηα κεηαβίβαζε ή απφθηεζε 

κεηνρψλ κε εηζεγκέλσλ ζε ξπζκηδφκελε αγνξά κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ ζην βηβιίν κεηφρσλ 

ή, επί άπισλ κεηνρψλ, ζην κεηξψν, κε επηκέιεηα ησλ κεξψλ. Αλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ν 

ηεξψλ ην κεηξψν βεβαησζεί φηη αζθήζεθε ην δηθαίσκα πξναίξεζεο θαη απνδεηθλχεηαη φηη 

εθπιεξψζεθαλ ηπρφλ πξνυπνζέζεηο ή δηαηππψζεηο άζθεζήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

θαηαβνιήο ηνπ ηπρφλ πξνβιεπφκελνπ ηηκήκαηνο) νθείιεη λα θαηαρσξίζεη ακειιεηί ζην βηβιίν 

ή ζην κεηξψν ηε κεηαβνιή ηνπ κεηφρνπ, θαηά παξέθθιηζε ηνπ άξζξνπ 41.  

 

2. ηελ ζπκθσλία ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα ηεζεί ξήηξα φηη κέρξη ηελ άζθεζε ή ηελ 

απφζβεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο δελ επηηξέπεηαη λα ιάβεη ρψξα κεηαβίβαζε ησλ 

κεηνρψλ. Έλαληη ηξίησλ φκσο ε ξήηξα απηή ηζρχεη κφλν αλ έρεη εηδηθά κλεκνλεπζεί ζην βηβιίν 

κεηφρσλ ή ην κεηξψν.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 45. Γηθαίσκα ηεο κεηνςεθίαο λα δεηήζεη ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρώλ ηεο από 

ηελ εηαηξεία - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Έλαο ή πεξηζζφηεξνη κέηνρνη κπνξνχλ, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, 

λα δεηήζνπλ κε αγσγή απφ ην δηθαζηήξην ηελ εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηνπο απφ ηελ εηαηξεία, 

αλ γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε παξακνλή ηνπο ζε απηήλ θαζίζηαηαη, θαηά ηξφπν πξνθαλή, 

ηδηαίηεξα αζχκθνξε. Σν δηθαίσκα απηφ πθίζηαηαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη κέηνρνη πνπ 

δεηνχλ ηελ εμαγνξά παξέζηεζαλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη αληηηάρζεθαλ ζηε ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο, εθηφο αλ, ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ν ιφγνο εμαγνξάο δελ 

ζρεηίδεηαη κε ηέηνηα απφθαζε.  

 

2. Δμαγνξά κπνξεί λα δεηεζεί: 

α) αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε απνθάζηζε ηε κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο ζε άιιν θξάηνο, 

β) αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε απνθάζηζε ηελ εηζαγσγή πεξηνξηζκψλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ 

κεηνρψλ ή ηελ αιιαγή ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο, ή 

γ) ζε άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ, εθφζνλ πξνβιέπεη θαη ζρεηηθή 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο ηεο παξαγξάθνπ 1.  

 

3. Η αγσγή ηεο παξαγξάθνπ 1 κπνξεί λα αζθεζεί κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηε ζπληέιεζε 

ηεο ζρεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ε 
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αγσγή αζθείηαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ.  

 

4. Σν δηθαζηήξην, πνπ δηθάδεη θαη δέρεηαη ηελ αγσγή, νξίδεη ην αληάιιαγκα ηεο εμαγνξάο, πνπ 

πξέπεη λα είλαη δίθαην θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή αμία ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη 

ηνπο φξνπο θαηαβνιήο ηνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη 

πξαγκαηνγλσκνζχλε, πνπ δηελεξγείηαη απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17. 

Αλ νη κέηνρνη πνπ δήηεζαλ ηελ εμαγνξά δελ απνδέρνληαη ην ηίκεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη θαηά 

ηα αλσηέξσ, κπνξνχλ λα αξλεζνχλ ηελ εμαγνξά, επηβαξχλνληαη φκσο κε ηα έμνδα ηεο δίθεο 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηνπο.  

 

5. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο αλ ε εμαγνξά πνπ δηαηάζζεηαη, 

θαηά ην παξφλ άξζξν, δελ νινθιεξσζεί κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, εμαηηίαο πηαίζκαηνο 

ηνπ ππφρξενπ ζε εμαγνξά.  

 

6. ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 έσο 7 ηνπ 

άξζξνπ 49 θαη ηνπ άξζξνπ 50.  

 

7. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη επί εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε ΠΜΓ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 46. Γηθαίσκα ηεο κεηνςεθίαο γηα εμαγνξά ησλ κεηνρώλ ηεο από ηνλ 

πιεηνςεθνύληα κέηνρν - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δεκφζηα πξφηαζε αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ, αλ έλαο 

κέηνρνο απέθηεζε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο θαη δηαηεξεί ηνπιάρηζηνλ ην ελελήληα πέληε 

ηνηο εθαηφ (95%) ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην κε αγσγή, ε νπνία αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία 

πέληε (5) εηψλ απφ ηφηε πνπ ν κέηνρνο απέθηεζε ην παξαπάλσ πνζνζηφ, ηελ εμαγνξά ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ηνλ κέηνρν απηφλ. ην πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο πνπ 

θαηέρεη ν παξαπάλσ κέηνρνο ζπλππνινγίδνληαη ηα πνζνζηά πνπ θαηέρνπλ: α) ζπλδεδεκέλεο 

κε απηφλ επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014, θαη β) ηα ζηελά 

κέιε νηθνγέλεηαο απηνχ, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηνπ λ. 4308/2014.  

 

2. ηελ εμαγνξά ηνπο παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 45.  

 

 

 

 

 
 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660


TaxBenefit - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

Αξζξν 47. Δμαγνξά ησλ κεηνρώλ ηεο κεηνςεθίαο από ηνλ πιεηνςεθνύληα κέηνρν - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δεκφζηα πξφηαζε αγνξάο θηλεηψλ αμηψλ, αλ έλαο 

κέηνρνο απέθηεζε κεηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο θαη δηαηεξεί ην ελελήληα πέληε ηνηο εθαηφ 

(95%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, κπνξεί λα εμαγνξάζεη ηηο κεηνρέο ησλ 

κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ έλαληη αληαιιάγκαηνο, πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

πξαγκαηηθή αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη κέζα ζε πέληε (5) έηε απφ 

ηφηε πνπ ν πιεηνςεθψλ κέηνρνο απέθηεζε ην παξαπάλσ πνζνζηφ.  

 

2. ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο θαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληαιιάγκαηνο πξνβαίλεη, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ πιεηνςεθνχληνο 

κεηφρνπ, ην δηθαζηήξην κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ο αηηψλ ππνβάιιεη ζην 

δηθαζηήξην έθζεζε πξαγκαηνγλσκνζχλεο, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηα πξφζσπα ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 17. Σα πξφζσπα απηά νξίδεη ν αηηψλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

εηαηξείαο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηα πξφζσπα απηά φια ηα αλαγθαία νηθνλνκηθά ζηνηρεία. 

Σν δηθαζηήξην εθηηκά ειεχζεξα ηελ έθζεζε ησλ πξαγκαηνγλσκφλσλ.  

 

3. Ο πιεηνςεθψλ κέηνρνο νθείιεη λα παξαθαηαζέζεη ην ζπλνιηθφ αληάιιαγκα, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο κεηνρέο ηεο κεηνςεθίαο, ζε πηζησηηθφ ίδξπκα, ην νπνίν αλαιακβάλεη λα 

θαηαβάιεη ην αληάιιαγκα ζηνπο δηθαηνχρνπο κεηφρνπο, χζηεξα απφ έιεγρν ηεο λνκηκνπνίεζήο 

ηνπο. Η θαηαβνιή γίλεηαη κε ηελ παξάδνζε ησλ κεηνρηθψλ ηίηισλ, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί. Σν 

πηζησηηθφ ίδξπκα κπνξεί λα επηθπιαρζεί ηνπ δηθαηψκαηνο λα παξαθαηαζέζεη ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ην κέξνο ηνπ αληαιιάγκαηνο πνπ δελ αλαδεηήζεθε γηα δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελψλ. Η αλσηέξσ παξαθαηάζεζε ζπλνδεχεηαη απφ ηε δηθαζηηθή 

απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη αληίγξαθν ηεο έθζεζεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο. Οη 

κεηνςεθνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλ έλαληη 

ηνπ θφζηνπο απηψλ.  

 

4. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλεηαη, κε πνηλή αθπξφηεηαο, κε ζρεηηθή 

δεκφζηα δήισζε, πνπ πεξηιακβάλεη: 

α) ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο, ηα ζηνηρεία απηνχ πνπ αζθεί ην δηθαίσκα θαη ην πνζνζηφ πνπ 

ν ηειεπηαίνο έρεη ζηελ εηαηξεία, 

β) ηα ζηνηρεία θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηε δηαπίζησζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληαιιάγκαηνο, θαη 

γ) ηα ζηνηρεία ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο φπνπ έρεη γίλεη ε παξαθαηάζεζε ηνπ αληαιιάγκαηνο 

θαη απφ ην νπνίν νη κέηνρνη ηεο κεηνςεθίαο κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ ην αληάιιαγκα, θαζψο 

θαη ηηο ηπρφλ πξνυπνζέζεηο γηα ηελ είζπξαμε απηνχ. Ιδηαίηεξα, πξέπεη λα επηζεκαίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα παξαθαηαζέζεη ην αληάιιαγκα ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.  

 

5. Η δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα. Απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

δεκνζίεπζεο, νη κεηνρέο ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ 

πιεηνςεθνχληα κέηνρν θαη νη πξψηνη κπνξνχλ λα εηζπξάμνπλ ακέζσο ην αληάιιαγκα. Αλ 

έρνπλ εθδνζεί κεηνρηθνί ηίηινη, κέρξη ηελ παξάδνζή ηνπο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 

ελζσκαηψλνπλ κφλν ην δηθαίσκα ιήςεο ηνπ αληαιιάγκαηνο.  

 

6. Αλ ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο είλαη γλσζηά, ε δήισζε ηεο παξαγξάθνπ 5 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε αηνκηθή γλσζηνπνίεζε πξνο απηνχο, κε ηξφπν πνπ απνδεηθλχεη 
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ηελ παξαιαβή ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ 

επέξρεηαη θαηά ην ρξφλν ηεο ηειεπηαίαο γλσζηνπνίεζεο, ε νπνία πξέπεη λα ζπληειεζζεί κέζα 

ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ πξψηε. ρεηηθή εηδνπνίεζε γηα ην ρξφλν ηεο πξψηεο θαη 

ηεο ηειεπηαίαο γλσζηνπνίεζεο γίλεηαη 

κε λέα δήισζε ηνπ κεηφρνπ πνπ αζθεί ην δηθαίσκα εμαγνξάο κε ηνλ ίδην ηξφπν.  

 

7. Η κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ δελ θσιχεηαη απφ ηπρφλ άζθεζε ελδίθσλ κέζσλ, αίηεζεο 

αλάθιεζεο ή κεηαξξχζκηζεο ή ηξηηαλαθνπήο θαηά ηεο απφθαζεο πνπ δηαπίζησζε ηηο 

πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εμαγνξάο θαη φξηζε ην αληάιιαγκα. ηελ πεξίπησζε 

απηή, αμίσζε απνδεκίσζεο δελ απνθιείεηαη.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 48. Ίδηεο κεηνρέο – πξσηόηππε θηήζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η εηαηξεία δελ επηηξέπεηαη λα πξνβεί ζε θάιπςε δηθψλ ηεο κεηνρψλ.  

 

2. ε πεξίπησζε πνπ ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο αλέιαβε πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην δηθφ ηνπ 

φλνκα αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, ζεσξείηαη φηη ην πξφζσπν απηφ ηηο αλέιαβε γηα 

δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ.  

 

3. Καηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο νη ηδξπηέο θαη, ζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ πνπ 

έρνπλ αλαιεθζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Οη πην πάλσ ηδξπηέο 

ή κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απαιιάζζνληαη απφ απηή ηελ ππνρξέσζε αλ απνδείμνπλ 

φηη δελ ηνπο βαξχλεη νπνηαδήπνηε ππαηηηφηεηα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 49. Ίδηεο κεηνρέο – παξάγσγε θηήζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ κεηφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

ζέζε θαη ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο, ε εηαηξεία κπνξεί, ε ίδηα ή κε 

πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, λα απνθηήζεη κεηνρέο ηεο 

πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί, κφλν φκσο χζηεξα απφ έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία 

νξίδεη ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνβιεπφκελσλ απνθηήζεσλ θαη, ηδίσο, ηνλ 

αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ, ηε δηάξθεηα γηα ηελ νπνία 

ρνξεγείηαη ε έγθξηζε, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο είθνζη ηέζζεξηο (24) κήλεο θαη, 
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ζε πεξίπησζε απφθηεζεο απφ επαρζή αηηία, ηα θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα ηεο αμίαο 

απφθηεζεο. Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

2. Οη απνθηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 γίλνληαη κε επζχλε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) Η νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ 

ηηο νπνίεο είρε απνθηήζεη πξνεγνπκέλσο ε εηαηξεία θαη δηαηεξεί, θαη ησλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο 

απέθηεζε πξφζσπν, ην νπνίν ελεξγνχζε ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, 

δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. 

β) Η απφθηεζε κεηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο είρε απνθηήζεη 

πξνεγνπκέλσο ε εηαηξεία θαη δηαηεξεί, θαη ησλ κεηνρψλ ηηο νπνίεο απέθηεζε πξφζσπν, ην 

νπνίν ελεξγνχζε ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, δελ επηηξέπεηαη λα έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν ηνπ νξηδνκέλνπ ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 159. 

γ) Η ζπλαιιαγή κπνξεί λα αθνξά κφλν κεηνρέο πνπ έρνπλ εμνθιεζεί πιήξσο.  

 

3. Η πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 δελ εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ γηα κεηνρέο πνπ 

απνθηψληαη είηε απφ ηελ ίδηα ηελ εηαηξεία είηε απφ πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ 

αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, κε ζθνπφ λα δηαλεκεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ή ζην 

πξνζσπηθφ εηαηξείαο ζπλδεδεκέλεο κε απηή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 

4308/2014 (Α΄251). Η δηαλνκή ησλ κεηνρψλ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ πξαγκαηνπνηείηαη, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 113 θαη 114, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία δψδεθα 

(12) κελψλ απφ ην ρξφλν απφθηεζεο ησλ κεηνρψλ απηψλ, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο έρεη 

εθαξκνγή ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

4. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 δελ εθαξκφδνληαη: 

α) ζηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ ζε εθηέιεζε απφθαζεο γηα κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ή σο 

ζπλέπεηα εμαγνξάο κεηνρψλ, 

β) ζηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ χζηεξα απφ θαζνιηθή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο, 

γ) ζηηο κεηνρέο πνπ εμνθιήζεθαλ πιήξσο θαη έρνπλ απνθηεζεί απφ ραξηζηηθή αηηία ή έρνπλ 

απνθηεζεί απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο σο πξνκήζεηα γηα 

αγνξά, 

δ) ζηηο κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ κε βάζε ππνρξέσζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην λφκν ή 

δηθαζηηθή απφθαζε κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ κεηνςεθνχλησλ κεηφρσλ, θπξίσο ζε 

πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ θ.λ. 2190/1920 

(Α΄37/1963), αιιαγήο ηνπ ζθνπνχ ή ηεο κνξθήο ηεο εηαηξείαο, κεηαθνξάο ηεο έδξαο ζην 

εμσηεξηθφ ή επηβνιήο πεξηνξηζκψλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ζηηο κεηνρέο πνπ 

απνθηήζεθαλ κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο απφ αληαιιάμηκν 

νκνινγηαθφ δάλεην, θαη 

ε) ζηηο κεηνρέο πνπ εμνθιήζεθαλ πιήξσο θαη απνθηήζεθαλ κε πιεηζηεξηαζκφ κέζσ 

αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αμίσζεο ηεο εηαηξείαο 

έλαληη ηνπ θπξίνπ ησλ κεηνρψλ απηψλ. 

Οη απνθηήζεηο θαηά ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνθηήζεσλ πνπ 

έγηλαλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2, δελ επηηξέπεηαη λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν ηνπ νξηδνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 159.  

 

5. Οη κεηνρέο, πνπ απνθηήζεθαλ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ έσο ε΄, ηεο παξαγξάθνπ 4 , πξέπεη λα 

κεηαβηβαζζνχλ κέζα ζε πξνζεζκία ηξηψλ (3) εηψλ ην αξγφηεξν απφ ην ρξφλν ηεο απφθηεζήο 

ηνπο, εθηφο αλ ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνρψλ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
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πνπ ε εηαηξεία κπνξεί λα έρεη απνθηήζεη απφ πξφζσπν ην νπνίν ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά 

γηα ινγαξηαζκφ ηεο, δελ ππεξβαίλεη ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ.  

 

6. Οη κεηνρέο πνπ δελ κεηαβηβάδνληαη ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 

αθπξψλνληαη. Η αθχξσζε απηή γίλεηαη κε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ην αληίζηνηρν πνζφ, κε 

απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία. Η 

κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ, ζε θάζε πεξίπησζε, κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηελ πάξνδν ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 5, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ αθχξσζή ηνπο.  

 

7. Οη κεηνρέο πνπ απνθηήζεθαλ θαηά παξάβαζε ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3, 4, 5 θαη 6 πξέπεη 

λα κεηαβηβαζζνχλ κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ην ρξφλν απφθηεζήο ηνπο. Αλ δελ 

κεηαβηβαζζνχλ ζηελ πξνζεζκία απηή, αθπξψλνληαη, κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 50. Μεηαρείξηζε ησλ ηδίσλ κεηνρώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η θαηνρή απφ ηελ εηαηξεία ηδίσλ κεηνρψλ είηε άκεζα απφ ηελ ίδηα είηε κέζσ πξνζψπνπ 

πνπ ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, επηθέξεη ηελ αλαζηνιή ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο απηέο. Δηδηθφηεξα ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

α) Αλαζηέιινληαη ηα δηθαηψκαηα παξάζηαζεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ςήθνπ. Οη κεηνρέο 

απηέο δελ ππνινγίδνληαη γηα ην ζρεκαηηζκφ απαξηίαο. 

β) Σα κεξίζκαηα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ίδηεο κεηνρέο πξνζαπμάλνπλ ην κέξηζκα ησλ ινηπψλ 

κεηφρσλ. 

γ) ε πεξίπησζε αχμεζεο θεθαιαίνπ, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ίδηεο 

κεηνρέο δελ αζθείηαη θαη πξνζαπμάλεη ην δηθαίσκα ησλ ινηπψλ κεηφρσλ, εθηφο αλ ην φξγαλν 

πνπ απνθαζίδεη ηελ αχμεζε απνθαζίζεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ δηθαηψκαηνο, νιηθά ή κεξηθά, ζε 

πξφζσπα πνπ δελ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο. Αλ ε αχμεζε θεθαιαίνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο θαηαβνιή εηζθνξψλ, νη ίδηεο κεηνρέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αχμεζε 

απηή.  

 

2. Όηαλ ε εηαηξεία έρεη απνθηήζεη δηθέο ηεο κεηνρέο είηε ε ίδηα είηε κε πξφζσπν πνπ ελεξγεί 

ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο 

ηνπιάρηζηνλ: 

α) νη ιφγνη ησλ απνθηήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, 

β) ν αξηζκφο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη κεηαβηβάζηεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ, 

γ) ζε πεξίπησζε θηήζεο ή κεηαβίβαζεο απφ επαρζή αηηία, ε αμία ησλ κεηνρψλ, θαη 

δ) ν αξηζκφο θαη ε νλνκαζηηθή αμία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνληαη απφ 

ηελ εηαηξεία, θαζψο θαη ην ηκήκα ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ.  
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Αξζξν 51. Παξνρή πηζηώζεσλ θ.ιπ. γηα απόθηεζε ηδίσλ κεηνρώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η εηαηξεία δελ επηηξέπεηαη, κε πνηλή αθπξφηεηαο, λα πξνβαίλεη ζε πξνθαηαβνιέο, λα 

ρνξεγεί δάλεηα ή λα παξέρεη εγγπήζεηο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε ησλ κεηνρψλ ηεο απφ ηξίηνπο, 

εθηφο αλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) Οη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο πξαγκαηνπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε 

εχινγνπο φξνπο αγνξάο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηνπο ηφθνπο πνπ εηζπξάηηεη ε εηαηξεία θαη ηηο 

εγγπήζεηο πνπ ιακβάλεη πξνο εμαζθάιηζε ησλ απαηηήζεψλ ηεο. Η θεξεγγπφηεηα ηνπ ηξίηνπ ή 

ζε πεξίπησζε πνιπκεξψλ ζπλαιιαγψλ, θάζε αληηζπκβαιινκέλνπ, πξέπεη λα εξεπλάηαη κε ηελ 

πξνζήθνπζα επηκέιεηα. 

β) Οη παξαπάλσ ζπλαιιαγέο απνθαζίδνληαη, πξηλ πξαγκαηνπνηεζνχλ, απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία, εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη 

πςειφηεξα πνζνζηά απαξηίαο ή πιεηνςεθίαο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνβάιιεη ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε γξαπηή έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη ηεο ζπλαιιαγήο, ην ελδηαθέξνλ 

πνπ απηή παξνπζηάδεη γηα ηελ εηαηξεία, νη φξνη ηεο ζπλαιιαγήο, νη θίλδπλνη πνπ απηή 

εκπεξηέρεη γηα ηε ξεπζηφηεηα θαη ηε θεξεγγπφηεηα ηεο εηαηξείαο θαη ε ηηκή ζηελ νπνία ν 

ηξίηνο ζα απνθηήζεη ηηο κεηνρέο. Η έθζεζε απηή ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα. 

γ) Η ζπλνιηθή ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή πνπ παξέρεηαη ζε ηξίηνπο ζε θακηά πεξίπησζε δελ 

επηηξέπεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν ηνπ 

νξηδνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 159. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ απηνχ 

ζπλππνινγίδεηαη θάζε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη πξνθχςεη κε ηελ 

απφθηεζε, απφ ηελ εηαηξεία ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο, ηδίσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49. 

Η εηαηξεία ζπκπεξηιακβάλεη ζηνλ ηζνινγηζκφ, κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ, έλα 

απνζεκαηηθφ κε δηαλεκεηέν, ίζν κε ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο.  

 

2. Η παξάγξαθνο 1 εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πξνθαηαβνιψλ, δαλείσλ ή εγγπήζεσλ 

πνπ ρνξεγνχληαη απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 

4308/2014 γηα ηελ απφθηεζε κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο απφ ηξίηνπο, θαζψο θαη απφ 

νκφξξπζκεο ή εηεξφξξπζκεο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο νκφξξπζκν κέινο είλαη ε αλψλπκε 

εηαηξεία.  

 

3. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ζπκβαιιφκελνη ζε ζπλαιιαγή ηεο παξαγξάθνπ 1 είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο ή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 

32 ηνπ λ. 4308/2014 ή ε ίδηα ε κεηξηθή εηαηξεία ή πξφζσπα πνπ ελεξγνχλ ζην φλνκά ηνπο, 

αιιά γηα ινγαξηαζκφ ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ ή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, ε έθζεζε ηεο 

πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή ή ειεγθηηθήο εηαηξείαο, απφ ηελ νπνία εκθαίλεηαη φηη ε ζπλαιιαγή δελ ζπγθξνχεηαη 

κε ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 99.  

 

4. Οη παξάγξαθνη 1 έσο 3 δελ εθαξκφδνληαη ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

πιαίζην ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο 

θαη ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ θηήζε κεηνρψλ απφ ή γηα ην 

πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο ή εηαηξείαο ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ. ε θάζε πεξίπησζε, νη 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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ζπλαιιαγέο απηέο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε 

πνζφ θαηψηεξν ηνπ νξηδνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 159.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 52. Απνθηήζεηο ηδίσλ κεηνρώλ θ.ιπ. κέζσ ηξίησλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Απαγνξεχεηαη ζε αλψλπκε εηαηξεία λα ιακβάλεη δηθέο ηεο κεηνρέο, θαζψο θαη κεηνρέο 

κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, σο ελέρπξν γηα ηελ εμαζθάιηζε δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ απηήλ 

ή άιισλ απαηηήζεψλ ηεο. Η απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη γηα ηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ νξγαληζκψλ.  

 

2. Η αλάιεςε, ε απφθηεζε ή ε θαηνρή κεηνρψλ αλψλπκεο εηαηξείαο απφ άιιε αλψλπκε 

εηαηξεία ή εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή ηδησηηθή θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία ή εηεξφξξπζκε 

θαηά κεηνρέο εηαηξεία, ζηελ νπνία ε αλψλπκε εηαηξεία δηαζέηεη, άκεζα ή έκκεζα, ηελ 

πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ζηελ νπνία κπνξεί λα αζθήζεη, άκεζα ή έκκεζα 

θπξηαξρηθή επηξξνή, ζεσξείηαη φηη έγηλαλ απφ ηελ ίδηα ηελ αλψλπκε εηαηξεία. Σν ηεθκήξην 

απηφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε άιιε εηαηξεία ππφθεηηαη ζην δίθαην ηξίηεο ρψξαο θαη 

έρεη λνκηθή κνξθή αλάινγε κε ηελ κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ηεο ηδησηηθήο 

θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο, ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή ηεο εηεξφξξπζκεο θαηά 

κεηνρέο εηαηξείαο.  

 

3. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1, απνθηήζεηο κεηνρψλ κεηξηθήο εηαηξείαο απφ 

ζπγαηξηθή ηεο είλαη επηηξεπηέο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ επηηξέπεηαη ε απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ 

θαηά ην άξζξν 49. Σν πξνεγνχκελν εδάθην εθαξκφδεηαη θαη ζηελ ελερχξαζε κεηνρψλ.  

 

4. Σν ζηνηρείν α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 50 εθαξκφδεηαη θαη ζηηο κεηνρέο ησλ 

παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

5. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ δελ εθαξκφδεηαη: 

α) Όηαλ ε αλάιεςε, ε απφθηεζε ή ε θαηνρή γίλεηαη γηα ινγαξηαζκφ πξνζψπνπ δηαθνξεηηθνχ 

απηνχ πνπ αλαιακβάλεη, απνθηά ή θαηέρεη θαη εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ δελ είλαη νχηε ε 

αλψλπκε εηαηξεία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, νχηε άιιε εηαηξεία ζηελ νπνία ε 

αλψλπκε εηαηξεία δηαζέηεη άκεζα ή έκκεζα ηελ πιεηνςεθία ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ή ζηελ 

νπνία κπνξεί λα αζθήζεη άκεζα ή έκκεζα θπξηαξρηθή επηξξνή. 

β) Όηαλ ε αλάιεςε, ε απφθηεζε ή ε θαηνρή γίλεηαη απφ ηελ άιιε εηαηξεία σο θαη’ επάγγεικα 

δηελεξγνχζα πξάμεηο επί ηίηισλ θαη κε ηελ ηδηφηεηά ηεο απηή, κε ηνλ φξν φηη είλαη κέινο 

ξπζκηδφκελεο αγνξάο πνπ βξίζθεηαη ή ιεηηνπξγεί ζε θξάηνο-κέινο ή φηη έρεη ιάβεη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο ή ππφθεηηαη ζηελ επνπηεία αξρήο θξάηνπο-κέινπο πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

επνπηεία ησλ θαη’ επάγγεικα δηελεξγνχλησλ πξάμεηο επί ηίηισλ, ζηνπο νπνίνπο, ηεξνπκέλσλ 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

γ) Όηαλ ε θαηνρή κεηνρψλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο απφ ηελ άιιε εηαηξεία είλαη απνηέιεζκα 

απφθηεζεο ε νπνία έιαβε ρψξα ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ε ζρέζε ησλ δχν εηαηξεηψλ δελ 

πιεξνχζε ηα θξηηήξηα ηεο παξαγξάθνπ 3.  
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Αξζξν 53. Κνηλσλία επί κεηνρώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 33, νη κεηνρέο είλαη αδηαίξεηεο, κπνξνχλ 

φκσο λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν θνηλσλίαο.  

 

2. Αλ κεηνρή αλήθεη ή πεξηέιζεη ζε πεξηζζφηεξνπο, νη θνηλσλνί νθείινπλ λα ππνδείμνπλ ζηελ 

εηαηξεία θνηλφ εθπξφζσπν. Γηα φζν δηάζηεκα δελ ηνλ ππνδεηθλχνπλ, ηα δηθαηψκαηα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο κεηνρέο αλαζηέιινληαη, δειψζεηο δε πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ κεηνρηθή 

ηδηφηεηα ησλ θνηλσλψλ κπνξεί λα γίλνπλ εγθχξσο πξνο νπνηνλδήπνηε απφ απηνχο. Αληί λα 

ππνδείμνπλ θνηλφ εθπξφζσπν, νη θνηλσλνί κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ην 

δηνξηζκφ δηαρεηξηζηή θαηά ην άξζξν 790 ηνπ ΑΚ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 54. Δλέρπξν θαη επηθαξπία επί κεηνρώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη κεηνρέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ελερχξνπ ή επηθαξπίαο.  

 

2. Αλ δελ έρεη ζπκθσλεζεί θάηη άιιν, ζε πεξίπησζε επηθαξπίαο ή ελερχξνπ επί κεηνρψλ, ην 

δηθαίσκα ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε αζθείηαη απφ ηνλ επηθαξπσηή ή ηνλ ελερπξαζηή. Σν 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα απαγνξεχεη αληίζεηε ζπκθσλία.  

 

3. Σν πξφζσπν πνπ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 έρεη ην δηθαίσκα ςήθνπ, 

δηθαηνχηαη λα αζθεί θαη ηα ινηπά κε πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα ηνπ κεηφρνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 55. Κινπή, απώιεηα θ.ιπ. ηνπ κεηνρηθνύ ηίηινπ - Κείκελν λόκνπ 
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ε πεξίπησζε θινπήο, απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ ηίηινπ κεηνρήο, κε ηηο ηπρφλ ππάξρνπζεο 

θαη κε απνρσξηζζείζεο απφ απηφλ κεξηζκαηαπνδείμεηο, εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 843 θαη 

επφκελα ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο.  

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΣΙΣΛΟΙ ΚΣΗΗ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Αξζξν 56. Έθδνζε ηίηισλ θηήζεο κεηνρώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ηελ 

έθδνζε ηίηισλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ην δηαπιαζηηθφ δηθαίσκα απφθηεζεο κεηνρψλ 

πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ εηαηξεία (ηίηινη θηήζεο κεηνρψλ). Οη ηίηινη θηήζεο κεηνρψλ κπνξνχλ 

λα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ΠΜΓ.  

 

2. Η γεληθή ζπλέιεπζε κε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία, 

θαζψο θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ ηελ έθδνζε ηίηισλ θηήζεο 

κεηνρψλ κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κέζα ζηα φξηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 24. Η 

παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 24 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο.  

 

3. Σν φξγαλν πνπ απνθαζίδεη ηελ έθδνζε ησλ ηίηισλ θηήζεο κεηνρψλ νξίδεη ην ρξφλν, ηνλ 

ηξφπν θαη ην ηπρφλ ηίκεκα έθδνζεο ησλ ηίηισλ θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ, ηελ πξνζεζκία 

άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ νη ηίηινη, ηελ θαηεγνξία θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ζα εθδνζνχλ, ηελ 

αμία ή ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ, πνπ ζα θαηαβιεζεί θαηά ηελ άζθεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ, ησλ νπνίσλ παξέρεη δηθαίσκα θηήζεο θάζε ηίηινο, 

ηελ πξνζαξκνγή φξσλ ησλ ηίηισλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζε πεξηπηψζεηο εηαηξηθψλ 

πξάμεσλ θαη θάζε άιιε ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

4. Αλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, γηα ηελ έθδνζε ηίηισλ θηήζεο κεηνρψλ 

απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, θαζψο θαη γηα ηελ παξνρή εμνπζίαο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα 

ηελ έθδνζε ηέηνησλ ηίηισλ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 25.  

 

5. ηηο απνθάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ηε 

δεκνζηφηεηα ηεο απφθαζεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Η δεκνζηφηεηα πεξηιακβάλεη θαη 

ηνπο φξνπο έθδνζεο ησλ ηίηισλ θηήζεο κεηνρψλ.  

 

6. ε θάζε πεξίπησζε έθδνζεο ηίηισλ θηήζεο κεηνρψλ παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ 

ησλ κεηφρσλ θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν 

θεθάιαην. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 θαη 27 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.  

 

7. ε πεξίπησζε κεξηθήο θάιπςεο ηεο έθδνζεο ηίηισλ θηήζεο κεηνρψλ εθαξκφδεηαη 

αλαιφγσο ην άξζξν 28.  
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8. Οη ηίηινη θηήζεο κεηνρψλ είλαη νλνκαζηηθνί.  

 

9. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 έσο 43 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο επί ηίηισλ θηήζεο κεηνρψλ, 

εθηφο αλ νη φξνη ησλ ηειεπηαίσλ πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθά.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 57. Απόθηεζε ηδίσλ ηίηισλ θηήζεο κεηνρώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η εηαηξεία δελ κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε θάιπςε δηθψλ ηεο ηίηισλ θηήζεο κεηνρψλ, νχηε λα 

ιακβάλεη ζε ελέρπξν δηθνχο ηεο πθηζηάκελνπο ηίηινπο θηήζεο κεηνρψλ ηεο ίδηαο ή κεηνρψλ 

ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, γηα ηελ εμαζθάιηζε δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ απηήλ ή άιισλ 

απαηηήζεψλ ηεο. Η δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 51 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο.  

 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ησλ ηίηισλ ή άιιεο εηδηθήο δηάηαμεο λφκνπ, θαζψο θαη ηεο 

αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ θαηφρσλ ηίηισλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζέζε θαη ησλ 

δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο, ε εηαηξεία κπνξεί, ε ίδηα ή κε πξφζσπν ην νπνίν 

ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο, λα απνθηήζεη ηίηινπο ηεο πνπ έρνπλ ήδε 

εθδνζεί, κφλν φκσο χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ηελ νπνία δελ 

επηηξέπεηαη αλάζεζε θαηά ην άξζξν 87 παξάγξαθνο 1, ε νπνία αηηηνινγεί ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο απνθηήζεηο. Η απφθαζε νξίδεη 

ππνρξεσηηθά ην ζθνπφ θαη ηνπο φξνπο ησλ απνθηήζεσλ, ηνλ αλψηαην αξηζκφ ηίηισλ πνπ 

είλαη δπλαηφλ λα απνθηεζνχλ, ηε δηάξθεηα γηα ηελ νπνία ρνξεγείηαη ε έγθξηζε, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο θαη, ζε πεξίπησζε απφθηεζεο απφ επαρζή 

αηηία, ηα θαηψηαηα θαη αλψηαηα φξηα ηεο αμίαο απφθηεζεο. Οη σο άλσ πξνυπνζέζεηο δελ 

απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηίηισλ ηεο εηαηξείαο χζηεξα απφ θαζνιηθή κεηαβίβαζε 

πεξηνπζίαο ή απφ ραξηζηηθή αηηία.  

 

3. Οη απνθηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 απφ επαρζή αηηία γίλνληαη κε ηηο αθφινπζεο πξφζζεηεο 

πξνυπνζέζεηο: 

α) Όηη έρεη ππνβιεζεί ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή 

ειεγθηηθήο εηαηξείαο ζρεηηθά κε ην εχινγν ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ηεο αμίαο απφθηεζεο ησλ 

ηίηισλ απφ ηελ εηαηξεία, ιακβάλνληαο ππφςε φινπο ηνπο φξνπο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

ηίηισλ, θαζψο θαη ηελ απαγφξεπζε άζθεζήο ηνπο απφ ηελ εηαηξεία. 

β) Η απφθηεζε ησλ ηίηισλ δελ επηηξέπεηαη λα έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ζε πνζφ θαηψηεξν ηνπ νξηδνκέλνπ ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 159.  

 

4. ε πεξίπησζε απφθηεζεο απφ ηελ εθδφηξηα ηδίσλ ηίηισλ κε ζθνπφ ηελ απφζβεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηεο πνπ απνξξένπλ απφ απηνχο, ε εθδφηξηα ππνρξενχηαη λα αθπξψζεη ακέζσο 

ηνπο απνθηψκελνπο ηίηινπο. Αλ ε απφθηεζε ηδίσλ ηίηισλ γίλεηαη ιφγσ θαζνιηθήο κεηαβίβαζεο 

πεξηνπζίαο ή απφ ραξηζηηθή αηηία, ε εθδφηξηα νθείιεη ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα (1) κήλα νπφ 

ηελ απφθηεζή ηνπο λα απνθαζίζεη αλ ζα αθπξψζεη ηνπο ηίηινπο ή ζα πξνβεί ζε εθ λένπ 

δηάζεζή ηνπο, θαζνξίδνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή ην ρξφλν θαη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο.  
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5. Οη ηίηινη πνπ απνθηήζεθαλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 4 

πξέπεη λα κεηαβηβαζζνχλ κέζα ζε πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ην ρξφλν απφθηεζήο ηνπο. 

Αλ δελ κεηαβηβαζζνχλ ζηελ πξνζεζκία απηή, αθπξψλνληαη.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 58. Άζθεζε δηθαηώκαηνο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θηήζεο κεηνρψλ γίλεηαη κε κνλνκεξή δήισζε ηνπ δηθαηνχρνπ 

πξνο ηελ εηαηξεία, έλαληη θαηαβνιήο ζε απηήλ πνζνχ, ην χςνο ή ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

νπνίνπ έρεη νξηζζεί απφ ην φξγαλν πνπ απνθάζηζε ηελ έθδνζε ησλ ηίηισλ ή εμνπζηνδνηήζεθε 

ζρεηηθψο. Δλφζσ ε εθδφηξηα έρεη ίδηνπο ηίηινπο θηήζεο κεηνρψλ ή ηίηινπο θηήζεο κεηνρψλ 

ηεο κεηξηθήο ηεο εηαηξείαο, απαγνξεχεηαη ε άζθεζε ηνπ εμ απηψλ δηθαηψκαηνο.  

 

2. Απαγνξεχεηαη ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη κε ηελ άζθεζε δηθαησκάησλ 

θηήζεο κεηνρψλ λα ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 

θαη ηνπ ηπρφλ πνζνχ πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ εηαηξεία θαηά ηελ απφθηεζε ησλ ηίηισλ.  

 

3. Με ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θηήζεο κεηνρψλ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

ζηελ παξάγξαθν 1 πνζνχ, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, επέξρεηαη αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ απφθαζε έθδνζεο ησλ ηίηισλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηεο εηαηξείαο ππνρξενχηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο θηήζεο κεηνρψλ λα αλαπξνζαξκφζεη ην πεξί θεθαιαίνπ άξζξν ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ηεξψληαο ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο.  

 

4. Καηά ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο θηήζεο κεηνρψλ δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο γηα ην 

δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ κεηφρσλ ζε πεξίπησζε αχμεζεο θεθαιαίνπ.  

 

5. Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα παξακέλνπλ ζε ηζρχ νη ηίηινη θηήζεο κεηνρψλ, ζρεκαηίδεηαη 

απνζεκαηηθφ, κε δπλάκελν λα δηαλεκεζεί, ίζν κε ην ηπρφλ πνζφ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ 

θαηαβιήζεθε ζηελ εηαηξεία θαηά ηελ απφθηεζε ησλ ηίηισλ. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θηήζεο κεηνρψλ, ην θαηαβιεζέλ ηίκεκα 

πξνζαπμάλεη ηνλ ινγαξηαζκφ απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΑΟ Γ΄  

ΟΜΟΛΟΓΙΔ 

Αξζξν 59. Γεληθέο δηαηάμεηο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οκνινγηαθφ είλαη ην δάλεην πνπ εθδίδεηαη απφ αλψλπκε εηαηξεία (εθδφηξηα) θαη δηαηξείηαη 

ζε νκνινγίεο, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ απαίηεζε ελφο ή πνιιψλ νκνινγηνχρσλ έλαληη ηεο 

εθδφηξηαο θαηά ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ. Η αλάιεςε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ απφ έλα 

πξφζσπν ή ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ νκνινγηψλ ζε έλαλ νκνινγηνχρν, θαζψο θαη ε 

ελζσκάησζε ηνπ δαλείνπ ζε κία νκνινγία δελ αίξνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ δαλείνπ σο 

νκνινγηαθνχ.  

 

2. Γηα ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ απνθαζίδεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, εθηφο αλ ν λφκνο 

ή ην θαηαζηαηηθφ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα 

εμνπζηνδνηείηαη κέινο ή κέιε ηνπ γηα λα θαζνξίδνπλ ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, εθηφο απφ ην 

χςνο θαη ηελ θαηεγνξία ηνπ.  

 

3. Οη νκνινγίεο κπνξνχλ λα απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζε ξπζκηδφκελεο 

αγνξέο, ζε ΠΜΓ ή ζε κεραληζκνχο νξγαλσκέλεο δηαπξαγκάηεπζεο (ΜΟΓ), θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο πεξίπησζεο 23 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4514/2018.  

 

4. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηάζεζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε δεκφζηα 

πξνζθνξά, ε έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο δελ ππφθεηηαη ζε 

πεξηνξηζκφ πνζνχ, εθηφο αλ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εθδφηξηαο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά.  

 

5. Οη νκνινγίεο κπνξνχλ λα είλαη ελζψκαηεο ή άπιεο, νλνκαζηηθέο ή αλψλπκεο. Καη’ εμαίξεζε 

είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο νη νκνινγίεο πνπ είλαη κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο, θαζψο θαη νη 

νκνινγίεο πνπ είλαη αληαιιάμηκεο κε νκνινγίεο ή άιινπο ηίηινπο, πνπ είλαη εθ ηνπ λφκνπ 

νλνκαζηηθνί. ηελ πεξίπησζε ελζψκαησλ νκνινγηψλ δελ απαηηείηαη λα αλαγξάθνληαη φινη νη 

φξνη ησλ νκνινγηψλ ζηνπο ηίηινπο, αιιά αξθεί λα αλαθέξνληαη ε επσλπκία ηεο εθδφηξηαο, ην 

χςνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ε νλνκαζηηθή αμία ηεο νκνινγίαο, ην επηηφθην, ε ιήμε ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ, νη ηπρφλ εμαζθαιίζεηο, ε εκεξνκελία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη, αλ 

εθδίδνληαη πεξηζζφηεξεο ζεηξέο νκνινγηψλ κε ην ίδην πξφγξακκα, ε ζεηξά ζηελ νπνία αλήθνπλ 

νη νκνινγίεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηνλ ηίηιν. Δπί νλνκαζηηθψλ νκνινγηψλ κε εηζεγκέλσλ ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά, νη φξνη ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ δχλαληαη λα πξνβιέπνπλ φηη δελ 

εθδίδνληαη νκνινγηαθνί ηίηινη. ηελ πεξίπησζε απηή νη φξνη ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ νξίδνπλ 

ηνλ ηξφπν απφδεημεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ νκνινγηνχρνπ, πξνθεηκέλνπ λα αζθεζνχλ ηα 

δηθαηψκαηα εθ ησλ νκνινγηψλ, φπσο ε ηήξεζε βηβιίνπ νκνινγηνχρσλ απφ ηελ εηαηξεία ή ηνλ 

εθπξφζσπν. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 40 εθαξκφδεηαη αλαινγηθά.  

 

6. Οη νκνινγίεο κπνξεί λα εθδίδνληαη θαη λα ηεξνχληαη ζε ινγηζηηθή κνξθή, χζηεξα απφ 

απνυινπνίεζε ή αθηλεηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ νκνινγηψλ ελφο νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ εθ κέξνπο ηεο εθδφηξηαο ή θαηφρνπ νκνινγηψλ, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 

909/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 23εο Ινπιίνπ 2014 θαη ηα 

εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο. ηελ πεξίπησζε απηή σο νκνινγηνχρνο 

έλαληη ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ εθπξνζψπνπ ζεσξείηαη o εγγεγξακκέλνο ζην κεηξψν θεληξηθνχ 

απνζεηεξίνπ ηίηισλ ή ν ηαπηνπνηνχκελνο σο ηέηνηνο κέζσ ησλ εγγεγξακκέλσλ 

δηακεζνιαβεηψλ.  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4514/year/2018/article/4
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/860
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Αξζξν 60. Όξνη θαη πξόγξακκα νκνινγηαθνύ δαλείνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη φξνη ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ηδίσο απηνί πνπ αθνξνχλ ην αλψηαην πνζφ ηνπ δαλείνπ, 

ηε κνξθή, ηελ νλνκαζηηθή αμία ή ηνλ αξηζκφ ησλ νκνινγηψλ, ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ην επηηφθην, ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ απηνχ, ηα σθειήκαηα θαη ηηο 

εμαζθαιίζεηο πνπ παξέρνληαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο, ηνλ νξηζκφ πιεξεμνπζίνπ θαηαβνιψλ, 

ηελ νξγάλσζε ησλ νκνινγηνχρσλ ζε νκάδα, ην εθαξκνζηέν δίθαην, ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα, 

ηελ ηπρφλ ζπκθσλία δηαηηεζίαο, ην ρξφλν απνπιεξσκήο θαη ελ γέλεη ηεο εμφθιεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο νκνινγίεο, ηε δηαδηθαζία θαηαγγειίαο θαη ηελ 

πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα δηαηεζνχλ νη νκνινγίεο, θαζνξίδνληαη ειεχζεξα απφ 

ηελ εθδφηξηα.  

 

2. Σν νκνινγηαθφ δάλεην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη άιινπο φξνπο. Δλδεηθηηθά επηηξέπνληαη νη 

εμήο φξνη: 

α) φηη αληί θαηαβνιήο ηφθνπ ζα απνδίδνληαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο άιιεο νκνινγίεο πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ εθδφηξηα γηα ην ζθνπφ απηφλ, 

β) φηη ην νκνινγηαθφ δάλεην δελ έρεη ξεηή ιήμε, νπφηε ε εθδφηξηα εμνθιεί ην νκνινγηαθφ 

δάλεην θαηά ην ρξφλν ηεο επηινγήο ηεο, 

γ) φηη ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηφθνπ ή επηζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ ηειεί ππφ αίξεζε, ή φηη ζε 

ζρέζε κε ηηο κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο, φηη είλαη δπλαηή ε θεθαιαηνπνίεζε θαη ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ, 

δ) φηη νη νκνινγηνχρνη δαλεηζηέο ζα ηθαλνπνηνχληαη χζηεξα απφ ηνπο ππφινηπνπο πηζησηέο ηεο 

εθδφηξηαο ή χζηεξα απφ νξηζκέλε θαηεγνξία πηζησηψλ, 

ε) φηη ην νκνινγηαθφ δάλεην είλαη εμαζθαιηζκέλν κε εκπξάγκαηεο ή άιιεο αζθάιεηεο, 

Σν επηηφθην ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζπκθσλείηαη ειεχζεξα, ρσξίο λα εθαξκφδνληαη νη 

θείκελεο δηαηάμεηο γηα ην αλψηαην δηθαηνπξαθηηθφ επηηφθην.  

 

3. Η εθδφηξηα εθδίδεη πξφγξακκα ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ην νπνίν πεξηέρεη ηνπο φξνπο ηνπ 

δαλείνπ θαη δεζκεχεη ηνλ νκνινγηνχρν θαη θάζε θαζνιηθφ ή εηδηθφ δηάδνρφ ηνπ, θαζψο θαη 

θάζε ηξίην πνπ έιθεη δηθαηψκαηα απφ ηα παξαπάλσ πξφζσπα.  

 

4. ην πξφγξακκα νξίδνληαη επίζεο ν ηξφπνο απφδεημεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ νκνινγηνχρνπ γηα 

ηελ είζπξαμε ησλ ηφθσλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ θαη γεληθά γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ απφ 

ηηο νκνινγίεο. Αλ ην πξφγξακκα δελ πεξηέρεη ζρεηηθή πξφβιεςε, ζε πεξίπησζε ελζψκαησλ 

νκνινγηψλ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ησλ ηίηισλ θαη ε ζεκείσζε ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

επ’ απηψλ, ελψ ζε πεξίπησζε νκνινγηψλ ζε ινγηζηηθή κνξθή ε απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 

νκνινγηνχρνπ δηελεξγείηαη βάζεη ελεκέξσζεο απφ ην θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ, εθφζνλ 

παξέρεη ππεξεζίεο κεηξψνπ ή κέζσ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εγγεγξακκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ 

ζην θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.  

 

5. Αλ δελ εθδίδεηαη ελεκεξσηηθφ δειηίν ζε ζρέζε κε ην νκνινγηαθφ δάλεην, ην πξφγξακκα 
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πξέπεη λα πεξηέρεη ηνλ ηζηφηνπν, ζηνλ νπνίν είλαη αλαξηεκέλεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο γηα ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ρξήζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ πθίζηαληαη. Αλ δελ 

ππάξρεη ηέηνηνο ηζηφηνπνο, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα πξνζαξηψληαη ζην 

πξφγξακκα.  

 

6. Απφ ηε ιήμε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ν νκνινγηνχρνο αζθεί ηα δηθαηψκαηά ηνπ αηνκηθψο, 

εθηφο αλ πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθά νη φξνη ηνπ δαλείνπ.  

 

7. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, δελ επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ δαλείνπ κε φξνπο πνπ είλαη δπζκελέζηεξνη γηα ηνπο νκνινγηνχρνπο ησλ αξρηθψλ, εθηφο 

αλ ε ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ έρεη δψζεη ηελ έγθξηζή ηεο κε ηελ πιεηνςεθία πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, θαη ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δχν 

ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ νκνινγηψλ, νη θάηνρνη ησλ νπνίσλ 

έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. Γελ απνθιείεηαη νη φξνη ηνπ δαλείνπ λα πξνβιέπνπλ νκνθσλία γηα ηε 

ιήςε απηψλ ησλ απνθάζεσλ. Η έγθξηζε απηή δεκνζηεχεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 68.  

 

8. Δλδεηθηηθά ε ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ κπνξεί λα εγθξίλεη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 7 ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

α) ηε κεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζίζηαληαη απαηηεηνί νη ηφθνη, γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ χςνπο 

ηνπ επηηνθίνπ ή αθφκε θαη γηα ην κεδεληζκφ απηνχ, 

β) ηε κεηαβνιή ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζίζηαηαη απαηηεηφ ην θεθάιαην ή θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηνπ χςνπο ηνπ θεθαιαίνπ, 

γ) ηελ εηζαγσγή φξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη νκνινγηνχρνη δαλεηζηέο ζα ηθαλνπνηνχληαη 

χζηεξα απφ νξηζκέλνπο ή φινπο ηνπο ππνινίπνπο πηζησηέο, 

δ) ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ή ηελ ηξνπή ηνπ ζε άιινπο ηίηινπο ή γηα 

ηελ αληαιιαγή ησλ νκνινγηψλ κε ηίηινπο εθδφζεσο ηεο εθδφηξηαο ή ηξίηνπ, 

ε) ηελ ελαιιαγή ππνζεθηθήο ή ελερπξηθήο ηάμεο ή γηα ηελ ππνθαηάζηαζε αζθαιεηψλ ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε άιιεο ή γηα ηελ παξαίηεζε απφ αζθάιεηεο, 

ζη) ηελ παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ή ηνλ πεξηνξηζκφ απηνχ, 

δ) γηα ηε κεηαβνιή ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, 

ε) ηελ αλαδνρή, ζηεξεηηθή ή ζσξεπηηθή, ησλ ππνρξεψζεσλ απφ ην νκνινγηαθφ δάλεην, 

ζ) ηελ ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε άιινπ φξνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ή νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο 

ζε ζρέζε κε ην νκνινγηαθφ δάλεην.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 61. Μεηαβίβαζε νκνινγηώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη νκνινγίεο κεηαβηβάδνληαη ειεχζεξα, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο φξνπο ηνπ 

δαλείνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 43. Πεξηνξηζκνί ζηε δπλαηφηεηα 

κεηαβίβαζεο ηεινχλ κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3156/2003 (Α΄ 157).  

 

2. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 41 θαη 42 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο επί νκνινγηψλ. Οη αλψλπκεο 

νκνινγίεο κεηαβηβάδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαβίβαζε θηλεηψλ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3156/year/2003/article/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/120
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πξαγκάησλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 62. Απόθηεζε νκνινγηώλ από ηελ εθδόηξηα - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ φξσλ ηνπ δαλείνπ ή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ ή άιιεο 

εηδηθήο δηάηαμεο λφκνπ, επηηξέπεηαη ρσξίο πνζνηηθφ, ρξνληθφ ή άιιν πεξηνξηζκφ ε απφθηεζε 

ηδίσλ νκνινγηψλ απφ ηελ εθδφηξηα, θαζψο θαη ε εθ λένπ δηάζεζή ηνπο.  

 

2. ε πεξίπησζε απφθηεζεο απφ ηελ εθδφηξηα ηδίσλ νκνινγηψλ κε ζθνπφ ηελ νξηζηηθή κείσζε 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο πνπ απνξξένπλ απφ ην δάλεην, ε εθδφηξηα ππνρξενχηαη λα αθπξψζεη 

ηηο απνθηψκελεο νκνινγίεο ακέζσο. Αλ ε απφθηεζε ηδίσλ νκνινγηψλ γίλεηαη ιφγσ θαζνιηθήο 

δηαδνρήο ή δσξεάο, ε εθδφηξηα νθείιεη ην αξγφηεξν κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ απφθηεζή 

ηνπο λα γλσζηνπνηήζεη πξνο ηνπο νκνινγηνχρνπο ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο αλ ζα αθπξψζεη ηηο 

νκνινγίεο ή ζα πξνβεί ζε εθ λένπ δηάζεζή ηνπο, θαζνξίδνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή ην ρξφλν 

θαη ηνλ ηξφπν δηάζεζεο.  

 

3. Αλ νη νκνινγίεο πνπ απνθηψληαη απφ ηελ εθδφηξηα είλαη κεηαηξέςηκεο ή αληαιιάμηκεο, 

νιηθά ή κεξηθά, κε κεηνρέο ηεο εθδφηξηαο, απαγνξεχεηαη ζηελ εθδφηξηα ε άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο κεηαηξνπήο ή αληαιιαγήο. Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη ε αληαιιαγή αληαιιάμηκσλ 

νκνινγηψλ, αλ θαηά ην ρξφλν ηεο αληαιιαγήο ζπληξέρνπλ γη’ απηήλ νη πξνβιεπφκελεο απφ ην 

άξζξν 49 πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θηήζε ηδίσλ κεηνρψλ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 

αληαιιαζζφκελσλ ηδίσλ κεηνρψλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 63. πλέιεπζε ησλ νκνινγηνύρσλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η νξγάλσζε ησλ νκνινγηνχρσλ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ζε νκάδα είλαη ππνρξεσηηθή: 

α) ζε πεξίπησζε έθδνζεο νπνηνπδήπνηε είδνπο δαλείνπ πνπ εηζάγεηαη ζε ξπζκηδφκελε αγνξά 

ή ΠΜΓ, εθηφο αλ έρεη δηάξθεηα θαηά ηελ έθδνζή ηνπ κηθξφηεξε ηνπ ελφο (1) έηνπο, 

β) ζε πεξίπησζε έθδνζεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ ησλ άξζξσλ 10 θαη 11 ηνπ λ. 3156/2003 

(Α΄ 157) θαη 

γ) ζε θάζε πεξίπησζε έθδνζεο νκνινγηαθνχ δαλείνπ, πνπ εμαζθαιίδεηαη κε εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηεο. 

ε θάζε άιιε πεξίπησζε, ε νξγάλσζε ησλ νκνινγηνχρσλ ζε νκάδεο είλαη πξναηξεηηθή. Η 

νκάδα δελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα.  

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/120
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2. Η νκάδα ησλ νκνινγηνχρσλ ιακβάλεη απνθάζεηο ζε ζπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, δελ επηηξέπεηαη φκσο λα θαζηεξψλεη άληζε 

κεηαρείξηζε κεηαμχ ησλ νκνινγηνχρσλ, εθηφο αλ ζπλαηλεί ν νκνινγηνχρνο πνπ πθίζηαηαη 

δπζκελή κεηαρείξηζε. Δηδηθά γηα ηηο απνθάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 60, ζην 

κέηξν πνπ αθνξνχλ ζπκθσλία εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα ή ζρέδην 

αλαδηνξγάλσζεο ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, ε απαηηνχκελε πιεηνςεθία δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα δχν ηξίηα (2/3) ηεο ζπλνιηθήο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ νκνινγηψλ κε 

δηθαίσκα ςήθνπ.  

 

3. Κάζε νκνινγία παξέρεη δηθαίσκα κηαο ςήθνπ ζηε ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ. Αλ δελ 

έρεη ζπκθσλεζεί θάηη άιιν, ζε πεξίπησζε επηθαξπίαο ή ελερχξνπ επί νκνινγηψλ, ην δηθαίσκα 

ςήθνπ ζηε ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ αζθείηαη απφ ηνλ επηθαξπσηή ή ηνλ ελερπξαζηή. Οη 

φξνη ηνπ δαλείνπ κπνξεί λα απαγνξεχνπλ αληίζεηε ζπκθσλία.  

 

4. Η εθδφηξηα ζηεξείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ γηα ηηο νκνινγίεο ηηο νπνίεο θαηέρεη ε ίδηα. Σν 

πξφγξακκα κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη ζηεξνχληαη ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ θαη πξφζσπα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ εθδφηξηα κε ηνπο δεζκνχο πνπ νξίδεη ην πξφγξακκα. ε πεξίπησζε 

νκνινγηαθψλ δαλείσλ εηζεγκέλσλ ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε ΠΜΓ ζηεξείηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζηε ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ πξφζσπν πνπ θαηέρεη 

πνζνζηφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

εθδφηξηαο. Οκνινγηνχρνο δελ κπνξεί λα εθπξνζσπεζεί ζηε ζπλέιεπζε απφ πξφζσπν πνπ έρεη 

θάπνηα απφ ηηο ηδηφηεηεο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 99 ζε ζρέζε κε ηελ εθδφηξηα.  

 

5. Η ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ ζπγθαιείηαη νπνηεδήπνηε απφ ηνλ εθπξφζσπν ησλ 

νκνινγηνχρσλ ή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηνλ εθθαζαξηζηή ή ηνλ ζχλδηθν ηεο πηψρεπζεο 

ηεο εθδφηξηαο. Οη φξνη ηνπ δαλείνπ πξνβιέπνπλ ππνρξεσηηθά ην ειάρηζην πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ αλεμφθιεηνπ ππνινίπνπ ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, πνπ πξέπεη λα ζπγθεληξψλνπλ 

έλαο ή πεξηζζφηεξνη νκνινγηνχρνη, πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ εθπξφζσπν 

ησλ νκνινγηνχρσλ ηε ζχγθιεζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ νκνινγηνχρσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

πξφζθιεζε δεκoζηεχεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ηα κέζα πνπ πξνβιέπνπλ νη φξνη ηνπ δαλείνπ ζε 

φινπο ηνπο νκνινγηνχρνπο κε επζχλε ηνπ ζπγθαινχληνο θαη αλαθέξεη ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο.  

 

6. Αλ δελ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνλ παξφληα λφκν ή ζηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, γηα ηε 

ζχγθιεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ νκνινγηνχρσλ, 

θαζψο θαη γηα ηελ ειαηησκαηηθφηεηα ηνχησλ, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πεξί 

γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ κεηφρσλ. Σπρφλ αθπξφηεηα ηεο απφθαζεο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ 

νκνινγηνχρσλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ κπνξεί λα πξνηαζεί κεηά πάξνδν έμη (6) κελψλ απφ 

ηε ιήςε ηεο απφθαζεο.  
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1. ε θάζε πεξίπησζε νξγάλσζεο ησλ νκνινγηνχρσλ ζε νκάδα, νξίδεηαη ππνρξεσηηθά απφ 

ηελ εθδφηξηα εθπξφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ κε έγγξαθε ζχκβαζε.  

 

2. Δθπξφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ νξίδεηαη κφλν πηζησηηθφ ίδξπκα ή εηαηξεία ζπλδεδεκέλε 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014 (Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα), κε 

πηζησηηθφ ίδξπκα ή επηρείξεζε επελδχζεσλ ή θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ ή δηαρεηξηζηήο 

νξγαληζκψλ ελαιιαθηηθψλ επελδχζεσλ (ΓΟΔΔ) θαηά ηελ έλλνηα ηεο ππνπεξίπησζεο αα΄ ηεο 

πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 4 ζηνηρείν (β΄) (αα) ηνπ λ. 4209/2013 (Α΄ 

253) ή δηαρεηξηζηήο εηαηξείαο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ γ΄ 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 345/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (L 115) ή πνιπκεξήο ηξάπεδα αλάπηπμεο απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην άξζξν 117 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 575/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (L 

176). ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κφλν έλαο νκνινγηνχρνο, απηφο κπνξεί λα νξίδεηαη σο 

εθπξφζσπνο, αθφκε θαη αλ δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

πηζησηηθφ ίδξπκα, επηρείξεζε επελδχζεσλ, θεληξηθφ απνζεηήξην, ΓΟΔΔ ή δηαρεηξηζηήο 

εηαηξείαο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ 

Υψξν (ΔΟΥ).  

 

3. Απαγνξεχεηαη o νξηζκφο σο εθπξνζψπνπ ησλ νκνινγηνχρσλ: 

α) ηεο εθδφηξηαο ή ζπλδεδεκέλεο κε απηήλ επηρείξεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

λ. 4308/2014, 

β) εηαηξείαο πνπ έρεη παξάζρεη νπνηνπδήπνηε είδνπο εκπξάγκαηε ή πξνζσπηθή αζθάιεηα γηα 

ηελ εμαζθάιηζε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην νκνινγηαθφ δάλεην, 

γ) εηαηξείαο ε νπνία έρεη εθδψζεη κεηνρέο, νκνινγίεο ή άιινπο ηίηινπο πνπ είλαη αληαιιάμηκνη 

ζην πιαίζην ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Η απαγφξεπζε απηή δελ ηζρχεη αλ ην άζξνηζκα ηεο 

αμίαο ησλ κεηνρψλ, νκνινγηψλ θαη άιισλ ηίηισλ πoπ έρεη εθδψζεη ε εηαηξεία, πνπ πξφθεηηαη 

λα νξηζζεί σο εθπpφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ, δελ ππεξβαίλεη πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ 

(5%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ, νκνινγηψλ θαη άιισλ ηίηισλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην 

πιαίζην ηεο αληαιιαγήο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 65. Καζήθνληα εθπξνζώπνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Ο εθπξφζσπνο εθπξνζσπεί ηνπο νκνινγηνχρνπο έλαληη ηεο εθδφηξηαο θαη ησλ ηξίησλ θαη 

ελεξγεί γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ νκνινγηνχρσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ, ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο ζπλέιεπζεο ησλ 

νκνινγηνχρσλ.  

 

2. Δπί νκνινγηψλ πνπ ηεξνχληαη ζε ινγηζηηθή κνξθή, ν εθπξφζσπνο ζπλεξγάδεηαη κε ην 

θεληξηθφ απνζεηήξην ή ηνπο εγγεγξακκέλνπο δηακεζνιαβεηέο, θαηά πεξίπησζε, γηα ηελ 

θαηαρψξηζε ησλ νκνινγηψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ δηθαηνχρσλ ηνπο θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ κεηαβνιψλ ζηα πξφζσπα απηψλ.  

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/557
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3. Ο εθπξφζσπνο εθπξνζσπεί ηνπο νκνινγηνχρνπο δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο. Δηδηθφηεξα: 

α) Όπνπ θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ νκνινγηνχρνπ, 

εγγξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ νκνινγηνχρσλ θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ θαηαρψξηζε δηθαηνχρσλ 

άπισλ νκνινγηψλ θαη νκνινγηψλ πνπ ππφθεηληαη ζε αθηλεηνπνίεζε. 

β) Ο εθπξφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ αζθεί ζην φλνκά ηνπ, κε κλεία ηεο ηδηφηεηάο ηνπ θαη ηνπ 

φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο ησλ νκνινγηνχρσλ, ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή 

εμνπζηνδφηεζε απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ νκνινγηνχρσλ, εθηφο αλ ηέηνηα εηδηθή εμνπζηνδφηεζε 

απαηηείηαη θαηά ηνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ή ηεο ζχκβαζεο νξηζκνχ ηνπ 

εθπξνζψπνπ, ηα θάζε είδνπο έλδηθα κέζα θαη βνεζήκαηα, ηαθηηθά θαη έθηαθηα, κε ηα νπνία 

ζθνπείηαη ε παξνρή νξηζηηθήο ή πξνζσξηλήο έλδηθεο πξνζηαζίαο, ηηο θάζε είδνπο 

δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο θαη ελέξγεηεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάζρεζεο, ηεο αλαγγειίαο θαη επαιήζεπζεο ησλ απαηηήζεσλ ησλ 

νκνινγηνχρσλ ζε πιεηζηεξηαζκνχο, πησρεχζεηο, εηδηθέο ή δηθαζηηθέο εθθαζαξίζεηο θαη ηηο δίθεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ή ηελ πηψρεπζε θαη θάζε άιιε δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο ή 

ζπιινγηθήο εθηέιεζεο. 

γ) Γηα ηελ παξαίηεζε απφ έλδηθν βνήζεκα ή έλδηθν κέζν, ηελ ππνβνιή αίηεζεο πηψρεπζεο ή 

ζέζεο ζηελ εηδηθή δηαρείξηζε ηνπ λ. 4307/2014 (Α΄ 246) ηεο εθδφηξηαο ή άιινπ ππφρξενπ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, θαζψο θαη γηα ην ζπκβηβαζκφ, ηελ 

θαηάξηηζε ζπκθσλίαο εμπγίαλζεο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα κε ηελ εθδφηξηα 

ή άιιν ππφρξεν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ή ηελ παξνρή ςήθνπ ζε 

ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο θαηά ηα άξζξα 107 επ. ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, απαηηείηαη απφθαζε 

ηεο ζπλέιεπζεο ησλ νκνινγηνχρσλ.  

 

4. Ο εθπξφζσπνο θαηαζέηεη, ακέζσο κε ηελ είζπξαμή ηνπο, ηα θεθάιαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ απφ ηα νκνινγηαθά δάλεηα, ππνρξεσηηθά ζε ρσξηζηή έληνθε 

θαηάζεζε πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα ή ζε άιια 

θξάηε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ). ηελ θαηάζεζε γίλεηαη εηδηθή κλεία φηη 

απηή απνηειεί ρσξηζηή πεξηνπζία δηαθξηηή απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ 

νκνινγηνχρσλ θαη ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην νπνίν θαηαηίζεηαη. Σα θεθάιαηα θαη νη ηφθνη 

απνδίδνληαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο θαηά ην ιφγν ησλ απαηηήζεσλ θαζελφο απφ απηνχο, φπσο 

νξίδεηαη ζην νκνινγηαθφ δάλεην. Δκπξάγκαηε αζθάιεηα πνπ παξέρεηαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

νκνινγηνχρσλ θαη ηα ρξεκαηηθά θεθάιαηα, πνπ εηζπξάηηεη ν εθπξφζσπνο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο 

ή θηλεηέο αμίεο πνπ θαηαηίζεληαη ζε απηφλ, δελ ππφθεηληαη ζε θαηάζρεζε, ζπκςεθηζκφ ή 

άιινπ είδνπο δέζκεπζε απφ ηνλ ίδην ηνλ εθπξφζσπν ησλ νκνινγηνχρσλ ή ηνπο δαλεηζηέο ηνπ 

νχηε πεξηιακβάλνληαη ζηελ πησρεπηηθή πεξηνπζία ηνπ.  

 

5. Ο εθπξφζσπνο εθδίδεη ηηο πάζεο θχζεσο βεβαηψζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά, πνπ αθνξνχλ 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο απφ ηελ έθδνζε ησλ ηίηισλ νκνινγηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

δπλαηφηεηαο έθδνζεο βεβαίσζεο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ νκνινγηνχρνπ απφ ην θεληξηθφ 

απνζεηήξην ηίηισλ ή ηνλ εγγεγξακκέλν δηακεζνιαβεηή επί νκνινγηψλ πνπ ηεξνχληαη ζε 

ινγηζηηθή κνξθή. ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ ή αλ νπσζδήπνηε 

πξνθχςνπλ ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο ππνρξεψζεηο ηεο εθδφηξηαο απφ ηελ έθδνζε ησλ 

ηίηισλ ζε ινγηζηηθή κνξθή, νη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο παξέρνπλ πιήξε απφδεημε θαηά ηεο 

εθδφηξηαο θαη κπνξνχλ λα πξνζθνκηζζνχλ ζε θάζε αξκφδην δηθαζηήξην ή αξρή θαηά ηελ 

παξνρή δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ππέξ ησλ νκνινγηνχρσλ.  

 

6. Πξάμεηο ηνπ εθπξνζψπνπ ησλ νκνινγηνχρσλ, αθφκε θαη αλ δηελεξγνχληαη θαζ’ ππέξβαζε 

ηεο εμνπζίαο ηνπ, δεζκεχνπλ ηνπο νκνινγηνχρνπο θαη ηνπο εηδηθνχο θαη θαζνιηθνχο δηαδφρνπο 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/658
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ηνπο έλαληη ηεο εθδφηξηαο θαη ησλ ηξίησλ, εθηφο αλ ε εθδφηξηα ή ν ηξίηνο γλψξηδαλ ηελ 

ππέξβαζε ηεο εμνπζίαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 66. Δπζύλε θαη ακνηβή ηνπ εθπξνζώπνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Ο εθπξφζσπνο επζχλεηαη έλαληη ησλ νκνινγηνχρσλ γηα θάζε πηαίζκα. Οη φξνη ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ κπνξεί λα πξνβιέπνπλ φηη ν εθπξφζσπνο δελ επζχλεηαη γηα ειαθξά 

ακέιεηα. Ο εθπξφζσπνο πνπ δηνξίζζεθε αθχξσο θαη απνδέρζεθε ην δηνξηζκφ ηνπ ελψ γλψξηδε 

ηελ αθπξφηεηα, θαζψο θαη απηφο πνπ ππαηηίσο παξέιεηςε λα αληηθαηαζηαζεί, επζχλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δηνίθεζεο αιινηξίσλ, ρσξίο λα απνθιείεηαη πεξαηηέξσ επζχλε 

απφ αδηθνπξαμία.  

 

2. Ο εθπξφζσπνο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηδίσλ απαηηήζεψλ ηνπ θαηά ηεο εθδφηξηαο, πιελ ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 3, δελ έρεη δηθαίσκα ζπκςεθηζκνχ ή θαηάζρεζεο ή 

επίζρεζεο ή νπνηνδήπνηε πξνλφκην επί ησλ θεθαιαίσλ πνπ θαηαβάιινληαη θαη ησλ θηλεηψλ 

αμηψλ πνπ θαηαηίζεληαη ζε απηφλ απφ ηελ εθδφηξηα ή απφ ηξίηνπο, κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε 

ππνρξεψζεσλ ηεο εθδφηξηαο απφ ην νκνινγηαθφ δάλεην.  

 

3. Η ακνηβή θαη ηα πάζεο θχζεσο έμνδα ηνπ εθπξνζψπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξνο 

φθεινο ησλ νκνινγηνχρσλ ηθαλνπνηνχληαη κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ηξίηεο ζεηξάο ησλ πξνλνκίσλ 

ηνπ άξζξνπ 975 ΚΠνιΓ. ε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο πνπ επηζπεχδεηαη απφ ηνλ 

εθπξφζσπν, ε ακνηβή θαη ηα πάζεο θχζεσο έμνδα ηνπ εθπξνζψπνπ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πξνο φθεινο ησλ νκνινγηνχρσλ απφ ηελ πξψηε πξάμε εθηέιεζεο θαη κέρξη ηελ είζπξαμε, 

ινγίδνληαη σο έμνδα ηεο εθηέιεζεο θαηά ην άξζξν 975 ΚΠνιΓ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 67. Αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζώπνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Ο εθπξφζσπνο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κε απφθαζε ησλ νκνινγηνχρσλ, ε νπνία 

ιακβάλεηαη κε ηελ απαξηία θαη ηελ πιεηνςεθία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, 

δηαθνξεηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 63. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία 

αληηθαζίζηαηαη ν εθπξφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ αλ παξαηηεζεί ή αλ είλαη άθπξνο ν δηνξηζκφο 

ηνπ ή αλ αλαθιεζεί.  

 

2. Αλ ν εθπξφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ απσιέζεη κεηαγελέζηεξα ηηο ηδηφηεηεο ηεο 
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παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 64 ή ζπληξέμεη ζην πξφζσπφ ηνπ θψιπκα ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 64, ππνρξενχηαη λα παξαηηεζεί. Αλ δελ παξαηηεζεί ή δελ αληηθαηαζηαζεί, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1, αληηθαζίζηαηαη κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 

ηεο εθδφηξηαο πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, χζηεξα απφ 

αίηεζε ηεο εθδφηξηαο ή νπνηνπδήπνηε νκνινγηνχρνπ. ε θάζε πεξίπησζε αθπξφηεηαο ή 

έθπησζεο εθπξνζψπνπ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο απηνχ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1.  

 

3. Ο λένο εθπξφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ, ζπγρξφλσο κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 

κε δήισζή ηνπ πνπ θνηλνπνηείηαη ζηελ εθδφηξηα, πξνζρσξεί ζηε ζχκβαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 64 θαη εθεμήο αληηθαζηζηά ηνλ πξνεγνχκελν εθπξφζσπν. Ο αληηθαηαζηαζείο 

εθπξφζσπνο ππνρξενχηαη ακειιεηί λα απνδψζεη ζηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ ηα θαηαηεζεηκέλα 

γηα ινγαξηαζκφ ησλ νκνινγηνχρσλ θεθάιαηα θαη ηηο θαηαηεζείζεο θηλεηέο αμίεο θαη λα ηνπ 

παξαδψζεη φια ηα έγγξαθα θαη βηβιία πνπ αθνξνχλ ην νκνινγηαθφ δάλεην. Χο πξνο ηηο 

ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην νκνινγηαθφ δάλεην, δελ ηζρχνπλ έλαληη ηνπ αληηθαηαζηάηε νη 

δηαηάμεηο πεξί ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ. Ο εθπξφζσπνο ησλ νκνινγηνχρσλ πνπ 

αληηθαηαζηάζεθε επζχλεηαη έλαληη ηεο εθδφηξηαο θαη ησλ νκνινγηνχρσλ γηα πξάμεηο ή 

παξαιείςεηο ηνπ κέρξη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην λέν εθπξφζσπν.  

 

4. ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο θαη γηα λα απνηξαπεί επηθείκελνο θίλδπλνο, ε πξνζσξηλή 

αληηθαηάζηαζε εθπξνζψπνπ ησλ νκνινγηνχρσλ θαη ν πξνζσξηλφο δηνξηζκφο λένπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εθδφηξηαο, πνπ 

εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ χζηεξα απφ αίηεζε ηεο εθδφηξηαο ή 

νπνηνπδήπνηε νκνινγηνχρνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 68. Γλσζηνπνηήζεηο – Γεκνζηόηεηα - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη απνθάζεηο ή ην απφζπαζκα ησλ απνθάζεσλ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ νκνινγηνχρσλ 

γλσζηνπνηνχληαη ζηελ εθδφηξηα ακειιεηί θαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, κε επηκέιεηα ηνπ 

εθπξνζψπνπ ησλ νκνινγηνχρσλ.  

 

2. Ο δηνξηζκφο, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ, νη αλαθνηλψζεηο ηνπ πξνο ηνπο 

νκνινγηνχρνπο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείoπ θαη ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ 

ηνπ εθπξνζψπνπ θαη ηεο εθδφηξηαο, θαζψο θαη νη πξνζθιήζεηο ησλ ζπλειεχζεσλ ησλ 

νκνινγηνχρσλ ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα, εθηφο αλ ην νκνινγηαθφ δάλεην δελ δηαηίζεηαη 

ζην θνηλφ.  

 

3. Αλ νη νκνινγίεο είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε ΠΜΓ, ηα ζηνηρεία ηεο 

παξαγξάθνπ 2 δεκνζηνπνηνχληαη επηπιένλ κέζσ ηνπ επίζεκνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ 

δηαρεηξηζηή ηεο ξπζκηδφκελεο αγνξάο ή ηνπ ΠΜΓ.  
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Αξζξν 69. Κνηλό νκνινγηαθό δάλεην - Κείκελν λόκνπ 

 

Σν θνηλφ νκνινγηαθφ δάλεην παξέρεη ζηνπο νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα πξνο απφιεςε ηφθνπ, 

θαηαβιεηένπ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ είηε ζηε ιήμε ηνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 70. Οκνινγηαθό δάλεην κε αληαιιάμηκεο νκνινγίεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ην νκνινγηαθφ δάλεην κε αληαιιάμηκεο νκνινγίεο ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο 

δηθαίσκα κε δήισζή ηνπο λα δεηήζνπλ ηελ εμφθιεζε ησλ νκνινγηψλ ηνπο ελ φισ ή ελ κέξεη, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, κε κεηαβίβαζε ζε απηνχο άιισλ νκνινγηψλ ή κεηνρψλ 

ή άιισλ ηίηισλ ηεο εθδφηξηαο ή άιισλ εθδνηψλ. Οη φξνη ηνπ δαλείνπ κπνξεί λα πξνβιέπνπλ 

φηη ε αληαιιαγή είλαη ππνρξεσηηθή ή φηη ηειεί ππφ αίξεζε ή φηη ιακβάλεη ρψξα κε δήισζε 

ηεο εθδφηξηαο πξνο ηνπο νκνινγηνχρνπο.  

 

2. Η εθδφηξηα ή ν ηξίηνο θχξηνο νκνινγηψλ ή κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ, πνπ παξέρεη ην 

δηθαίσκα αληαιιαγήο, δεζκεχεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ην ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ δαλείνπ φηη ζα 

έρεη ήδε ζηελ θπξηφηεηά ηνπ, ειεχζεξεο βάξνπο, κε ηελ επηθχιαμε ηπρφλ βάξνπο ππέξ ησλ 

νκνινγηνχρσλ, ηηο ππνθείκελεο νκνινγίεο, κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο, θαη δηαζθαιίδεη ηε 

δηαηήξεζε απηψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαη κέρξη ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηφ. Γηαθνξεηηθά ν παξέρσλ ην δηθαίσκα 

αληαιιαγήο ππνρξενχηαη λα έρεη θαηαξηίζεη ζχκβαζε, κε ηελ νπνία λα δηαζθαιίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα εκπξφζεζκεο παξάδνζεο ησλ νκνινγηψλ, κεηνρψλ ή άιισλ ηίηισλ ζε 

εθπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 71. Οκνινγηαθό δάλεην κε κεηαηξέςηκεο νκνινγίεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. α) Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία ηελ 
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έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, κε ην νπνίν ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα 

κεηαηξνπήο ησλ νκνινγηψλ ηνπο ζε κεηνρέο ηεο εηαηξείαο. Με ηνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ 

δαλείνπ κπνξεί λα νξίδεηαη φηη νη νκνινγίεο κεηαηξέπνληαη ππνρξεσηηθά ζε κεηνρέο κε ηε 

ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. 

β) Η γεληθή ζπλέιεπζε απνθαζίδνληαο κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία θαη ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ κε κεηαηξέςηκεο 

νκνινγίεο κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 24. 

γ) Δπί ησλ απνθάζεσλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα 

ηε δεκνζηφηεηα ηεο απφθαζεο γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 25. Η δεκνζηφηεηα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο φξνπο έθδνζεο 

ησλ κεηαηξέςηκσλ νκνινγηψλ.  

 

2. ηελ απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ νξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο, ε ηηκή ή ν ιφγνο κεηαηξνπήο ή ην εχξνο ηνπο. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα 

νξίδεηαη ν ηξφπνο αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο ή ηνπ ιφγνπ κεηαηξνπήο, αλ ζπκβνχλ γεγνλφηα 

πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηελ αμία ή ηελ εκπνξεπζηκφηεηα ησλ κεηνρψλ. Η ηειηθή ηηκή ή 

ν ιφγνο κεηαηξνπήο νξίδνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο πξηλ απφ ηελ έθδνζε 

ηνπ δαλείνπ. Απαγνξεχεηαη ρνξήγεζε κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο αλψηεξεο ηεο ηηκήο 

έθδνζεο ησλ κεηαηξεπφκελσλ νκνινγηψλ.  

 

3. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 28 εθαξκφδεηαη αλάινγα.  

 

4. Με ηε κεηαηξνπή ησλ νκνινγηψλ επέξρεηαη αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ην πνζφ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο 

ππνρξενχηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ επφκελνπ κελφο απφ ηελ εκέξα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο 

κεηαηξνπήο λα δηαπηζηψζεη ηελ αχμεζε θαη λα αλαπξνζαξκφζεη ην πεξί θεθαιαίνπ άξζξν ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, ηεξψληαο ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. Καηά ηε κεηαηξνπή ησλ νκνινγηψλ 

ζε κεηνρέο δελ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο γηα ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ κεηφρσλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 72. Οκνινγίεο κε δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίδεη κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία ηελ έθδνζε 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ, κε ην νπνίν ρνξεγείηαη ζηνπο νκνινγηνχρνπο δηθαίσκα πξνο ιήςε, 

πέξαλ ή αληί ηνπ ηφθνπ, νξηζκέλνπ πνζνζηνχ επί ησλ θεξδψλ, πξηλ ή κεηά ηελ απφιεςε ηνπ 

θαηά ην άξζξν 161 ειάρηζηνπ κεξίζκαηνο είηε πξνο ιήςε άιιεο παξνρήο πνπ εμαξηάηαη απφ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο.  

 

2. Η δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 24 εθαξκφδεηαη αλάινγα.  
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Αξζξν 73. Aζθάιεηα - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη απαηηήζεηο απφ νκνινγηαθά δάλεηα ηνπ λφκνπ απηνχ κπνξεί λα αζθαιίδνληαη θαηά 

θεθάιαην, ηφθνπο θαη έμνδα κε θάζε είδνπο εκπξάγκαηε αζθάιεηα ή εγγχεζε. Η αζθάιεηα 

απηή κπνξεί λα ιακβάλεηαη πξηλ, θαηά ή θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ.  

 

2. Η εγγχεζε παξέρεηαη κε έγγξαθε δήισζε ηνπ εγγπεηή πνπ πεξηέρεηαη ζην πξφγξακκα ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ ή κε ζχκβαζε εγγχεζεο πνπ ζπλάπηεηαη κε ηνλ εθπξφζσπν ησλ 

νκνινγηνχρσλ. Οη θάζε κνξθήο εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο παξαρσξνχληαη ζην φλνκα ηνπ 

εθπξνζψπνπ ησλ νκνινγηνχρσλ θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ νκνινγηνχρσλ ή θαη πξνζψπσλ πνπ 

έρνπλ απαηηήζεηο θαηά ηεο εθδφηξηαο πνπ ζπλδένληαη κε ην νκνινγηαθφ δάλεην, κε ζχκβαζε 

κεηαμχ ηνπ παξέρνληνο ηελ αζθάιεηα θαη ηνπ εθπξνζψπνπ. Θεσξείηαη φηη ζπλδένληαη κε ην 

νκνινγηαθφ δάλεην ελδεηθηηθά νη απαηηήζεηο απφ ζπκβάζεηο αληηζηάζκηζεο επηηνθηαθνχ 

θηλδχλνπ, θαζψο θαη νη απαηηήζεηο απφ πηζησηηθέο θαη άιιεο ζπκβάζεηο πνπ δηέπνληαη απφ 

ζχκβαζε-πιαίζην, ε νπνία θαηά ηνπο φξνπο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ δηέπεη θαη ην 

νκνινγηαθφ δάλεην.  

 

3. ε πεξίπησζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ πνπ δηέπεηαη απφ αιινδαπφ δίθαην, νη εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηεο θαη εγγπήζεηο παξαρσξνχληαη ζην φλνκα πξνζψπνπ πνπ, θαηά ην δίθαην πνπ δηέπεη 

ην νκνινγηαθφ δάλεην, κπνξεί λα θαηέρεη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο θαη εγγπήζεηο ζην φλνκά 

ηνπ γηα ινγαξηαζκφ ησλ νκνινγηνχρσλ. Όπνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε εκπξάγκαηεο 

αζθάιεηαο ε θαηαρψξηζε νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ ή ηεο παξαπάλσ ζχκβαζεο ζε νπνηαδήπνηε 

αξρή ή κεηξψν ή θηεκαηνιφγην, ε θαηαρψξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζην φλνκα ηνπ εθπξνζψπνπ, 

κε ξεηή κλεία φηη ε αζθάιεηα ρνξεγείηαη γηα ηελ εμαζθάιηζε απαηηήζεσλ απφ νκνινγηαθφ 

δάλεην.  

 

4. ηελ ππνζήθε θαη ην ελέρπξν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 17.7/13.8/1923 (Α΄ 224), 

θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.δ. 4001/1959. Δθηειεζηφ ηίηιν απνηειεί ε ζχκβαζε, κε ηελ 

νπνία παξαζρέζεθε ε εκπξάγκαηε αζθάιεηα. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 39 θαη 44 ηνπ λ.δ. 

17.7-13.8/1923 εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη επί ελερπξηάζεσο νλνκαζηηθήο απαίηεζεο ζε 

αζθάιεηα νκνινγηαθνχ δαλείνπ. ε πεξίπησζε αζθάιεηαο ζε κεηξεηά, ρξεκαηνπηζησηηθά 

κέζα ή πηζησηηθέο απαηηήζεηο, κε ηελ έλλνηα ηνπ λ. 3301/2004 (Α΄ 263), εθαξκφδεηαη ν 

ηειεπηαίνο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 74. Δθαξκνζηέν δίθαην - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν εθαξκνζηέν δίθαην επί ησλ ζπκβαηηθψλ ελνρψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ νκνινγηαθά 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/114
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δάλεηα πξνζδηνξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 593/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Ινπλίνπ 2008 (L 177) γηα ην εθαξκνζηέν δίθαην 

ζηηο ζπκβαηηθέο ελνρέο («Ρψκε Ι») θαη, γηα ηα δεηήκαηα πνπ ηπρφλ εμαηξνχληαη απφ ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ, θαηά ην ζηνηρείν δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Καλνληζκνχ 

απηνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ΑΚ.  

 

2. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ηίηινπ εθαξκφδνληαη θαη επί νκνινγηαθψλ δαλείσλ πνπ 

εθδίδνληαη απφ αιινδαπνχο εθδφηεο, ζην κέηξν πνπ ην ειιεληθφ δίθαην είλαη εθαξκνζηέν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ηδησηηθνχ δηεζλνχο δηθαίνπ.  

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΙΓΡΤΣΙΚΟΙ ΣΙΣΛΟΙ 

 

Αξζξν 75. Κνηλνί ηδξπηηθνί ηίηινη - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Καηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζην θαηαζηαηηθφ, φηη φινη ή κεξηθνί 

απφ ηνπο ηδξπηέο ή ηξίηνη ζα ιάβνπλ σο αληακνηβή γηα ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηέο ηνπο θαηά ηε 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, αξηζκφ ηδξπηηθψλ ηίηισλ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην έλα δέθαην 

(1/10) ηνπ αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ πνπ εθδίδνληαη.  

 

2. Οη ηίηινη απηνί δελ έρνπλ νλνκαζηηθή αμία θαη δελ παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε 

δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο, νχηε ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο.  

 

3. Οη ηίηινη απηνί παξέρνπλ απνθιεηζηηθά δηθαίσκα απφιεςεο πνζνχ πνπ δελ ππεξβαίλεη 

ζπλνιηθά ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ απνκέλνπλ κεηά ηηο αθαηξέζεηο ηεο 

θξάηεζεο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ γηα ηε 

δηαλνκή ηνπ ειάρηζηνπ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο.  

 

4. Η εηαηξεία δηθαηνχηαη δέθα (10) έηε κεηά ηελ έθδνζε ηέηνησλ ηίηισλ ή ζε ζπληνκφηεξν 

ρξφλν πξνβιεπφκελν απφ ην θαηαζηαηηθφ, λα ηνπο εμαγνξάζεη θαη λα ηνπο αθπξψζεη έλαληη 

αληηηίκνπ, ν ηξφπνο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Σν αληίηηκν απηφ 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη γηα ην ζχλνιν ησλ ηίηισλ ην δεθαπιάζην ηνπ κέζνπ εηήζηνπ 

κεξίζκαηνο πνπ πιεξψζεθε ζπλνιηθά ζηνπο ηδξπηηθνχο ηίηινπο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία.  

 

5. Η θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ ζηνπο θαηφρνπο ηδξπηηθψλ ηίηισλ εμαξηάηαη απφ ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 159.  

 

6. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 έσο θαη 42 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο επί ησλ θνηλψλ ηδξπηηθψλ 

ηίηισλ.  
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Αξζξν 76. Δμαηξεηηθνί ηδξπηηθνί ηίηινη - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Δίλαη δπλαηή θαηά ηε ζχζηαζε ή θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο ε έθδνζε 

εμαηξεηηθψλ ηδξπηηθψλ ηίηισλ σο αληάιιαγκα γηα ηελ παξνρή νξηζκέλσλ αληηθεηκέλσλ ζε 

είδνο εθ κέξνπο κεηφρσλ ή ηξίησλ. Καη επί ησλ ηίηισλ απηψλ εθαξκφδεηαη ε δηάηαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ.  

 

2. Γηα ηελ έθδνζε εμαηξεηηθψλ ηδξπηηθψλ ηίηισλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ θαηά ηε 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο απαηηείηαη απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ 

απνθαζίδεη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία θαη κε βάζε έθζεζε απνηίκεζεο ησλ 

παξερφκελσλ αληηθεηκέλσλ, ζηελ νπνία εθαξκφδνληαη αλαιφγσο ηα άξζξα 17 θαη 18.  

 

3. ηελ πεξίπησζε ησλ εμαηξεηηθψλ ηδξπηηθψλ ηίηισλ, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, 

θαζψο θαη ε δηάξθεηα θαη νη φξνη εμαγνξάο απηψλ θαζνξίδνληαη ειεχζεξα κε ην θαηαζηαηηθφ, 

κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 159.  

 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 έσο θαη 42 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο επί ησλ εμαηξεηηθψλ 

ηδξπηηθψλ ηίηισλ.  

 

 

 

 

 
 

ΣΜΗΜΑ ΔΚΣΟ -ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΙΟΡΙΜΟ, ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

 

Αξζξν 77. Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σελ εηαηξεία δηνηθεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Η δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεη ηε 

δηαρείξηζε θαη ηε δηθαζηηθή θαη εμψδηθε εθπξνζψπεζή ηεο. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 87, 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ελεξγεί ζπιινγηθά.  

 

2. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθιέγνληαη ή νξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 78 έσο 

80. Οη ζχκβνπινη, κέηνρνη ή κε κέηνρνη, είλαη πάληνηε επαλεθιέμηκνη θαη ειεχζεξα αλαθιεηνί.  

 

3. Ο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ ηε 
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γεληθή ζπλέιεπζε, εληφο ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ. Με ηελ επηθχιαμε 

ηνπ άξζξνπ 115, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνηειείηαη ηνπιάρηζηνλ απφ ηξία (3) κέιε θαη φρη 

πεξηζζφηεξα ησλ δεθαπέληε (15). Όηαλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη ειάρηζην θαη κέγηζην 

αξηζκφ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ κειψλ πξνζδηνξίδεη ε 

γεληθή ζπλέιεπζε.  

 

4. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη θαη λνκηθφ 

πξφζσπν. ηελ πεξίπησζε απηή ην λνκηθφ πξφζσπν ππνρξενχηαη λα νξίζεη έλα θπζηθφ 

πξφζσπν γηα ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Ο νξηζκφο απηφο ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 13. Σν 

θπζηθφ πξφζσπν είλαη εηο νιφθιεξν ζπλππεχζπλν κε ην λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ εηαηξηθή 

δηαρείξηζε. Παξάιεηςε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ λα πξνβεί ζηνλ νξηζκφ θπζηθνχ πξνζψπνπ γηα 

ηελ άζθεζε ησλ αληηζηνίρσλ εμνπζηψλ εληφο δέθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ σο κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ινγίδεηαη σο παξαίηεζε ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ απφ ηε ζέζε ηνπ κέινπο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 78. Δθινγή ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε ή νξηζκόο 

ζην θαηαζηαηηθό - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, εθιέγεη ε γεληθή ζπλέιεπζε, αλ δελ νξίδεηαη θάηη άιιν ζηνλ λφκν.  

 

2. Σν πξψην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Αλ δελ έρεη νξηζζεί 

απφ ην θαηαζηαηηθφ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεηαη είηε κε απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο, 

ιακβαλφκελε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 121, είηε νξίδεηαη κε δηθαζηηθή 

απφθαζε θαηά ην άξζξν 69 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 79. Απεπζείαο δηνξηζκόο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ από κέηνρν - Κείκελν 

λόκνπ 

 

1. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη νξηζκέλνο κέηνρνο ή κέηνρνη έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα δηνξίδνπλ απεπζείαο κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, φρη φκσο πέξαλ ησλ δχν πέκπησλ 

(2/5) ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη λα νξίδεη ηηο 

πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο, ηδίσο ζε φ,ηη αθνξά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζην 

θεθάιαην θαη ηε δήισζε δηνξηζκνχ.  
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2. Η άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 1 πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηελ εθινγή ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή πεξηνξίδεηαη 

ζηελ εθινγή ησλ ππφινηπσλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ο κέηνρνο ή νη κέηνρνη πνπ 

αζθνχλ ην παξαπάλσ δηθαίσκα γλσζηνπνηνχλ κε δήισζή ηνπο ην δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ εηαηξεία, ηξεηο (3) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθινγή ηνπ ππφινηπνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ.  

 

3. Οη ζχκβνπινη πνπ δηνξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 αλαθαινχληαη νπνηεδήπνηε 

απφ ην κέηνρν ή ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ ηνπο. Η αλάθιεζε κπνξεί 

λα αθνξά έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο δηνξηζζέληεο ζπκβνχινπο. Λφγσ ζπνπδαίνπ ιφγνπ 

πνπ αθνξά ζην πξφζσπν ηνπ δηνξηζζέληνο, κπνξεί ην δηθαζηήξην λα ηνλ αλαθαιέζεη θαηφπηλ 

αίηεζεο κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. ηηο πεξηπηψζεηο αλάθιεζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα παξάγξαθν, ν κέηνρνο πνπ έρεη ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ κπνξεί λα δηνξίζεη λέν 

ζχκβνπιν ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αλαθιεζέληνο. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί κε ηα ινηπά κέιε, εθηφο αλ ν αξηζκφο ηνπο είλαη θάησ 

ησλ ηξηψλ (3).  

 

4. ε πεξίπησζε κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, δηαηεξείηαη ππνρξεσηηθά ε πθηζηάκελε κε βάζε ην 

θαηαζηαηηθφ αλαινγία ηεο ηδηαίηεξεο εθπξνζψπεζεο ζε απηφ.  

 

5. Σν δηθαίσκα απεπζείαο δηνξηζκνχ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί 

είηε αηνκηθά ζε κέηνρν ή κεηφρνπο είηε απφ θνηλνχ ζε πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε ηφζν ν δηνξηζκφο φζν θαη ε αλάθιεζε ησλ κειψλ απηψλ πξέπεη λα γίλεη 

κε θνηλή πξάμε ησλ δηθαηνχρσλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 80. Δθινγή ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ βάζεη θαηαιόγσλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη φηη πξνηείλνληαη πξνο εθινγή ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ππνςήθηνη βάζεη θαηαιφγσλ θαη φηη εθιέγνληαη απφ απηνχο ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαηά ηελ αλαινγία ησλ ςήθσλ πνπ ιακβάλεη θάζε θαηάινγνο. Σπρφλ θιάζκαηα 

ινγίδνληαη ππέξ ηνπ θαηαιφγνπ πνπ ζπγθέληξσζε ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο. Απφ ηνλ θάζε 

θαηάινγν εθιέγνληαη, αλάινγα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, είηε ηα πξφζσπα πνπ 

έιαβαλ ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο είηε ηα πξφζσπα πνπ πξνεγνχληαη ζηε ζεηξά ηνπ 

θαηαιφγνπ. Οη ινηπνί ζεσξνχληαη επηιαρφληεο. Σν ζχζηεκα ηεο εθινγήο απηήο, αλ δελ 

πξνβιέπεηαη απφ ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ, κπνξεί λα εηζαρζεί ή λα θαηαξγεζεί κε απφθαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία, εθηφο αλ ην 

θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη πςειφηεξα πνζνζηά απαξηίαο ή πιεηνςεθίαο.  
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2. Σν ζχζηεκα εθινγήο ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ επηηξέπεηαη, αλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη 

δηθαίσκα απεπζείαο δηνξηζκνχ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 81. Αλαπιεξσκαηηθά κέιε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Δθείλνο πνπ εθιέγεη ή δηνξίδεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα εθιέμεη ή λα δηνξίζεη θαη 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε γηα ηελ πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

εθιέρηεθαλ ή δηνξίζηεθαλ απφ απηφλ ή γηα νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν έραζαλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

κέινπο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε εθινγήο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ βάζεη 

θαηαιφγσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 80, σο αλαπιεξσκαηηθά κέιε ινγίδνληαη νη επηιαρφληεο. 

Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξψλνπλ νπνηνδήπνηε ή ζπγθεθξηκέλν κέινο απφ ηα 

εθιεγέληα ή δηνξηζζέληα, αλάινγα κε ηελ πξάμε εθινγήο ή δηνξηζκνχ ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ 

κειψλ. Ο δηνξηζκφο ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

2. H αλαπιήξσζε κπνξεί λα γίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ κέινπο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε εθείλα ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 97, αλ απηφ 

πξνβιέπεηαη ζηελ πξάμε εθινγήο ή δηνξηζκνχ ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

αλαπιήξσζε είλαη πξνζσξηλή θαη αθνξά ηηο πξάμεηο γηα ηηο νπνίεο πθίζηαηαη ε ζχγθξνπζε.  

 

3. Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε κπνξνχλ λα παξίζηαληαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ρσξίο ςήθν. Μπνξνχλ λα ιάβνπλ ην ιφγν θαηά ηελ θξίζε ηνπ πξνέδξνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 82. Διιηπέο δηνηθεηηθό ζπκβνύιην - Κείκελν λόκνπ 

 

1. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο 

ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα 

εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ πνπ εμέιηπαλ. Η εθινγή απηή επηηξέπεηαη 

εθφζνλ ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, 

πνπ έρνπλ εθιεγεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ή δηνξηζηεί απφ κέηνρν ή κεηφρνπο, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 81. Η εθινγή απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ 

κειψλ, αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ 

αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα θαη αλαθνηλψλεηαη απφ 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή γεληθή ζπλέιεπζε, ε νπνία κπνξεί λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ 



TaxBenefit - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

εκεξήζηα δηάηαμε.  

 

2. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη, ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ηα ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε 

ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο 

είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ παξαπάλσ γεγνλφησλ. ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά 

δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3).  

 

3. Σα απνκέλνληα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, 

κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή 

λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 83. Πξνϋπνζέζεηο εθινγηκόηεηαο ησλ κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. Γελ κπνξεί λα είλαη κέινο δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή λα δηνξηζζεί εθπξφζσπνο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θπζηθφ πξφζσπν, πνπ δελ έρεη πιήξε 

δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα.  

 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 84, ε εθινγή ή ν δηνξηζκφο κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη άθπξνο.  

 

3. Σπρφλ επηπιένλ πξνυπνζέζεηο, αληθαλφηεηεο ή αζπκβίβαζηα, πνπ πξνβιέπνληαη απφ άιιεο 

δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο δελ ζίγνληαη. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη 

πεξαηηέξσ πξνυπνζέζεηο εθινγηκφηεηαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ νη 

πξνυπνζέζεηο απηέο δελ αληίθεηληαη ζε άιιεο δηαηάμεηο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 84. Διαηηώκαηα δηνξηζκνύ ησλ εθπξνζώπσλ ηεο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

Δθφζνλ ηεξήζεθαλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο γηα ην δηνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία, δελ αληηηάζζεηαη ζηνπο ηξίηνπο νπνηνδήπνηε ειάηησκα ζρεηηθά 

κε ην δηνξηζκφ ησλ πξνζψπσλ απηψλ, εθηφο αλ ε εηαηξεία απνδείμεη φηη νη ηξίηνη γλψξηδαλ ην 
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ειάηησκα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 85. Θεηεία κειώλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η κέγηζηε δηάξθεηα ζεηείαο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νξίδεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ, δελ κπνξεί φκσο λα ππεξβαίλεη ηα έμη (6) έηε. Αλ ν δηνξηζκφο ή ε εθινγή κέινπο 

ή κειψλ γίλνπλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ ππεξβαίλεη ηε κέγηζηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο, φπσο 

απηή νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, ηζρχνπλ γηα ηε κέγηζηε απηή δηάξθεηα. Η 

ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, 

εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε θαη κέρξη 

ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.  

 

2. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί, θαη αλ ην νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ ππνρξενχηαη, λα απνθαζίδεη 

ηκεκαηηθή αλαλέσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή θαη δηαδνρηθέο ιήμεηο ηεο ζεηείαο ησλ 

κειψλ ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή επηηξέπεηαη λα πξνβιεθζνχλ αξρηθά άληζεο ζεηείεο ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 86. Αξκνδηόηεηεο θαη έθηαζε εμνπζηώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε 

δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ 

ηεο.  

 

2. Πξάμεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ είλαη εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, 

δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, εθηφο αλ ν ηξίηνο γλψξηδε ηελ ππέξβαζε ηνπ 

εηαηξηθνχ ζθνπνχ ή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηζηάζεσλ, δελ κπνξνχζε λα ηελ αγλνεί. 

Σν βάξνο απφδεημεο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ αίξνπλ ηε δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα εδάθηα, θέξεη ε ίδηα ε εηαηξεία. Γε ζπληζηά απφδεημε κφλε ε ηήξεζε ησλ 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο σο πξνο ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ή ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.  

 

3. Πεξηνξηζκνί ηεο εμνπζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ απφθαζε 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ αληηηάζζνληαη ζηνπο ηξίηνπο αθφκα θαη αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζε 

δεκνζηφηεηα.  
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Αξζξν 87. Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ζε κέιε ηνπ ή 

ηξίηνπο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηηο εμνπζίεο ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο 

ηεο εηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή κε, εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη, 

ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί επίζεο λα επηηξέπεη ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ή λα ην ππνρξεψλεη λα αλαζέηεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κε κέιε ηνπ.  

 

2. Σα πξφζσπα απηά κπνξνχλ, εθφζνλ δελ ην απαγνξεχεη ην θαηαζηαηηθφ θαη πξνβιέπεηαη 

απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ 

εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνπο ηνχησλ ζε άιια κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

ηξίηνπο.  

 

3. Καηά ηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο ν δηνξηζκφο πξνέδξνπ, αληηπξνέδξνπ, δηεπζχλνληνο ή 

εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ ή πξνζψπσλ κε άιιε ηδηφηεηα θαη αξκνδηφηεηεο γηα ην πξψην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα γίλεη θαη κε ην θαηαζηαηηθφ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί 

νπνηεδήπνηε λα πξνβεί ζε δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ ηδηνηήησλ κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηνπ.  

 

4. Με δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ ην 

θαηαζηαηηθφ ην επηηξέπεη, κπνξεί επίζεο λα ζπγθξνηείηαη εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη λα 

αλαηίζεληαη ζ’ απηήλ νξηζκέλεο εμνπζίεο ή θαζήθνληα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε ζχλζεζε, νη αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα θαη ν ηξφπνο ιήςεο ησλ 

απνθάζεσλ ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, θαζψο θαη θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ξπζκίδνληαη κε ην θαηαζηαηηθφ ή ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε 

ζπγθξφηεζή ηεο.  

 

5. ηηο εηαηξείεο πνπ έρνπλ ηίηινπο εηζεγκέλνπο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά εθιέγνληαη 

εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη αλεμάξηεηα κέιε, κε ηηο πξνυπνζέζεηο θαη κε ηηο ζπλέπεηεο 

ηνπ λ. 3016/2002 (Α΄ 110), φπσο ηζρχεη. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3 έσο 8 ηνπ λ. 

3016/2002, φπσο ηζρχεη, κπνξνχλ λα εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζε κε εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο, αλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ. Η παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

3016/2002 δελ εθαξκφδεηαη.  

 

 

 

 

 
 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/360
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/360
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3016/year/2002/article/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/360
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Αξζξν 88. Πξάμεηο εθπξνζώπεζεο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

Γηα θάζε πξάμε εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο αξθεί ε ππνγξαθή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

ππφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία, ην φλνκά ηνπ θαη ε αλαθνξά ηεο ηδηφηεηάο ηνπ. Υξήζε εηαηξηθήο 

ζθξαγίδαο δελ απαηηείηαη.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 89. Πξόεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ πξφεδξν, αλ δελ ηνλ έρεη ήδε 

νξίζεη ην θαηαζηαηηθφ ή ε γεληθή ζπλέιεπζε. Σν θαηαζηαηηθφ, ε γεληθή ζπλέιεπζε ή θαη ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εθιέγνπλ επίζεο αλαπιεξσηή ηνπ πξνέδξνπ. Δθφζνλ δελ ππάξρεη 

πξφεδξνο νχηε αλαπιεξσηήο ηνπ, θαζήθνληα πξνέδξνπ κπνξεί λα αζθήζεη πξνζσξηλά ν 

κέηνρνο κε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ κεηνρψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ.  

 

2. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ 

νπνηεδήπνηε. Αλ ηα πξφζσπα απηά έρνπλ νξηζζεί απφ ην θαηαζηαηηθφ ή ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε, ε αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 

δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ.  

 

3. Ο πξφεδξνο αζθεί ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ην θαηαζηαηηθφ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 90. Σόπνο ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο.  

 

2. Καη’ εμαίξεζε, επηηξέπεηαη λα νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη άιινο ηφπνο, ζηελ εκεδαπή ή 

ηελ αιινδαπή, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη έγθπξα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.  

 

3. ε θάζε πεξίπησζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη έγθπξα εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε 

άιιν ηφπν, ζηελ εκεδαπή ή ηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  
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4. Δθφζνλ πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ή ζπλαηλνχλ φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί κε ηειεδηάζθεςε 

σο πξνο νξηζκέλα ή θαη σο πξνο φια ηα κέιε. ηελ πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε πξνο ηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη ηερληθέο 

νδεγίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλεδξίαζε.  

 

5. ε θάζε πεξίπησζε θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα αμηψζεη λα δηεμαρζεί 

ε ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε σο πξνο απηφλ, αλ θαηνηθεί ζε άιιε ρψξα απφ εθείλε φπνπ 

δηεμάγεηαη ε ζπλέιεπζε ή αλ ππάξρεη άιινο ζπνπδαίνο ιφγνο, ηδίσο αζζέλεηα ή αλαπεξία.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 91. πρλόηεηα ζπλεδξηάζεσλ θαη ζύγθιεζε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη θάζε θνξά πνπ ν λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο 

ηεο εηαηξείαο ην απαηηνχλ.  

 

2. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξo ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, κε 

πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε, ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 

απφ ηε ζπλεδξίαζε θαη πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο αλ ε ζπλεδξίαζε πξφθεηηαη λα 

δηεμαρζεί εθηφο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη 

κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 

3. Σε ζχγθιεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

κέιε ηνπ κε αίηεζή ηνπο πξνο ηνλ πξφεδξν απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη νπνίνη 

ππνρξενχληαη λα ζπγθαιέζνπλ εγθαίξσο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ψζηε απηφ λα ζπλέιζεη 

εληφο πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. ηελ αίηεζε πξέπεη, κε 

πνηλή απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα απαζρνιήζνπλ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Αλ δελ ζπγθιεζεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ 

αλαπιεξσηή ηνπ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε 

ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ 

απφ ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ επηά (7) εκεξψλ, γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή 

πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

4. Σν θαηαζηαηηθφ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά κπνξεί λα νξίζεη άιιεο δηαηππψζεηο ή βξαρχηεξεο πξνζεζκίεο πξφζθιεζεο, θαηά 

παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
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Αξζξν 92. Λήςε απνθάζεσλ από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, φηαλ παξίζηαληαη 

ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν 

αξηζκφο ησλ παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπφκελσλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ 

ηξηψλ (3). Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα.  

 

2. Δθφζνλ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά ν λφκνο ή ην θαηαζηαηηθφ, νη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη 

αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη φηη ζε πεξίπησζε ηζνςεθίαο 

ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

3. Κάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη εγθχξσο κφλνλ έλαλ άιιν ζχκβνπιν.  

 

4. Η αληηπξνζψπεπζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ κπνξεί λ’ αλαηεζεί ζε πξφζσπα πνπ δελ 

απνηεινχλ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθηφο αλ ε αληηπξνζψπεπζε αλαηεζεί ζε ηπρφλ 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 93. Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ θαη απνθάζεσλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηαρσξίδνληαη πεξηιεπηηθά ζε 

εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη ειεθηξνληθά. Με αίηεζε κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ν πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίζεη ζηα πξαθηηθά πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ 

κέινπο απηνχ. Ο πξφεδξνο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ θαηαρψξηζε γλψκεο, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα πξνθαλψο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ή ην πεξηερφκελφ ηεο 

αληίθεηηαη θαηαθαλψο ζηα ρξεζηά ήζε ή ην λφκν. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξίδεηαη επίζεο 

θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

2. Σα πξαθηηθά ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηα παξαζηάληα κέιε. ε 

πεξίπησζε άξλεζεο ππνγξαθήο απφ θάπνην κέινο γίλεηαη ζρεηηθή κλεία ζηα πξαθηηθά. 

Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ ηνλ πξφεδξν ή άιιν πξφζσπν πνπ 

νξίδεηαη πξνο ηνχην απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ρσξίο λα απαηηείηαη 

άιιε επηθχξσζή ηνπο. Η εηαηξεία θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη νη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ έιαβαλ ρψξα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ.  
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3. Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, γηα ηα νπνία ππάξρεη 

ππνρξέσζε θαηαρψξηζήο ηνπο ζην Γ.Δ.ΜΗ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ ή 

άιιεο δηαηάμεηο, ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

4. Σν βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ εηαηξεηψλ, νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ δελ 

είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, κπνξεί λα ηεξείηαη εληαία κε ην βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 94. Πξνζππνγξαθή πξαθηηθνύ ρσξίο ζπλεδξίαζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ δελ 

έρεη πξνεγεζεί ζπλεδξίαζε. Η ξχζκηζε απηή ηζρχεη θαη αλ φινη νη ζχκβνπινη ή νη 

αληηπξφζσπνί ηνπο ζπκθσλνχλ λα απνηππσζεί πιεηνςεθηθή απφθαζή ηνπο ζε πξαθηηθφ, 

ρσξίο ζπλεδξίαζε. Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκβνχινπο.  

 

2. Οη ππνγξαθέο ησλ ζπκβνχισλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη κε 

αληαιιαγή κελπκάησλ κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (email) ή άιια ειεθηξνληθά κέζα, 

αλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ.  

 

3. Σν πξαθηηθφ πνπ θαηαξηίδεηαη, ζχκθσλα κε ην παξφλ θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 93.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 95. Διαηησκαηηθέο απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην πεξηερφκελν ησλ νπνίσλ αληίθεηηαη ζην λφκν ή 

ην θαηαζηαηηθφ είλαη άθπξεο.  

 

2. Απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ κε ηξφπν πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ 

είλαη επίζεο άθπξεο, εθηφο αλ ιήθζεθαλ νκνθψλσο απφ φια ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, παξφληα ή λνκίκσο εθπξνζσπνχκελα.  

 

3. Σελ αθπξφηεηα κπνξνχλ λα επηθαιεζζνχλ, εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ θαηαρψξηζε ηεο 
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απφθαζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 12, ή απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην βηβιίν 

πξαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 93, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηξίηνη δε, κέηνρνη 

ή κε, αλ έρνπλ πξνζσπηθφ θαη εηδηθφ έλλνκν ζπκθέξνλ. Αλ απφ ηελ απφθαζε πξνθχπηεη 

δηαξθήο παξαβίαζε δηαηάμεσλ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ, ε δπλαηφηεηα επίθιεζεο δελ ππφθεηηαη 

ζε πξνζεζκία. ηελ πεξίπησζε απηή ε αθπξφηεηα κπνξεί είηε λα πξνηαζεί απφ ηνπο κεηφρνπο 

είηε λα ιεθζεί ππφςε θαη απηεπάγγειηα απφ ην δηθαζηήξην.  

 

4. Απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

άξζξνπ 27, ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 56, ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 71 θαη ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄, β΄ θαη ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 117 είλαη άθπξεο ή αθπξψζηκεο, κε 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 137 θαη 138. Η πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

137 δελ εθαξκφδεηαη.  

 

5. Αλ ε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νπνίαο ε αθπξφηεηα αλαγλσξίζζεθε 

δηθαζηηθά ππέθεηην ζε δεκνζηφηεηα, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε δηθαζηηθή απφθαζε πνπ 

αλαγλψξηζε ηελ αθπξφηεηά ηεο.  

 

6. Σν παξφλ άξζξν δελ επεξεάδεη ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 86.  

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄  

ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ, ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ ΚΑΙ 

ΔΤΘΤΝΗ 

 

Αξζξν 96. Καζήθνληα δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην πξφζσπν, ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί 

απφ απηφ εμνπζίεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 87, νθείινπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο λα ηεξνχλ ην λφκν, ην θαηαζηαηηθφ θαη ηηο λφκηκεο 

απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Οθείινπλ λα δηαρεηξίδνληαη ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο κε 

ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο, λα επνπηεχνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη λα ελεκεξψλνπλ ηα 

άιια κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο.  

 

2. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νθείινπλ λα ηεξνχλ ηα θαηά ην λφκν αξρεία, βηβιία 

θαη ζηνηρεία. Έρνπλ επίζεο ην ζπιινγηθφ θαζήθνλ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη εηήζηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο θαη, φηαλ πξνβιέπεηαη, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 152, ε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη ελνπνηεκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη ελνπνηεκέλεο εθζέζεηο δηαρείξηζεο θαη ε ηπρφλ 

ελνπνηεκέλε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο θαη ε έθζεζε απνδνρψλ ηνπ άξζξνπ 

112 ζπληάζζνληαη θαη δεκνζηεχνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή, θαηά 

πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί κε ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΚ αξηζκ. 1606/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (L 243).  
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Αξζξν 97. Τπνρξέσζε πίζηεσο - πγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θάζε ηξίην πξφζσπν ζην νπνίν έρνπλ αλαηεζεί 

απφ απηφ αξκνδηφηεηέο ηνπ έρνπλ ππνρξέσζε πίζηεσο απέλαληη ζηελ εηαηξεία. Οθείινπλ 

ηδίσο: 

α) Να κελ επηδηψθνπλ ίδηα ζπκθέξνληα πνπ αληηβαίλνπλ ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. 

β) Να απνθαιχπηνπλ έγθαηξα θαη κε επάξθεηα ζηα ππφινηπα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηα ίδηα ζπκθέξνληά ηνπο, πνπ ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο, νη 

νπνίεο εκπίπηνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, θαζψο θαη θάζε ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο κε 

εθείλα ηεο εηαηξείαο ή ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 

ηνπ λ. 4308/2014, ε νπνία αλαθχπηεη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οθείινπλ 

νκνίσο λα απνθαιχπηνπλ θαη θάζε ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξείαο κε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 99, εθφζνλ έρνπλ ζρέζε κε ηα 

πξφζσπα απηά. Χο επαξθήο απνθάιπςε ζεσξείηαη εθείλε πνπ πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ηφζν 

ηεο ζπλαιιαγήο φζν θαη ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ. Οη εηαηξείεο δεκνζηνπνηνχλ ηηο πεξηπηψζεηο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ηπρφλ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ ζπλαθζεί θαη εκπίπηνπλ ζην 

άξζξν 99 ζηελ επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. ηηο εηαηξείεο κε ηίηινπο 

εηζεγκέλνπο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ε δεκνζηνπνίεζε γίλεηαη θαη κε ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

γ) Να ηεξνχλ απζηεξή ερεκχζεηα γηα ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο θαη ηα απφξξεηα ηεο εηαηξείαο, 

ηα νπνία θαηέζηεζαλ γλσζηά ζ’ απηνχο ιφγσ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο ζπκβνχισλ.  

 

2. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα εμεηδηθεχεη πεξαηηέξσ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  

 

3. Σν κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ δηθαηνχηαη λα ςεθίδεη ζε ζέκαηα ζηα νπνία 

ππάξρεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ηελ εηαηξεία ηνπ ίδηνπ ή πξνζψπσλ κε ηα νπνία 

ζπλδέεηαη κε ζρέζε ππαγφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 99. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηα ππφινηπα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζε πεξίπησζε δε 

πνπ ε αδπλακία ςήθνπ αθνξά ηφζα κέιε, ψζηε ηα ππφινηπα λα κε ζρεκαηίδνπλ απαξηία, ηα 

ινηπά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, νθείινπλ λα 

πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε ιήςε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 98. Απαγόξεπζε αληαγσληζκνύ - Κείκελν λόκνπ 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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1. Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν ζηε δηεχζπλζε ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ζηνπο δηεπζπληέο απηήο, λα ελεξγνχλ, ρσξίο 

άδεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, γηα δηθφ ηνπο 

ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο, 

θαζψο θαη λα κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ή σο κφλνη κέηνρνη ή εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ 

επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο.  

 

2. ε πεξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε 

εηαηξεία δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε. Μπνξεί φκσο, αληί ηεο απνδεκίσζεο, λα 

απαηηήζεη, πξνθεηκέλνπ κελ γηα πξάμεηο πνπ έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβνχινπ 

ή ηνπ δηεπζπληή, λα ζεσξεζεί φηη νη πξάμεηο απηέο δηελεξγήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

εηαηξείαο, πξνθεηκέλνπ δε γηα πξάμεηο πνπ έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίηνπ, λα δνζεί ζηελ 

εηαηξεία ε ακνηβή γηα ηε κεζνιάβεζε ή λα εθρσξεζεί ζε απηήλ ε ζρεηηθή απαίηεζε.  

 

3. Οη απαηηήζεηο απηέο παξαγξάθνληαη χζηεξα απφ έλα (1) έηνο απφ ηφηε πνπ νη παξαπάλσ 

πξάμεηο αλαθνηλψζεθαλ ζε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή γλσζηνπνηήζεθαλ ζηελ 

εηαηξεία. Η παξαγξαθή επέξρεηαη πάλησο πέληε έηε (5) κεηά ηελ ελέξγεηα ηεο απαγνξεπκέλεο 

πξάμεο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 99. Γηαθάλεηα θαη επνπηεία ησλ ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε (Άξζξν 

9γ ηεο Οδεγίαο 2007/36/ΔΚ, Οδεγία 2017/828/ΔΔ) - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ εθάζηνηε δηέπνπλ ηηο ζπλαιιαγέο πηζησηηθψλ θαη 

ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ κε πξφζσπα ηα νπνία έρνπλ εηδηθή ζρέζε κε απηά, θαζψο θαη ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ παξφληνο λφκνπ, απαγνξεχεηαη θαη είλαη άθπξε ε ζχλαςε 

νπνησλδήπνηε ζπκβάζεσλ ηεο εηαηξείαο κε πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, θαζψο θαη ε παξνρή αζθαιεηψλ θαη εγγπήζεσλ πξνο ηξίηνπο ππέξ ησλ πξνζψπσλ 

απηψλ, ρσξίο εηδηθή άδεηα παξερφκελε κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή, κε ηνπο 

φξνπο ηνπ άξζξνπ 100, ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.  

 

2. Η απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχεη γηα ηα αθφινπζα πξφζσπα (ζπλδεδεκέλα κέξε): 

(α) Δπί εηαηξεηψλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη σο 

ζπλδεδεκέλα κε απηήλ θαηά ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα 

πνπ ειέγρνληαη απφ απηά, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 27. 

(β) Χο πξνο ηηο ινηπέο εηαηξείεο, ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα πξφζσπα πνπ 

ειέγρνπλ ηελ εηαηξεία, ηα ζηελά κέιε νηθνγέλεηαο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, φπσο απηά 

νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Α΄ ηνπ λ. 4308/2014, θαζψο θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ειέγρνληαη απφ ηνπο παξαπάλσ. Έλα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζεσξείηαη φηη ειέγρεη ηελ 

εηαηξεία, αλ ζπληξέρεη κηα απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014. 

(γ) Σα πξφζσπα, σο πξνο ηα νπνία έρεη επεθηαζεί κε θαηαζηαηηθή πξφβιεςε ε εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ άξζξσλ 100 θαη 101 θαη, ηδίσο, ηνπο γεληθνχο δηεπζπληέο θαη ηνπο 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο.  

 

 

3. Η παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ηζρχεη πξνθεηκέλνπ γηα: 

(α) Πξάμεηο πνπ δελ εμέξρνληαη ησλ νξίσλ ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο κε ηα 

πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2. Χο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο λννχληαη εθείλεο, πνπ είλαη ζπλήζεηο 

ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο θαη ην αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο, σο πξνο ην είδνο θαη ην κέγεζφο ηνπο θαη ζπλάπηνληαη κε ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο 

αγνξάο. Δπί εηαηξείαο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ζεζπίδεη εζσηεξηθή δηαδηθαζία γηα ηελ πεξηνδηθή αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζνλ πιεξνχληαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο. Σα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνιφγεζε απηή. 

(β) πκβάζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο απνδνρέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο 

εηαηξείαο, ηνπ γεληθνχ δηεπζπληή θαη ηνπ ηπρφλ αλαπιεξσηή ηνπ, θαζψο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ ηεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν, 24 σο πξνο ηηο νπνίεο 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 109 έσο 114. 

(γ) πκβάζεηο πνπ ζπλήθζεζαλ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα βάζεη κέηξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηάο ηνπο, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ είλαη ππεχζπλε 

γηα ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία. 

(δ) πκβάζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο κεηφρνπο ηεο, εθφζνλ ε δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο 

πξνζθέξεηαη ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο, θαη δηαζθαιίδεηαη ε 

ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ κεηφρσλ θαη ε πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξείαο. 

(ε) πκβάζεηο ηεο εηαηξείαο κε εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ζπγαηξηθή ηεο ή ζπγαηξηθή, ζηελ 

νπνία δελ κεηέρεη θαλέλα πξφζσπν ζπλδεδεκέλν, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ή ζπκβάζεηο 

παξνρήο αζθαιεηψλ ή εγγπήζεσλ ππέξ απηψλ. 

ζη) πκβάζεηο ηεο εηαηξείαο κε ζπγαηξηθή ή αζθάιεηεο ή εγγπήζεηο ππέξ ζπγαηξηθήο, νη 

νπνίεο ζπλάπηνληαη ή παξέρνληαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο, ηεο ζπγαηξηθήο ηεο θαη 

ησλ κεηφρσλ ηνπο πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κέξε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ 

κεηνςεθίαο, ή απφ ηηο νπνίεο δελ θηλδπλεχνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνχησλ. ηελ πεξίπησζε απηή 

ζπληάζζεηαη έθζεζε απφ ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 101, ε νπνία αμηνινγεί 

θαηά πφζνλ ππάξρεη επαξθήο πξνζηαζία ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ. Αλαθνξά ζην πεξηερφκελν 

ηεο έθζεζεο γίλεηαη ζην Πξνζάξηεκα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 31 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 

4308/2014. Σα πξνεγνχκελα εδάθηα δελ εθαξκφδνληαη ζε εηαηξείεο κε κεηνρέο κε 

εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά. 

(δ) πλαιιαγέο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 19. 

 

 

 

4. Δμαηξνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 1 ζπλαιιαγέο, σο πξνο ηηο νπνίεο ν λφκνο 

πξνυπνζέηεη έγθξηζε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθφζνλ νη ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο 

αληηκεησπίδνπλ εηδηθψο θαη πξνζηαηεχνπλ επαξθψο ηε δίθαηε κεηαρείξηζε φισλ ησλ κεηφρσλ, 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ πνπ δελ απνηεινχλ ζπλδεδεκέλα κέξε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο. 

 

 

5. Σεθκαίξεηαη φηη ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο κε ηα πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ δελ είλαη ζπλήζεο σο πξνο ην κέγεζφο ηεο, αλ ε αμία ηεο απνηηκάηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 

δέθα ηνηο εθαηφλ (10%) ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηνλ ηειεπηαίν 

δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ θαη, αλ ηέηνηνο δελ ππάξρεη, ζχκθσλα κε ηζνινγηζκφ πνπ 

ζπληάζζεηαη πξνο ην ζθνπφ απηφ. Δπί εηαηξείαο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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ε ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ απνθιείεη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο ζπλαιιαγήο σο ηξέρνπζαο, 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 πεξίπησζε α΄ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ αλσηέξσ πνζνηηθνχ νξίνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζην ζχλνιφ ηνπο αζξνηζηηθά νη 

ζπλαιιαγέο πνπ νινθιεξψζεθαλ κε ην ζπλδεδεκέλν κέξνο ή άιιν πξφζσπν άκεζα ή έκκεζα 

ειεγρφκελν απφ απηφ, θαηά ην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 100. Υνξήγεζε άδεηαο γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο κε ζπλδεδεκέλν 

κέξνο (Άξζξν 9γ ηεο Οδεγίαο 2007/36/ΔΚ, Οδεγία 2017/828/ΔΔ) - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η άδεηα θαηάξηηζεο ζπλαιιαγήο ηεο εηαηξείαο κε ζπλδεδεκέλν κέξνο ή παξνρήο αζθαιεηψλ 

θαη εγγπήζεσλ πξνο ηξίηνπο ππέξ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέξνπο, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 

άξζξν, παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ηζρχεη γηα έμη (6) κήλεο. 

Δπί επαλαιακβαλφκελσλ ζπκβάζεσλ κε ην ίδην πξφζσπν κπνξεί λα δνζεί εληαία άδεηα 

ζχλαςεο, πνπ νξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκβάζεσλ θαη ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο.  

 

2. Η αξκνδηφηεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 87. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 97, ή εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηελ κεηνςεθία ησλ κεηφρσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν, ε αλσηέξσ άδεηα παξέρεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ.  

 

3. Δληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο απφ 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 101, κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ 

ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θεθαιαίνπ, κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζε γεληθήο 

ζπλέιεπζεο γηα λα απνθαζίζεη απηή γηα ην δήηεκα ηεο παξνρήο ηεο άδεηαο. Σν θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα κεηψζεη ην πνζνζηφ απηφ κέρξη ην έλα ηηο εθαηφ (1%) ηνπ θεθαιαίνπ. Η ζχκβαζε 

ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 99 ή ε παξνρή εγγχεζεο ή αζθάιεηαο, γηα ηελ νπνία 

ρνξεγήζεθε άδεηα απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζεσξείηαη νξηζηηθά έγθπξε κφλν κεηά ηελ 

άπξαθηε παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ησλ δέθα (10) εκεξψλ ή ηε ιήςε ηεο άδεηαο απφ ηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ή ηελ έγγξαθε δήισζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηφρσλ πξνο ηελ εηαηξεία φηη 

δελ πξνηίζεληαη λα δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.  

 

4. Αλ κέρξη λα ρνξεγεζεί άδεηα απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, έρεη ήδε ζπλαθζεί ε ζχκβαζε ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 99 ή έρεη παξαζρεζεί ε εγγχεζε ή ε αζθάιεηα, ηφηε ε ρνξήγεζε 

ηεο άδεηαο απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε καηαηψλεηαη, αλ αληηηαρζνχλ ζε απηήλ κέηνρνη πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ ζηε ζπλέιεπζε θεθαιαίνπ. Σν 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα κεηψζεη ην πνζνζηφ απηφ κέρξη ην έλα ηηο εθαηφ (1%) ηνπ θεθαιαίνπ.  

 

 

5. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζπλαιιαγή αθνξά κέηνρν ηεο εηαηξείαο, ν ζπγθεθξηκέλνο κέηνρνο 

δελ κεηέρεη ζηελ ςεθνθνξία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη δελ ππνινγίδεηαη γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο απαξηίαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο. Οκνίσο δελ κεηέρνπλ ζηελ ςεθνθνξία άιινη κέηνρνη, κε 
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ηνπο νπνίνπο ν αληηζπκβαιιφκελνο ζπλδέεηαη κε ζρέζε ππαγφκελε ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 99. 

Η παξνχζα δελ εθαξκφδεηαη: (α) ζε εηαηξίεο κε κεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά 

θαη (β) επί εηαηξηψλ κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, αλ ε άδεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 1 δφζεθε κε ηε ζπκθσλία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ 

ηνχηνπ. ε θάζε πεξίπησζε ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε καηαηψλεηαη, αλ 

αληηηαρζνχλ ζε απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ 

ζηε ζπλέιεπζε θεθαιαίνπ. 

 

 

6. Αλ ε άδεηα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο δφζεθε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο 

ηεο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε άδεηα ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθηφο αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε 

επηθπιάρζεθε λα παξέρεη ε ίδηα ηελ άδεηα θαη ζε απηέο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 101. Γεκνζηόηεηα ησλ ζπλαιιαγώλ κε ζπλδεδεκέλα κέξε (Άξζξν 9γ ηεο 

Οδεγίαο 2007/36/ΔΚ, Οδεγία 2017/828/ΔΔ) - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Δπί εηαηξείαο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ ιακβάλεηαη κε βάζε 

έθζεζε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθήο εηαηξείαο ή άιινπ αλεμάξηεηνπ πξνο ηελ 

εηαηξεία ηξίηνπ κέξνπο, ε νπνία αμηνινγεί θαηά πφζνλ ε ζπλαιιαγή είλαη δίθαηε θαη εχινγε γηα 

ηελ εηαηξεία θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ δελ απνηεινχλ ζπλδεδεκέλν κέξνο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο ηεο εηαηξείαο, θαη εμεγεί ηηο παξαδνρέο ζηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη απηή, καδί κε ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Σα πξφζσπα ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 99 δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε ηεο έθζεζεο.  

 

2. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αλαθνηλψλεη ηελ παξνρή άδεηαο γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγήο 

είηε απφ ην ίδην είηε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, θαζψο θαη ηελ άπξαθηε παξέιεπζε ηεο 

πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 100. Η αλαθνίλσζε απηή ππνβάιιεηαη ζε 

δεκνζηφηεηα πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. Αλαθξίβεηα ηεο αλαθνίλσζεο δελ 

αληηηάζζεηαη ζηνπο ηξίηνπο, εθηφο αλ ε εηαηξεία απνδείμεη φηη νη ηξίηνη γλψξηδαλ ηελ 

αλαθξίβεηα απηή.  

 

3. Η αλαθνίλσζε ηεο παξαγξάθνπ 2 πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ πιεξνθνξίεο: (α) σο πξνο 

ηε θχζε ηεο ζρέζεο ηεο εηαηξείαο κε ην ζπλδεδεκέλν κέξνο, (β) ηελ εκεξνκελία θαη ηελ αμία 

ηεο ζπλαιιαγήο, (γ) θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα αμηνινγεζεί θαηά 

πφζνλ ε ζπλαιιαγή είλαη δίθαηε θαη εχινγε γηα ηελ εηαηξεία θαη ηα πξφζσπα πνπ δελ 

απνηεινχλ ζπλδεδεκέλν κέξνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο. Δπί 

εηαηξείαο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ε αλσηέξσ αλαθνίλσζε ζπλνδεχεηαη 

απφ ηελ έθζεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο 

ππνβάιιεηαη επίζεο ε ζπλαιιαγή πνπ ζπλάπηεηαη κεηαμχ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κε ηελ εηαηξεία 

πξνζψπνπ θαη ζπγαηξηθήο ηεο.  
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4. πκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη κεηαμχ ηνπ κνλαδηθνχ κεηφρνπ θαη ηεο εηαηξείαο 

θαηαρσξίδνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

θαηαξηίδνληαη εγγξάθσο κε πνηλή αθπξφηεηαο. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ 

εθαξκφδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ άξζξνπ 99.  

 

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε ηε 

δεκνζηνπνίεζε πξνλνκηαθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 17 ηνπ Καλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζκ. 596/2014 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (L173).  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 102. Δπζύλε κειώλ ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Κάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ επζχλεηαη έλαληη ηεο εηαηξείαο γηα δεκία πνπ απηή 

πθίζηαηαη ιφγσ πξάμεο ή παξάιεηςεο πνπ ζπληζηά παξάβαζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

 

2. Η επζχλε απηή δελ πθίζηαηαη, αλ ην κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απνδείμεη φηη 

θαηέβαιε θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπλεηνχ επηρεηξεκαηία 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε παξφκνηεο ζπλζήθεο. Η επηκέιεηα απηή θξίλεηαη κε βάζε θαη ηελ 

ηδηφηεηα θάζε κέινπο θαη ηα θαζήθνληα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί θαηά ην λφκν, ην 

θαηαζηαηηθφ ή κε απφθαζε ησλ αξκφδησλ εηαηξηθψλ νξγάλσλ.  

 

3. Αλ απφ θνηλή πξάμε πεξηζζφηεξσλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνήιζε δεκία ή αλ 

γηα ηελ ίδηα δεκία επζχλνληαη παξάιιεια πεξηζζφηεξνη, ελέρνληαη φινη εηο νιφθιεξνλ. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη αλ έρνπλ ελεξγήζεη πεξηζζφηεξνη ζπγρξφλσο ή δηαδνρηθά θαη δελ κπνξεί λα 

εμαθξηβσζεί ηίλνο ε πξάμε επέθεξε ηε δεκία. Σν δηθαζηήξην φκσο κπνξεί λα απνθαζίζεη γηα 

επηκεξηζκφ ηεο επζχλεο κεηαμχ ησλ ππεπζχλσλ, αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηεο πξάμεο, ην 

βαζκφ ηνπ πηαίζκαηνο θαη ηελ θαηαλνκή ησλ θαζεθφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ξπζκίζεη θαη ην δηθαίσκα αλαγσγήο ησλ ππεπζχλσλ 

κεηαμχ ηνπο.  

 

4. Η επζχλε θαηά ην παξφλ άξζξν δελ πθίζηαηαη πξνθεηκέλνπ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε ζχλλνκε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή πνπ αθνξνχλ εχινγε 

επηρεηξεκαηηθή απφθαζε, ε νπνία ειήθζε (α) κε θαιή πίζηε, (β) κε βάζε επαξθή, γηα ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο, πιεξνθφξεζε θαη (γ) κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπ εηαηξηθνχ ζπκθέξνληνο. Σα ζηνηρεία απηά θξίλνληαη κε αλαθνξά ζην ρξφλν ιήςεο ηεο 

απφθαζεο. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θέξνπλ ην βάξνο απφδεημεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. Δπίζεο ην δηθαζηήξην κπνξεί λα ζεσξήζεη φηη δελ 

πθίζηαηαη επζχλε πξνθεηκέλνπ γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε εηζήγεζε ή 

γλψκε αλεμάξηεηνπ νξγάλνπ ή επηηξνπήο, πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ εηαηξεία, ζχκθσλα κε ην 

λφκν.  
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5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ άξζξσλ 103 έσο 108 εθαξκφδνληαη θαη σο πξνο 

ηελ επζχλε ησλ πξνζψπσλ πνπ ελεξγνχλ πξάμεηο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 87, ή ησλ νπνίσλ ε πξάμε δηνξηζκνχ σο κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη 

ειαηησκαηηθή.  

 

6. Οη αμηψζεηο ηεο εηαηξείαο θαηά ην παξφλ άξζξν παξαγξάθνληαη κεηά ηξηεηία απφ ηελ 

ηέιεζε ηεο πξάμεο ή ηελ παξάιεηςε. Η παξαγξαθή αλαζηέιιεηαη ελφζσ ν ππεχζπλνο έρεη ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή εθείλε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. ε 

θάζε πεξίπησζε ε παξαγξαθή επέξρεηαη κεηά πάξνδν δεθαεηίαο απφ ηελ ηέιεζε ηεο πξάμεο ή 

ηελ παξάιεηςε.  

 

7. Η εηαηξεία κπνξεί, κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα παξαηηεζεί ησλ αμηψζεψλ 

ηεο πξνο απνδεκίσζε ή λα ζπκβηβαζζεί γηα απηέο κεηά πάξνδν δχν (2) εηψλ απφ ηε γέλεζε 

ηεο αμίσζεο θαη κφλν εθφζνλ ζπγθαηαηίζεηαη ε γεληθή ζπλέιεπζε θαη δελ αληηηίζεηαη 

κεηνςεθία πνπ εθπξνζσπεί ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ ζηε ζπλέιεπζε 

θεθαιαίνπ. Μεηά ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο, ε παξαπάλσ παξαίηεζε ή ν ζπκβηβαζκφο κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ ρψξα νπνηεδήπνηε, εθφζνλ ζπγθαηαηίζεηαη ε γεληθή ζπλέιεπζε θαη δελ 

αληηηίζεηαη ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ ζηε ζπλέιεπζε θεθαιαίνπ. ηελ 

ζπλέιεπζε απηή θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν εηδηθφο εθπξφζσπνο πνπ ηπρφλ έρεη νξηζζεί.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 103. Άζθεζε ησλ αμηώζεσλ ηεο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη ηελ ππνρξέσζε έγθαηξεο, πιήξνπο θαη επηκεινχο άζθεζεο ησλ 

αμηψζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ επζχλε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102, 

ζηαζκίδνληαο ην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη λα παξέρεη ζηνπο 

κεηφρνπο εμεγήζεηο γηα ηελ ηπρφλ κε άζθεζε ησλ αμηψζεσλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 104. Άζθεζε ησλ αμηώζεσλ ηεο εηαηξείαο ύζηεξα από αίηεκα ηεο 

κεηνςεθίαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Mέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ έρνπλ δηθαίσκα λα ππνβάινπλ εγγξάθσο πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αίηεζε κε 

αληηθείκελν ηελ άζθεζε ησλ αμηψζεσλ ηεο εηαηξείαο θαηά ην άξζξν 103. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο 

εηαηξείαο κπνξεί λα κεηψζεη ην παξαπάλσ πνζνζηφ. Οη αηηνχληεο πξέπεη λα απνδείμνπλ φηη 
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έρνπλ θαηαζηεί κέηνρνη έμη (6) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  

 

2. Η αίηεζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ αλαθέξεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρνπλ νη 

αηηνχληεο κέηνρνη σο πξνο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπο ηελ επζχλε κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηε δεκία ηεο εηαηξείαο. ηελ αίηεζή 

ηνπο νη κέηνρνη ζέηνπλ εχινγε πξνζεζκία, εληφο ηεο νπνίαο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη 

λα αμηνινγήζεη ην πεξηερφκελν ηεο αίηεζεο θαη λα απνθαζίζεη αλ ε εηαηξεία ζα αζθήζεη 

αγσγή γηα ηηο αμηψζεηο πνπ πεξηγξάθεη ε αίηεζε απηή. Η αλσηέξσ πξνζεζκία δελ κπνξεί λα 

είλαη κηθξφηεξε απφ έλα (1) κήλα απφ ηφηε πνπ ε αίηεζε ππνβιήζεθε ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην.  

 

3. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνθαζίδεη επί ηνπ αηηήκαηνο ησλ κεηφρσλ, αθνχ ιάβεη ππφςε 

ηνπ ηηο παξαηεξήζεηο θαη εμεγήζεηο ησλ κειψλ εθείλσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ 

θαηνλνκάδνληαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ. Tα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

θαηνλνκάδνληαη ζηελ αίηεζε, δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηε ιήςε απφθαζεο επί ηνπ αηηήκαηνο ησλ κεηφρσλ. Αλ ε αδπλακία ςήθνπ 

αθνξά ηφζα κέιε, ψζηε ηα ππφινηπα λα κε ζρεκαηίδνπλ απαξηία, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ζεσξείηαη φηη δελ ιακβάλεη απφθαζε, θαηά παξέθθιηζε απφ ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ 97, θαη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 105. Η απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ επί ηεο αηηήζεσο ησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη ην γεγνλφο ηεο ελδερφκελεο αδπλακίαο 

ιήςεσο απνθάζεσο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, θνηλνπνηείηαη ζηνπο αηηνχληεο κε επηκέιεηα 

ηνπ ηδίνπ θαη κε επηβάξπλζε ηεο εηαηξείαο.  

 

4. ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ππνβιεζεί απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

κεηφρσλ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα πξνβεί ακειιεηί ζηελ άζθεζε ηεο 

εηαηξηθήο αγσγήο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 105. Γηνξηζκόο εηδηθνύ εθπξνζώπνπ γηα άζθεζε ηεο αγσγήο - Κείκελν 

λόκνπ 

 

1. Αλ: 

(α) ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απνξξίςεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ αίηεζε ηεο κεηνςεθίαο, ή 

(β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία ηνπ εδαθίνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 104, ή 

(γ) παξέιζνπλ ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ 

απνθάζηζε ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο, ρσξίο λα έρεη αζθεζεί ε αγσγή, φπσο απνθαζίζηεθε απφ 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ή 

(δ) ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ κπνξεί λα ιάβεη απφθαζε επί ηεο αηηήζεσο ηεο κεηνςεθίαο, ή 

(ε) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 104, ε εηαηξεία δελ αζθεί ακειιεηί ηελ 

αγσγή, ε πιεηνςεθία ησλ κεηφρσλ πνπ ππέβαιαλ ην αίηεκα ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ 

έρνπλ δηθαίσκα, εληφο δχν (2) κελψλ απφ ηελ θαηά ην εδάθην γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 104 θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή απφ ηελ άπξαθηε 

παξέιεπζε ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη γ΄, λα ππνβάινπλ αίηεκα 
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ελψπηνλ ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ κε αληηθείκελν ην δηνξηζκφ εηδηθνχ εθπξνζψπνπ γηα 

ηελ άζθεζε αγσγήο θαηά ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ αίηεζε ηεο κεηνςεθίαο ηνπ άξζξνπ 104.  

 

2. Η αίηεζε ησλ κεηφρσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 εθδηθάδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο θαη θνηλνπνηείηαη πξνο ηελ εηαηξεία θαη ην κέινο ή ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, πνπ θαηνλνκάδνληαη ζηελ αίηεζε. Παξεκβάζεηο, πξφζζεηεο θαη θχξηεο, ελψπηνλ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ αζθνχληαη θαη κε δήισζε πνπ θαηαρσξίδεηαη ζηα πξαθηηθά. Σν δηθαζηήξην 

θάλεη δεθηή ηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ θαη νξίδεη εηδηθφ εθπξφζσπν, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη 

πξνθαλψο ππέξηεξν ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο, πνπ λα δηθαηνινγεί ηε κε δηεμαγσγή δηθαζηηθνχ 

αγψλα ζε βάξνο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ 

αλαθέξεη ηελ ηζηνξηθή βάζε πνπ ζα δηεξεπλήζεη ν εηδηθφο εθπξφζσπνο, ψζηε λα αζθήζεη ηελ 

αγσγή θαηά ησλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 102.  

 

3. Χο εηδηθφο εθπξφζσπνο κπνξεί λα νξηζζεί έλαο εθ ησλ κεηφρσλ πνπ ππνβάιινπλ ηελ 

αίηεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ ελψπηνλ ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ή θαη ηξίην πξφζσπν. Σν 

δηθαζηήξην δελ δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ επηινγή ηνπ εηδηθνχ εθπξνζψπνπ απφ ηηο πξνηάζεηο 

ησλ αηηνχλησλ. Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ κπνξεί λα νξίδεη θαη αλαπιεξσηή εηδηθφ 

εθπξφζσπν.  

 

4. Ο εηδηθφο εθπξφζσπνο έρεη σο εηδηθή θαη κφλε εμνπζία ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο θαηά ησλ 

πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 102 θαη ηε δηεμαγσγή ηεο ζρεηηθήο δίθεο κέρξη ηελ ακεηάθιεηε 

πεξάησζή ηεο κε επηκέιεηα θαη ηαρχηεηα. Καζ’ φιν απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ν εηδηθφο 

εθπξφζσπνο εθπξνζσπεί θαη’ απνθιεηζηηθφηεηα ηελ εηαηξεία γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζρεηηθήο 

δίθεο θαη κφλν. Ο εηδηθφο εθπξφζσπνο έρεη εμνπζία πξφζβαζεο ζε έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο, 

ε γλψζε ησλ νπνίσλ είλαη θαηά εχινγε θξίζε απαξαίηεηε γηα ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο θαη ηε 

δηεμαγσγή ηεο ζρεηηθήο δίθεο.  

 

5. Καηά ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ ηνπ, ν εηδηθφο εθπξφζσπνο δεζκεχεηαη απφ ηε δηθαζηηθή 

απφθαζε πεξί νξηζκνχ ηνπ φζνλ αθνξά ηελ ηζηνξηθή βάζε πνπ ζα δηεξεπλήζεη γηα ηελ 

άζθεζε ηεο αγσγήο θαηά ησλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 102. Η δέζκεπζε απηή δελ πεξηνξίδεη 

ηελ επρέξεηα ηνπ εηδηθνχ εθπξνζψπνπ λα δηακνξθψζεη ηνπο ηζρπξηζκνχο ηεο εηαηξείαο σο 

πξνο ηε λνκηθή βάζε, ηελ ππαηηηφηεηα ή ηελ αηηηψδε ζπλάθεηα θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ 

έθηαζε ησλ αμηψζεψλ ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102. Δπίζεο ν εηδηθφο εθπξφζσπνο έρεη 

ππνρξέσζε ερεκχζεηαο, φπσο θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Σν δηθαζηήξην κπνξεί 

λα ηνπ επηδηθάζεη εχινγε ακνηβή.  

 

6. Αλ, πξηλ αζθήζεη ηελ αγσγή, ν εηδηθφο εθπξφζσπνο θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν δελ ππάξρεη επζχλε πξνο απνδεκίσζε, γλσζηνπνηεί ηνχην ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, πνπ έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά ηνπο κεηφρνπο πνπ δήηεζαλ 

ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο. Οη κέηνρνη απηνί έρνπλ δηθαίσκα λα επαλέιζνπλ κε λεφηεξε αίηεζε, 

ε παξαγξαθή φκσο δελ αλαζηέιιεηαη.  

 

7. ε πεξίπησζε θαη’ νπζίαλ απφξξηςεο ηεο αγσγήο ζε πξψην ή δεχηεξν βαζκφ, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην χζηεξα απφ εηζήγεζε ηνπ εηδηθνχ εθπξνζψπνπ, κπνξεί λα παξαηηεζεί ησλ ελδίθσλ 

κέζσλ.  

 

 

 

 



TaxBenefit - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

 
 

 

Αξζξν 106. Λνηπέο δηαηάμεηο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η ππνβνιή ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 104 αλαζηέιιεη ηελ παξαγξαθή 

ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 102. Η παξαγξαθή ζπλερίδεηαη κεηά ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ επί ηεο αηηήζεσο ησλ κεηφρσλ.  

 

2. Η απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ θάλεη δεθηή ηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ην άξζξν 105, 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ησλ αηηνχλησλ θαη κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ εηδηθφ εθπξφζσπν 

θαη ζηελ εηαηξεία.  

 

3. Η δαπάλε ηεο δίθεο γηα ην δηνξηζκφ ηνπ εηδηθνχ εθπξνζψπνπ θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ 

δηθαζηηθνχ αγψλα, θαζψο θαη ε ακνηβή ηνπ εηδηθνχ εθπξνζψπνπ βαξχλνπλ ηελ εηαηξεία.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 107. Δπζύλε γηα άκεζε δεκία ηξίησλ - Κείκελν λόκνπ 

 

Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ άξζξσλ 102 έσο 106 δελ επεξεάδνπλ ηελ επζχλε ησλ κειψλ 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα άκεζε δεκία κεηφρσλ ή ηξίησλ θαη δελ ζίγνπλ ηελ επζχλε 

ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ην άξζξν 98 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 108. Έγθξηζε ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία κεηά ηελ 

έγθξηζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε ζπλνιηθή 

δηαρείξηζε πνπ έιαβε ρψξα θαηά ηελ αληίζηνηρε ρξήζε. Παξαίηεζε φκσο ηεο εηαηξείαο απφ 

αμηψζεηο ηεο θαηά ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή άιισλ πξνζψπσλ ή ζπκβηβαζκφο 

ηεο εηαηξείαο κε απηνχο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κφλν κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 

ηνπ άξζξνπ 102. Καηά ηε δίθε γηα απνδεκίσζε ηεο εηαηξείαο ιφγσ επζχλεο ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ηα άξζξα 102 θαη επ. ζπλεθηηκάηαη ε παξαπάλσ έγθξηζε.  
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2. ηελ ςεθνθνξία πεξί έγθξηζεο ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κφλν κε 

κεηνρέο, ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη, ή σο αληηπξφζσπνη άιισλ κεηφρσλ, εθφζνλ φκσο έρνπλ 

ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ςήθνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΜΟΙΒΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

Αξζξν 109. Γηαδηθαζία θαη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ακνηβώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

 

1. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ακνηβή ή άιιεο παξνρέο, 

ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ηα νξηδφκελα ζην θαηαζηαηηθφ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ πνιηηηθή 

απνδνρψλ ηεο εηαηξείαο. Ακνηβή ή παξνρή πνπ ρνξεγείηαη ζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη δελ ξπζκίδεηαη ζηνλ λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ βαξχλεη ηελ εηαηξεία κφλν αλ 

εγθξηζεί κε εηδηθή απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηα 

άξζξα 110 έσο 112. 

 

 

 

2. Ακνηβή ζπληζηάκελε ζε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο ρξήζεσο παξέρεηαη κφλνλ αλ απηφ 

πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. Σν χςνο ηεο αλσηέξσ ακνηβήο πξνζδηνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε νπνία απνθαζίδεη κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία. Ακνηβή 

ρνξεγνχκελε απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο ιακβάλεηαη απφ ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ 

πνπ απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ηε 

δηαλνκή ηνπ ειάρηζηνπ κεξίζκαηνο ππέξ ησλ κεηφρσλ. Δπί εηαηξεηψλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο 

ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ε παξνχζα παξάγξαθνο ηζρχεη κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηα 

άξζξα 110 έσο 112. 

 

 

3. Ακνηβή ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ππεξεζίεο πξνο ηελ εηαηξεία βάζεη εηδηθήο 

ζρέζεο, φπσο ελδεηθηηθψο, απφ ζχκβαζε εξγαζίαο, έξγνπ ή εληνιήο θαηαβάιιεηαη κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 99 έσο 101.  

 

4. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα επηηξέςεη πξνθαηαβνιή ακνηβήο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

κέρξη ηελ επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε. Η πξνθαηαβνιή ηεο ακνηβήο ηειεί ππφ ηελ 

αίξεζε ηεο έγθξηζήο ηεο απφ ηελ επφκελε ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε.  

 

5. Με ηελ εμαίξεζε ησλ ακνηβψλ ηεο παξαγξάθνπ 3, ακνηβή ή παξνρή πνπ θαηαβιήζεθε ή 

απνθαζίζηεθε λα θαηαβιεζεί ζε ζπγθεθξηκέλν κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαηά ηα 

αλσηέξσ, κπνξεί λα κεησζεί απφ ην δηθαζηήξην αλ, κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο, είλαη θαηά 

εχινγε θξίζε ππέξνγθε θαη αληηηάρζεθαλ ζηελ απφθαζε απηή κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 
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έλα δέθαην (1/10) ηνπ θεθαιαίνπ. Η αίηεζε πξνο ην δηθαζηήξην ππνβάιιεηαη εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ 

κεηφρνπο πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

αληηηάρζεθαλ ζηελ απφθαζε απηή. Σν δηθαζηήξην εθδηθάδεη ηελ αλσηέξσ αίηεζε θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο θαη απνθαίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε, ηδίσο, ηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ηηο επζχλεο ηνπ ζπκβνχινπ, ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρεη θαηαβάιεη, ην επίπεδν 

αληίζηνηρσλ ακνηβψλ ησλ ζπκβνχισλ ζε άιιεο παξφκνηεο εηαηξείεο, θαη ηελ θαηάζηαζε, ηελ 

απφδνζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 110. Πνιηηηθή απνδνρώλ (Άξζξν 9α ηεο Οδεγίαο 2007/36/ΔΚ, Οδεγία 

2017/828/ΔΔ) - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Δηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ππνρξενχληαη λα ζεζπίδνπλ 

πνιηηηθή απνδνρψλ γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη, αλ ππάξρεη, γηα ηνλ γεληθφ 

δηεπζπληή ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Η αλαθνξά ζην παξφλ άξζξν θαη ζηα άξζξα 111 θαη 112 

ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πεξηιακβάλεη θαη ηνλ γεληθφ δηεπζπληή θαη ηνλ ηπρφλ αλαπιεξσηή 

ηνπ. Με θαηαζηαηηθή δηάηαμε κπνξεί λα νξίδεηαη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ησλ 

άξζξσλ 111 θαη 112 εθαξκφδνληαη: (α) θαη ζε δηνηθεηηθά ζηειέρε, φπσο απηά νξίδνληαη ζην 

Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 24 παξάγξαθνο 9, θαζψο (β) θαη ζε εηαηξείεο κε κεηνρέο κε 

εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά.  

 

 

2. Η πνιηηηθή απνδνρψλ ππνβάιιεηαη ζηελ έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η ςήθνο ησλ 

κεηφρσλ επί ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ είλαη δεζκεπηηθή.  

Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο απνδνρψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα 

(4) έηε απφ ηελ έγθξηζή ηεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Οη εηαηξείεο ππνρξενχληαη λα 

ππνβάινπλ ηελ πνιηηηθή απνδνρψλ πξνο έγθξηζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θάζε θνξά πνπ 

ζεκεηψλεηαη νπζηψδεο κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ κε ηηο νπνίεο θαηαξηίζζεθε ε εγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή απνδνρψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε αλά ηέζζεξα (4) έηε απφ ηελ έγθξηζή ηεο. 

 

 

3. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ππάξρεη πνιηηηθή απνδνρψλ, ε εηαηξεία ζπλερίδεη λα 

θαηαβάιιεη ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ηεο ζπκβνπιίνπ, φπσο απηέο είραλ θαηά 

ηελ πξνεγνχκελε εηαηξηθή ρξήζε. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία γηα ηηο απνδνρέο 

ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ πξνεγνχκελε εηαηξηθή ρξήζε, ε εηαηξεία 

θαηαβάιιεη ακνηβέο, ζχκθσλα κε ηηο κέρξη ηφηε ηζρχνπζεο πξαθηηθέο ηεο, θαηά ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 109, έσο ηελ επφκελε γεληθή ζπλέιεπζε. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

κπνξεί λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλε πνιηηηθή απνδνρψλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ επφκελε γεληθή 

ζπλέιεπζε.  

 

4. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία δηαζέηεη εγθεθξηκέλε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε 

πνιηηηθή απνδνρψλ θαη ε γεληθή ζπλέιεπζε δελ εγθξίλεη ηελ πξνηεηλφκελε λέα πνιηηηθή 
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απνδνρψλ, ε εηαηξεία κπνξεί λα ζπλερίζεη λα θαηαβάιιεη ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κφλν, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε, εγθεθξηκέλε πνιηηηθή 

απνδνρψλ θαη λα ππνβάιεη αλαζεσξεκέλε πνιηηηθή απνδνρψλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ επφκελε 

γεληθή ζπλέιεπζε.  

 

5. Η εγθεθξηκέλε πνιηηηθή απνδνρψλ καδί κε ηελ εκεξνκελία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ςεθνθνξίαο ππνβάιιεηαη ζε δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο θαη παξακέλεη δηαζέζηκε ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο, ρσξίο ρξέσζε, ηνπιάρηζηνλ γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα απηή 

ηζρχεη.  

 

6. ε εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο επηηξέπεηαη πξνζσξηλά ε παξέθθιηζε απφ ηελ εγθεθξηκέλε 

πνιηηηθή απνδνρψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη: (α) ε πνιηηηθή απνδνρψλ νξίδεη ηηο δηαδηθαζηηθέο 

πξνυπνζέζεηο, κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί παξέθθιηζε απφ ην πεξηερφκελφ ηεο, (β) ε 

πνιηηηθή απνδνρψλ νξίδεη ηα ζηνηρεία ηεο, σο πξνο ηα νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε 

παξέθθιηζε θαη (γ) ε παξέθθιηζε απηή είλαη αλαγθαία γηα ηε καθξνπξφζεζκε εμππεξέηεζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο εηαηξείαο ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηεο.  

 

 

7. .................... 

 

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 111. Πεξηερόκελν ηεο πνιηηηθήο απνδνρώλ (Άξζξν 9α ηεο Οδεγίαο 

2007/36/ΔΚ, Οδεγία 2017/828/ΔΔ) - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η πνιηηηθή απνδνρψλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ πεξηγξάθεη κε ηξφπν ζαθή θαη θαηαλνεηφ 

θαη’ ειάρηζην ηα εμήο: 

(α) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή απνδνρψλ ζπλεηζθέξεη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, ζηα καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληα θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο 

εηαηξείαο, 

(β) ηηο δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο γηα ηε ρνξήγεζε ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ απνδνρψλ πάζεο 

θχζεσο, ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ 

πξναίξεζεο, ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηα θέξδε 

ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ επηκηζζίσλ θαη άιισλ επηδνκάησλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, ηα νπνία 

κπνξεί λα ρνξεγνχληαη ζε απηά, ππνδεηθλχνληαο ηα αληίζηνηρα ζρεηηθά πνζνζηά, 

(γ) ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ειήθζεζαλ ππφςε θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ 

νη κηζζνινγηθέο θαη εξγαζηαθέο ζπλζήθεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο, 

(δ) ζαθή, πεξηεθηηθά θαη δηαθνξνπνηεκέλα θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ησλ ππφ β΄, 

κεηαβιεηψλ απνδνρψλ θαη ηδίσο ηα θξηηήξηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη κε απφδνζεο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα ηε ρνξήγεζε ησλ κεηαβιεηψλ απνδνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, φπνπ 

θξίλεηαη ζθφπηκν, ησλ θξηηεξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, 

(ε) ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο εθηηκάηαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ πιεξνχληαη ηα αλσηέξσ, ππφ 

δ΄, θξηηήξηα απφδνζεο θαη ζε πεξίπησζε ρνξήγεζεο απνδνρψλ βάζεη κεηνρψλ, ηηο πεξηφδνπο 
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θαηνρχξσζεο θαη, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, ηε δηαηήξεζε κεηνρψλ κεηά ηελ θαηνρχξσζε, 

(ζη) ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αλαβνιή ηεο θαηαβνιήο ησλ κεηαβιεηψλ απνδνρψλ θαη ηε 

ρξνληθή δηάξθεηα απηήο, θαζψο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο αλάθηεζεο ησλ κεηαβιεηψλ απνδνρψλ 

απφ ηελ εηαηξεία, 

(δ) ηε δηάξθεηα ησλ ζπκβάζεσλ ηεο εηαηξείαο κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηηο 

ηζρχνπζεο πξνζεζκίεο πξνεηδνπνίεζεο, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχληαμεο ή ησλ πξνγξακκάησλ πξφσξεο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ηνπο φξνπο θαηαγγειίαο ησλ ζπκβάζεσλ, θαζψο επίζεο ηηο πιεξσκέο πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ θαηαγγειία ησλ ζπκβάζεσλ, 

(ε) ηπρφλ δηθαηψκαηα ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζε πξνγξάκκαηα δηάζεζεο κεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο, 

(ζ) ηε δηαδηθαζία ιήςεσο απνθάζεσλ γηα ηελ έγθξηζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ, ηηο δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επαλεμέηαζε, 

ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή ή 

ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ θαη ζην ξφιν ηεο επηηξνπήο απνδνρψλ θαη άιισλ 

ζρεηηθψλ επηηξνπψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο.  

 

2. ε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ, ε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα πεξηγξάθεη θαη λα επεμεγεί φιεο ηηο κεηαβνιέο ζηελ πνιηηηθή 

απνδνρψλ. ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πξέπεη λα 

πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ειήθζεζαλ ππφςε νη ςήθνη θαη νη απφςεηο ησλ κεηφρσλ 

επί ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ εθζέζεσλ, απφ ηελ ηειεπηαία ςεθνθνξία ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή 

απνδνρψλ θαηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη εληεχζελ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 112. Έθζεζε απνδνρώλ (Άξζξν 9β ηεο Οδεγίαο 2007/36/ΔΚ, Οδεγία 

2017/828/ΔΔ) - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η εηαηξεία κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη ζαθή 

θαη θαηαλνεηή έθζεζε απνδνρψλ, ε νπνία πεξηέρεη νινθιεξσκέλε επηζθφπεζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ απνδνρψλ πνπ ξπζκίδνληαη ζηελ πνιηηηθή ηνπ άξζξνπ 110 γηα ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ 

έηνο. ηελ έθζεζε πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ή 

νθείινληαλ ζηα πξφζσπα, νη απνδνρέο ησλ νπνίσλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πνιηηηθή 

απνδνρψλ ηνπ άξζξνπ 110, θαηά ην ηειεπηαίν νηθνλνκηθφ έηνο, αλεμαξηήησο αλ πξφθεηηαη γηα 

λενεθιεγέληα ή παιαηφηεξα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

2. Η έθζεζε απνδνρψλ πεξηέρεη, θαη’ ειάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο 

απνδνρέο θάζε επηκέξνπο κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ: 

(α) ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ή θαηαβιεζεί, κε αλάιπζε ζηηο επηκέξνπο 

ζπληζηψζεο ηνπο, ηα ζρεηηθά πνζνζηά ησλ ζηαζεξψλ θαη ησλ κεηαβιεηψλ απνδνρψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απνδνρψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 109, θαη επεμήγεζε 

ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπλνιηθέο 

απνδνρέο ζπκκνξθψλνληαη κε ηελ εγθεθξηκέλε πνιηηηθή απνδνρψλ, 
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(β) ηελ εηήζηα κεηαβνιή ησλ απνδνρψλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο 

απφδνζεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κέζσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ πιήξνπο απαζρφιεζεο 

ηεο εηαηξείαο, εθηφο ησλ ζηειερψλ, θαηά ηα ηειεπηαία πέληε(5) νηθνλνκηθά έηε ηνπιάρηζηνλ, 

κε θνηλή παξνπζίαζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ζχγθξηζε ησλ 

ζηνηρείσλ απφ ηνπο κεηφρνπο, 

(γ) ηπρφλ απνδνρέο πάζεο θχζεσο απφ νπνηαδήπνηε εηαηξεία αλήθεη ζηνλ ίδην φκηιν, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 32 ηνπ λ. 4308/2014, 

(δ) ηνλ αξηζκφ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ πξναίξεζεο γηα κεηνρέο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ή 

πξνζθεξζεί ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηηο θχξηεο πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ηηκήο θαη ηεο εκεξνκελίαο άζθεζεο, θαζψο θαη 

νπνηαδήπνηε κεηαβνιή, 

(ε) ηπρφλ αζθεζέληα δηθαηψκαηα πξναηξέζεσο απφ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζην 

πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ δηάζεζεο κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, 

(ζη) πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο αλάθηεζεο κεηαβιεηψλ απνδνρψλ, 

(δ) πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηπρφλ παξεθθιίζεηο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ 

θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 110, κε επεμήγεζε ηεο εμαηξεηηθήο θχζεο ησλ 

πεξηζηάζεσλ θαη ηελ έλδεημε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ, έλαληη 

ησλ νπνίσλ ζεκεηψζεθε ε παξέθθιηζε.  

 

3. Η έθζεζε απνδνρψλ ηνπ ηειεπηαίνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ππνβάιιεηαη πξνο ζπδήηεζε ζηελ 

ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, σο αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Η ςήθνο ησλ κεηφρσλ 

φζνλ αθνξά ηελ έθζεζε απνδνρψλ είλαη ζπκβνπιεπηηθή. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη λα 

επεμεγεί ζηελ επφκελε έθζεζε απνδνρψλ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ειήθζε ππφςε ην 

αλσηέξσ απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο θαηά ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε.  

 

4. Mεηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

νη εηαηξείεο θαζηζηνχλ ακειιεηί δηαζέζηκε ζην θνηλφ ηελ έθζεζε απνδνρψλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ 

ηνπο ηφπν, ρσξίο ρξέσζε, γηα πεξίνδν δέθα (10) εηψλ. Σπρφλ δηαηήξεζε ηεο έθζεζεο 

απνδνρψλ ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν γηα κεγαιχηεξν ηεο δεθαηίαο ρξνληθφ δηάζηεκα, επηηξέπεηαη 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε έθζεζε απνδνρψλ δελ πεξηέρεη πιένλ δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα γηα ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο ειέγρνπλ, αλ 

θαη θαηά πφζνλ έρνπλ παξαζρεζεί νη πιεξνθνξίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

5. Οη εηαηξείεο δελ πεξηιακβάλνπλ ζηελ έθζεζε απνδνρψλ εηδηθέο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (L 119/1) ή δεδνκέλα πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηεο εηαηξείαο. Οη εηαηξείεο επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνδνρψλ βάζεη ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ πξνο ην ζθνπφ ηεο αχμεζεο ηεο εηαηξηθήο δηαθάλεηαο φζνλ αθνξά ηηο απνδνρέο ησλ 

κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο ινγνδνζίαο ησλ κειψλ θαη ηεο 

επνπηείαο ησλ κεηφρσλ επί ησλ απνδνρψλ απηψλ. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ κεγαιχηεξεο 

πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ εηδηθή δηάηαμε, νη εηαηξείεο δελ δεκνζηνπνηνχλ δεδνκέλα 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ έθζεζε απνδνρψλ, βάζεη ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, κεηά ηελ πάξνδν δέθα (10) εηψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο έθζεζεο απνδνρψλ.  

 

6. Σα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ε έθζεζε απνδνρψλ θαηαξηίδεηαη θαη 

δεκνζηεχεηαη, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η επζχλε 

ηνπο εμαηηίαο παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη ζπιινγηθή.  
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7. Η παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 109 εθαξκφδεηαη θαη ζηηο απνδνρέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 

έθζεζε απνδνρψλ. Η πξνζεζκία ησλ δχν (2) κελψλ αξρίδεη απφ ηελ ςεθνθνξία επί ηεο 

έθζεζεο απνδνρψλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 113. Πξόγξακκα δηάζεζεο κεηνρώλ ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη 

ην πξνζσπηθό - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη 

πιεηνςεθία, κπνξεί λα ζεζπηζζεί πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ 

εηαηξεηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014, κε ηε κνξθή δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο (option) απφθηεζεο κεηνρψλ, θαηά ηνπο φξνπο ηεο απφθαζεο απηήο, πεξίιεςε 

ηεο νπνίαο ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα. Χο δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα νξηζζνχλ θαη πξφζσπα 

πνπ παξέρνπλ ζηελ εηαηξεία ππεξεζίεο ζε ζηαζεξή βάζε.  

 

2. Η ζπλνιηθή νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ δηαηίζεληαη θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν 

δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη, ζπλνιηθά, ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ είλαη 

θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η απφθαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο πξνβιέπεη αλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο ε εηαηξεία 

ζα πξνβεί ζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ή αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη κεηνρέο πνπ 

απνθηά ή έρεη απνθηήζεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 49. ε θάζε πεξίπησζε, ε απφθαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο πξέπεη λα νξίδεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα απνθηεζνχλ 

ή λα εθδνζνχλ, αλ νη δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ην παξαπάλσ δηθαίσκα, ηελ ηηκή δηάζεζεο ή ηε 

κέζνδν πξνζδηνξηζκνχ ηεο, ηνπο φξνπο δηάζεζεο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο, θαη ηνπο 

δηθαηνχρνπο ή ηηο θαηεγνξίεο απηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 35, ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη θάζε άιιν ζπλαθή φξν. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ν θαζνξηζκφο ησλ 

δηθαηνχρσλ ή ησλ θαηεγνξηψλ απηψλ, ν ηξφπνο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη νπνηνζδήπνηε 

άιινο φξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο κεηνρψλ.  

 

3. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθδίδεη ζηνπο 

δηθαηνχρνπο πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο απφθηεζεο κεηνρψλ 

θαη, αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν θαη’ αλψηαην φξην, παξαδίδεη ηηο κεηνρέο πνπ έρνπλ ήδε 

εθδνζεί ή εθδίδεη θαη παξαδίδεη ηηο κεηνρέο ζηνπο παξαπάλσ δηθαηνχρνπο, απμάλνληαο ην 

θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαη ηξνπνπνηψληαο αληίζηνηρα ην θαηαζηαηηθφ. Δπίζεο πηζηνπνηεί ηελ 

αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεξεί ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. Η απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ 

ιακβάλεηαη αλά εκεξνινγηαθφ ηξίκελν, θαηά παξέθθιηζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 20. ηηο 

απμήζεηο απηέο ηνπ θεθαιαίνπ δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 26.  

 

4. Η γεληθή ζπλέιεπζε, κε απφθαζή ηεο πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία 

θαη ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, κπνξεί λα εμνπζηνδνηεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα ζεζπίδεη 
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πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ, 

απμάλνληαο ελδερνκέλσο ην θεθάιαην θαη ιακβάλνληαο φιεο ηηο άιιεο ζρεηηθέο απνθάζεηο. Η 

εμνπζηνδφηεζε απηή ηζρχεη γηα πέληε (5) έηε, εθηφο αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε νξίζεη 

ζπληνκφηεξν ρξφλν ηζρχνο απηήο θαη είλαη αλεμάξηεηε απφ ηηο εμνπζίεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ηεο παξαγξάθνπ1 ηνπ άξζξνπ 24. Η απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ιακβάλεηαη κε ηνπο φξνπο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ.  

 

5. H παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδεηαη επί εηαηξεηψλ κε κεηνρέο 

εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, εθφζνλ ην πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ πεξηιακβάλεηαη 

ζηελ εγθεθξηκέλε πνιηηηθή απνδνρψλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 114. Γσξεάλ δηάζεζε κεηνρώλ ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη ην 

πξνζσπηθό - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία 

κπνξεί λα απνθαζίδεηαη ε δσξεάλ δηάζεζε κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4308/2014. Χο δηθαηνχρνη κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη 

πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ζηελ εηαηξεία ππεξεζίεο ζε ζηαζεξή βάζε. Πεξίιεςε ηεο απφθαζεο 

ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

2. Γηα ην ζθνπφ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ε εηαηξεία είηε δηαζέηεη ίδηεο κεηνρέο πνπ 

απνθηψληαη ή έρνπλ ήδε απνθηεζεί, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 49 είηε 

εθδίδεη λέεο κεηνρέο κε θεθαιαηνπνίεζε κε δηαλεκεζέλησλ θεξδψλ ή δηαλεκεηψλ 

απνζεκαηηθψλ ή δηαθνξάο απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην. Η απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο πξέπεη λα νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ θαη ην θαηά πφζν ζα 

πξφθεηηαη γηα ίδηεο ή γηα λέεο κεηνρέο, ηελ θαηεγνξία ησλ κεηνρψλ πνπ ζα δηαηεζνχλ, ηνπο 

φξνπο ηεο δηάζεζεο, φπσο ηδίσο ηελ ηπρφλ ππνρξέσζε δηαθξάηεζεο ησλ κεηνρψλ γηα 

νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηνπο δηθαηνχρνπο ή ηηο θαηεγνξίεο ηνπο θαη θάζε άιιν ζπλαθή 

φξν. Με ηελ ίδηα απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κπνξεί λα αλαηίζεηαη ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ν θαζνξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ ή ησλ θαηεγνξηψλ ηνπο θαη νπνηνζδήπνηε άιινο 

φξνο.  

 

3. Η νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ δηαηίζεληαη θαηά ην άξζξν απηφ αζξνηδφκελε κε ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ ελδέρεηαη λα δηαηεζνχλ κε βάζε ηπρφλ εθθξεκή 

δηθαηψκαηα πξναίξεζεο απφθηεζεο κεηνρψλ ηνπ άξζξνπ 113, δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλεη 

ζπλνιηθά ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία 

ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.  

 

4. Η δηάζεζε κεηνρψλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα ζπλδπάδεηαη κε εθείλε ηνπ άξζξνπ 

113. H παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδεηαη επί εηαηξεηψλ κε κεηνρέο 

εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, εθφζνλ ην πξφγξακκα δηάζεζεο κεηνρψλ πεξηιακβάλεηαη 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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ζηελ εγθεθξηκέλε πνιηηηθή απνδνρψλ.  

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΜΟΝΟΜΔΛΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ 

 

Αξζξν 115. Γπλαηόηεηα δηνξηζκνύ κνλνκεινύο δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ (ζύκβνπινο-

δηαρεηξηζηήο) - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Αληί δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ην δηνξηζκφ κνλνκεινχο 

δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ (ζχκβνπινο-δηαρεηξηζηήο), εθιεγφκελνπ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Ο 

ζχκβνπινο-δηαρεηξηζηήο είλαη πάληνηε θπζηθφ πξφζσπν.  

 

2. Ο δηνξηζκφο, νη πξνυπνζέζεηο εθινγηκφηεηαο, ε ζεηεία, νη αξκνδηφηεηεο, ηα θαζήθνληα, νη 

εμνπζίεο, ν δηνξηζκφο αλαπιεξσκαηηθνχ ζπκβνχινπ-δηαρεηξηζηή , ε αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε 

θαη ε ακνηβή ηνπ ζπκβνχινπδηαρεηξηζηή θαη ηα ζπλαθή ζέκαηα δηέπνληαη απφ ηνπο θαλφλεο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζην βαζκφ πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ην ραξαθηήξα 

ηνπ ζπκβνχινπ – δηαρεηξηζηή, σο κνλνκεινχο νξγάλνπ.  

 

3. Όπνπ ππάξρεη ππνρξέσζε κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ελεκέξσζε ησλ άιισλ 

κειψλ ηνχηνπ, ν ζχκβνπινο-δηαρεηξηζηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνπο κεηφρνπο είηε ζε γεληθή 

ζπλέιεπζε είηε θαη αηνκηθά, κε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηηκεο κεηαρείξηζεο. Η αξκνδηφηεηα 

παξνρήο άδεηαο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ηνπ ζπκβνχινπ-δηαρεηξηζηή κε ηελ εηαηξεία, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 99, αλήθεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε.  

 

4. ην βηβιίν πξαθηηθψλ θαηαρσξίδνληαη νη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνχινπ-δηαρεηξηζηή πνπ δελ 

αθνξνχλ ζέκαηα ηξέρνπζαο δηαρείξηζεο ή ζπληζηνχλ πξάμεηο θαηαρσξηζηέεο ζην Γ.Δ.ΜΗ.. Χο 

πξνο ηηο απνθάζεηο απηέο ηζρχεη αλαινγηθά θαη ην άξζξν 95.  

 

5. Καηά ηα ινηπά φπνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ παξφληα ή άιινπο λφκνπο ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην λνείηαη θαη ν ζχκβνπινο-δηαρεηξηζηήο αλψλπκεο εηαηξείαο θαηά ην παξφλ άξζξν.  

 

6. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη ζηηο κεγάιεο θαη κεζαίεο εηαηξείεο, νχηε ζε εηαηξείεο κε 

κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά.  

 

 

 

 

 
ΣΜΗΜΑ ΔΒΓΟΜΟ  

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 

 



TaxBenefit - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄  

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΙ ΛΗΦΗ ΣΧΝ 

ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

Αξζξν 116. H γεληθή ζπλέιεπζε σο αλώηαην εηαηξηθό όξγαλν - Κείκελν λόκνπ 

 

Η γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο εηαηξείαο θαη δηθαηνχηαη λα 

απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. Οη απνθάζεηο ηεο 

δεζκεχνπλ θαη ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο κεηφρνπο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 117. Απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η γεληθή ζπλέιεπζε είλαη κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα: 

α) Σξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Χο ηξνπνπνηήζεηο ζεσξνχληαη θαη νη απμήζεηο, ηαθηηθέο ή 

έθηαθηεο, θαη νη κεηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. 

β) Δθινγή κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ειεγθηψλ. 

γ) Σελ έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαηά ην άξζξν 108 θαη ηελ απαιιαγή ησλ 

ειεγθηψλ. 

δ) Έγθξηζε ησλ εηήζησλ θαη ησλ ηπρφλ ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ε) Γηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδψλ. 

ζη) Σελ έγθξηζε παξνρήο ακνηβψλ ή πξνθαηαβνιήο ακνηβψλ θαηά ην άξζξν 109. 

δ) Δπί εηζεγκέλσλ ζε ξπζκηδφκελε αγνξά εηαηξεηψλ, ηελ έγθξηζε ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ ηνπ 

άξζξνπ 110 θαη ηεο έθζεζεο απνδνρψλ ηνπ άξζξνπ 112, 

ε) πγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή ιχζε ηεο 

εηαηξείαο θαη 

ζ) Γηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ.  

 

2. ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ ππάγνληαη: 

α) Απμήζεηο θεθαιαίνπ ή πξάμεηο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ξεηά αλαηίζεληαη απφ 

ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο θαη απμήζεηο πνπ επηβάιινληαη 

απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ. 

β) Η ηξνπνπνίεζε ή ε πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ηνχην ξεηά ν λφκνο. 

γ) Ο δηνξηζκφο κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πξψηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

δ) Η εθινγή θαηά ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 82, ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε 

παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή απσιεζάλησλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν. 

ε) Η απνξξφθεζε θαηά ηα άξζξα 78 θαη 78α ηνπ θ.λ. 2190/1920 αλψλπκεο εηαηξείαο απφ 

άιιε αλψλπκε εηαηξεία πνπ θαηέρεη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ή ην ελελήληα ηνηο εθαηφ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
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(90%) ή πεξηζζφηεξν ησλ κεηνρψλ ηεο. 

ζη) Η δπλαηφηεηα δηαλνκήο πξνζσξηλψλ κεξηζκάησλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ 

άξζξνπ 162. 

δ) Η δπλαηφηεηα δηαλνκήο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 162 θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ 

απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

ππνθείκελε ζε δεκνζίεπζε.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 118. Σξόπνη ιήςεο απνθάζεσλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε - Κείκελν λόκνπ 

 

Οη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ιακβάλνληαη είηε θαηφπηλ ζχγθιεζεο θαη ζπλεδξίαζεο 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 119 επ., είηε κε ςεθνθνξία αιιά ρσξίο 

ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 135. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ηζνδπλακνχλ 

απνθάζεηο ησλ κεηφρσλ πνπ ιακβάλνληαη κε θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 136.  

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΓΚΛΗΗ ΚΑΙ ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

 

Αξζξν 119. Δίδε γεληθώλ ζπλειεύζεσλ – Δηαηξείεο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδόκελε 

αγνξά ή Πνιπκεξή Μεραληζκό Γηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ) - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε 

ην αξγφηεξν έσο ηε δεθάηε (10ε) εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ έλαηνπ κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο 

εηαηξηθήο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ εθινγή ειεγθηψλ (ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε). 

Η ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη γηα νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα 

αξκνδηφηεηάο ηεο.  

 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη 

εθηάθησο νπνηεδήπνηε άιινηε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θξίλεη ηνχην ζθφπηκν ή αλαγθαίν 

(έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε).  

 

3. Η γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη γηα λα ηξνπνπνηήζεη ην θαηαζηαηηθφ ή λα ιάβεη 

απνθάζεηο, γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία (θαηαζηαηηθή γεληθή 

ζπλέιεπζε), κπνξεί λα είλαη ηαθηηθή ή έθηαθηε.  
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4. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο γίλεη θαηψηεξν απφ ην 

κηζφ (1/2) ηνπ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, κε ζέκα ηε ιχζε ηεο 

εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ.  

 

5. Αλψλπκεο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο αμίεο έρνπλ εηζαρζεί ζε πνιπκεξή κεραληζκφ 

δηαπξαγκάηεπζεο (ΠΜΓ) κπνξνχλ, κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο, λα ππαρζνχλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηε ζχγθιεζε, ζπλεδξίαζε, ζπκκεηνρή 

ησλ κεηφρσλ, ιήςε απνθάζεσλ, θαζψο θαη ηελ άζθεζε άιισλ κεηνρηθψλ δηθαησκάησλ ζε 

γεληθέο ζπλειεχζεηο εηαηξεηψλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά. Η ζρεηηθή 

θαηαζηαηηθή πξφβιεςε αθνξά κφλν ηελ ππαγσγή ζην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 120. Σόπνο όπνπ ζπλέξρεηαη ε γεληθή ζπλέιεπζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα 

άιινπ δήκνπ εληφο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο έδξαο ή άιινπ 

δήκνπ ζηελ Διιάδα πξνβιεπφκελνπ ζην θαηαζηαηηθφ. Δπί εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο 

είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, πνπ εδξεχεη ζηελ Διιάδα, ε γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί 

λα ζπλέξρεηαη θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηεο ξπζκηδφκελεο 

αγνξάο. Δπί εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ην 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα επηηξέπεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε λα ζπλέξρεηαη θαη ζε ηφπν θείκελν 

ζηελ αιινδαπή.  

 

2. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη νπνπδήπνηε θαη ρσξίο ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, φηαλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ αληηιέγεη θαλείο ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 

3. Δπί εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ην 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη φηη, αλ απνθαζίζεη ζρεηηθά ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε 

γεληθή ζπλέιεπζε δελ ζα ζπλέιζεη ζε θάπνην ηφπν, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, αιιά ζα 

ζπλεδξηάζεη εμ νινθιήξνπ κε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ απφ απφζηαζε κε ηα ειεθηξνληθά 

κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 125.  
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Αξζξν 121. Πξόζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σε γεληθή ζπλέιεπζε ζπγθαιεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Αλ ε εηαηξεία έρεη θεξπρζεί ζε 

πηψρεπζε, ηε γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπγθαιέζεη θαη ν ζχλδηθνο, αλ δελ έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ηε γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπγθαιέζεη θαη ην πξφζσπν πνπ 

νξίδεηαη βάζεη ηνπ ζηνηρείνπ ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, 

αθφκε θαη αλ ν ηειεπηαίνο δελ έρεη εμνπζηνδνηεζεί ξεηά πξνο ηνχην. Σε γεληθή ζπλέιεπζε 

εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ ππαρζεί ζε θαζεζηψο εηδηθήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο κπνξεί 

λα ζπγθαιέζεη θαη ν εηδηθφο δηαρεηξηζηήο ή ν εηδηθφο εθθαζαξηζηήο, αληίζηνηρα.  

 

2. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπγθιεζεί θαη θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο κεηνςεθίαο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 141. Γηθαίσκα λα δεηήζεη ηε ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο έρεη θαη ν ειεγθηήο 

ηεο εηαηξείαο κε αίηεζή ηνπ πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Η ζπλέιεπζε 

απηή ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

επίδνζε ηεο αίηεζεο, έρεη δε σο αληηθείκελν εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα ζέκαηα πνπ πεξηέρνληαη 

ζηελ αίηεζε. Αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε δελ ζπγθιεζεί εληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο, 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 141.  

 

3. Η πξφζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή 

δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα 

αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δηά αληηπξνζψπνπ ή, ελδερνκέλσο, θαη απφ 

απφζηαζε.  

 

4. Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ε πξφζθιεζε, 

πέξαλ ησλ αλαγξαθνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν: 

α) πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ γηα: 

αα) ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 3, 6 θαη 7 ηνπ άξζξνπ 141, κε αλαθνξά 

ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο κπνξεί λα αζθεζεί θάζε δηθαίσκα, ή ελαιιαθηηθά, ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία κπνξνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά λα αζθεζνχλ. 

Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα θαη ηνπο φξνπο άζθεζήο ηνπο ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο κε ξεηή παξαπνκπή ηεο πξφζθιεζεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

εηαηξείαο, 

ββ) ηε δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη ηδίσο ηα 

έληππα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ε εηαηξεία, θαζψο θαη ηα κέζα θαη ηηο 

κεζφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ, θαηά ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 128, γηα 

λα δέρεηαη ε εηαηξεία ειεθηξνληθέο θνηλνπνηήζεηο δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζψπσλ, θαη 

γγ) ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε αιιεινγξαθία ή κε 

ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 125 θαη 

126, 

β) θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 

άξζξνπ 124, επηζεκαίλνληαο φηη κφλν ηα πξφζσπα πνπ είλαη κέηνρνη θαηά ηελ εκεξνκελία 

εθείλε έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, 

γ) γλσζηνπνηεί ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν είλαη δηαζέζηκν ην πιήξεο θείκελν ησλ εγγξάθσλ θαη ησλ 

ζρεδίσλ απνθάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 123, θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιακβάλνληαη απηά, θαη 

δ) αλαθέξεη ηε δηεχζπλζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ ηεο εηαηξείαο, φπνπ είλαη δηαζέζηκεο νη 

πιεξνθνξίεο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 123.  
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5. Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ (θαζνιηθή γεληθή ζπλέιεπζε).  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 122. Γεκνζίεπζε ηεο πξόζθιεζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλειεχζεηο, ε πξφζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πξέπεη 

λα δεκνζηεχεηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο.  

 

2. Η πξφζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη κε ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζηε Μεξίδα ηεο 

εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ.. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε ηεο εηαηξείαο λα 

ελεκεξψζεη ηνπο κεηφρνπο γηα ηελ θαηαρψξηζε ηεο πξφζθιεζεο θαη κε άιινπο ηξφπνπο, ηε 

δηαδηθαζία ελεκέξσζεο ή θαη επηπιένλ ηξφπνπο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ή απνζηνιήο 

ηεο ζηνπο κεηφρνπο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε απφδεημε ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηππψζεσλ γηα 

ηελ ελεκέξσζε ησλ κεηφρσλ βαξχλεη ηελ εηαηξεία.  

 

3. Δπί εηαηξεηψλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, εθηφο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο 

πξφζθιεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ., ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο δεκνζηεχεηαη κέζα ζηε 

πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο, θαη δεκνζηνπνηείηαη 

κέζα ζηελ ίδηα πξνζεζκία, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηαρεία θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

πξφζβαζε ζε απηήλ, κε κέζα πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζεσξνχληαη 

επιφγσο αμηφπηζηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ, 

φπσο ηδίσο κε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο κε εζληθή θαη παλεπξσπατθή 

εκβέιεηα. Η εηαηξεία δελ κπνξεί λα επηβάιεη ζηνπο κεηφρνπο εηδηθή ρξέσζε γηα ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε νπνηνλδήπνηε απφ 

ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο.  

 

4. Αλεμάξηεηα απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο, θάζε κέηνρνο κε 

κεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ εηαηξεία λα 

ηνπ απνζηέιιεη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν αηνκηθή πιεξνθφξεζε γηα επηθείκελεο γεληθέο 

ζπλειεχζεηο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο.  
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Αξζξν 123. Γηθαηώκαηα κεηόρσλ πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε, ε εηαηξεία ζέηεη ζηε δηάζεζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο 

εθζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ.  

 

2. Δθφζνλ ε εηαηξεία δηαηεξεί δηαδηθηπαθφ ηφπν, εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζή ηεο βάζεη ηεο 

παξαγξάθνπ 1 αλαξηψληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζην δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν. Αλ ε εηαηξεία δελ 

δηαηεξεί δηαδηθηπαθφ ηφπν, ηα ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 απνζηέιινληαη ζηνπο κεηφρνπο, 

εθφζνλ νη κέηνρνη έρνπλ γλσζηνπνηήζεη εγθαίξσο ζηελ εηαηξεία ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 

ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία απνζηέιινληαη κε επηζηνιή, ε απνζηνιή ζα πξέπεη, 

απνδεδεηγκέλα, λα πξνεγείηαη θαηά πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ηεο πξνβιεπφκελεο 

ειάρηζηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 1. Γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ αξθεί θαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) πξνο εθείλνπο ηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη 

εγθαίξσο ζηελ εηαηξεία ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ δηαζέηνπλ. Αλ νη 

κέηνρνη δελ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο εγθαίξσο ζηελ εηαηξεία, ε 

ελεκέξσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 αλαδεηείηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κεηφρνπο θαηφπηλ ζρεηηθνχ 

ηνπο αηηήκαηνο πξνο ηελ εηαηξεία.  

 

3. Απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε εηαηξεία ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ηεο 

ζηελ έδξα ηεο, ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο πιεξνθνξίεο: 

α) ηελ πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, 

β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ νη κεηνρέο 

ελζσκαηψλνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο, αλαθέξνληαο θαη ρσξηζηά ζχλνια αλά 

θαηεγνξία κεηνρψλ, θαη 

γ) ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ςήθν κέζσ εθπξνζψπνπ ή 

αληηπξνζψπνπ θαη, εθφζνλ πξνβιέπνληαη, γηα ηελ ςήθν κε αιιεινγξαθία θαη γηα ηελ ςήθν 

κε ειεθηξνληθά κέζα, εθηφο αλ ηα ελ ιφγσ έληππα απνζηέιινληαη απεπζείαο ζε θάζε κέηνρν.  

 

4. Δπηπιένλ ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξαγξάθνπ 3, απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, νη εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, 

ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ ηνπο ζηελ έδξα ηνπο, ηα έγγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα 

ππνβιεζνχλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, ζρέδην απφθαζεο γηα θάζε ζέκα ηεο πξνηεηλφκελεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ή, εθφζνλ θακία απφθαζε δελ έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε, ζρφιην ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ έρνπλ πξνηείλεη νη κέηνρνη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 141, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ 

εηαηξεία.  

 

5. Οη εηαηξείεο ηεο παξαγξάθνπ 4 αλαξηνχλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ζην 

δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπο. Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή γηα ηερληθνχο ιφγνπο ε πξφζβαζε κέζσ 

δηαδηθηχνπ ζηα έληππα ηνπ εδαθίνπ γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3, ε εηαηξεία ζεκεηψλεη ζην 

δηαδηθηπαθφ ηεο ηφπν ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ζε έγραξηε κνξθή θαη ηα 

απνζηέιιεη ρσξίο ρξέσζε ζε θάζε κέηνρν πνπ ηα δεηεί.  
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Αξζξν 124. Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. ηε γεληθή ζπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη θάζε κέηνρνο o νπνίνο έρεη θαη 

απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα απηή θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Μέηνρνη 

πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε δηά ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 

Γηθαηνχληαη λα κεηάζρνπλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, δελ ππνινγίδνληαη φκσο γηα ην ζρεκαηηζκφ 

ηεο απαξηίαο νη κέηνρνη κε κεηνρέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ.  

 

2. Δμαηξνπκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά ή είλαη άπιεο, ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα εμαξηά ηε ζπκκεηνρή ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

απφ ηελ πξνεγνχκελε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο, ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ίδξπκα ή επηρείξεζε επελδχζεσλ, 

πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-κέινο θαη έρεη ην δηθαίσκα λα δέρεηαη ηίηινπο 

πξνο θχιαμε, ή θαη ζε άιια πξφζσπα, ηα νπνία αλαγξάθνληαη ζηελ πξφζθιεζε. Σν 

θαηαζηαηηθφ κπνξεί αθφκε λα πξνβιέπεη φηη νη κεηνρέο πνπ θαηαηίζεληαη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξνχζα παξάγξαθν δελ ζα κπνξνχλ λα αλαιεθζνχλ ή θαη λα εθπνηεζνχλ πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.  

 

3. Δμαηξνπκέλσλ ησλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά, ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί επίζεο λα πξνβιέπεη φηη ε ζπκκεηνρή ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ππνβνιή ζηελ εηαηξεία ησλ εγγξάθσλ αληηπξνζψπεπζεο ή 

εθπξνζψπεζεο ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ εγγξάθσλ απηψλ.  

 

4. ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί αθφκε λα πξνβιέπεηαη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 

3 ηνπ παξφληνο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα θαηαξηίδεη θαη ζέηεη ζηε δηάζεζε 

ησλ κεηφρσλ, είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε, πίλαθα ησλ 

κεηφρσλ πνπ θαηέζεζαλ ηηο κεηνρέο ηνπο θαη ελδερνκέλσο ηα έγγξαθα αληηπξνζψπεπζεο ή 

εθπξνζψπεζεο. Ο πίλαθαο απηφο αλαθέξεη θαη ηηο δηεπζχλζεηο ησλ κεηφρσλ, ηα νλφκαηα ησλ 

αληηπξνζψπσλ ή εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ θάζε κεηφρνπ.  

 

5. Μέηνρνη, πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο ή κε ηελ πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 

128, κεηέρνπλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθηφο αλ ε γεληθή ζπλέιεπζε αξλεζεί ηε ζπκκεηνρή 

απηή γηα ζπνπδαίν ιφγν πνπ δηθαηνινγεί ηελ άξλεζή ηεο.  

 

6. ηελ πεξίπησζε εηαηξεηψλ, νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, 

κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε (αξρηθή ζπλεδξίαζε θαη επαλαιεπηηθή) ην 

πξφζσπν πνπ έρεη ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα ηεο αξρηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο). Η σο άλσ 

εκεξνκελία θαηαγξαθήο ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε εμ αλαβνιήο ή επαλαιεπηηθήο 

ζπλεδξίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε εμ αλαβνιήο ή ε επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε δελ απέρεη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο. Αλ απηφ δελ 

ζπκβαίλεη ή αλ γηα ηελ πεξίπησζε ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο δεκνζηεχεηαη λέα 

πξφζθιεζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 130, ζπκκεηέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

ην πξφζσπν πνπ έρεη ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηξίηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ 
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εκέξα ηεο εμ αλαβνιήο ή ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η απφδεημε ηεο κεηνρηθήο 

ηδηφηεηαο κπνξεί λα γίλεηαη κε θάζε λφκηκν κέζν θαη πάλησο βάζεη ελεκέξσζεο πνπ ιακβάλεη 

ε εηαηξεία απφ ην θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ, εθφζνλ παξέρεη ππεξεζίεο κεηξψνπ ή κέζσ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εγγεγξακκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ ζην θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ ζε 

θάζε άιιε πεξίπησζε.  

 

7. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε βάζεη 

εκεξνκελίαο θαηαγξαθήο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 θαη γηα ηηο εηαηξείεο κε 

κεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά. Γελ κπνξεί φκσο λα πξνβιέπεη φηη ε κεηνρηθή 

ηδηφηεηα πξέπεη λα ππάξρεη ζε ρξφλν πξνγελέζηεξν ησλ πέληε (5) εκεξψλ πνπ πξνεγνχληαη 

ηεο αξρηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.  

 

 

8. Φπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν θαηέρεη κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά θαη ην νπνίν 

είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ελ ιφγσ εηαηξείαο, δελ κεηέρεη ζηελ ςεθνθνξία 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη δελ ππνινγίδεηαη γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη ηεο 

πιεηνςεθίαο, φηαλ ε γεληθή ζπλέιεπζε απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ηνπ ππνρξεσηηθνχ ειέγρνπ 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ή ζε ειεγθηηθή εηαηξία. Η 

παξνχζα παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε πιεηνςεθία ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δειψζεη φηη ζπκθσλεί κε ηελ αλάζεζε ηνπ ειέγρνπ ζηα 

πξνηεηλφκελα πξφζσπα. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 125. πκκεηνρή ζηε γεληθή ζπλέιεπζε από απόζηαζε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν 

- Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

απφ απφζηαζε κε νπηηθναθνπζηηθά ή άιια ειεθηξνληθά κέζα, ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

κεηφρνπ ζηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηεο. ηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία ιακβάλεη επαξθή κέηξα 

ψζηε: 

α) λα είλαη ζε ζέζε λα δηαζθαιίζεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληνο πξνζψπνπ, ηε 

ζπκκεηνρή απνθιεηζηηθά ησλ πξνζψπσλ πνπ δηθαηνχληαη λα ζπκκεηέρνπλ ή λα παξίζηαληαη 

ζηε γεληθή ζπλέιεπζε βάζεη ησλ άξζξσλ 124 θαη 127 θαη ηελ αζθάιεηα ηελ ειεθηξνληθήο 

ζχλδεζεο, 

β) λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ζπκκεηέρνληα λα παξαθνινπζεί κε ειεθηξνληθά ή 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέιεπζεο θαη λα απεπζχλεηαη ζηε ζπλέιεπζε, 

πξνθνξηθά ή εγγξάθσο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέιεπζεο απφ απφζηαζε, θαζψο θαη λα 

ςεθίδεη επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαη 

γ) λα είλαη δπλαηή ε αθξηβήο θαηαγξαθή ηεο ςήθνπ ηνπ ζπκκεηέρνληνο απφ απφζηαζε.  

 

2. Οη κέηνρνη πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε απφ απφζηαζε ιακβάλνληαη ππφςε γηα 

ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο φπσο αθξηβψο νη παξφληεο.  
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Αξζξν 126. πκκεηνρή ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε επηζηνιηθή ςήθν - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηελ ςεθνθνξία απφ 

απφζηαζε, δηά αιιεινγξαθίαο ή κε ειεθηξνληθά κέζα, δηεμαγφκελεο πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε. 

Σα ζέκαηα θαη ηα ςεθνδέιηηα κπνξεί λα δηαηίζεληαη θαη ε ζπκπιήξσζή ηνπο λα γίλεηαη θαη 

ειεθηξνληθά κέζσ δηαδηθηχνπ ή ζε έληππε κνξθή ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο.  

 

2. Οη κέηνρνη πνπ ςεθίδνπλ δη’ αιιεινγξαθίαο ή κε ειεθηξνληθά κέζα ππνινγίδνληαη γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο θαη ηεο πιεηνςεθίαο, εθφζνλ νη ζρεηηθέο ςήθνη έρνπλ παξαιεθζεί 

απφ ηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν είθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο.  

 

3. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ε εηαηξεία πηνζεηεί δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε απφ απφζηαζε, ηε δηαζθάιηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο πξνζψπνπ θαη 

ηεο πξνέιεπζεο ηεο ςήθνπ, θαζψο θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ειεθηξνληθήο ή άιιεο ζχλδεζεο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 127. Παξάζηαζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε κεηόρσλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. ηε γεληθή ζπλέιεπζε δηθαηνχληαη λα παξίζηαληαη θαη ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

θαζψο θαη νη ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο.  

 

2. Ο πξφεδξνο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κπνξεί κε επζχλε ηνπ λα επηηξέςεη ηελ παξνπζία ζηε 

ζπλέιεπζε θαη άιισλ πξνζψπσλ, πνπ δελ έρνπλ κεηνρηθή ηδηφηεηα ή δελ είλαη εθπξφζσπνη 

κεηφρσλ, ζην κέηξν πνπ ηνχην δελ αληηηίζεηαη ζην εηαηξηθφ ζπκθέξνλ. Σα πξφζσπα απηά δελ 

ζεσξείηαη φηη κεηέρνπλ ζηε ζπλέιεπζε γηα κφλν ην ιφγν φηη έιαβαλ ην ιφγν γηα ινγαξηαζκφ 

παξηζηάκελνπ κεηφρνπ ή χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ.  

 

3. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε ζπκκεηνρή ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κε ηα 

ειεθηξνληθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 125 θαη γηα ηα πξφζσπα ησλ παξαγξάθσλ 1 

θαη 2.  
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Αξζξν 128. Αληηπξνζώπεπζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Ο κέηνρνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε απηνπξνζψπσο ή κέζσ 

αληηπξνζψπνπ.  

 

2. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηελ ειεπζεξία ησλ κεηφρσλ λα επηιέγνπλ 

αληηπξνζψπνπο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, αιιά δελ κπνξεί λα 

απνθιείεη ηελ δηά αληηπξνζψπσλ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ κεηφρνπ. Δπί εηαηξεηψλ, νη 

κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ, νη 

νπνίεο πεξηνξίδνπλ είηε ηελ δηά αληηπξνζψπσλ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ κεηφρνπ είηε 

ηελ ειεπζεξία ησλ κεηφρσλ λα επηιέγνπλ αληηπξνζψπνπο ηνπο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

γεληθή ζπλέιεπζε, δελ έρνπλ ηζρχ. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο, 

κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν.  

 

3. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν γηα κία ή πεξηζζφηεξεο γεληθέο ζπλειεχζεηο θαη 

γηα νξηζκέλν ρξφλν. Ο αληηπξφζσπνο ςεθίδεη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ κεηφρνπ, αλ 

πθίζηαληαη. Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε ηνπ αληηπξνζψπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη, δελ 

επεξεάδεη ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ ε ςήθνο ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηελ επίηεπμε ηεο πιεηνςεθίαο.  

 

4. Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ ηνπ 

κεηφρνπ γίλνληαη εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ππνβάιινληαη ζηελ εηαηξεία ην 

αξγφηεξν πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Δπί εηαηξεηψλ, νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη 

εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ν δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ γίλνληαη εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ππνβάιινληαη 

ζηελ εηαηξεία ζαξάληα νθηψ (48) ηνπιάρηζηνλ ψξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία 

ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο. Γηα ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο αλάθιεζεο ή ηεο 

αληηθαηάζηαζεο αληηπξνζψπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα απαηηείηαη θαηαζηαηηθή πξφβιεςε, ε 

νπνία πξέπεη λα κλεκνλεχεη ξεηά θαη κία ηνπιάρηζηνλ απνηειεζκαηηθή κέζνδν θνηλνπνίεζεο, 

φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή άιιε ηζνδχλακε. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη 

ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. Χζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο εηαηξείαο, νη νπνίεο 

εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ 

εκπνδίδεη ην κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε νξηζκέλε γεληθή ζπλέιεπζε. Η παξνρή 

πιεξεμνπζηφηεηαο είλαη ειεχζεξα αλαθιεηή.  

 

5. Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ, νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά, ν αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ εηαηξεία πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα εμππεξεηήζεη ν 

αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν 

αληηπξφζσπνο: 
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α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή νληφηεηα ε 

νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, 

β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ελ γέλεη ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ή κεηφρνπ 

πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη 

απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, 

γ) είλαη ππάιιεινο ή ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή 

άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν 

ηεο εηαηξείαο, 

δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα ησλ 

πεξηπηψζεσλ α΄ έσο γ΄.  

 

6. Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ, νη κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά, ν αληηπξφζσπνο ηνπ κεηφρνπ αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα έλα (1) ηνπιάρηζηνλ 

έηνο, απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή, ζε πεξίπησζε αλαβνιήο απηήο, ηεο 

ηειεπηαίαο επαλαιεπηηθήο ζπλέιεπζεο ζηελ νπνία έθαλε ρξήζε ηνπ πιεξεμνπζίνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 129. Πξόεδξνο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηεο, πνπ γίλεηαη απφ ηελ ίδηα κε απιή πιεηνςεθία, ζηε 

γεληθή ζπλέιεπζε πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ.  

 

2. Ο πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο κπνξεί λα επηθνπξείηαη απφ γξακκαηέα θαη ςεθνιέθηε, πνπ 

εθιέγνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ο πξφεδξνο ειέγρεη ηελ θαλνληθφηεηα ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηελ ηαπηφηεηα θαη ηε λνκηκνπνίεζε ησλ παξφλησλ, ηελ αθξίβεηα ησλ 

πξαθηηθψλ, δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε, ζέηεη ηα ζέκαηα ζε ςεθνθνξία θαη αλαγγέιιεη ην 

απνηέιεζκα ηεο ηειεπηαίαο.  

 

3. Η κε εθινγή ή ε κε ζχλλνκε εθινγή πξνέδξνπ, θαζψο θαη ε κε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 δελ επεξεάδνπλ ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, αλ δελ 

ζπληξέρνπλ άιια ειαηηψκαηα ηνχησλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 130. Απαξηία - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η γεληθή ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο 
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εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη 

εθπξνζσπνχληεο ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ.  

 

2. Αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία απηή, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη εθ λένπ κέζα ζε είθνζη 

(20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο καηαησζείζαο ζπλεδξίαζεο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξν 

δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ. ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε ε γεληθή 

ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο, νζνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνχκελν ζε απηήλ ηκήκα ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, αλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε 

είρε ήδε νξηζζεί ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη κεζνιαβνχλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ηελ 

επαλαιεπηηθή.  

 

3. Καη’ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο 

εηαηξείαο, ηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, ηελ επαχμεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, ηελ ηαθηηθή αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, εθηφο αλ επηβάιιεηαη απφ ην 

λφκν ή γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ, ηε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, εθηφο αλ γίλεηαη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 21 ή ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 49, ηε 

κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, 

αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, ηελ παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο 

πξνο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ 24, θαζψο θαη ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν φηη ε γεληθή ζπλέιεπζε 

απνθαζίδεη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία, ε ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη 

ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην ήκηζπ (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ.  

 

4. ηελ πεξίππησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία ηνπ 

ηειεπηαίνπ εδαθίνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη εθ λένπ, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, βξίζθεηαη δε ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί 

ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε 

απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ. Πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, ή, ζε θάζε πεξίπησζε, φηαλ 

πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα αχμεζε θεθαιαίνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζηελ επαλαιεπηηθή 

ζπλεδξίαζε επξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη 

πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. 

Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, αλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε είρε ήδε νξηζζεί ν ηφπνο θαη ν 

ρξφλνο ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ηελ επαλαιεπηηθή.  

 

5. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη γηα φια ή ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα κεγαιχηεξα πνζνζηά 

απαξηίαο απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1, 3, θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Η 

πξνβιεπφκελε απφ ην θαηαζηαηηθφ απαξηία γηα ηα ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  
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Αξζξν 131. Σξόπνο ςεθνθνξίαο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. ηε γεληθή ζπλέιεπζε, αλ δελ νξίδεηαη θάηη άιιν ζην θαηαζηαηηθφ θαη κε ηελ επηθχιαμε 

ηεο παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 141, ε ςεθνθνξία είλαη θαλεξή. Η γεληθή ζπλέιεπζε κε 

θαλεξή ςεθνθνξία κπνξεί λα απνθαζίζεη φηη ε ςεθνθνξία ζε θάπνην ζέκα ή θαη ζε φια ηα 

ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα είλαη κπζηηθή. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή κέηνρνο κπνξεί λα 

δειψζεη φηη αληηηάζζεηαη ζηελ απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 137.  

 

2. Γελ επηηξέπεηαη κπζηηθή ςεθνθνξία ζε πεξηπηψζεηο παξνρήο ακνηβψλ ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη φπνπ ν λφκνο απαηηεί θαλεξή ςεθνθνξία ή φηαλ ε ςήθνο 

δίδεηαη απφ απφζηαζε.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 132. Πιεηνςεθία - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 

εθπξνζσπνχκελσλ ζε απηή ςήθσλ.  

 

2. Καη’ εμαίξεζε, νη απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 130 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε 

ζπλέιεπζε.  

 

3. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη φηη γηα φιεο ή ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ησλ παξαγξάθσλ 

1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 130 απαηηνχληαη κεγαιχηεξα πνζνζηά απφ απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 133. Αλαγγειία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο αλαγγέιιεηαη απφ ηνλ πξφεδξν ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 
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κφιηο δηαπηζησζεί.  

 

2. Δηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά δεκνζηεχνπλ ζην δηαδηθηπαθφ ηνπο 

ηφπν, κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο, κέζα ζε 

πέληε (5) εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πξνζδηνξίδνληαο 

γηα θάζε απφθαζε ηνπιάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο δφζεθαλ έγθπξεο 

ςήθνη, ηελ αλαινγία ηνπ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπνχλ απηέο νη ςήθνη, ην ζπλνιηθφ αξηζκφ 

έγθπξσλ ςήθσλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ςήθσλ ππέξ θαη θαηά θάζε απφθαζεο θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ απνρψλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 134. Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ θαη απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε θαηαρσξίδνληαη 

ζε πεξίιεςε ζε εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ. ην ίδην βηβιίν θαηαρσξίδεηαη θαη θαηάινγνο ησλ 

κεηφρσλ πνπ παξαζηάζεθαλ ή αληηπξνζσπεχζεθαλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. Με αίηεζε 

κεηφρνπ ν πξφεδξνο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίζεη ζηα πξαθηηθά 

πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. Ο πξφεδξνο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ 

θαηαρψξηζε γλψκεο, αλ απηή αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα πξνθαλψο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ή 

ην πεξηερφκελφ ηεο αληίθεηηαη θαηαθαλψο ζηα ρξεζηά ήζε ή ην λφκν. 

Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 93.  

 

2. Η εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζηνπο κεηφρνπο ηεο αληίγξαθα πξαθηηθψλ γεληθψλ 

ζπλειεχζεσλ χζηεξα απφ αίηεζή ηνπο. Οη κέηνρνη ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία αξλείηαη λα 

ρνξεγήζεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ 

απηνπξνζψπσο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν αληηπξφζσπν, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ 

αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ., φπνπ ηεξείηαη ν θάθεινο ηεο εηαηξείαο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα 

ηνπο ρνξεγήζεη ηα αληίγξαθα απηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3419/2005, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα πξάμεηο πνπ θαηαρσξνχληαη ζην Γ.Δ.ΜΗ.. Οη ηξίηνη πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ 

θαη νη κε παξαζηάληεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κέηνρνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθα ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ ην Γ.Δ.ΜΗ., ζε πεξίπησζε δε άξλεζεο απηνχ, λα 

ρνξεγήζεη ην πξαθηηθφ χζηεξα απφ ζρεηηθή εηζαγγειηθή παξαγγειία. Η απνζβεζηηθή 

πξνζεζκία ησλ άξζξσλ 137 παξάγξαθνο 8 θαη 138 παξάγξαθνη 4 θαη 5 δελ ζπκπιεξψλεηαη 

πξηλ απφ ηελ πάξνδν κελφο απφ ηε ρνξήγεζε ζην κέηνρν ηνπ πξαθηηθνχ φπνπ έρεη 

θαηαρσξηζζεί ε αθπξψζηκε ή ε άθπξε (αληίζηνηρα) απφθαζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

κέηνρνο δήηεζε ην πξαθηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία.  

 

3. Η εηαηξεία θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη νη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο έιαβαλ 

ρψξα ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ.  

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/145
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΥΧΡΙ ΤΝΔΓΡΙΑΗ 

 

Αξζξν 135. Λήςε απνθάζεσλ κε ςεθνθνξία ρσξίο ζπλεδξίαζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο 

ρσξίο ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, αλ ζπληξέρνπλ 

νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά. 

β) Σν θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη πξνζδηνξίδεη ηηο 

απνθάζεηο πνπ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κε ηνλ ηξφπν απηφ. Απνθάζεηο επί ζεκάησλ ηεο 

ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ κε ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

γ) Όινη νη κέηνρνη έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ζηελ εηαηξεία ηα ζηνηρεία ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο 

ηνπο. 

δ) Μεηνςεθία ηνπ ελφο πέκπηνπ (1/5) ηνπ θεθαιαίνπ δελ αληηηίζεηαη ζηε ιήςε απφθαζεο κε 

ηε δηαδηθαζία ηνπ παξφληνο άξζξνπ. ρεηηθή δήισζε πξέπεη λα ζηαιεί ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην κέζα ζε ζαξάληα νθηψ (48) ψξεο απφ ηε ιήςε ηεο πξφηαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.  

 

2. Απνθάζεηο ησλ κεηφρσλ ρσξίο ζπλεδξίαζε ιακβάλνληαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνο ηνπο κεηφρνπο γηα ιήςε ζπγθεθξηκέλεο απφθαζεο ρσξίο 

ζπλεδξίαζε θαη απνδνρή ηεο πξφηαζεο απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηφρσλ, φπσο απηή 

πξνβιέπεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ. Οη δηαηάμεηο πεξί απαξηίαο δελ 

εθαξκφδνληαη θαη ε πιεηνςεθία ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ςήθνπ. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απφθαζεο ρσξίο ζπλεδξίαζε έρνπλ φζα 

πξφζσπα δηαζέηνπλ ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα θαηά ην ρξφλν απνζηνιήο ηεο πξφηαζεο απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κε ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ δηαζέηνπλ θαηά ην ρξφλν 

απηφ.  

 

3. Η θαηά ηελ παξάγξαθν 2 πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο 

κεηφρνπο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ζηελ εηαηξεία. Η απνζηνιή 

ηεο πξφηαζεο πξέπεη λα γίλεη ηελ ίδηα εκέξα γηα φινπο ηνπο κεηφρνπο. Η πξφηαζε 

πεξηιακβάλεη ην πιήξεο ζρέδην ηεο απφθαζεο, ηηο αλαγθαίεο επεμεγήζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δειψζνπλ ζηελ εηαηξεία αλ 

δέρνληαη ή φρη ηελ πξφηαζε θαη ηε ζρεηηθή πξνζεζκία απάληεζεο ησλ κεηφρσλ, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ επηά (7) εκεξψλ νχηε κεγαιχηεξε ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ 

απφ ηελ εκέξα απνζηνιήο ηεο πξφηαζεο. Η πξνζεζκία ηζρχεη γηα φινπο ηνπο κεηφρνπο. Η 

πξφηαζε ζπλνδεχεηαη απφ θάζε άιιν έγγξαθν ή ζηνηρείν πνπ απαηηείηαη λα ππνβιεζεί ζηνπο 

κεηφρνπο θαηά ην λφκν.  

 

4. Απφθαζε ρσξίο ζπλεδξίαζε δε ζεσξείηαη φηη ειήθζε πξηλ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ 

ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ ηεο παξαγξάθνπ 1, εθηφο αλ νη δειψζεηο φισλ ησλ κεηφρσλ 

πεξηήιζαλ ζηελ εηαηξεία λσξίηεξα. Γήισζε κεηφρνπ πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ εηαηξεία κεηά ηνλ 
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πξνβιεπφκελν ρξφλν απάληεζεο δε ιακβάλεηαη ππφςε. Οη δειψζεηο ησλ κεηφρσλ είλαη κε 

αλαθιεηέο. Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο πηνζέηεζεο ή κε ηεο πξφηαζεο θαη ηνπ ρξφλνπ απηήο 

θέξεη ε εηαηξεία. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη ρσξίο ππαίηηα βξαδχηεηα λα 

γλσζηνπνηήζεη ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, θαη λα βεβαηψζεη φηη 

ηεξήζεθε πιήξσο ε δηαδηθαζία απηή.  

 

5. Οη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη κε ην παξφλ άξζξν θαηαρσξίδνληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 134.  

 

6. Δληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 πξφηαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, νη κέηνρνη κπνξνχλ λα δεηνχλ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δηεπθξηλίζεηο ή 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή εθηίκεζε ηνπ ζρεδίνπ απφθαζεο ρσξίο ζπλεδξίαζε. Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη 

ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε φισλ ησλ κεηφρσλ κέζα ζε δχν (2) εκέξεο απφ ηε ιήςε ηεο 

αίηεζεο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 136. Πξνζππνγξαθή πξαθηηθνύ ρσξίο ζπλεδξίαζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. ηηο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ε 

θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο 

ηζρχεη σο απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η ξχζκηζε απηή ηζρχεη θαη αλ φινη νη κέηνρνη ή νη 

αληηπξφζσπνί ηνπο ζπκθσλνχλ λα απνηππσζεί πιεηνςεθηθή απφθαζή ηνπο ζε πξαθηηθφ, 

ρσξίο ζπλέιεπζε. Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο κε αλαθνξά 

ησλ ηπρφλ κεηνςεθνχλησλ.  

 

2. Οη ππνγξαθέο ησλ κεηφρσλ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη κε 

αληαιιαγή κελπκάησλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (e-mail) ή άιια ειεθηξνληθά κέζα, αλ 

ηνχην πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ.  

 

3. Σν πξαθηηθφ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηαρσξίδεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 134.  

 

4. Σν βάξνο ηεο απφδεημεο ηεο ζπλδξνκήο ησλ πξνυπνζέζεσλ ιήςεο απφθαζεο, ζχκθσλα κε 

ην παξφλ άξζξν θαη ηνπ ρξφλνπ ηεο απφθαζεο θέξεη ε εηαηξεία.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄  

ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΙΚΔ ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

Αξζξν 137. Αθπξσζία απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 138 θαη 139, απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ 

ιήθζεθε κε ηξφπν πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, αθπξψλεηαη απφ ην 

δηθαζηήξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα απνθάζεηο ηηο νπνίεο έιαβε γεληθή ζπλέιεπζε πνπ δελ είρε 

λφκηκα ζπγθιεζεί ή ζπγθξνηεζεί.  

 

2. Αθπξψζηκε είλαη θαη ε απφθαζε πνπ ιήθζεθε: 

α) ρσξίο λα παξαζρεζνχλ νθεηιφκελεο πιεξνθνξίεο, πνπ αθνξνχλ ην ζέκα ηεο ιεθζείζαο 

απφθαζεο, θαη δεηήζεθαλ θαηά ην άξζξν 141 απφ κεηφρνπο, νη νπνίνη δεηνχλ ηελ αθχξσζε 

ηεο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3, ή 

β) θαηά θαηάρξεζε ηεο εμνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο, κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 281 ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα.  

 

3. Η αθχξσζε κπνξεί λα δεηεζεί κε αγσγή απφ νπνηνλδήπνηε κέηνρν, θάηνρν κεηνρψλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηα δχν εθαηνζηά (2/100) ηνπ θεθαιαίνπ, αλ δελ παξέζηε ζηε ζπλέιεπζε ή 

αληηηάρζεθε ζηελ απφθαζε. Σελ αθχξσζε κπνξεί λα δεηήζεη θαη θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ μερσξηζηά. ηελ πεξίπησζε απηή, αλ παξίζηαηαη αλάγθε, ην δηθαζηήξην ηεο 

παξαγξάθνπ 7 δηνξίδεη, χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, εηδηθφ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

δίθεο. ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2, ηελ αθχξσζε κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κφλν νη 

κέηνρνη πνπ δήηεζαλ ηηο πιεξνθνξίεο, εθφζνλ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ.  

 

4. Μέηνρνη, πνπ δελ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ αθχξσζε επεηδή δελ έρνπλ ην απαηηνχκελν 

πνζνζηφ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3, κπνξνχλ λα αμηψζνπλ απφ 

ηελ εηαηξεία απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε απφθαζε 

ιήθζεθε κε ηξφπν πνπ δελ είλαη ζχκθσλνο κε ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ ή θαηά θαηάρξεζε 

ηεο εμνπζίαο ηεο πιεηνςεθίαο ή απφ γεληθή ζπλέιεπζε πνπ δελ ζπγθιήζεθε ή δελ 

ζπγθξνηήζεθε λφκηκα ή εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ έιαβαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δήηεζαλ. 

Αμίσζε απνδεκίσζεο έρνπλ θαηά ηηο γεληθέο δηαηάμεηο νη κέηνρνη θαη αλ αθφκε ε απφθαζε 

αθπξψζεθε.  

 

 

5. Η απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ κπνξεί λα αθπξσζεί εμαηηίαο: 

α) ζπκκεηνρήο ζε απηή πξνζψπσλ πνπ δελ είραλ ην δηθαίσκα απηφ, εθηφο αλ ε ζπκκεηνρή 

ηνπο ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηελ επίηεπμε απαξηίαο ή ε ςήθνο ηνπο ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα 

ηελ επίηεπμε πιεηνςεθίαο, 

β) αθπξφηεηαο ή αθπξσζίαο επί κέξνπο ςήθσλ, εθηφο αλ νη ςήθνη απηέο ήηαλ απνθαζηζηηθέο 

γηα ηελ επίηεπμε πιεηνςεθίαο, 

γ) αλαθξίβεηαο, ανξηζηίαο ή πιεκκειεηψλ ηήξεζεο ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ, εθηφο αλ γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο δελ είλαη δπλαηφλ λα δηαγλσζζεί ην πεξηερφκελν ηεο απφθαζεο, 

δ) ειαηηψκαηνο ηεο απφθαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ζπγθιήζεθε ε 

γεληθή ζπλέιεπζε, εθηφο αλ γηα ην ιφγν απηφλ δελ ππήξμε έγθαηξε θαη επαξθήο πιεξνθφξεζε 

ησλ κεηφρσλ, 
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ε) κε ηήξεζεο ή πιεκκεινχο ηήξεζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 122, ησλ παξαγξάθσλ 

3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 123 θαη ησλ άξζξσλ 128 θαη 129. 

 

 

6. Γελ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν 

ηελ έθδνζε ηίηισλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε ΠΜΓ. Μέηνρνο 

πνπ δελ παξέζηε ζηε ζπλέιεπζε ή αληηηάρζεθε ζηελ απφθαζε θαη ζίγεηαη απφ απηήλ, κπνξεί 

λα αμηψζεη απφ ηελ εηαηξεία απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε εμαηηίαο ησλ γεγνλφησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4. Γελ κπνξνχλ λα αθπξσζνχλ απνθάζεηο ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, ηηο νπνίεο ε ηειεπηαία επηθχξσζε κε λεφηεξε απφθαζή ηεο, δηνξζψλνληαο ή 

απνθαζηζηψληαο ηελ πιεκκέιεηα πνπ απνηεινχζε ην ιφγν ηεο αθπξσζίαο. ηελ πεξίπησζε 

απηή ηξίηνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ηελ εηαηξεία ηα έμνδα ηεο δίθεο αθχξσζεο, ζηα 

νπνία ππνβιήζεθαλ, θαζψο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηεζαλ ιφγσ ηεο 

επηθχξσζεο.  

 

7. Η αγσγή αθχξσζεο ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο εθδηθάδεηαη απφ ην κνλνκειέο 

πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο.  

 

8. Η αγσγή ηεο παξαγξάθνπ 7 ζηξέθεηαη θαηά ηεο εηαηξείαο θαη αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία 

ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ή, αλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε 

δεκνζηφηεηα, απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην Γ.Δ.ΜΗ.. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο αζθείηαη θαη ε 

αγσγή απνδεκίσζεο ηεο παξαγξάθνπ 4.  

 

9. Οη ελάγνληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ φηη, ηφζν θαηά ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο φζν 

θαη θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ησλ πξνηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 

237 ΚΠνιΓ, έρνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ην δηθαίσκα λα αζθήζνπλ ηελ αγσγή. Αλ 

κεηά ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο νη ελάγνληεο κέηνρνη κεηαβηβάζνπλ φιεο ηηο κεηνρέο ή κέξνο 

ηνχησλ, ψζηε θαηά ην ρξφλν θαηάζεζεο ησλ πξνηάζεσλ λα κελ ζπγθεληξψλνπλ πιένλ ηα 

πνζνζηά ηεο παξαγξάθνπ 3, νη ελάγνληεο κέηνρνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ κε ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4.  

 

10. Η αθχξσζε ηεο απφθαζεο ηζρχεη έλαληη πάλησλ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα 

ιάβεη ηα κέηξα πνπ επηβάιιεη ε θαηάζηαζε ε νπνία πξνέθπςε απφ ηελ αθχξσζε. ε θάζε 

πεξίπησζε δε ζίγνληαη ηα δηθαηψκαηα ηξίησλ πνπ απνθηήζεθαλ κε απφθαζε πνπ αθπξψζεθε 

ή κε πξάμε πνπ δηελεξγήζεθε κε βάζε ηελ απφθαζε απηή, εθηφο αλ ν ηξίηνο γλψξηδε ή 

αγλννχζε απφ βαξηά ακέιεηα ην ειάηησκα ηεο απφθαζεο.  

 

11. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη αζθαιηζηηθά κέηξα θαη πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο 

αγσγήο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε αγσγή πξέπεη λα αζθεζεί κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο 

απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο πνπ δηέηαμε ηα αζθαιηζηηθά κέηξα, δηαθνξεηηθά ηα 

αζθαιηζηηθά κέηξα αίξνληαη απηνδηθαίσο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αγσγή 

αζθεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 8. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηαηάμεη θαη ηελ πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηεο απφθαζεο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα 

ππνρξεψζεη ηνπο αηηνχληεο ζε παξνρή εγγχεζεο, ζηαζκίδνληαο ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ 

αηηνχλησλ ηελ αλαζηνιή θαη ηε δεκία ηεο εηαηξείαο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ 

αλαζηνιή απηή.  

 

12. Η αθπξσζία απφθαζεο δελ εκπνδίδεη ηελ θαηαρψξηζε ηεο ηειεπηαίαο ζην Γ.Δ.ΜΗ.. Η 

αγσγή αθχξσζεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη θαηαρσξηζζεί ζην Γ.Δ.ΜΗ., ε 

δηθαζηηθή απφθαζε παληφο βαζκνχ δηθαηνδνζίαο πνπ απαγγέιιεη ηελ αθχξσζή ηεο θαη ε 
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δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία δηαηάζζνληαη αζθαιηζηηθά κέηξα ή αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ηεο 

ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 138. Αθπξόηεηα απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππήξμε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ην πεξηερφκελν ηεο 

απφθαζήο ηεο είλαη αληίζεην ζην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, ε απφθαζε είλαη άθπξε.  

 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ζεσξείηαη φηη ζπγθιήζεθε ε γεληθή 

ζπλέιεπζε, αλ ππήξμε πξφζθιεζή ηεο πξνεξρφκελε απφ ηελ εηαηξεία θαη πεξηέρνπζα 

ηνπιάρηζηνλ έλδεημε ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ ηφπνπ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ε πξφζθιεζε 

απηή δεκνζηεχζεθε θαηά ηνλ λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ. Χο πξνεξρφκελε απφ ηελ εηαηξεία 

ζεσξείηαη ε πξφζθιεζε φηαλ έρεη γίλεη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή κέινο ηνπ ή θαη απφ ηα 

πξφζσπα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 141.  

 

3. Η πξνβνιή αθπξφηεηαο εθ κέξνπο κεηφρνπ ιφγσ έιιεηςεο ζχγθιεζεο ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο δελ είλαη επηηξεπηή, αλ ν κέηνρνο απηφο κεηαγελέζηεξα δήισζε πξνο ηελ 

εηαηξεία εγγξάθσο ή κε δήισζή ηνπ ζηα πξαθηηθά, φηη ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπλεδξίαζε 

λνκίκσο.  

 

4. Η αθπξφηεηα κπνξεί λα πξνβιεζεί απφ θάζε πξφζσπν, κέηνρν ή ηξίην, πνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, δηθαζηηθά ή κε ξεηή έγγξαθε εμψδηθε δήισζή ηνπ πξνο ηελ εηαηξεία, κέζα ζε 

πξνζεζκία ελφο (1) έηνπο απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ή, αλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε 

δεκνζηφηεηα, απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην Γ.Δ.ΜΗ.. Η πξνβνιή ηεο αθπξφηεηαο πξέπεη λα 

αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε απφθαζε θαη λα πεξηγξάθεη ην ιφγν, πνπ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ 

δεινχληνο, πξνθαιεί ηελ αθπξφηεηα. ε πεξίπησζε πνπ κε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ν 

ζθνπφο ηεο εηαηξείαο θαζίζηαηαη παξάλνκνο ή αληηθείκελνο ζηε δεκφζηα ηάμε, θαζψο θαη φηαλ 

απφ ηελ απφθαζε πξνθχπηεη δηαξθήο παξαβίαζε δηαηάμεσλ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ, ε πξνβνιή 

ηεο αθπξφηεηαο δελ ππφθεηηαη ζε πξνζεζκία.  

 

5. Καη’ εμαίξεζε, δελ κπνξεί λα πξνβιεζεί ε αθπξφηεηα απνθάζεσλ κε αληηθείκελν ηελ 

έθδνζε ηίηισλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαρζνχλ ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε ΠΜΓ, κεηά ηελ έλαξμε 

δηαπξαγκάηεπζεο ησλ ηίηισλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθαζε ή, ζε πεξίπησζε έθδνζεο 

ηίηισλ κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο, κεηά ηελ απνθνπή ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. Μέζα ζηελ 

πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 4 θάζε πξφζσπν πνπ ζίγεηαη απφ ηελ απφθαζε κπνξεί λα αμηψζεη 

απφ ηελ εηαηξεία απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο πνπ ππέζηε. Ο πεξηνξηζκφο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ απφ ηελ απφθαζε πξνθχπηεη δηαξθήο παξαβίαζε 

δηαηάμεσλ αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ.  

 

6. Η αθπξφηεηα κπνξεί λα ιεθζεί ππφςε θαη απηεπάγγειηα απφ ην δηθαζηήξην, κέζα ζηελ 

πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 4.  
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7. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη αζθαιηζηηθά κέηξα θαη πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αγσγήο 

πνπ έρεη σο αίηεκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο αθπξφηεηαο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε αγσγή πξέπεη λα αζθεζεί κέζα ζε δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ έθδνζε 

ηεο απφθαζεο πνπ δηέηαμε ηα αζθαιηζηηθά κέηξα, δηαθνξεηηθά ηα αζθαιηζηηθά κέηξα 

αίξνληαη απηνδηθαίσο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αγσγή αζθεζεί κεηά ηελ 

πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη θαη ηελ 

πξνζσξηλή αλαζηνιή ηεο ηζρχνο ηεο απφθαζεο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ππνρξεψζεη ηνπο 

αηηνχληεο ζε παξνρή εγγχεζεο, ζηαζκίδνληαο ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ αηηνχλησλ ηελ 

αλαζηνιή θαη ηε δεκία ηεο εηαηξείαο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηελ αλαζηνιή απηή.  

 

8. Η αγσγή γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο αθπξφηεηαο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη 

θαηαρσξηζζεί ζην Γ.Δ.ΜΗ., ε δηθαζηηθή απφθαζε παληφο βαζκνχ δηθαηνδνζίαο πνπ 

αλαγλσξίδεη ηελ αθπξφηεηά ηεο θαη ε δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία δηαηάζζνληαη 

αζθαιηζηηθά κέηξα ή αλαζηέιιεηαη ε ηζρχο ηεο ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 139. Αλππόζηαηεο απνθάζεηο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 137 θαη 138 δελ εθαξκφδνληαη ζηηο αλππφζηαηεο απνθάζεηο.  

 

2. Μηα απφθαζε είλαη αλππφζηαηε φηαλ ζηε ςεθνθνξία ζπκκεηέρνπλ πξφζσπα, ηα νπνία ζην 

ζχλνιφ ηνπο: α) δελ είραλ κεηνρηθή ηδηφηεηα, ή β) είραλ αξπζζεί ην δηθαίσκα ςήθνπ απφ 

πξφζσπα πνπ δελ είραλ κεηνρηθή ηδηφηεηα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 140. Διαηηώκαηα απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη κε άιιν ηξόπν - Κείκελν 

λόκνπ 

 

1. ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ρσξίο ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 135, νη 

δηαηάμεηο γηα ηελ αθπξσζία θαη ηελ αθπξφηεηα ησλ απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

άξζξσλ 137 θαη 138 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.  

 

2. ηελ πεξίπησζε πξνζππνγξαθήο πξαθηηθνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 136, ε απφθαζε είλαη 

αλππφζηαηε, αλ δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο δηάηαμεο απηήο. Απφθαζε πνπ 

ιακβάλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ θαη αληίθεηηαη ζην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ είλαη άθπξε. Οη 

παξάγξαθνη 4 έσο 8 ηνπ άξζξνπ 138 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο.  
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ΣΜΗΜΑ ΟΓΓΟΟ  

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ 

 

Αξζξν 141. πιινγηθά θαη αηνκηθά δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 

ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ πξφεδξν ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Η αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αλ δελ 

ζπγθιεζεί γεληθή ζπλέιεπζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 

επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε 

δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο ζπλεδξίαζεο, 

θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. Η απφθαζε δελ πξνζβάιιεηαη κε έλδηθα κέζα. Σν δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ζπγθαιεί ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ή θάλεη ρξήζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 135, εθηφο αλ νη αηηνχληεο κέηνρνη απέθιεηζαλ ηελ ηειεπηαία 

απηή δπλαηφηεηα.  

 

2. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σα 

πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 122, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

ε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ε αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή 

πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην 

απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε 

δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε 

ησλ κεηφρσλ ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην 

απφθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 4 

ηνπ άξζξνπ 123. Σφζν ζε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά φζν θαη ζε 

εηαηξείεο ρσξίο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, αλ ηα ζέκαηα απηά δελ 

δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηε δεκνζίεπζε, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, κε δαπάλε ηεο εηαηξείαο.  

 

3. ε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ζρέδηα 

απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αξρηθή ή ηελ ηπρφλ αλαζεσξεκέλε 
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εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η ζρεηηθή αίηεζε πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηα 

ζρέδηα δε απνθάζεσλ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 

3 ηνπ άξζξνπ 123, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο.  

 

4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε αηηηνιφγεζε θαη κε 

ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 

θαη 3, αληίζηνηρα, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν ή ηα 

ρξεζηά ήζε.  

 

5. Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ν πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κία κφλν 

θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα 

ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ 

κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε 

ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. Η χζηεξα απφ αλαβνιή γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο 

πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο 

πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ. ηε ζπλέιεπζε απηή κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη, 

ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηππψζεσλ ζπκκεηνρήο. Δπί εηαηξεηψλ κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 124.  

 

6. Ύζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη, φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

δηαηίζεληαη ήδε ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη 

απαληήζεσλ. Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε 

θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε 

παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο κε απηνχο. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ 

ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 ή 80. ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην 

ίδην πεξηερφκελν.  

 

7. Ύζηεξα απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία κέζα ζηελ πξνζεζκία ηεο 

παξαγξάθνπ 6, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο 

εηαηξείαο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα 

απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα 

είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 ή 80, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή.  
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8. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 6 θαη 7 ηνπ παξφληνο, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην 

βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο εθ κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ παξνρήο ησλ 

πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην δηθαζηήξην κε απφθαζή ηνπ, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. Με ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη 

ηελ εηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. Η απφθαζε δελ πξνζβάιιεηαη κε 

έλδηθα κέζα.  

 

9. Ύζηεξα απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ε ςεθνθνξία ζε θάπνην ζέκα ή ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ελεξγείηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία.  

 

10. Ύζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, ππνβαιιφκελε θαηά πάληα ρξφλν, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην νθείιεη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο λα πιεξνθνξήζεη ην κέηνρν γηα ην 

χςνο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, ηηο θαηεγνξίεο ησλ κεηνρψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε θαηεγνξίαο, ηδίσο πξνλνκηνχρσλ, κε ηα δηθαηψκαηα πνπ θάζε 

θαηεγνξία παξέρεη, θαζψο θαη ηηο ηπρφλ δεζκεπκέλεο κεηνρέο, ηφζν θαηά ηνλ αξηζκφ ηνπο φζν 

θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνβιέπνληαη. Ο κέηνρνο ζα δηθαηνχηαη επίζεο λα πιεξνθνξεζεί 

πφζεο θαη ηη είδνπο κεηνρέο δηαζέηεη ν ίδηνο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην βηβιίν κεηφρσλ. 

Αλ νη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο είλαη ήδε αλαξηεκέλεο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο, δελ 

απαηηείηαη λα παξαζρεζνχλ, ζα πξέπεη φκσο λα ππνδεηρζεί ζην κέηνρν ζε πνην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν κπνξεί λα ηηο αλαδεηήζεη. Η παξνχζα παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηηο εηαηξείεο κε 

εηζεγκέλεο κεηνρέο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά.  

 

11. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ, θάζε κέηνρνο κπνξεί λα 

δεηήζεη λα ηνπ ρνξεγεζεί πίλαθαο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, κε έλδεημε ηνπ 

νλνκαηεπσλχκνπ, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηνπ αξηζκνχ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ. Η εηαηξεία δελ 

ππνρξενχηαη λα πεξηιάβεη ζηνλ πίλαθα κεηφρνπο πνπ θαηέρνπλ κέρξη έλα εθαηνζηφ (1%) ηνπ 

θεθαιαίνπ.  

 

12. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα 

απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ 

ηεο παξαγξάθνπ 6 θαη ηεο παξαγξάθνπ 10, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ 

άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 124. Πξνθεηκέλνπ γηα 

εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά, ε απφδεημε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο 

κπνξεί λα γίλεηαη κε θάζε λφκηκν κέζν θαη πάλησο βάζεη ελεκέξσζεο πνπ ιακβάλεη ε εηαηξεία 

απφ ην θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ, εθφζνλ παξέρεη ππεξεζίεο κεηξψνπ, ή κέζσ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη εγγεγξακκέλσλ δηακεζνιαβεηψλ ζην θεληξηθφ απνζεηήξην ηίηισλ ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε.  

 

13. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα κεηψζεη, φρη φκσο πέξαλ ηνπ κηζνχ, ηα πνζνζηά ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ, ζχκθσλα κε 

ην παξφλ άξζξν.  
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Αξζξν 142. Αίηεζε έθηαθηνπ ειέγρνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Γηθαίσκα λα δεηήζνπλ έθηαθην έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην δηθαζηήξην, πνπ δηθάδεη θαηά 

ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, έρνπλ: 

α) Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. 

β) Η Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, πξνθεηκέλνπ πεξί εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο ή άιινη 

ηίηινη έρνπλ εηζαρζεί ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ΠΜΓ ή έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν δεκφζηαο 

πξνζθνξάο ζην πιαίζην είηε θάιπςεο θεθαιαίνπ είηε δηάζεζεο πθηζηάκελσλ κεηνρψλ.  

 

2. Ο έιεγρνο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 δηαηάζζεηαη, αλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ 

παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή απνθάζεηο ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη κέζα ζε ηξία (3) 

έηε απφ ηελ έγθξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο νπνίαο 

ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο.  

 

3. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ απφ 

ηελ φιε πνξεία απηήο, αιιά θαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο, θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε 

δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή 

δηαρείξηζε. Σν θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα κεηψζεη, φρη φκσο πέξαλ ηνπ κηζνχ, ην πνζνζηφ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ.  

 

4. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη φηη ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 ή 80, δελ δηθαηνινγεί ηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ κε βάζε 

ην παξφλ άξζξν.  

 

5. Δπί ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ κεηφρσλ λα δεηήζνπλ ηνλ έιεγρν εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 11 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 141.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 143. Γηελέξγεηα ηνπ έθηαθηνπ ειέγρνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν δηθαζηήξην αλαζέηεη ηε δηελέξγεηα ηνπ έθηαθηνπ ειέγρνπ ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ νξθσηφ 

ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθή εηαηξεία.  

 

2. Σν δηθαζηήξην, εθηηκψληαο ηηο πεξηζηάζεηο, ηδηαίηεξα ην κέγεζνο ηεο εηαηξείαο, ηηο 

θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο θαη ηηο αλακελφκελεο ειεγθηηθέο εξγαζίεο, κπνξεί, αληί γηα νξθσηφ 
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ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθή εηαηξεία, λα δηνξίζεη σο ειεγθηέο θαηφρνπο άδεηαο Λνγηζηή 

Φνξνηερληθνχ Α΄ ηάμεο ηνπ λ. 2515/1997 (Α΄ 154), νη νπνίνη είλαη κέιε ηνπ Οηθνλνκηθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο λνκηκφηεηαο ή ηεο ρξεζηφηεηαο ηεο δηαρείξηζεο, ην 

δηθαζηήξην κπνξεί λα νξίζεη σο πξφζζεηνπο ειεγθηέο θαη άιια πξφζσπα κε εηδηθέο πξνο ηνχην 

γλψζεηο. Αλ δελ νξίζεη θάηη άιιν ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, νη δηνξηδφκελνη ειεγθηέο έρνπλ 

ηα δηθαηψκαηα πιεξνθφξεζεο θαη ην θαζήθνλ ερεκχζεηαο, πνπ έρνπλ θαη νη ηαθηηθνί ειεγθηέο.  

 

3. ε θάζε πεξίπησζε ε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ νξίδεη θαη ηελ ακνηβή ησλ ειεγθηψλ, ε 

νπνία θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ αηηνχληα κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ. Σν δηθαζηήξην 

φκσο κπνξεί λα επηξξίςεη ζηελ εηαηξεία ην ζχλνιν ή κέξνο ηεο ακνηβήο ησλ ειεγθηψλ ή λα 

νξίζεη φηη ν αηηψλ ζα ηελ πξνθαηαβάιεη θαη ζα ηελ αλαδεηήζεη απφ ηελ εηαηξεία. Η ακνηβή 

ππφθεηηαη ζε αλαζεψξεζε κεηά ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, κε αίηεζε ηνπ ειεγθηή ή ηνπ 

βαξπλφκελνπ κε ηελ θαηαβνιή ηεο.  

 

4. Οη ειεγθηέο νθείινπλ, ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε, λα πεξαηψζνπλ ην έξγν πνπ ηνπο 

αλαηέζεθε θαη λα ππνβάινπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζηελ ειεγρφκελε εηαηξεία θαη ζην πξφζσπν 

πνπ δήηεζε ηνλ έιεγρν. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζέζεη ππφςε ησλ κεηφρσλ 

ηελ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ ην αξγφηεξν ζηελ ακέζσο επφκελε γεληθή ζπλέιεπζε. Αλ ε 

ειεγρφκελε εηαηξεία έρεη κεηνρέο ή άιινπο ηίηινπο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζε ξπζκηδφκελε αγνξά 

ή ΠΜΓ, ή έρνπλ απνηειέζεη αληηθείκελν δεκφζηαο πξνζθνξάο, ζην πιαίζην είηε θάιπςεο 

θεθαιαίνπ είηε δηάζεζεο πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, ε έθζεζε πξέπεη λα ππνβάιιεηαη θαη ζηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. Αλ νη ειεγθηέο δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο πνπ ηηκσξνχληαη πνηληθά, 

νθείινπλ λα ππνβάινπλ ηελ έθζεζή ηνπο θαη ζηελ αξκφδηα εηζαγγειηθή Αξρή.  

 

5. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα ηάμεη πξνζεζκία γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, θαζψο θαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνπο ειεγθηέο πνπ δηνξίζζεθαλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 144. Δλώζεηο κεηόρσλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σα δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο ηνπ παξφληνο λφκνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ θαη απφ ελψζεηο 

κεηφρσλ, ζην φλνκά ηνπο αιιά γηα ινγαξηαζκφ ησλ κειψλ ηνπο, αλ ηα κέιε ηνπο έρνπλ ηνλ 

εθάζηνηε απαηηνχκελν γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ αξηζκφ κεηνρψλ. Χο δηθαηψκαηα 

κεηνςεθίαο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζεσξνχληαη θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ θάζε κέηνρν.  

 

2. Οη ελψζεηο κεηφρσλ κπνξνχλ λα ζπζηαζνχλ απφ κεηφρνπο κίαο ή πεξηζζφηεξσλ 

ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ, έρνπλ ηε κνξθή ζσκαηείνπ, δηεπφκελνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη απνθηνχλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζην Μεηξψν Δλψζεσλ Καηαλαισηψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 2251/1994 (Α΄ 

191). Έλα κήλα πξηλ απφ ηελ άζθεζε ησλ παξαπάλσ δηθαησκάησλ, ε έλσζε πξέπεη λα έρεη 

γλσζηνπνηήζεη ηελ έγθπξε ζχζηαζε θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο ζηελ εηαηξεία, ηεο νπνίαο κέηνρνη 

είλαη ηα κέιε ηεο. ηε δήισζε άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα 
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ησλ κεηφρσλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ αζθείηαη ην δηθαίσκα.  

 

3. Οη παξαπάλσ ελψζεηο κπνξνχλ επίζεο λα παξέρνπλ κέζσ δηαδηθηχνπ πιεξνθνξίεο ζε 

ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ νη κέηνρνη θαη νη επελδπηέο ζηηο εηαηξείεο, γηα ηηο νπνίεο 

έρνπλ ζπζηαζεί θαη λα παξέρνπλ δπλαηφηεηα επψλπκεο ζπλελλφεζεο κεηαμχ ηνχησλ γηα ηελ 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 ελ φςεη ζπγθεθξηκέλεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ.  

 

4. Σα δεηήκαηα ηεο άζθεζεο ησλ δηθαησκάησλ, ηδίσο ηεο ηπρφλ πξνεγνχκελεο δηαβνχιεπζεο 

ησλ κειψλ ηεο έλσζεο, ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ, ηεο ελδερφκελεο αλάγθεο πξνεγνχκελεο 

εηδηθφηεξεο εληνιήο ή αλάθιεζεο ηεο ηειεπηαίαο, ξπζκίδνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

έλσζεο. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο 

θαη Αλάπηπμεο νξίδεηαη εηδηθφηεξα ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ ελψζεσλ απηψλ.  

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΝΑΣΟ-ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΚΑΙ ΔΣΗΙΔ 

ΔΚΘΔΔΙ 

 

Αξζξν 145. Δθαξκνδόκελεο δηάηαμεηο - Κείκελν λόκνπ 

 

Οη εηήζηεο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο 

θαηαξηίδνληαη, ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4308/2014 θαη 

ζχκθσλα κε θάζε άιιε εηδηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα απηά.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 146. Γηελέξγεηα απνγξαθήο – Γιώζζα βηβιίσλ – Δηαηξηθή ρξήζε - Κείκελν 

λόκνπ 

 

1. Καηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε εηαηξεία νθείιεη λα ελεξγήζεη ηελ θαηά ην άξζξν 9 

ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ (Α΄ 206/1910) θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4308/2014 απνγξαθή, εθηφο 

αλ απαιιάζζεηαη απφ ην λφκν. Σελ ίδηα ππνρξέσζε ππέρεη θαη ζην ηέινο θάζε εηαηξηθήο 

ρξήζεο.  

 

2. Όια ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, εθηφο αλ 

επηηξέπεηαη ε ηήξεζή ηνπο θαη ζε άιιε γιψζζα.  
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3. Η εηαηξηθή ρξήζε δελ κπνξεί λα εθηείλεηαη ζε δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ δψδεθα (12) 

κελψλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 147. Τπνγξαθή εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Κείκελν 

λόκνπ 

 

1. Γηα λα ιεθζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε έγθπξε απφθαζε επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, πξέπεη λα έρνπλ 

ππνγξαθεί απφ ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ: α) ηνλ πξφεδξν ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, β) ηνλ δηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν 

θαη, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε 

ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ 

θαη γ) ηνλ θαηά λφκν ππεχζπλν ινγηζηή πηζηνπνηεκέλν απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην 

Διιάδνο θάηνρν άδεηαο Α΄ ηάμεο γηα ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

2. Σα παξαπάλσ πξφζσπα, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ 

θαηάξηηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε.  

 

3. Η εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο θαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 152, ε 

δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, εγθξίλνληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ππνγξάθνληαη 

απφ ηα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ.  

 

4. Οη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο 

θαη, φπνπ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ε ελνπνηεκέλε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ππνγξάθνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηελ επηρείξεζε πνπ ηηο 

θαηαξηίδεη, θαζψο θαη απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 148. Έγθξηζε εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Κείκελν λόκνπ 

 

Οη εηήζηεο θαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ηεο εηαηξείαο πνπ ηηο ζπλέηαμε.  
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Αξζξν 149. Γεκνζίεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη έθζεζεο 

δηαρείξηζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο δεκνζηεχνπλ ζην Γ.Δ.ΜΗ.: α) ηηο λφκηκα εγθεθξηκέλεο απφ ηελ 

ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, β) ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο θαη γ) 

ηε γλψκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο φπνπ απαηηείηαη, κέζα ζε 

είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε. Όπνπ βάζεη ηεο 

πεξίπησζεο 1 ηεο ππνπαξαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (Α΄ 

94) απαηηείηαη γλψκε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθήο εηαηξείαο, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ε έθζεζε δηαρείξηζεο δεκνζηεχνληαη κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν βάζεη 

ησλ νπνίσλ ν νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ε ειεγθηηθή εηαηξεία έρνπλ ζπληάμεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. πλνδεχνληαη επίζεο απφ ην πιήξεο θείκελν ηεο έθζεζεο ειέγρνπ.  

 

2. Οη πνιχ κηθξέο αλψλπκεο εηαηξείεο, εθηφο απφ ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο απνηεινχλ νληφηεηεο 

δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4308/2014, 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο.  

 

3. ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο θαη ζηε 

γλψκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, φπνπ απαηηείηαη, 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πεξί δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηζρχνπλ νη 

πξνζεζκίεο ηεο παξαγξάθνπ 1.  

 

4. Όπνπ βάζεη ηεο δηάηαμεο ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α΄ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 απαηηείηαη γλψκε νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθήο 

εηαηξείαο, νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηε δεκνζηφηεηα, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, κε ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν, κε βάζε ην νπνίν ν 

ειεγθηήο ή νη ειεγθηέο έρνπλ ζπληάμεη ηε ζρεηηθή έθζεζε ειέγρνπ ηνπο. Αλ νη ειεγθηέο έρνπλ 

παξαηεξήζεηο ή αξλνχληαη ηελ έθθξαζε γλψκεο, ην γεγνλφο απηφ πξέπεη λα αλαθέξεηαη θαη 

λα αηηηνινγείηαη ζηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εθηφο αλ απηφ πξνθχπηεη απφ ην 

δεκνζηεπκέλν ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ.  

 

5. Η δεκνζηφηεηα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

6. Γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (ελνπνηεκέλσλ 

ινγαξηαζκψλ) ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο.  

 

7. Οη εηήζηεο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη εθζέζεηο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ησλ νπνίσλ ππνθαηαζηήκαηα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο 17 ηεο παξ. 1 ηνπ 

ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 575/2013 ηεο 26εο Ινπληνπ 2013 ζρεηηθα κε ηηο 

απαηηήζεηο πξνιεπηηθήο επνπηείαο γηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη επηρεηξήζεηο επελδχζεσλ θαη 
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ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 648/2012 (ΔΔ L 176/1), είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ 

Διιάδα, δεκνζηεχνληαη θαη ζηελ Διιάδα, κεηαθξαζκέλεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Η 

δεκνζηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6.  

 

8. Οη ζπληεηαγκέλεο θαηά ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) 

εγθεθξηκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη εγθεθξηκέλεο εηήζηεο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη νη ινηπέο πξνβιεπφκελεο απφ ην λφκν εθζέζεηο ησλ 

εηαηξεηψλ: 

α) δεκνζηεχνληαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13 θαη ζην παξφλ άξζξν, 

β) αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο θαη παξακέλνπλ πξνζβάζηκεο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εηψλ απφ ηελ πξψηε δεκνζίεπζή ηνπο θαη 

γ) εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο κε κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ηνπο εηζεγκέλεο ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά ή ΜΠΓ, θαηαηίζεληαη ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.  

 

9. Αλ νη αλψλπκεο εηαηξείεο, πνπ ζπληάζζνπλ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα 

Γ.Π.Υ.Α., δεκνζηνπνηνχλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν ινγηζηηθά ζηνηρεία, ηα 

δεκνζηνπνηνχκελα ζηνηρεία πξέπεη λα είλαη εθείλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γ.Π.Υ.Α. κε ηελ επηθχιαμε ησλ πξφζζεησλ νηθνλνκηθψλ ή πξφζζεησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πνπ ηπρφλ απαηηνχληαη απφ άιιεο θαλνληζηηθέο αξρέο γηα ηηο εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη θηλεηέο 

αμίεο είλαη εηζεγκέλεο θαη ζε εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή 

αγνξά. Η επζχλε γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε δηάηαμε απηή βαξχλεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 150. Δηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - Κείκελν 

λόκνπ 

 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ππνρξενχηαη θάζε ρξφλν λα ζπληάζζεη θαη λα 

ππνβάιιεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε έθζεζε δηαρείξηζεο.  

 

2.α) Η έθζεζε δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη πξαγκαηηθή απεηθφληζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ 

επηδφζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ 

θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη. 

β) Η απεηθφληζε παξνπζηάδεη ηζνξξνπεκέλε θαη νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ 

επηδφζεσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο, θαηάιιειε γηα ηελ θιίκαθα 

θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εηαηξείαο. 

γ) ην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηεο εηαηξείαο, ησλ επηδφζεσλ ή 

ηεο ζέζεο ηεο, ε αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη ηφζν ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φζν θαη, φπνπ 

ελδείθλπηαη, κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο βαζηθνχο δείθηεο επηδφζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

πεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα. ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο απηήο, ε έθζεζε δηαρείξηζεο 

πεξηιακβάλεη, φπνπ ελδείθλπηαη, αλαθνξέο θαη πξφζζεηεο εμεγήζεηο γηα ηα πνζά πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.  
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3. Η έθζεζε δηαρείξηζεο αλαθέξεη επίζεο:  

α) ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ηεο εηαηξείαο, 

β) ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη αλάπηπμεο, 

γ) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθηεζε ηδίσλ κεηνρψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 50, 

δ) ηελ χπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο θαη  

ε) ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ απφ ηελ εηαηξεία θαη εθφζνλ είλαη 

νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο: 

αα) ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηελ αληηζηάζκηζε 

θάζε ζεκαληηθνχ ηχπνπ πξνβιεπφκελεο ζπλαιιαγήο γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο θαη 

ββ) ηελ έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, 

ζηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο θαη ζηνλ θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ.  

 

4. Οη πνιχ κηθξέο αλψλπκεο εηαηξείεο, εθηφο απφ ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο νη νπνίεο απνηεινχλ 

νληφηεηεο δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4308/2014 (Α΄ 251), εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαξηίδνπλ έθζεζε δηαρείξηζεο 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ελδείμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 

ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλνληαη ζην πξνζάξηεκα.  

 

5. Πνιχ κηθξέο αλψλπκεο εηαηξείεο, εθηφο απφ ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο νη νπνίεο απνηεινχλ 

νληφηεηεο δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4308/2014, νη νπνίεο ζπληάζζνπλ έθζεζε δηαρείξηζεο, εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο φζνλ αθνξά ηε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.  

 

6. Αλ ε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ δελ πεξηιακβάλεη ηηο 

παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, επηβάιινληαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νη πνηλέο ηνπ 

άξζξνπ 179.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 151. Με ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη κεγάιεο αλψλπκεο εηαηξείεο νη νπνίεο απνηεινχλ νληφηεηεο δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4308/2014, θαη νη νπνίεο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο, ππεξβαίλνπλ ην κέζν αξηζκφ ησλ πεληαθνζίσλ 

(500) εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πεξηιακβάλνπλ ζηελ έθζεζε 

δηαρείξηζεο κία κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο, ζην βαζκφ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, ηεο ζέζεο θαη ηνπ αληίθηππνπ ησλ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζε ζρέζε, ηνπιάρηζηνλ, κε πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά 

ζέκαηα, ην ζεβαζκφ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη 

κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε δσξνδνθία. ηελ θαηάζηαζε απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

α) ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηεο εηαηξείαο, 

β) πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία ζε ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ ζέκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ δένπζαο επηκέιεηαο πνπ εθαξκφδεη,  

γ) ηα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ, 

δ) νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ ζέκαηα θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε θαη αλαινγηθά, ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεψλ ηεο, ησλ πξντφλησλ ηεο ή ησλ ππεξεζηψλ ηεο, ηα νπνία είλαη 

πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ε εηαηξεία δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, 

ε) κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα επηρεηξήζεσλ. Όηαλ ε εηαηξεία δελ αζθεί πνιηηηθέο ζε ζρέζε κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ 

ηα ελ ιφγσ ζέκαηα, ε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη ζαθή θαη 

αηηηνινγεκέλε εμήγεζε γηα ηελ απνπζία ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ. Η κε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη επίζεο, φπνπ ελδείθλπηαη, αλαθνξέο θαη πξφζζεηεο εμεγήζεηο γηα ηα 

πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο 

κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επηθείκελεο εμειίμεηο ή ζέκαηα ζε 

δηαπξαγκάηεπζε φηαλ, θαηά ηε δεφλησο αηηηνινγεκέλε γλψκε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη πνπ ππέρνπλ ζρεηηθψο 

ζπιινγηθή επζχλε ηεο ελ ιφγσ γλψκεο, ε δεκνζηνπνίεζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζα 

έβιαπηε ζνβαξά ηελ εκπνξηθή ζέζε ηεο εηαηξείαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξάιεηςε απηή 

δελ εκπνδίδεη ηελ νξζή θαη ηζνξξνπεκέλε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, ηεο ζέζεο 

θαη ηνπ αληίθηππνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. Γηα ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε 

εζληθά πιαίζηα, πιαίζηα βαζηζκέλα ζηελ Έλσζε ή δηεζλή πιαίζηα θαη, ζηελ πεξίπησζε απηή, νη 

εηαηξείεο δηεπθξηλίδνπλ ζε πνηα πιαίζηα βαζίζηεθαλ.  

 

2. Οη εηαηξείεο πνπ εθπιεξψλνπλ ηελ ππνρξέσζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο ζεσξείηαη 

φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε πνπ αθνξά ηελ αλάιπζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 150.  

 

3. Αλψλπκε εηαηξεία, ε νπνία είλαη ζπγαηξηθή, απαιιάζζεηαη απφ ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, αλ απηή θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο ή ζηε ρσξηζηή έθζεζε άιιεο εηαηξείαο.  

 

4. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ε ειεγθηηθή εηαηξεία εμεηάδνπλ αλ έρεη ππνβιεζεί ε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 152. Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο - Κείκελν λόκνπ 
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1. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο κε θηλεηέο αμίεο δεθηέο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζε ξπζκηδφκελε αγνξά 

πεξηιακβάλνπλ ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο πνπ ζπληάζζνπλ θαη δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Η δήισζε απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη σο εηδηθφ ηκήκα ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο 

θαη πεξηέρεη ηηο εμήο, ηνπιάρηζηνλ, πιεξνθνξίεο: 

α) παξαπνκπή, θαηά πεξίπησζε, ζηα αθφινπζα: 

αα) ζηνλ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ζηνλ νπνίν ππφθεηηαη ε εηαηξεία, 

ββ) ζηνλ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηνλ νπνίν ε εηαηξεία έρεη νηθεηνζειψο απνθαζίζεη 

λα εθαξκφδεη,  

γγ) ζε θάζε ζρεηηθή πιεξνθνξία γηα ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδνληαη 

πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

Αλ γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ αα΄ ή ββ΄, ε 

εηαηξεία επηζεκαίλεη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν δηαηίζεληαη ζην θνηλφ ηα ζρεηηθά έγγξαθα. Αλ 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο ππνπεξίπησζεο γγ΄, ε εηαηξεία δεκνζηνπνηεί ζηνηρεία 

γηα ηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη, 

β) αλ ε εηαηξεία απνθιίλεη απφ ηνλ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

ππνπεξηπηψζεηο αα΄ ή ββ΄ ηεο πεξίπησζεο α΄, παξαζέηεη ηα κέξε ηνπ θψδηθα εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο απφ ηα νπνία απνθιίλεη θαη ζρεηηθή αηηηνιφγεζε ησλ ιφγσλ απφθιηζεο. Αλ ε 

εηαηξεία δελ εθαξκφδεη θακία απφ ηηο δηαηάμεηο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

ππνπεξηπηψζεηο αα΄ ή ββ΄ ηεο πεξίπησζεο α΄, παξέρεη εηδηθή αηηηνιφγεζε γηα ηε κε 

εθαξκνγή, 

γ) πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη 

δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

δ) ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ απαηηνχληαη θαηά ηηο πεξηπηψζεηο γ΄, δ΄, ζη΄, ε΄ θαη ζ΄ ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Οδεγίαο 2004/25/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 21εο Απξηιίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο, εθφζνλ ε 

εηαηξεία ππάγεηαη ζηελ ελ ιφγσ Οδεγία, 

ε) ηε ζχλζεζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ 

νξγάλσλ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπο, 

ζη) πεξηγξαθή ηεο πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ πνιπκνξθία πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηα δηνηθεηηθά, 

δηαρεηξηζηηθά θαη επνπηηθά φξγαλα ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά πηπρέο φπσο, ελδεηθηηθά, ε 

ειηθία, ην θχιν ή ην εθπαηδεπηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ ηζηνξηθφ ησλ κειψλ, νη ζηφρνη ηεο ελ 

ιφγσ πνιηηηθήο γηα ηελ πνιπκνξθία, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφζηεθε θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. Αλ δελ εθαξκφδεηαη ηέηνηα πνιηηηθή, ε δήισζε 

πεξηιακβάλεη εηδηθή αηηηνιφγεζε ηνπ ιφγνπ κε εθαξκνγήο.  

 

2. Οη απαηηνχκελεο απφ ηελ παξάγξαθν 1 πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα παξέρνληαη σο εμήο: 

α) ζε ρσξηζηή έθζεζε πνπ δεκνζηεχεηαη καδί κε ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 150 ή 

β) ζε έγγξαθν πνπ δηαηίζεηαη γηα ην θνηλφ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο θαη ζην νπνίν γίλεηαη 

ζρεηηθή αλαθνξά ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο. 

ηε ρσξηζηή έθζεζε ή ζην έγγξαθν ησλ πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄ αληίζηνηρα κπνξεί λα 

πεξηέρεηαη αλαθνξά ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ηα απαηηνχκελα απφ ηελ 

πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία.  

 

3. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ε ειεγθηηθή εηαηξεία δηαηππψλνπλ γλψκε, ζχκθσλα κε ηελ 

ππνπεξίπησζε γ΄ ηεο πεξίπησζεο 5 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξαγξάθνπ Α΄ ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4336/2015 (Α΄ 94) γηα ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ειέγρνπλ αλ έρνπλ παξαζρεζεί ηα 
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πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, β΄, ε΄ θαη ζη΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1.  

 

4. Η πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ εθαξκφδεηαη ζε κηθξέο ή κεζαίεο εηαηξείεο.  

 

5. Αλ ε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο δελ πεξηιακβάλεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, 

επηβάιινληαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 179.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 153. Δηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο θαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο επί 

ελνπνηεκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ εκπίπηνπλ νη φκηινη επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη 

έρνπλ ππνρξέσζε ζχληαμεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξα 

31, 32 θαη 33 ηνπ λ. 4308/2014.  

 

2. ηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο αλαθέξνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηεί ην άξζξν 

150, ηνπιάρηζηνλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ πνπ ππαγνξεχνληαη 

απφ ηηο ηδηνκνξθίεο ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ζε ζρέζε κε ηελ έθζεζε 

δηαρείξηζεο, θαηά ηξφπν πνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ εθηίκεζε ηεο ζέζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε. Η δηάηαμε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ δελ ζίγεη ηελ ππνρξέσζε αλαθνξάο άιισλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

θείκελε λνκνζεζία.  

 

3. ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 150 εθαξκφδνληαη νη εμήο 

πξνζαξκνγέο: 

α) Όζνλ αθνξά ηηο απνθηεζείζεο κεηνρέο ή κεξίδηα, ε ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο 

πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ νλνκαζηηθή αμία, ή ειιείςεη νλνκαζηηθήο αμίαο, ηελ 

εζσηεξηθή ινγηζηηθή αμία ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ή κεξηδίσλ ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο πνπ 

θαηέρνληαη είηε απφ ηελ ίδηα κεηξηθή εηαηξεία είηε απφ ζπγαηξηθέο ηεο εηαηξείαο απηήο ηεο 

κεηξηθήο εηαηξείαο είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί επ’ νλφκαηί ηνπ αιιά γηα ινγαξηαζκφ 

νπνηαζδήπνηε απφ ηηο εηαηξείεο απηέο. 

β) φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ε δήισζε 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο αλαθέξεη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε.  

 

4. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθηφο απφ ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο απαηηείηαη θαη ελνπνηεκέλε έθζεζε 

δηαρείξηζεο, νη δχν εθζέζεηο κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη κε κνξθή εληαίαο έθζεζεο.  

 

5. Αλ ε ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο δελ πεξηιακβάλεη ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο, 

επηβάιινληαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 179.  
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Αξζξν 154. Δλνπνηεκέλε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε - Κείκελν λόκνπ 

 

1.α) Οη νληφηεηεο δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4308/2014, πνπ είλαη κεηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο κεγάινπ νκίινπ, ν νπνίνο, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπ ζε ελνπνηεκέλε βάζε, ππεξβαίλεη ηνλ κέζν 

αξηζκφ ησλ πεληαθνζίσλ (500) εξγαδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, 

πεξηιακβάλνπλ ζηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο ελνπνηεκέλε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε πνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο, ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, ηεο ζέζεο θαη ηνπ αληίθηππνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζε ζρέζε, 

ηνπιάρηζηνλ, κε πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα, ην ζεβαζκφ ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο θαη κε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε 

δσξνδνθία, φπνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

αα) ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηνπ νκίινπ, 

ββ) πεξηγξαθή ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδεη ν φκηινο ζε ζρέζε κε ηα ελ ιφγσ ζέκαηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηαδηθαζηψλ δένπζαο επηκέιεηαο πνπ εθαξκφδεη, 

γγ) ην απνηέιεζκα ησλ ελ ιφγσ πνιηηηθψλ, 

δδ) νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηα ελ ιφγσ ζέκαηα θαη πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε θαη αλαινγηθά, ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεψλ ηνπ, ησλ πξντφλησλ ηνπ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, ηα νπνία είλαη 

πηζαλφλ λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηνπο ελ ιφγσ ηνκείο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν ν φκηινο δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο θηλδχλνπο, 

εε) κε ρξεκαηννηθνλνκηθνί βαζηθνί δείθηεο επηδφζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα επηρεηξήζεσλ, 

ζηζη) αλαθνξά θαη πξφζζεηεο εμεγήζεηο γηα ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπνπ ελδείθλπηαη. 

β) ε πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηηθφο φκηινο δελ εθαξκφδεη νπνηαδήπνηε πνιηηηθή ζε ζρέζε 

κε έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα ζέκαηα ηεο πεξίπησζεο α΄, παξέρεηαη ζρεηηθή εηδηθή 

αηηηνιφγεζε. 

γ) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα παξαιεηθζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επηθείκελεο 

εμειίμεηο ή ζέκαηα ππφ δηαπξαγκάηεπζε φηαλ, θαηά ηε δεφλησο αηηηνινγεκέλε γλψκε ησλ 

κειψλ ησλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ θαη επνπηηθψλ νξγάλσλ, πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο θαη πνπ ππέρνπλ ζρεηηθψο ζπιινγηθή επζχλε ηεο ελ ιφγσ γλψκεο, ε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ ζα έβιαπηε ζνβαξά ηελ εκπνξηθή ζέζε ηνπ νκίινπ, 

κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξάιεηςε απηή δελ εκπνδίδεη ηελ νξζή θαη ηζνξξνπεκέλε 

θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, ηεο ζέζεο θαη ηνπ αληίθηππνπ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ νκίινπ. 

δ) Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε απαίηεζε γηα δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο 

πεξίπησζεο α΄, ε κεηξηθή αλψλπκε εηαηξεία κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε εζληθά πιαίζηα, πιαίζηα 

βαζηζκέλα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή δηεζλή πιαίζηα αξθεί λα δειψλεη ζε πνηα πιαίζηα 

βαζίζηεθε.  

 

2. Μεηξηθή εηαηξεία πνπ εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 
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ζεσξείηαη φηη έρεη εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε πνπ αθνξά ηελ αλάιπζε κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 150.  

 

3. Μεηξηθή εηαηξεία πνπ είλαη επίζεο ζπγαηξηθή εηαηξεία ηξίηεο απαιιάζζεηαη απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, εθφζνλ ε ελ ιφγσ κεηξηθή εηαηξεία θαη νη 

ζπγαηξηθέο ηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο ηξίηεο 

εηαηξείαο, ε νπνία ζπληάζζεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Σν γεγνλφο 

απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο απαιιαζζφκελεο. Οκνίσο ζηελ 

έθζεζε δηαρείξηζεο ηεο απαιιαζζφκελεο ζα πξέπεη λα δίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δεκνζίεπζε ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηεο ηξίηεο εηαηξείαο.  

 

4. Ο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ε ειεγθηηθή εηαηξεία εμεηάδεη αλ έρεη ππνβιεζεί ε 

ελνπνηεκέλε κε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ αλαθέξεηαη ζηε παξάγξαθν 1.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 155. Έθζεζε πιεξσκώλ πξνο θπβεξλήζεηο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ νη εμήο νξηζκνί: 

α) Χο «αλψλπκε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία» λνείηαη ε 

αλψλπκε εηαηξεία πνπ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν κε ηελ αλαδήηεζε, ηελ εμεξεχλεζε, ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμφξπμε 

θνηηαζκάησλ κεηαιιεπκάησλ, πεηξειαίνπ, θπζηθνχ αεξίνπ ή άιισλ πιηθψλ, ζην πιαίζην ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα Β θιάδνη 05 έσο 08 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1893/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2006, γηα ηε ζέζπηζε ηεο ζηαηηζηηθήο ηαμηλφκεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ NACEΑλαζεψξεζε 2. 

β) Χο «αλψλπκε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ πινηφκεζε πξσηνγελψλ δαζψλ» 

λνείηαη ε αλψλπκε εηαηξεία πνπ αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

ζηνλ ηνκέα Α, Γηαίξεζε 02, θιάδνο 2.2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1893/2006, 

ζε πξσηνγελή δάζε. 

γ) Χο «θπβέξλεζε» λνείηαη ε θεληξηθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή θπβέξλεζε θξάηνπο κέινπο ή 

ηξίηεο ρψξαο. Η ελ ιφγσ θεληξηθή, πεξηθεξεηαθή ή ηνπηθή θπβέξλεζε έρεη ππφ ηνλ έιεγρφ ηεο 

ππεξεζίεο, νξγαληζκνχο ή νκίινπο επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη ππνρξενχληαη ζε ζχληαμε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 31, 32 θαη 33 ηνπ λ. 

4308/2014. 

δ) Χο «έξγν» λννχληαη νη ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δηέπνληαη απφ εληαία ζχκβαζε, 

άδεηα, κίζζσζε, παξαρψξεζε ή παξεκθεξείο λνκηθέο ζπκθσλίεο θαη απνηεινχλ ηε βάζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ πιεξσκήο πξνο κία θπβέξλεζε. Δληνχηνηο, αλ πνιιαπιέο ζπκθσλίεο 

αιιεινζπλδένληαη νπζησδψο, ηφηε ζεσξνχληαη έξγν. 

ε) Χο «πιεξσκή» λνείηαη ε παξνρή ε νπνία θαηαβάιιεηαη, ζε ρξήκαηα ή ζε είδνο, γηα 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα ζεκεία 1 θαη 2 ησλ αθφινπζσλ εηδψλ: 

αα) δηθαηψκαηα παξαγσγήο, 
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ββ) θφξνη πνπ επηβάιινληαη επί ηνπ εηζνδήκαηνο, ηεο παξαγσγήο ή ησλ θεξδψλ ησλ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, αιιά εμαηξνχληαη νη θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζηελ θαηαλάισζε, φπσο 

θφξνη πξνζηηζέκελεο αμίαο, νη θφξνη εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ή νη θφξνη επί ησλ 

πσιήζεσλ, 

γγ) δηθαηψκαηα,  

δδ) κεξίζκαηα, 

εε) πξηκ ππνγξαθήο, εληνπηζκνχ θαη παξαγσγηθφηεηαο, 

ζηζη) ηέιε έθδνζεο αδεηψλ, ηέιε εθκίζζσζεο, ηέιε εηζφδνπ θαη ινηπά δεηήκαηα ζρεηηθά κε 

άδεηεο ή/θαη παξαρσξήζεηο θαη 

δδ) πιεξσκέο γηα βειηηψζεηο ππνδνκψλ.  

 

2. Οη κεγάιεο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία ή 

ζηελ πινηφκεζε πξσηνγελψλ δαζψλ νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ θαη λα δεκνζηεχνπλ ζε εηήζηα 

βάζε έθζεζε γηα ηηο πιεξσκέο πνπ θαηαβάιινπλ πξνο θπβεξλήζεηο.  

 

3. Η ππνρξέσζε απηή δελ ηζρχεη γηα αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο είλαη ζπγαηξηθέο ή 

κεηξηθέο, εθφζνλ πιεξνχληαη ακθφηεξεο νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) ε κεηξηθή εηαηξεία δηέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

β) νη πιεξσκέο πξνο θπβεξλήζεηο ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε 

γηα πιεξσκέο πξνο θπβεξλήζεηο πνπ θαηαξηίδεη ε ελ ιφγσ κεηξηθή αλψλπκε εηαηξεία, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 156.  

 

4. Γελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ έθζεζε νη πιεξσκέο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηηο 100.000 επξψ 

εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο είηε θαηαβάιινληαη εληαία είηε σο ζεηξά ζπλαθψλ πιεξσκψλ.  

 

5. Η έθζεζε αλαθέξεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ 

έηνο: 

α) ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ πιεξσκψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζε θάζε θπβέξλεζε, 

β) ην ζπλνιηθφ πνζφ αλά είδνο πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη ζηηο ππνπεξηπηψζεηο αα΄ έσο δδ΄ ηεο 

πεξηπησζεο ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1, πνπ θαηαβάιιεηαη ζε θάζε θπβέξλεζε, 

γ) εθφζνλ νη πιεξσκέο απηέο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα έξγα, ην ζπλνιηθφ πνζφ αλά είδνο 

πιεξσκήο, φπσο νξίδεηαη ζηηο ππνπεξηπψζεηο. αα΄ έσο δδ΄ ηεο πεξίπησζεο ε΄ηεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 γηα θάζε έξγν θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ πιεξσκψλ γηα θάζε έξγν. 

Οη πιεξσκέο ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο ππέρεη σο νληφηεηα κπνξνχλ 

λα δεκνζηνπνηνχληαη ζε επίπεδν νληφηεηαο θαη φρη ζε επίπεδν έξγνπ.  

 

6. ε πεξίπησζε θαηαβνιήο πιεξσκψλ ζε είδνο πξνο θπβεξλήζεηο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

ππνβάιινληαη βάζεη αμίαο θαη, θαηά πεξίπησζε, φγθνπ. Παξέρνληαη επεμεγεκαηηθέο 

ζεκεηψζεηο πξνο απνζαθήληζε ηνπ ηξφπνπ θαζνξηζκνχ ηεο αμίαο ηνπο.  

 

7. Η δεκνζηνπνίεζε ησλ πιεξσκψλ, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, αληηθαηνπηξίδεη ηελ νπζία 

θαη φρη ηε κνξθή ηεο πιεξσκήο ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη πιεξσκέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο 

δελ κπνξνχλ λα δηαρσξίδνληαη ή λα ζπγθεληξψλνληαη ηερλεηά, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο.  

 

8. Η έθζεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 δεκνζηεχεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 149.  

 

9. Σα κέιε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ κηαο αλψλπκεο εηαηξείαο, πνπ ελεξγνχλ ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, έρνπλ θαζήθνλ λα εμαζθαιίδνπλ, φζν γλσξίδνπλ θαη κπνξνχλ θαιχηεξα, 
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φηη ε έθζεζε γηα ηηο πιεξσκέο πξνο θπβεξλήζεηο θαηαξηίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη, ζχκθσλα κε 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 156. Δλνπνηεκέλε έθζεζε πιεξσκώλ ζε θπβεξλήζεηο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη φκηινη επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη έρνπλ ππνρξέσζε ζχληαμεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 31 θαη 32 ηνπ λ. 4308/2014 θαη νη νληφηεηεο 

δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4308/2014, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εμνξπθηηθή βηνκεραλία ή ζηελ πινηφκεζε πξσηνγελψλ δαζψλ 

νθείινπλ λα θαηαξηίδνπλ ελνπνηεκέλε έθζεζε γηα πιεξσκέο πξνο θπβεξλήζεηο αλ ε κεηξηθή 

αλψλπκε εηαηξεία βαξχλεηαη κε ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 32 έσο 36 ηνπ λ. 4308/2014. Μεηξηθή 

αλψλπκε εηαηξεία ζεσξείηαη φηη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ εμνξπθηηθφ θιάδν ή ζηελ πινηφκεζε 

πξσηνγελψλ δαζψλ, εθφζνλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ εμνξπθηηθφ θιάδν ή ζηελ πινηνκία πξσηνγελψλ δαζψλ. Η 

ελνπνηεκέλε έθζεζε πεξηιακβάλεη κφλν ηηο πιεξσκέο πνπ απνξξένπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο 

εμφξπμεο θαη πινηφκεζεο πξσηνγελψλ δαζψλ.  

 

2. Η ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο ηεο παξαγξάθνπ 1 δελ ηζρχεη γηα: 

α) κεηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο κηθξψλ νκίισλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 1 

ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4308/2014, εθηφο αλ θάπνηα ζπλδεδεκέλε εηαηξεία είλαη νληφηεηα 

δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, 

β) κεηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο κεζαίσλ νκίισλ, θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 

ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ. 4308/2014, εθηφο αλ θάπνηα ζπλδεδεκέλε εηαηξεία είλαη νληφηεηα 

δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο θαη 

γ) κεηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ δηέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία θξάηνπο-κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη νπνίεο είλαη ηαπηφρξνλα ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο, αλ ε δηθή ηνπο 

κεηξηθή εηαηξεία δηέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία θξάηνπο-κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

3. Γελ απαηηείηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη εηαηξεία, πεξηιακβαλνκέλεο θαη εηαηξείαο δεκφζηνπ 

ελδηαθέξνληνο, ζε ελνπνηεκέλε έθζεζε γηα πιεξσκέο πξνο θπβεξλήζεηο εθφζνλ πιεξνχηαη 

κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) απζηεξνί θαη δηαξθείο πεξηνξηζκνί ζίγνπλ νπζηαζηηθά ηελ άζθεζε απφ ηε κεηξηθή εηαηξεία 

ησλ δηθαησκάησλ ηεο ζηελ πεξηνπζία ή ζηε δηαρείξηζε απηήο ηεο εηαηξείαο, 

β) ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθά ζπάληεο πεξηπηψζεηο φπνπ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηεο ελνπνηεκέλεο έθζεζεο γηα πιεξσκέο πξνο θπβεξλήζεηο δελ κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ ρσξίο δπζαλάινγα έμνδα ή αδηθαηνιφγεηεο θαζπζηεξήζεηο, 

γ) νη κεηνρέο ή ηα κεξίδηα απηήο ηεο εηαηξείαο θαηέρνληαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηε 

κεηαγελέζηεξε κεηαβίβαζή ηνπο. 

Οη αλσηέξσ εμαηξέζεηο ηζρχνπλ κφλνλ εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ην ζθνπφ ησλ 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/31
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/31
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660


TaxBenefit - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

4. Η έθζεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ δεκνζηεχεηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 149.  

 

5. Σα κέιε ησλ αξκφδησλ νξγάλσλ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, πνπ ελεξγνχλ ζην πιαίζην ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο, έρνπλ ζπιινγηθφ θαζήθνλ λα εμαζθαιίζνπλ, φζν γλσξίδνπλ θαη κπνξνχλ 

θαιχηεξα, φηη ε έθζεζε γηα ηηο πιεξσκέο πξνο θπβεξλήζεηο θαηαξηίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη, 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 157. Κξηηήξηα ηζνδπλακίαο - Κείκελν λόκνπ 

 

Οη πξνβιεπφκελεο ζηα άξζξα 155 θαη 156 αλψλπκεο εηαηξείεο, νη νπνίεο θαηαξηίδνπλ θαη 

δεκνζηνπνηνχλ έθζεζε ζπκκνξθνχκελε κε ηηο απαηηήζεηο ηξίησλ ρσξψλ, νη νπνίεο έρνπλ 

εθηηκεζεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 47 ηεο Οδεγίαο 2013/34 σο ηζνδχλακεο κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ άξζξσλ 155 θαη 156, απαιιάζζνληαη απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ, εθηφο απφ 

ηε δεκνζηφηεηα ζηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε ελ ιφγσ έθζεζε.  

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΚΑΣΟ ΓΙΑΘΔΗ ΚΔΡΓΧΝ 

Αξζξν 158. Κξάηεζε απνζεκαηηθνύ - Κείκελν λόκνπ 

 

Κάζε έηνο αθαηξείηαη ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ γηα 

ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Η αθαίξεζε γηα ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθνχ παχεη λα είλαη 

ππνρξεσηηθή, κφιηο ηνχην θζάζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεθαιαίνπ. Σν ηαθηηθφ 

απνζεκαηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πξηλ απφ θάζε δηαλνκή κεξίζκαηνο πξνο εμίζσζε 

ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 159. Πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκόο δηαλνκήο πνζώλ - Κείκελν λόκνπ 
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1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, δελ κπνξεί λα γίλεη 

νπνηαδήπνηε δηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο, εθφζνλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηειεπηαίαο 

ρξήζεο, ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο (θαζαξή ζέζε), φπσο πξνζδηνξίδνληαη 

ζην λφκν, είλαη ή, χζηεξα απφ ηε δηαλνκή απηή, ζα γίλεη θαηψηεξν απφ ην πνζφ ηνπ 

θεθαιαίνπ, πξνζαπμεκέλνπ κε: (α) ηα απνζεκαηηθά, ησλ νπνίσλ ε δηαλνκή απαγνξεχεηαη απφ 

ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ, (β) ηα ινηπά πηζησηηθά θνλδχιηα ηεο θαζαξήο ζέζεο, ηα νπνία δελ 

επηηξέπεηαη λα δηαλεκεζνχλ, θαη (γ) ηα πνζά ησλ πηζησηηθψλ θνλδπιίσλ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ, πνπ δελ απνηεινχλ πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε. Σν πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην πξνεγνχκελν εδάθην κεηψλεηαη θαηά ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ έρεη 

θαιπθζεί αιιά δελ έρεη θαηαβιεζεί, φηαλ ην ηειεπηαίν δελ εκθαλίδεηαη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ 

ηζνινγηζκνχ.  

 

2. Σν πνζφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο πνπ έρεη ιήμεη, πξνζαπμεκέλν κε ηα θέξδε, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη δελ έρνπλ δηαηεζεί, θαη ηα απνζεκαηηθά γηα ηα 

νπνία επηηξέπεηαη θαη απνθαζίζηεθε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ε δηαλνκή ηνπο, θαη κεησκέλν: 

(α) θαηά ην πνζφ ησλ πηζησηηθψλ θνλδπιίσλ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, πνπ δελ 

απνηεινχλ πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε, (β) θαηά ην πνζφ ησλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ 

θαη (γ) θαηά ηα πνζά πνπ επηβάιιεηαη λα δηαηεζνχλ γηα ην ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθψλ, 

ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ.  

 

3. Η έλλνηα ηεο δηαλνκήο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 πεξηιακβάλεη ηδίσο ηελ θαηαβνιή 

κεξηζκάησλ θαη ηφθσλ απφ κεηνρέο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 160. Καζαξά θέξδε – Γηαλνκή θεξδώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη είλαη ηα 

πξνθχπηνληα θαη’ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο.  

 

2. Σα θαζαξά θέξδε, εθφζνλ θαη ζην κέηξν πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 159, δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαηά ηελ εμήο ζεηξά: 

α) Αθαηξνχληαη ηα πνζά ησλ πηζησηηθψλ θνλδπιίσλ ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, πνπ δελ 

απνηεινχλ πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε. 

β) Αθαηξείηαη ε θαηά ηνλ παξφληα λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ θξάηεζε γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ. 

γ) Κξαηείηαη ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ειάρηζηνπ κεξίζκαηνο, φπσο ηνχην 

νξίδεηαη ζην άξζξν 161. 

δ) Σν ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, φπσο θαη ηα ηπρφλ ινηπά θέξδε, πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαη λα δηαηεζνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 159, δηαηίζεηαη θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο.  
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3. Σν πξνο δηαλνκή πνζφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ 

απφθαζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη απνθάζηζε ηε δηαλνκή.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 161. Διάρηζην κέξηζκα - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Σν ειάρηζην κέξηζκα ππνινγίδεηαη επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, χζηεξα απφ αθαίξεζε ηεο 

θξάηεζεο γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαη ησλ ινηπψλ πηζησηηθψλ θνλδπιίσλ ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, πνπ δελ πξνέξρνληαη απφ πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε.  

 

2. Σν ειάρηζην κέξηζκα νξίδεηαη ζε πνζνζηφ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) ησλ θαζαξψλ 

θεξδψλ κεηά ηηο κεηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά. Με απφθαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία κπνξεί λα κεησζεί 

ην σο άλσ πνζνζηφ, φρη φκσο θάησ ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%). Με δηαλνκή ηνπ ειάρηζηνπ 

κεξίζκαηνο επηηξέπεηαη κφλν κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ 

απμεκέλε απαξηία ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 130 θαη πιεηνςεθία νγδφληα ηνηο 

εθαηφ (80%) ηνπ εθπξνζσπνπκέλνπ ζηε ζπλέιεπζε θεθαιαίνπ.  

 

3. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία 

είλαη δπλαηφλ ηα θέξδε πνπ είλαη δηαλεκεηέα σο ειάρηζην κέξηζκα λα θεθαιαηνπνηεζνχλ θαη 

λα δηαλεκεζνχλ ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο κε κνξθή κεηνρψλ, ππνινγηδφκελσλ ζηελ 

νλνκαζηηθή ηνπο αμία.  

 

4. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη 

πιεηνςεθία, είλαη δπλαηφλ ηα θέξδε, πνπ είλαη δηαλεκεηέα σο ειάρηζην κέξηζκα, λα 

ρνξεγεζνχλ κε κνξθή ηίηισλ εκεδαπψλ ή αιινδαπψλ εηαηξεηψλ, εηζεγκέλσλ ζε ξπζκηδφκελε 

αγνξά, ή ηδίσλ ηίηισλ ηνπο νπνίνπο έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ε εηαηξεία, εθφζνλ είλαη θαη 

απηνί εηζεγκέλνη, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ησλ 

κεηφρσλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη σο άλσ ηίηινη ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν 

απνηίκεζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 17 θαη 18. Γηαλνκή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αληί 

κεηξεηψλ είλαη επηηξεπηή κε ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο κφλν χζηεξα απφ νκφθσλε 

απφθαζε φισλ ησλ κεηφρσλ. Η παξνχζα παξάγξαθνο εθαξκφδεηαη ζηηο εηαηξείεο πνπ 

ππφθεηληαη ζε ππνρξεσηηθφ ή ζε πξναηξεηηθφ έιεγρν απφ νξθσηφ ειεγθηή ινγηζηή ή ειεγθηηθή 

εηαηξεία.  

 

5. Οη παξάγξαθνη 3 θαη 4 εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηε δηαλνκή ησλ πεξαηηέξσ θεξδψλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε γεληθή ζπλέιεπζε απνθαζίδεη επί φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ κε 

απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία.  
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Αξζξν 162. Πξνζσξηλό κέξηζκα θαη κεηαγελέζηεξε δηαλνκή θεξδώλ θαη 

πξναηξεηηθώλ απνζεκαηηθώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη εληφο ηεο ρξήζεο, είλαη 

δπλαηή ε δηαλνκή πξνζσξηλψλ κεξηζκάησλ κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 

α) θαηαξηίδνληαη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηεη φηη πθίζηαληαη ηα πξνο 

ηνχην αλαγθαία πνζά, 

β) νη παξαπάλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο δχν 

(2) κήλεο πξηλ απφ ηε δηαλνκή.  

 

2. Σν πνζφ πνπ ζα δηαλεκεζεί δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ θεξδψλ πνπ πξνθχπηεη 

κε βάζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 159.  

 

3. Γηαλνκή θεξδψλ θαη πξναηξεηηθψλ απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε είλαη 

δπλαηή θαη κε απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο ή ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππνθείκελε ζε 

δεκνζηφηεηα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 163. Δπηζηξνθή παξάλνκα εηζπξαρζέλησλ πνζώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

Κάζε πνζφ πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο κεηφρνπο θαηά παξάβαζε ησλ άξζξσλ 158 έσο θαη 162 

επηζηξέθεηαη απφ απηνχο πνπ ην εηζέπξαμαλ, αλ ε εηαηξεία απνδείμεη φηη νη κέηνρνη γλψξηδαλ 

ή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηζηάζεσλ, φθεηιαλ λα γλσξίδνπλ φηη νη δηαλνκέο πνπ έγηλαλ 

ζ’ απηνχο δελ ήηαλ ζχλλνκεο.  

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΔΝΓΔΚΑΣΟ -ΛΤΗ ΚΑΙ ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ 

Αξζξν 164. Λόγνη ιύζεσο ηεο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η εηαηξεία ιχεηαη: 
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α) κε ηελ πάξνδν ηνπ θαηά ην θαηαζηαηηθφ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο, 

β) κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία, 

γ) κε ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε πηψρεπζε, θαη 

δ) ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο πηψρεπζεο, ιφγσ αλεπάξθεηαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

νθεηιέηε γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

2. Η εηαηξεία ιχεηαη επίζεο κε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 165 θαη 166.  

 

3. Η ιχζε ηεο εηαηξείαο ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 επέξρεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο 

απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζε δεκνζηφηεηα.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 165. Λύζε ηεο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απόθαζε ύζηεξα από αίηεζε ηνπ 

έρνληνο έλλνκν ζπκθέξνλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε χζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ αλ: α) θαηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο δελ θαηαβιήζεθε ην θεθάιαην πνπ 

ήηαλ θαηαβιεηέν, νιηθά ή κεξηθά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

θαη εμαθνινπζεί λα είλαη κε θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ή β) ε εηαηξεία 

δελ έρεη ην ειάρηζην θεθάιαην πνπ νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ην λφκν, ή γ) ε εηαηξεία δελ έρεη 

ππνβάιιεη πξνο θαηαρψξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δχν (2) ηνπιάρηζηνλ ζπλερψλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, εγθεθξηκέλεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε.  

 

2. Η αίηεζε θνηλνπνηείηαη ζηελ εηαηξεία, εθδηθάδεηαη δε κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο.  

 

3. Σν δηθαζηήξην, πξηλ εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ, παξέρεη ζηελ εηαηξεία εχινγε πξνζεζκία 

γηα άξζε ησλ ιφγσλ ιχζεο, εθηφο αλ αηηηνινγεκέλα ζεσξεί φηη ην κέηξν απηφ είλαη άζθνπν. Η 

πξνζεζκία απηή κπνξεί λα είλαη δχν (2) έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο. Αλ παξαζρεζεί ε παξαπάλσ 

πξνζεζκία, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη κέηξα γηα ηελ πξνζσξηλή ξχζκηζε ησλ 

εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ.  

 

4. Η αίηεζε γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ε απφθαζε πνπ δηαηάζζεη ηε ιχζε ηεο ππνβάιινληαη 

ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 13.  
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Αξζξν 166. Λύζε ηεο εηαηξείαο κε δηθαζηηθή απόθαζε ύζηεξα από αίηεζε ησλ 

κεηόρσλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Η εηαηξεία κπνξεί λα ιπζεί κε δηθαζηηθή απφθαζε χζηεξα απφ αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ 

πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, αλ 

πθίζηαηαη πξνο ηνχην ζπνπδαίνο ιφγνο, πνπ, θαηά ηξφπν πξνθαλή θαη κφληκν, θαζηζηά ηε 

ζπλέρηζε ηεο εηαηξείαο αδχλαηε.  

 

2. πνπδαίνο ιφγνο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 πθίζηαηαη, ηδίσο, αλ, ιφγσ ίζσλ ζπκκεηνρψλ ζηελ 

εηαηξεία, ε εθινγή δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ είλαη αδχλαηε ή ε εηαηξεία δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη.  

 

3. Η αίηεζε θνηλνπνηείηαη ζηελ εηαηξεία, εθδηθάδεηαη δε κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο 

δηθαηνδνζίαο απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο.  

 

4. Σν δηθαζηήξην, πξηλ εθδψζεη ηελ απφθαζή ηνπ, παξέρεη ζηελ εηαηξεία θαη ηνπο κεηφρνπο 

εχινγε πξνζεζκία γηα άξζε ησλ ιφγσλ ιχζεο, ηδίσο κέζσ εμαγνξάο κεηνρψλ κεηαμχ ησλ 

κεηφρσλ, εθηφο αλ αηηηνινγεκέλα ζεσξεί φηη ην κέηξν απηφ είλαη άζθνπν. Η πξνζεζκία απηή 

κπνξεί λα είλαη δχν (2) έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο. Αλ παξαζρεζεί ε παξαπάλσ πξνζεζκία, ην 

δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη κέηξα γηα ηελ πξνζσξηλή ξχζκηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ.  

 

5. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεθαιαίνπ, κπνξνχλ λα 

παξέκβνπλ ζηε ζρεηηθή δίθε θαη λα δεηήζνπλ ηελ εμαγνξά απφ απηνχο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

κεηνρψλ ηνπ αηηνχληνο ή ησλ αηηνχλησλ. ηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ 

εμαγνξά θαη νξίδεη θαη ην αληάιιαγκα, πνπ πξέπεη λα είλαη δίθαην θαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ 

αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαηαβνιήο ηνπ. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

αμίαο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηαηάμεη πξαγκαηνγλσκνζχλε πνπ δηελεξγείηαη, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 17. Η αμία εμαγνξάο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα 

ιάβνπλ νη ελάγνληεο ζε πεξίπησζε εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν ην δηθαζηήξην κπνξεί 

λα πξνζαπμήζεη κέρξη είθνζη ηνηο εθαηφ (20%).  

 

6. ε πεξίπησζε εμαγνξάο κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5, ηπρφλ δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ γηα δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 43, δελ ιακβάλνληαη 

ππφςε, εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθά.  

 

7. Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο αλ ε δηαηαζζφκελε θαηά ην 

παξφλ άξζξν εμαγνξά δελ νινθιεξσζεί κέζα ζε νξηζκέλε πξνζεζκία, εμαηηίαο πηαίζκαηνο 

ηνπ ππφρξενπ ζε εμαγνξά.  

 

8. Η αίηεζε γηα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ε απφθαζε πνπ δηαηάζζεη ηε ιχζε ηεο ππνβάιινληαη 

ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 13.  

 

9. Σν παξφλ άξζξν δελ εθαξκφδεηαη επί εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά.  
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Αξζξν 167. Δθθαζαξηζηέο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί ε 

εθθαζάξηζε. ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ 

εθαξκφδνληαη κφλν χζηεξα απφ ηελ πεξάησζε ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 

2. ηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 164, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή, εθφζνλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, κέρξη λα δηνξηζζεί 

εθθαζαξηζηήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. ηελ πεξίπσζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ 

άξζξνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεη ηνλ εθθαζαξηζηή, άιισο εθαξκφδεηαη 

ην πξνεγνχκελν εδάθην. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 165 θαη 166 ν εθθαζαξηζηήο νξίδεηαη 

απφ ην δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε πνπ θεξχζζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, άιισο εθαξκφδεηαη 

ην πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.  

 

3. Η γεληθή ζπλέιεπζε ή ην δηθαζηήξην κπνξεί λα δηνξίζεη θαη έλα κφλνλ εθθαζαξηζηή, 

εθφζνλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά.  

 

4. Ο δηνξηζκφο εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ φκσο ε παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ εθζέηεη ζε θίλδπλν ηα 

ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη ππνρξέσζε έλαληη ηεο εηαηξείαο λα 

ζπλερίζεη ηε δηαρείξηζε, έσο φηνπ ν εθθαζαξηζηήο αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ.  

 

5. Όζνλ αθνξά ηνπο εθθαζαξηζηέο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά 

ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

6. Σν δηθαζηήξην χζηεξα απφ αίηεζε κεηφρνπ πνπ εθπξνζσπεί ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ 

θεθαιαίνπ ή ηνπ εθθαζαξηζηή, κπνξεί λα δηαηάμεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο 

ηελ παξάιεηςε ή ηε δηαθνπή ηνπ ζηαδίνπ ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηελ άκεζε δηαγξαθή ηεο 

εηαηξείαο απφ ην Γ.Δ.ΜΗ., αλ ε πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο δελ αλακέλεηαη λα επαξθέζεη γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο εθθαζάξηζεο. Η πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη αλ 

απνξξίθζεθε αίηεζε πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο ιφγσ αλεπάξθεηαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε 

γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην νξίδεη ηνλ 

ηξφπν δηάζεζεο ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηά πξνηίκεζε πξνο 

πιεξσκή εξγαηηθψλ απαηηήζεσλ, θαη απαηηήζεσλ δηθεγφξσλ, αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη 

θφξσλ.  

 

7. Σα κέιε ηνπ ηειεπηαίνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ νθείινπλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη, 

αλ ηνπο δεηεζεί, εχινγε ζπλδξνκή ζηνλ εθθαζαξηζηή γηα ηελ ηαρχηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηεο εθθαζάξηζεο. Οθείινπλ επίζεο λα ηνπ παξαδψζνπλ θάζε 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο πνπ ηπρφλ επξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπο.  
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Αξζξν 168. Σξόπνο δηελέξγεηαο ηεο εθθαζάξηζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ, κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, λα δηελεξγήζνπλ 

απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα δεκνζηεχζνπλ ηζνινγηζκφ έλαξμεο εθθαζάξηζεο, κε 

ππνθείκελν ζε έγθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε απνγξαθή ζα πξέπεη 

λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.  

 

2. Η γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθαζάξηζεο.  

 

3. Οη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ λα πεξαηψζνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο 

εηαηξείαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 8, λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο θαη λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο. Μπνξνχλ 

λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο, εθφζνλ κε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην 

ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο.  

 

4. Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο, ηελ εηαηξηθή 

επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο ή θιάδνπο απηήο ή κεκνλσκέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά ηελ 

πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο θάζε κέηνρνο ή θαη 

δαλεηζηήο ηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηα άξζξα 739 

επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, λα θαζνξίζεη ηελ θαηψηαηε ηηκή πψιεζεο ησλ 

αθηλήησλ, θιάδσλ ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο, ε απφθαζε δε απηνχ 

δεζκεχεη ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα, ππφθεηηαη 

φκσο ζε αλαζεψξεζε θαηά ην άξζξν 758 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, αλ ε εθπνίεζε 

δελ θαζίζηαηαη δπλαηή.  

 

5. Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ ππνβάιιεηαη ζην δηθαζηήξην θαη εθδηθάδεηαη 

κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, λα δεηήζνπλ ηε δηελέξγεηα ηεο εθθαζάξηζεο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε δηθαζηηθή εθθαζάξηζε θιεξνλνκίαο (άξζξα 1913 επ. 

ΑΚ), αλαιφγσο εθαξκνδφκελεο. ηελ πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηή ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

θαηά ηεο εηαηξείαο ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο.  

 

6. Οη κέηνρνη ηεο ιπζείζαο εηαηξείαο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ην θεθάιαην πνπ αλέιαβαλ 

θαη δελ έρνπλ αθφκε θαηαβάιεη, ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο εθθαζάξηζεο.  

 

7. Κάζε έηνο νη εθθαζαξηζηέο ζπληάζζνπλ ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη 

νπνίεο ππνβάιινληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε έθζεζε ησλ αηηίσλ, ηα νπνία 

παξεκπφδηζαλ ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο. Οη ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα. Δπίζεο, ζπληάζζνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο, νη νπνίεο εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ππνβάιινληαη 

ζε δεκνζηφηεηα. Η γεληθή ζπλέιεπζε απνθαζίδεη θαη πεξί ηεο έγθξηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ 

ησλ εθθαζαξηζηψλ θαη πεξί ηεο απαιιαγήο ησλ ειεγθηψλ.  

 

8. Με βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο νη 



TaxBenefit - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

εθθαζαξηζηέο δηαλέκνπλ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ζηνπο κεηφρνπο, ζχκθσλα κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνχησλ. Αλ ζπκθσλνχλ φινη νη κέηνρνη, ε δηαλνκή κπνξεί λα γίλεη θαη κε 

απηνχζηα απφδνζε ζ’ απηνχο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 169. ρέδην επηηάρπλζεο θαη πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Αλ ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ππεξβεί ηελ ηξηεηία, ν εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα 

ζπγθαιέζεη γεληθή ζπλέιεπζε, ζηελ νπνία ππνβάιιεη ζρέδην επηηάρπλζεο θαη πεξάησζεο ηεο 

εθθαζάξηζεο. Σν ζρέδην απηφ πεξηιακβάλεη έθζεζε γηα ηηο κέρξη ηφηε εξγαζίεο ηεο 

εθθαζάξηζεο, ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο θαη ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ ηαρεία 

πεξάησζή ηεο. Σα κέηξα απηά κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ παξαίηεζε ηεο εηαηξείαο απφ 

δηθαηψκαηα, πξνζθπγέο, έλδηθα κέζα, δηθφγξαθα θαη αηηήζεηο, αλ ε επηδίσμε ηνχησλ είλαη 

αζχκθνξε ζε ζρέζε κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε ή αβέβαηε ή απαηηεί κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. Σα παξαπάλσ κέηξα κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ θαη ζπκβηβαζκνχο, 

αλαδηαπξαγκαηεχζεηο ή θαηαγγειία ζπκβάζεσλ ή θαη ζχλαςε λέσλ, εθφζνλ ηνχην είλαη 

αλαγθαίν. Η γεληθή ζπλέιεπζε εγθξίλεη ην ζρέδην κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία.  

 

2. Αλ ην ζρέδην εγθξηζεί, ν εθθαζαξηζηήο νινθιεξψλεη ηε δηαρείξηζε, ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην ζρέδην. Αλ ην ζρέδην δελ εγθξηζεί, ν εθθαζαξηζηήο ή κέηνρνη πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ κπνξνχλ λα δεηήζνπλ 

ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ή ηνλ νξηζκφ άιισλ θαηάιιεισλ κέηξσλ απφ ην δηθαζηήξην, κε 

αίηεζή ηνπο πνπ δηθάδεηαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Σν δηθαζηήξην κπνξεί 

λα ηξνπνπνηήζεη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπεη ην ζρέδην ή ε αίηεζε ησλ κεηφρσλ. Ο εθθαζαξηζηήο 

δελ επζχλεηαη γηα ηελ εθαξκνγή ζρεδίνπ πνπ εγθξίζεθε, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 170. Γηαγξαθή ηεο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Με ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, ν εθθαζαξηζηήο κεξηκλά γηα ηε δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο απφ 

ην Γ.Δ.ΜΗ.. Σε δηαγξαθή κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη άιια πξφζσπα πνπ έρνπλ έλλνκν 

ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3419/2005. Η 

πξάμε δηαγξαθήο αλαθαιείηαη κε αίηεζε φπνηνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ πξνο ην δηθαζηήξην, κε 

ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, αλ απνθαιπθζνχλ λέα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

εηαηξείαο ή ρξέε ηεο, πνπ δελ ηθαλνπνηήζεθαλ κνινλφηη ππήξρε ππφινηπν ελεξγεηηθνχ. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ην δηθαζηήξην δηνξίδεη εθθαζαξηζηή θαη δηαηάζζεη ηελ πξνζσξηλή 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3419/year/2005/article/10
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/145
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επαλεγγξαθή ηεο εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ..  

 

2. Η εθθαζάξηζε ηεθκαίξεηαη φηη πεξαηψζεθε, αλ παξέιζνπλ πέληε (5) έηε απφ ηελ έλαξμή 

ηεο.  

 

3. Σα βηβιία θαη ηα έγγξαθα ηεο εηαηξείαο θπιάζζνληαη γηα δέθα (10) έηε απφ ηνλ ηειεπηαίν 

δηαηειέζαληα εθθαζαξηζηή ή πξφζσπν πνπ ζα νξίζεη ην δηθαζηήξην δηθάδνληαο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηαδηθαζίαο, κε ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ θνξνινγηθψλ ή ινγηζηηθψλ 

δηαηάμεσλ.  

 

4. Σα έγραξηα ζηνηρεία ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηεξνχληαη απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. γηα δηάζηεκα 

είθνζη (20) εηψλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο ζ’ απηφ θαη γηα δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εηψλ απφ ηε 

δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο. Λακβάλεηαη ππφςε ε πξνζεζκία πνπ ιήγεη πξψηε.  

 

5. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ επηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. πηζηνπνηεηηθνχ, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ε εηαηξεία ζπζηάζεθε, ζχκθσλα κε ην λφκν, φηη πθίζηαηαη θαη δελ 

έρεη δηαγξαθεί απφ ην Γ.Δ.ΜΗ., φηη δελ έρεη πησρεχζεη θαη φηη δελ έρεη ππνβιεζεί ελαληίνλ ηεο 

αίηεζε πηψρεπζεο θαη φηη έρεη ππνβάιιεη πξνο θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ. εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία ή φηη λνκίκσο δελ έρεη ηελ ππνρξέσζε απηή 

(«Πηζηνπνηεηηθφ Καιήο Λεηηνπξγίαο ή Good Standing Certificate»). Με ηελ ίδηα απφθαζε 

πξνβιέπνληαη ηπρφλ πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα κπνξεί λα πεξηέρεη ην πηζηνπνηεηηθφ, ε 

δηαδηθαζία ρνξήγεζήο ηνπ, ην θφζηνο ρνξήγεζεο θαη ε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ. Σν πηζηνπνηεηηθφ 

απηφ απνδεηθλχεη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ ηελ χπαξμε ηεο εηαηξείαο έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ 

θαη ηξίησλ. Η ηπρφλ επειζνχζα ιχζε ηεο εηαηξείαο θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ δελ αληηηάζζεηαη ζηνλ ιαβφληα ηνχην, εθηφο αλ απηφο γλψξηδε ή φθεηιε λα 

γλσξίδεη ηε ιχζε.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 171. Αλαβίσζε, ζπγρώλεπζε θαη δηάζπαζε ηεο ιπζείζαο εηαηξείαο - Κείκελν 

λόκνπ 

 

1. Αλ ε εηαηξεία ιχζεθε ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηάο ηεο ή κε απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, ε εηαηξεία αλαβηψλεη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, πνπ 

ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία. Με ηελ απφθαζε απηή ε εηαηξεία κπνξεί λα 

αλαβηψζεη θαη σο εηαηξεία άιιεο κνξθήο, εθφζνλ ηεξεζνχλ νη ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο ηειεπηαίαο. Η αλαβίσζε απνθαζίδεηαη φηαλ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο εηαηξείαο δελ 

είλαη θαηψηεξα ηνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο ή ηηο 

εηαηξείεο άιιεο κνξθήο.  

 

2. Αλ ε εηαηξεία ιχζεθε ιφγσ θήξπμήο ηεο ζε πηψρεπζε θαη επήιζε πεξάησζε ησλ εξγαζηψλ 

ηεο πηψρεπζεο ιφγσ ηειεζίδηθεο επηθχξσζεο ηνπ ζρεδίνπ αλαδηνξγάλσζεο ή εμφθιεζεο 

φισλ ησλ πησρεπηηθψλ πηζησηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ 
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Πησρεπηηθνχ Κψδηθα, είλαη δπλαηή ε αλαβίσζε ηεο εηαηξείαο κε απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, πνπ ιακβάλεηαη κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία. Σν δεχηεξν 

θαη ην ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο.  

 

3. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 έσο θαη 78Α, 79Α θαη 80 ηνπ θ.λ. 2190/1920 εθαξκφδνληαη 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ εηαηξεία ή εηαηξείεο έρνπλ ιπζεί ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο 

ή κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ 

θήξπμε ηεο εηαηξείαο ή ησλ εηαηξεηψλ ζε πηψρεπζε επηθπξψζεθε ηειεζίδηθα ην ζρέδην 

αλαδηνξγάλσζεο ή εμνθιήζεθαλ φινη νη πησρεπηηθνί πηζησηέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

1 ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ Πησρεπηηθνχ Κψδηθα. Η ζπγρψλεπζε απνθαζίδεηαη φηαλ ηα ίδηα 

θεθάιαηα ηεο απνξξνθψζαο ή ηεο λέαο εηαηξείαο δελ είλαη θαηψηεξα ηνπ ειάρηζηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο.  

 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 81 έσο θαη 89 ηνπ θ.λ. 2190/1920 εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εηαηξεία έρεη ιπζεί ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ή κε απφθαζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε 

πηψρεπζε επηθπξψζεθε ηειεζίδηθα ην ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο ή εμνθιήζεθαλ φινη νη 

πησρεπηηθνί πηζησηέο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 164 ηνπ Πησρεπηηθνχ 

Κψδηθα. Η δηάζπαζε απνθαζίδεηαη φηαλ ηα ίδηα θεθάιαηα θάζε επσθεινχκελεο εηαηξείαο δελ 

είλαη θαηψηεξα ηνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο.  

 

5. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ε νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ή ηεο 

δηάζπαζεο επάγεηαη ηελ αλαβίσζε ηεο απνξξνθψζαο ή ηεο επσθεινχκελεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΧΓΔΚΑΣΟ-ΑΛΛΟΓΑΠΔ ΔΣΑΙΡΔΙΔ 

Αξζξν 172. Πξάμεηο θαη ζηνηρεία ππνθαηαζηεκάησλ εηαηξεηώλ άιισλ θξαηώλ-

κειώλ ζηηο νπνίεο εθαξκόδεηαη ε Οδεγία (ΔΔ) 2017/1132 - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηδξχζεη ζηελ 

Διιάδα εηαηξείεο θξαηψλ-κειψλ ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα. Χο εηαηξείεο θξαηψλ-κειψλ 

λννχληαη νη εηαηξείεο θξαηψλ-κειψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (ΔΟΥ), ζηηο νπνίεο 

εθαξκφδεηαη ε Οδεγία ΔΔ 2017/1132 (ΔΔ L 169/46 ηεο 30.6.2017) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

Απφθαζε ηεο Μεηθηήο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΟΥ αξηζ. 56/2010 ηεο 30.4.2010 (ΔΔ L 181 ηεο 

15.7.2010).  

 

2. ε δεκνζηφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, ππφθεηληαη νη εμήο πξάμεηο θαη ζηνηρεία: 

α) ε ηδξπηηθή πξάμε θαη ην θαηαζηαηηθφ, αλ απηφ απνηειεί αληηθείκελν ρσξηζηήο πξάμεο, 

θαζψο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ, 

β) ε βεβαίσζε ηνπ κεηξψνπ, ζην νπνίν έρεη θαηαρσξηζζεί ε εηαηξεία, 

γ) ε ηαρπδξνκηθή ή άιιε δηεχζπλζε ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, 

δ) ε αλαθνξά ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31


TaxBenefit - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. 

ε) ην κεηξψν ζην νπνίν έρεη αλνηρζεί γηα ηελ εηαηξεία ν θάθεινο πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 16 

ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1132, θαζψο θαη ν αξηζκφο εγγξαθήο ηεο ζην κεηξψν απηφ, 

ζη) ε επσλπκία θαη ε κνξθή ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ε επσλπκία ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, αλ 

δελ είλαη ε ίδηα κε ηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο, 

δ) ν δηνξηζκφο, ε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ, θαζψο θαη ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηνο ησλ 

πξνζψπσλ, πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ θαη λα ηελ 

εθπξνζσπνχλ ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ: 

– σο πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν φξγαλα δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ή σο κέιε ελφο ηέηνηνπ 

νξγάλνπ, ζχκθσλα κε ηε δεκνζηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα γηα ηελ εηαηξεία βάζεη ηνπ άξζξνπ 

14 ζηνηρείν δ΄ ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1132, 

– σο κφληκνη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, κε κλεία 

ηεο έθηαζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, 

ε) ε ιχζε ηεο εηαηξείαο, ν δηνξηζκφο, ηα αηνκηθά ζηνηρεία ηαπηφηεηνο θαη νη εμνπζίεο ησλ 

εθθαζαξηζηψλ, θαζψο θαη ε πεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ηε δεκνζηφηεηα πνπ 

ιακβάλεη ρψξα γηα ηελ εηαηξεία, πνπ ζηηο πεξηπηψζεηο ε΄, η΄ θαη ηα΄ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1132, φπσο επίζεο ε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή 

άιιε αλάινγε δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ππφθεηηαη ε εηαηξεία, 

ζ) ηα ινγηζηηθά έγγξαθα (ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ηεο εηαηξείαο, φπσο 

θαηαξηίζζεθαλ, ειέγρζεθαλ θαη δεκνζηεχζεθαλ θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο-κέινπο, απφ ην 

νπνίν δηέπεηαη ε εηαηξεία θαη, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 2013/34/ΔΔ θαη 2006/43/ΔΚ. Απηφ δελ 

εθαξκφδεηαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηδξχζεη ηα πηζησηηθά θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ηεο Οδεγίαο 89/117/ΔΟΚ, 

η) ην θιείζηκν ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 173. Πξάμεηο θαη ζηνηρεία ππνθαηαζηεκάησλ εηαηξεηώλ ηξίησλ ρσξώλ - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη πξάμεηο θαη ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα ππνθαηαζηήκαηα, πνπ έρνπλ ηδξχζεη ζηελ 

Διιάδα εηαηξείεο, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ην δίθαην κε θξάηνπο-κέινπο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 172, έρνπλ φκσο λνκηθφ ηχπν αλάινγν κε ηνπο αλαθεξφκελνπο 

ζηελ Οδεγία (ΔΔ) 2017/1132, ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα. Η δεκνζηφηεηα αθνξά ηηο εμήο 

πξάμεηο θαη ζηνηρεία: 

α) ηα αλαθεξφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο α΄, γ΄, δ΄, ζη΄, ε΄ θαη η΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 172, 

β) ην δίθαην ηνπ θξάηνπο, απφ ην νπνίν δηέπεηαη ε εηαηξεία, 

γ) αλ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο απφ ην νπνίν δηέπεηαη ε εηαηξεία ην πξνβιέπεη, ην κεηξψν, ζην 

νπνίν ε εηαηξεία είλαη εγγεγξακκέλε θαη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηεο ζην κεηξψν απηφ, 

δ) ηε κνξθή, ηελ έδξα θαη ην αληηθείκελν ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη κία (1) ηνπιάρηζηνλ θνξά 

ην ρξφλν, ην πνζφ ηνπ θαιπθζέληνο θεθαιαίνπ, αλ ηα ζηνηρεία απηά δελ πεξηέρνληαη ζηα 

παξαπάλσ έγγξαθα, 

ε) ην δηνξηζκφ, ηε ιήμε ησλ θαζεθφλησλ, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηνο ησλ πξνζψπσλ 

πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία λα δεζκεχνπλ ηελ εηαηξεία έλαληη ηξίησλ θαη λα ηελ εθπξνζσπνχλ 
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ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ: 

– σο λφκηκα πξνβιεπφκελα φξγαλα ηεο εηαηξείαο ή σο κέιε ελφο ηέηνηνπ νξγάλνπ, 

– σο κφληκνη εθπξφζσπνη ηεο εηαηξείαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, κε κλεία 

ηεο έθηαζεο ησλ εμνπζηψλ ηνπο θαη ελδερφκελεο δπλαηφηεηαο λα αζθνχλ ηηο εμνπζίεο απηέο 

κφλνη, 

ζη) ηα ινγηζηηθά έγγξαθα (ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ηεο εηαηξείαο, κε εμαίξεζε ηα 

ινγηζηηθά έγγξαθα ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, φπσο θαηαξηίζζεθαλ, 

ειέγρζεθαλ θαη δεκνζηεχζεθαλ θαηά ην δίθαην ηνπ θξάηνπο, απφ ην νπνίν δηέπεηαη ε εηαηξεία.  

 

2. Οη εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη εληφο ηεο επφκελεο ρξήζεσο κε 

ηε ινγηζηηθή θαηάζηαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 174. Γεληθέο δηαηάμεηο γηα ηε δεκνζηόηεηα ησλ αιινδαπώλ εηαηξεηώλ - 

Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη αιινδαπέο αλψλπκεο εηαηξείεο ππνρξενχληαη πξηλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

ππνθαηαζηήκαηφο ηνπο λα θαηαρσξήζνπλ ζην Γ.Δ.ΜΗ. ηα ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 172 ή, θαηά πεξίπησζε, ζην άξζξν 173. Κάζε κεηαγελέζηεξε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ 

απηψλ πξέπεη λα θαηαρσξίδεηαη ακειιεηί ζην Γ.Δ.ΜΗ..  

 

2. Όηαλ ε δεκνζηφηεηα πνπ επηβάιιεηαη γηα ην ππνθαηάζηεκα δηαθέξεη απφ ηε δεκνζηφηεηα 

πνπ επηβάιιεηαη γηα ηελ εηαηξεία, ε πξψηε ππεξηζρχεη γηα ηηο εξγαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη κε 

ην ππνθαηάζηεκα.  

 

3. Όηαλ ζηελ Διιάδα έρνπλ ηδξπζεί πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ππνθαηαζηήκαηα απφ ηελ ίδηα 

εηαηξεία, ε δεκνζηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ ηδξπηηθή πξάμε θαη ην θαηαζηαηηθφ, θαζψο θαη ηα 

ινγηζηηθά έγγξαθα, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ζ΄ ηνπ άξζξνπ 172 θαη ζηελ 

πεξίπησζε ζη΄ ηνπ άξζξνπ 173, κπνξεί λα γίλεηαη κέζσ ηεο ππεξεζίαο Γ.Δ.ΜΗ. ελφο απφ ηα 

ππνθαηαζηήκαηα θαη’ επηινγήλ ηεο εηαηξείαο.  

 

4. Δθφζνλ ηεξήζεθαλ νη ζρεηηθέο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο γηα ην δηνξηζκφ ησλ κνλίκσλ 

εθπξνζψπσλ αιινδαπήο αλψλπκεο εηαηξείαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, 

δελ αληηηάζζεηαη ζηνπο ηξίηνπο νπνηνδήπνηε ειάηησκα ζρεηηθά κε ην δηνξηζκφ ησλ 

πξνζψπσλ απηψλ, εθηφο αλ ε εηαηξεία απνδείμεη φηη νη ηξίηνη γλψξηδαλ ην ειάηησκα. Οκνίσο 

δελ αληηηάζζεηαη ζηνπο ηξίηνπο νπνηνζδήπνηε πεξηνξηζκφο ζηελ εμνπζία ησλ πξνζψπσλ 

απηψλ, πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ην δίθαην πνπ δηέπεη ηελ εηαηξεία, εθφζνλ δελ έρεη 

ππνβιεζεί ζε δεκνζηφηεηα θαηά ηα άξζξα 172 θαη 173, εθηφο αλ ε εηαηξεία απνδείμεη φηη νη 

ηξίηνη γλψξηδαλ ηνλ πεξηνξηζκφ ή δελ κπνξνχζαλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηζηάζεσλ, 

λα ηνλ αγλννχλ.  
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Αξζξν 175. Έγγξαθα ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Κάζε έγγξαθν ηεο εηαηξείαο, έληππν ή κε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζηνιψλ θαη ησλ 

εγγξάθσλ παξαγγειίαο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ππνθαηάζηεκα ζηελ Διιάδα αιινδαπήο 

αλψλπκεο εηαηξείαο θέξεη, εθηφο ησλ ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 14, θαη ηελ 

έλδεημε ηνπ αξηζκνχ θαηαρψξηζεο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο ζην Γ.Δ.ΜΗ..  

 

2. Πξνθεηκέλνπ γηα εηαηξείεο κε δηεπφκελεο απφ ην δίθαην θξάηνπο-κέινπο θαη εθφζνλ ην 

δίθαην ηεο ρψξαο απφ ην νπνίν δηέπεηαη ε εηαηξεία πξνβιέπεη ηελ θαηαρψξηζε ζε κεηξψν, 

πξέπεη λα δειψλνληαη επίζεο ην κεηξψν θαηαρψξηζεο ηεο εηαηξείαο θαη ν αξηζκφο 

θαηαρψξηζήο ηεο ζην κεηξψν απηφ.  

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΚΑΣΟ ΣΡΙΣΟ -ΠΟΙΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Αξζξν 176. Φεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο δειώζεηο πξνο ην θνηλό - Κείκελν λόκνπ 

 

Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 10.000 κέρξη 100.000 επξψ ν ηδξπηήο, ην 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ν δηεπζπληήο ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο ελ γλψζεη ηνπ 

πξνβαίλεη ζε ςεπδή ή παξαπιαλεηηθή δήισζε πξνο ην θνηλφ, 

α) πνπ αθνξά ηελ θάιπςε ή ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ, ή 

β) κε ζθνπφ ηελ εγγξαθή ζε ηίηινπο πνπ εθδίδεη ε εηαηξεία θαη αθνξά ζηνηρεία απηήο, ηα 

νπνία αζθνχλ νπζηψδε επηξξνή επί ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 177. Παξαβάζεηο κειώλ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ - Κείκελν λόκνπ 

 

Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 10.1 κέρξη 100.000 επξψ ην κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην νπνίν: 
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1. Δλ γλψζεη ηνπ ζπληάζζεη ή εγθξίλεη αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ή ηηο ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ νθείιεη 

λα ζπληάμεη, ή ηηο ζπληάζζεη θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ σο πξνο ην πεξηερφκελφ ηνπο. Πνηλή 

δελ επηβάιιεηαη ζε πεξίπησζε επνπζησδψλ ειιείςεσλ, πνπ δελ επεξεάδνπλ ηε ζπλνιηθή 

εηθφλα ησλ θαηαζηάζεσλ. 

2. Πξνβαίλεη ζε δηαλνκή θεξδψλ ή άιισλ σθειεκάησλ ζε κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο ή ηξίην 

πξφζσπν, πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ή 

ρσξίο λα έρνπλ ζπληαρζεί ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή κε βάζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ελ γλψζεη ηνπ είλαη αλαθξηβείο ή παξαπιαλεηηθέο ή ζπληάρζεθαλ θαηά 

παξάβαζε ηνπ λφκνπ. 

3. Δλ γλψζεη ηνπ εμαγνξάδεη εμαγνξάζηκεο κεηνρέο, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 39 ή 

πξνθαιεί ηελ απφθηεζε απφ ηελ εηαηξεία ηδίσλ κεηνρψλ ηεο ή ηίηισλ θηήζεο κεηνρψλ ηεο ή 

κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο ηεο ή ηίηισλ θηήζεο κεηνρψλ ηεο κεηξηθήο ηεο, θαηά παξάβαζε ησλ 

άξζξσλ 

48, 49, 52 ή 57 ηνπ παξφληνο. 

4. Υνξεγεί πξνθαηαβνιή, δάλεην ή εγγχεζε είηε επηβαξχλνληαο ηελ εηαηξεία, κε ζθνπφ λα 

απνθηήζεη ηξίηνο κεηνρέο απηήο, είηε επηβαξχλνληαο ζπγαηξηθή ηεο κε ζθνπφ λα απνθηήζεη 

ηξίηνο κεηνρέο ηεο κεηξηθήο ηεο, θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 51. 

5. Δλ γλψζεη ηνπ ζπληάζζεη αλαιεζή ή ειιηπή έθζεζε δηαρείξηζεο ή άιιε ππνρξεσηηθή θαηά 

ην λφκν εηήζηα έθζεζε.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 178. Παξαβάζεηο ειεγθηώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 10.000 κέρξη 100.000 

επξψ ή θαη κε ηηο δχν πνηλέο: 

1. Ο ηαθηηθφο ειεγθηήο αλψλπκεο εηαηξείαο, ν νπνίνο ζεσξεί νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απηή πνπ 

ελ γλψζεη ηνπ έρεη θαηαξηηζζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. 

2. Ο ηαθηηθφο ειεγθηήο αλψλπκεο εηαηξείαο ή ν δηελεξγψλ έθηαθην έιεγρν, ν νπνίνο 

παξαβηάδεη ην θαζήθνλ ερεκχζεηαο πνπ έρεη απφ ην λφκν. Η πνηληθή δίσμε ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αζθείηαη κφλν κε έγθιεζε ηεο εηαηξείαο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 179. Παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο - 

Κείκελν λόκνπ 
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Σηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξηψλ (3) εηψλ ή κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 5.000 κέρξη 50.000 

επξψ: 

1. Όπνηνο ζπλάπηεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο ζχκβαζε, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη 

πξνεγνχκελε άδεηα θαηά ην άξζξν 100, αλ ε άδεηα δελ δφζεθε. Σν αμηφπνηλν εμαιείθεηαη αλ ε 

άδεηα δνζεί θαηά ην άξζξν 100 κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Σν κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ην νπνίν παξαβηάδεη ηελ ππνρξέσζε πηζηνπνίεζεο 

θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 20 ή πξνβαίλεη ζε 

ςεπδή πηζηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ θαηαβνιήο. Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν νξθσηφο ειεγθηήο 

ν νπνίνο πξνβαίλεη ζε ςεπδή πηζηνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ θαηαβνιήο. 

3. Σν κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ παξαιείπεη λα ζπληάμεη ή ζπληάζζεη εθπξφζεζκα 

ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ή ηηο ελνπνηεκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή ηελ εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ή ηελ ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο ή ηελ πνιηηηθή απνδνρψλ ή ηελ έθζεζε απνδνρψλ, πνπ 

νθείιεη λα ζπληάμεη, ή άιιε θαηά ην λφκν εηήζηα έθζεζε, πνπ νθείιεη λα ζπληάμεη. 

4. Σν κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ παξαβηάδεη ηελ ππνρξέσζε αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, φηαλ ηνχην επηβάιιεηαη απφ ηνλ λφκν. 

5. Όπνηνο παξαθσιχεη ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο απφ ηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο ή 

ηνπο ειεγθηέο πνπ έρνπλ νξηζζεί γηα ηε δηελέξγεηα εθηάθηνπ ειέγρνπ ή δελ παξέρεη ζε απηνχο 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νθείιεη λα παξάζρεη θαη νη νπνίεο ηνπ δεηνχληαη λνκίκσο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 180. Παξαβάζεηο ζρεηηθέο κε ηηο ζπλειεύζεηο κεηόρσλ θαη νκνινγηνύρσλ - 

Κείκελν λόκνπ 

 

Σηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 5.000 κέρξη 15.000 επξψ: 

1. Όπνηνο παξαιείπεη λα ζπγθαιέζεη γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ή νκνινγηνχρσλ ή λα 

ζπκπεξηιάβεη νξηζκέλν ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαηά παξάβαζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο έθδνζεο νκνινγηψλ. Αλ ε ππνρξέσζε ζχγθιεζεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή 

πξνζζήθεο ζέκαηνο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε αλαθχςεη χζηεξα απφ αίηεζε κεηφρνπ ή 

νκνινγηνχρνπ, ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη κφλν κε έγθιεζε απηνχ. 

2. Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ κεηέρεη ζε γεληθή ζπλέιεπζε κεηφρσλ ή νκνινγηνχρσλ ή ςεθίδεη 

ρσξίο λα έρεη ην δηθαίσκα απηφ. 

3. Σν κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ παξαβηάδεη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ ζε κεηφρνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 141. Η πνηληθή δίσμε αζθείηαη κφλν κε 

έγθιεζε εθείλνπ πνπ ππέβαιε ην αίηεκα παξνρήο πιεξνθνξηψλ.  
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Αξζξν 181. Γεληθή δηάηαμε - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Γελ απνθιείνληαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο.  

 

 

 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ ΓΔΚΑΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ -ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Αξζξν 182. Γηαηεξνύκελεο ζε ηζρύ δηαηάμεηο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Δηδηθέο δηαηάμεηο εηαηξηθνχ δηθαίνπ γηα εηδηθνχο ηχπνπο εηαηξεηψλ, φπσο ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο ή γηα ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείεο, ππεξηζρχνπλ ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

2. Ο λ. 3016/2002 γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζέκαηα κηζζνινγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

παξακέλεη ζε ηζρχ.  

 

3. Πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 4 ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 3401/2005 (Α΄ 257), σο εμήο: 

«ε πεξίπησζε άζθεζεο δηθαηψκαηνο ππαλαρψξεζεο επί έθδνζεο λέσλ κεηνρψλ απφ ειιεληθή 

αλψλπκε εηαηξεία θαη ζην κέηξν πνπ δελ είλαη εθηθηή ε εθ λένπ εκπξφζεζκε δηάζεζε ησλ 

κεηνρψλ επί ησλ νπνίσλ αζθήζεθε ην δηθαίσκα ππαλαρψξεζεο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

πξνζαξκφδεη ζην θαηαζηαηηθφ ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ππαλαρψξεζεο.»  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 183. Πξνζαξκνγή θαηαζηαηηθνύ θαη ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ ησλ αλσλύκσλ 

εηαηξεηώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα ελαξκνλίζνπλ ηα θαηαζηαηηθά ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Η απφθαζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

γηα ην ζθνπφ απηφλ, κπνξεί λα ιεθζεί κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ε ζρεηηθή απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζα ιεθζεί κέζα ζε έλα (1) έηνο απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ. Μεηαγελέζηεξε ελαξκφληζε, θαζψο θαη πηνζέηεζε ζην 

θαηαζηαηηθφ δπλεηηθψλ ξπζκίζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, γίλεηαη θαηά ηηο 

γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/360
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/3401/year/2005/article/16
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/364
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2. Αλψλπκεο εηαηξείεο πνπ θαηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ έρνπλ θεθάιαην θάησ 

ησλ 25.000 επξψ, νθείινπλ ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 λα απμήζνπλ ην 

θεθάιαηφ ηνπο ζε 25.000 επξψ ή λα κεηαηξαπνχλ ζε εηαηξεία άιιεο κνξθήο. Η απφθαζε 

απηή ιακβάλεηαη κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο 

απηήο δελ επηηξέπεηαη νπνηαδήπνηε λεφηεξε θαηαρψξηζε ζην Γ.Δ.ΜΗ., κέρξηο φηνπ 

ζπληειεζζεί ε αχμεζε.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 184. Καηάξγεζε αλσλύκσλ κεηνρώλ - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ, νη ειιεληθέο αλψλπκεο εηαηξείεο δελ κπνξνχλ 

πιένλ λα εθδίδνπλ αλψλπκεο κεηνρέο. Αλψλπκεο κεηνρέο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ειιεληθέο 

αλψλπκεο εηαηξείεο νλνκαζηηθνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2020.  

 

2. Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αλσλχκσλ ηίηισλ κε νλνκαζηηθνχο αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πνπ αθνξνχλ ηε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο αλσλχκσλ κεηνρψλ ζε 

νλνκαζηηθέο. Αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεη κε πιεξφηεηα ηε δηαδηθαζία απηή, 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ησλ παξαγξάθσλ 3, 4, 5, 6 θαη 7.  

 

3. Η εηαηξεία ππνρξενχηαη κε απφθαζε πνπ ιακβάλεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην αξγφηεξν 

ηελ 1ε Ινπιίνπ 2019 λα αλαθνηλψζεη κέζσ ηνπ Γ.Δ.ΜΗ. θαη κε άιια πξφζθνξα κέζα ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ή άιινη δηθαηνχρνη ζα πξέπεη λα αλαγγείινπλ ζηελ εηαηξεία ηα 

επί ησλ κεηνρψλ δηθαηψκαηά ηνπο, ψζηε λα εγγξαθνχλ ζην βηβιίν κεηφρσλ ηνπ άξζξνπ 41 

θαη λα εθδνζνχλ νη λένη ηίηινη. Μεηά ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2020 θαη ελφζσ νη κέηνρνη ή άιινη 

δηθαηνχρνη δελ έρνπλ αλαγγείιεη ηα δηθαηψκαηά ηνπο, νη κεηνρέο δελ παξέρνπλ κεηνρηθά 

δηθαηψκαηα νχηε θαη κπνξνχλ λα κεηαβηβαζζνχλ. Γηα ηελ αλαζηνιή άζθεζεο ησλ κεηνρηθψλ 

δηθαησκάησλ ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 50 εθαξκφδεηαη αλαιφγσο.  

 

4. Με ηελ απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 3, εμεηδηθεχεηαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο αλαγγειίαο ησλ δηθαησκάησλ, νξίδεηαη δε 

θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα εθδνζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνπο κεηφρνπο θαη άιινπο 

δηθαηνχρνπο νη λένη νλνκαζηηθνί κεηνρηθνί ηίηινη. Η εηαηξεία δελ ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη 

κεηνρηθνχο ηίηινπο, αλ νη νλνκαζηηθέο κεηνρέο εθδνζνχλ ζε ινγηζηηθή κνξθή, ζχκθσλα κε ην 

λφκν ή ε εηαηξεία δελ έρεη ππνρξέσζε έθδνζεο κεηνρηθψλ ηίηισλ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 40.  

 

5. Αλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ πξνβεί ζηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 

2019, θάζε κέηνρνο πνπ έρεη αλψλπκεο κεηνρέο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην δηθαζηήξην κε ηε 

δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ λα ππνρξεσζεί ε εηαηξεία λα εγγξάςεη ηνλ αηηνχληα 

ζην βηβιίν κεηφρσλ θαη λα εθδψζεη θαη λα παξαδψζεη ζε απηφλ λέεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο.  

 

6. ηηο εηαηξείεο κε κεηνρέο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδφκελε αγνξά ή ζε ΠΜΓ, γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ δηθαηνχρσλ αθνινπζνχληαη νη θαλφλεο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ κεηφρσλ 
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ελφςεη ζπκκεηνρήο ζε γεληθή ζπλέιεπζε. Δπηκέξνπο δεηήκαηα ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ 

αλσλχκσλ εηζεγκέλσλ κεηνρψλ κε νλνκαζηηθέο ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο.  

 

7. Μέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 γηα ηηο πθηζηάκελεο αλψλπκεο κεηνρέο ηζρχνπλ νη εμήο 

ξπζκίζεηο: 

α) ε πεξίπησζε κεξηθήο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21, νη κεηνρέο 

κέρξη ηελ απνπιεξσκή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο. 

β) Η δηάηαμε ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 26 δελ εθαξκφδεηαη 

ελφζσ νη κεηνρέο δελ είλαη νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

γ) Με ηελ επηθχιαμε εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ αλσλχκσλ κεηνρψλ, νη 

κεηνρέο απηέο κεηαβηβάδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε κεηαβίβαζε θηλεηψλ 

πξαγκάησλ. 

δ) Σν δηθαίσκα ηνπ κεηφρνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 122 ηζρχεη κφλν αλ 

ν κέηνρνο έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο. 

ε) Η απνζηνιή ζηνπο κεηφρνπο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν 

εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 123, είλαη δπλαηή εθφζνλ νη κεηνρέο είλαη 

νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο. 

ζη) Η ιήςε απνθάζεσλ κε ςεθνθνξία ρσξίο ζπλεδξίαζε, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 135, 

είλαη δπλαηή κφλν αλ νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο νλνκαζηηθέο. 

δ) Σν δηθαίσκα ηνπ κεηφρνπ, ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 10 θαη ηελ 

παξάγξαθν 11 ηνπ άξζξνπ 141 ηζρχεη κφλν αλ ε εηαηξεία έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο. 

ε) Μέηνρνη κε αλψλπκεο κεηνρέο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε ελψζεσλ κεηφρσλ, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 144 θαη λα αζθνχλ δηθαηψκαηα κέζσ ησλ ελψζεσλ κε ηηο κεηνρέο απηέο. 

ζ) Οη κέηνρνη κε αλψλπκεο κεηνρέο κπνξνχλ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2019 λα αζθνχλ ηα 

δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ θαη νη κέηνρνη κε νλνκαζηηθέο κεηνρέο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 185. Γηαηάμεηο γηα άιιεο εηαηξηθέο κνξθέο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 150, 151, 152, 153 θαη 154 ηνπ παξφληνο εκπίπηνπλ θαη 

πξνζσπηθέο εηαηξείεο, φηαλ φινη νη άκεζνη ή έκκεζνη εηαίξνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε ιφγσ 

ηνπ φηη είλαη λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ηεο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηεο εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο εηαηξείαο ή ηεο ηδησηηθήο 

θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο.  

 

2. ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 154 εκπίπηνπλ θαη νη νληφηεηεο δεκφζηνπ 

ελδηαθέξνληνο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4308/2014.  

 

3. Οη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πεξί Σειψλ Υαξηνζήκνπ πνπ πξνβιέπνπλ κεησκέλν θνξνινγηθφ 

ζπληειεζηή γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά ζηηο εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο θαη ηηο ηδησηηθέο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο. Η ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ ηελ 31ε 
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Μαΐνπ 2018.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 186. Δμνπζηνδνηηθή δηάηαμε - Κείκελν λόκνπ 

 

Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο, θσδηθνπνηνχληαη ζε εληαίν απηνηειέο θείκελν νη δηαηάμεηο γηα ηηο Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο (ΑΔ).  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 187. Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο - Κείκελν λόκνπ 

 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ 

εθαξκφδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ 190 θαη κεηά.  

 

2. Η παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 40 πνπ πξνβιέπεη λέεο δπλαηφηεηεο ξχζκηζεο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ησλ δεηεκάησλ ηήξεζεο ηνπ βηβιίνπ κεηφρσλ, ηζρχνπλ θαη ζε πθηζηάκελεο 

εηαηξείεο.  

 

3. Η κε ππνγξαθή ηνπ βηβιίνπ κεηφρσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 41 

εθαξκφδεηαη θαη ζηηο κεηαβηβάζεηο κεηνρψλ πνπ θαηαρσξίδνληαη ζην βηβιίν κεηφρσλ απφ ηελ 

1ε Ιαλνπαξίνπ 2019 θαη κεηά, αθφκε θαη αλ ε ζχκβαζε κεηαβίβαζεο κεηνρψλ είρε ζπλαθζεί 

πξνεγνπκέλσο.  

 

4. Σα άξζξα 45, 46 θαη 47 ηνπ παξφληνο δελ εθαξκφδνληαη ζε εθθξεκείο δηαδηθαζίεο ησλ 

άξζξσλ 49α, 49β θαη 49γ ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

 

5. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 59 έσο θαη 74 εθαξκφδνληαη ζηα νκνινγηαθά δάλεηα πνπ 

εθδίδνληαη απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ 190 θαη κεηά. Σα κέξε κπνξνχλ λα απνθαζίδνπλ 

κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηνπο, ηελ εθαξκνγή ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ζε νκνινγηαθά δάλεηα πνπ είραλ εθδνζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

άξζξνπ 190.  

 

6. Σα άξζξα 75 θαη 76 εθαξκφδνληαη ζηνπο ηδξπηηθνχο ηίηινπο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ 190 θαη κεηά.  
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7. Σα άξζξα 99 έσο 101 εθαξκφδνληαη ζε ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ηνπ άξζξνπ 190 θαη κεηά. Σα άξζξα 109 έσο 112 εθαξκφδνληαη ζηηο ακνηβέο πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο ρξήζεηο πνπ αξρίδνπλ κεηά ηηο 31.12.2018.  

 

8. Οη δηαηάμεηο γηα ηε γεληθή ζπλέιεπζε εθαξκφδνληαη ζε ζπλειεχζεηο πνπ πξνζθαινχληαη 

απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ 190 θαη κεηά.  

 

9. Σν πξνεδξηθφ δηάηαγκα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 144 θαη νη ππνπξγηθέο απνθάζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα λφκν κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαη πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηνπ άξζξνπ 190 θαη κεηά.  

 

10. Αηηήζεηο ιχζεσο αλψλπκεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 48 ηνπ θ.λ. 2190/1920, πνπ ππνβιήζεθαλ πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θξίλνληαη κε βάζε ην άξζξν απηφ θαη κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο.  

 

11. Η πξνζεζκία ησλ ηξηψλ (3) εηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 169 ηζρχεη γηα 

εθθαζαξίζεηο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ 190 θαη κεηά.  

 

12. ηελ πεξίπησζε ησλ εθθξεκψλ θαηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ παξφληνο λφκνπ εθθαζαξίζεσλ, 

ε πξνζεζκία ησλ πέληε (5) εηψλ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 170 δελ ζπκπιεξψλεηαη πξηλ 

απφ ηελ παξέιεπζε έμη (6) κελψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

13. Δπί πησρεχζεσλ πνπ θεξχρζεθαλ πξηλ απφ ην λ. 4446/2016, ε αλαβίσζε ηεο εηαηξείαο 

κπνξεί λα επέιζεη θαη κε πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή απνθαηάζηαζε, αλάινγα κε ην 

εθαξκνδφκελν ζηελ πηψρεπζε δίθαην.  

 

14. ε ζρέζε κε ηε δηαρξνληθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ 

πξνβιέπνπλ παξαγξαθέο ή απνζβεζηηθέο πξνζεζκίεο εθαξκφδεηαη αλαιφγσο ην άξζξν 18 ηνπ 

Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

 

15. ε ζρέζε κε ηε δηαρξνληθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ ξπζκίδνπλ 

ηελ επζχλε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη άιισλ πξνζψπσλ εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο ηα άξζξα 24 θαη 25 ηνπ Δηζαγσγηθνχ Νφκνπ ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα.  

 

16. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηηο δηαλνκέο θεξδψλ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαλνκέο πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ γεληθέο ζπλειεχζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

άξζξνπ 190 θαη κεηά. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηε δηαλνκή πξνζσξηλνχ 

κεξίζκαηνο εθαξκφδνληαη ζηηο δηαλνκέο πνπ γίλνληαη κε απφθαζε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

πνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ 190 θαη κεηά.  

 

17. Γηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ πνπ νξίδνπλ αξκνδηφηεηα δηθαζηεξίσλ ή ηελ αθνινπζεηέα 

δηαδηθαζία εθαξκφδνληαη ζε δίθεο πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ άξζξνπ 190 θαη 

κεηά.  

 

18. Δληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 1ε Ιαλνπάξηνπ 2019 νινθιεξψλεηαη ε κεηαθνξά ησλ 

εηαηξεηψλ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ παξφληνο, ησλ νπνίσλ ην Γ.Δ.ΜΗ. δελ 

ηεξείηαη ζηε Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγνξάο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο. Μέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαθνξάο θάζε εηαηξείαο, νη θαηαρσξίζεηο ζην Γ.Δ.ΜΗ. ζπλερίδνπλ λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο, πξηλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019, αξκφδηεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ 
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Γ.Δ.ΜΗ. ππεξεζίεο θαη νη απνθάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 4, 

εθδίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο, γηα ηελ έθδνζε απηψλ πξηλ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019, ππεξεζίεο, 

ηεξνπκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαζνξίδεηαη ε 

δηαδηθαζία κεηαθνξάο ησλ θαθέισλ, ε ρξνληθή ζεηξά κεηαθνξάο θαη θάζε άιιε αλαγθαία 

ιεπηνκέξεηα. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη εληφο ηνπ ίδηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε κεηαθνξά ησλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην Γ.Δ.ΜΗ. παχεη λα ηεξείηαη ζηε 

Γηεχζπλζε Δηαηξεηψλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Αγνξάο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δκπνξίνπ θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 188. Παξαπνκπέο - Κείκελν λόκνπ 

 

Όπνπ δηάηαμε λφκνπ παξαπέκπεη ζε δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920 ή ηνπ λ. 3156/2003, νη 

νπνίεο θαηαξγνχληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 189, κε ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ ε 

παξαπνκπή απηή λνείηαη φηη αλαθέξεηαη ζηηο αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Αληίζηνηρα, φπνπ ζην λ. 3156/2003 γίλεηαη αλαθνξά ζε «νκνινγηαθφ δάλεην ηνπ λφκνπ 

απηνχ» λνείηαη νκνινγηαθφ δάλεην ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 

 

 

 

 
 

 

Αξζξν 189. Καηαξγνύκελεο δηαηάμεηο - Κείκελν λόκνπ 

 

Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαηαξγνχληαη: 

α) ηα άξζξα 1 έσο 63δ θαη 90 έσο 146 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχνπλ, 

β) ην άξζξν 3 ηνπ α.λ. 148/1967 (Α΄ 173), 

γ) ηα άξζξα 1 έσο 9 θαη ην άξζξν 12 ηνπ λ. 3156/2003 (Α΄ 157), κε εμαίξεζε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηα ινηπά άξζξα ηνπ λφκνπ πνπ παξακέλνπλ ζε ηζρχ, 

δ) ην άξζξν 4 θαη ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 876/1979 (Α΄ 48), 

ε) ην π.δ. 30/1988 (Α΄ 13).  
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Αξζξν 190. Έλαξμε ηζρύνο - Κείκελν λόκνπ 

 

Η ηζρχο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ 2019, εθηφο αλ εηδηθψο νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά.  

 

 

 
 

 

Παξαγγέιινκε ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ηελ 

εθηέιεζή ηνπ σο λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 

Αζήλα, 13 Ινπλίνπ 2018 

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

ΠΡΟΚΟΠΙΟ Β. ΠΑΤΛΟΠΟΤΛΟ 

 

Οη Τπνπξγνί 

 

Αληηπξφεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

ΙΧΑΝΝΗ ΓΡΑΓΑΑΚΗ 

 

Δζσηεξηθψλ 

ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΟΤΡΛΔΣΗ  

 

Τθππνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

ΑΣΔΡΙΟ ΠΙΣΙΟΡΛΑ 

 

Οηθνλνκηθψλ 

ΔΤΚΛΔΙΓΗ ΣΑΚΑΛΧΣΟ 

 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ΣΑΤΡΟ ΚΟΝΣΟΝΗ 

 

Τθππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ  

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΙΟΤ 

 

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο. 

 

Αζήλα, 13 Ινπλίνπ 2018  

 

Ο επί ηεο Γηθαηνζχλεο Τπνπξγφο  

ΣΑΤΡΟ ΚΟΝΣΟΝΗ 
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