
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Έννοια της ανώνυµης εταιρείας – 

Πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου

1. Η ανώνυµη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία
µε νοµική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύ-
νεται µόνο η ίδια µε την περιουσία της. Το κεφάλαιό της
διαιρείται σε µετοχές.

2. Κάθε ανώνυµη εταιρεία είναι εµπορική, έστω και αν
ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση εµπορικής επιχείρησης.

3. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε όλες τις ανώνυµες
εταιρείες, µε την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων για
τις ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές ή άλλους τίτλους ει-
σηγµένους σε ρυθµιζόµενη αγορά. Οι διατάξεις για τις
ανώνυµες εταιρείες µε µετοχές ή άλλους τίτλους εισηγ-
µένους σε ρυθµιζόµενη αγορά εφαρµόζονται και σε ε-
ταιρείες µε µετοχές εισηγµένες προς διαπραγµάτευση
σε Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ), µό-
νο όταν αυτό προβλέπεται ρητά.

Άρθρο 2
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, ισχύουν οι ε-
ξής ορισµοί:
α) «ρυθµιζόµενη αγορά»: η ρυθµιζόµενη αγορά κρά-

τους-µέλους κατά την έννοια της περίπτωσης 21 του άρ-
θρου 4 του ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και της περίπτωσης 21
της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ της
15ης Μαΐου 2014 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέ-
σων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και
της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349 12.6.2014),

β) µετοχές ή άλλοι τίτλοι «εισηγµένοι σε ρυθµιζόµενη
αγορά» ή απλώς «εισηγµένοι»: οι µετοχές ή άλλοι τίτλοι
που είναι εισηγµένοι για διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµε-
νη αγορά,
γ) «ηλεκτρονικά µέσα»: οι τρόποι ηλεκτρονικής επικοι-

νωνίας, µέσω διαδικτύου ή άλλου δηµόσιου ή ιδιωτικού
δικτύου, οι οποίοι επιτρέπουν την ευχερή αναγνώριση
της ταυτότητος των χρηστών και την ασφάλεια της επι-
κοινωνίας,
δ) υποβολή εταιρικής πράξης ή άλλου στοιχείου «σε

δηµοσιότητα»: η δηµοσιότητα του άρθρου 13 του παρό-
ντος νόµου,
ε) Γ.Ε.ΜΗ.: το Γενικό Εµπορικό Μητρώο, που συστάθη-

κε και λειτουργεί µε το ν. 3419/2005 (Α΄ 297), 
στ) «κεντρικό αποθετήριο τίτλων»: το νοµικό πρόσωπο

κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονι-
σµού 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά µε τη βελτίω-
ση του διακανονισµού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Έ-
νωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τρο-
ποποίηση των Οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του
Κανονισµού (ΕΕ) 236/2012 (ΕΕ L 257/28.8.2014),
ζ) «επιχείρηση επενδύσεων»: η επιχείρηση επενδύσε-

ων κατά την έννοια της περίπτωσης 1 του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018 (Α΄ 14) και της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του
άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014
για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και την τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349),
η) «Πολυµερής Μηχανισµός Διαπραγµάτευσης» ή

«ΠΜΔ»: ο Πολυµερής Μηχανισµός Διαπραγµάτευσης
κατά την έννοια της περίπτωσης 22 του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018 και της περίπτωσης 22 της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014
για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων και την τροπο-
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ποίηση της Οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της Οδηγίας
2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173/349 12.6.2014).
θ) «απλή απαρτία και πλειοψηφία»: η απαρτία και η

πλειοψηφία που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων α-
πό τη γενική συνέλευση, σύµφωνα µε τα τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 130 και την παράγραφο 1 του
άρθρου 132,
ι) «αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία»: η απαρτία και η

πλειοψηφία που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων α-
πό τη γενική συνέλευση, σύµφωνα µε τα τις παραγρά-
φους 3 και 4 του άρθρου 130 και την παράγραφο 2 του
άρθρου 132,
ια) «πολύ µικρές», «µικρές», «µεσαίες» και «µεγάλες»

επιχειρήσεις: οι αντίστοιχες οντότητες του ν. 4308/2014
(Α΄ 251). Για τις νεοϊδρυόµενες εταιρείες και µέχρι τη
σύνταξη του πρώτου ισολογισµού, ως «πολύ µικρές»,
«µικρές» και «µεσαίες» εταιρείες νοούνται εκείνες των
οποίων το κεφάλαιο δεν υπερβαίνει τα ποσά των
100.000, 500.000 και 1.000.000 ευρώ, αντίστοιχα, ενώ
ως «µεγάλες» νοούνται εκείνες των οποίων το κεφάλαιο
υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 ευρώ,
ιβ) «οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος»: οι οντότη-

τες του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, καθώς και οι
εταιρείες του ν. 3429/2005 (Α΄ 314).

Άρθρο 3
Επίλυση διαφορών

1. Για τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του παρό-
ντος νόµου, υπάγονται σε δικαστήριο, αποκλειστικά αρ-
µόδιο είναι το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της ε-
ταιρείας, εκτός αν ορίζεται κάτι άλλο στον παρόντα νό-
µο.

2. Με διάταξη του αρχικού καταστατικού ανώνυµης ε-
ταιρείας µπορούν να υπάγονται οι υποθέσεις της παρα-
γράφου 1, καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει
από την εταιρική σχέση µεταξύ µετόχων ή µεταξύ αυτών
και της εταιρείας, σε διαιτησία ή διαµεσολάβηση του
ν. 4512/2018 (Α' 5). Ρήτρα διαιτησίας εισαγόµενη µε τρο-
ποποίηση του καταστατικού ισχύει µόνο αν αποφασίστη-
κε οµόφωνα. Η ρήτρα διαµεσολάβησης µπορεί να παρα-
πέµπει σε οργανωµένη διαδικασία διαµεσολάβησης ή να
προβλέπει τον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής του διαµε-
σολαβητή. 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ

Άρθρο 4
Τρόπος ίδρυσης της ανώνυµης εταιρείας 
και τροποποίησης του καταστατικού της

1. Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να ιδρυθεί από ένα ή πε-
ρισσότερα πρόσωπα (ιδρυτές) ή να καταστεί µονοπρό-
σωπη µε τη συγκέντρωση όλων των µετοχών σε ένα µό-
νο πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυµης εταιρείας ως µονοπρό-
σωπης, η συγκέντρωση όλων των µετοχών της σε ένα
µόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του µοναδικού µε-
τόχου της, υποβάλλονται σε δηµοσιότητα.

2. Η ανώνυµη εταιρεία συνιστάται µε συµβολαιογραφι-
κό έγγραφο, που περιέχει το καταστατικό, ή µε ιδιωτικό

έγγραφο, αν υιοθετείται πρότυπο καταστατικό, σύµφω-
να µε την 31637/2017 απόφαση του Υπουργού Οικονο-
µίας και Ανάπτυξης (Β΄ 928) και το άρθρο 9 του
ν. 4441/2016 (Α΄ 227). Το έγγραφο είναι επίσης συµβο-
λαιογραφικό, αν το επιβάλλει ειδική διάταξη νόµου, αν
εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη
µεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός, ή αν
το συµβολαιογραφικό έγγραφο επιλέγεται από τα µέρη.
Αν η ανώνυµη εταιρεία συνιστάται µε ιδιωτικό έγγραφο,
ως Υπηρεσία Μιας Στάσης ορίζονται οι αρµόδιες Υπηρε-
σίες του Γ.Ε.ΜΗ., κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 του
ν. 4441/2016.

3. Η τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυµης ε-
ταιρείας αποφασίζεται από τη γενική συνέλευση ή και α-
πό το διοικητικό συµβούλιο, αν τούτο ορίζεται ρητά στον
παρόντα νόµο και επέρχεται µε τη δηµοσιότητα του άρ-
θρου 13. Ολόκληρο το κείµενο του καταστατικού, όπως
διαµορφώνεται ύστερα από κάθε τροποποίησή του, συ-
ντάσσεται µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου και υ-
πογράφεται από τον πρόεδρο αυτού ή το νόµιµο ανα-
πληρωτή του, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης.
Για την τροποποίηση του καταστατικού και τη σύνταξη
του νέου κειµένου τούτου δεν απαιτείται συµβολαιογρα-
φικό έγγραφο.

4. Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται σε
περιπτώσεις προσαρµογής στοιχείων του καταστατικού,
που γίνονται µε βάση τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
προκειµένου αυτό να εµφανίζει τις µεταβολές που έλα-
βαν χώρα, ιδίως αυξήσεις ή µειώσεις κεφαλαίου, χωρίς
απόφαση εταιρικού οργάνου όπως, ενδεικτικά, είναι οι
περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 28, της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 58 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 71. Οι προσαρµογές όµως αυτές υποβάλλονται
σε δηµοσιότητα.

5. Απόφαση της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού
συµβουλίου στηριζόµενη σε τροποποίηση του καταστα-
τικού, που δεν έχει ακόµη υποβληθεί σε δηµοσιότητα, εί-
ναι επιτρεπτή, παράγει όµως αποτελέσµατα από τη συ-
ντέλεση της δηµοσιότητας.

Άρθρο 5
Περιεχόµενο του καταστατικού

1. Το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να
περιέχει διατάξεις:
α) για την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρεί-

ας,
β) για την έδρα της εταιρείας,
γ) για τη διάρκειά της, όταν αυτή δεν είναι αόριστη,
δ) για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαί-

ου,
ε) για το είδος των µετοχών, καθώς και για τον αριθµό,

την ονοµαστική αξία και την έκδοσή τους,
στ) για τον αριθµό των µετοχών κάθε κατηγορίας, αν

υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών,
ζ) για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία µετατροπής

ανωνύµων µετοχών σε ονοµαστικές,
η) για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και

τις αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου,
θ) για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και

τις αρµοδιότητες των γενικών συνελεύσεων,
ι) για τους ελεγκτές,
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ια) για τα δικαιώµατα των µετόχων,
ιβ) για τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

και τη διάθεση των κερδών.
ιγ) για τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της

περιουσίας της,
ιδ) το ύψος του καλυφθέντος κεφαλαίου, που είναι κα-

ταβλητέο κατά το χρόνο σύστασης. 
2. Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατά-

ξεις, έστω και αν αυτές αναφέρονται στα θέµατα της πα-
ραγράφου 1, στο µέτρο που αποτελούν απλώς επανάλη-
ψη ισχυουσών διατάξεων του νόµου, εκτός αν εισάγεται
επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές.

3. Το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να
επίσης αναφέρει:
α) Τα ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώ-

πων που υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο
όνοµα και για λογαριασµό των οποίων έχει υπογραφεί
το καταστατικό αυτό.
β) Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση,

όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της
εταιρείας και βαρύνουν αυτή.

Άρθρο 6
Επωνυµία

1. Η επωνυµία της ανώνυµης εταιρείας σχηµατίζεται
είτε από το όνοµα ενός ή περισσοτέρων ιδρυτών ή µετό-
χων είτε από το αντικείµενο της δραστηριότητας που α-
σκεί είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. Η επωνυµία µπο-
ρεί να είναι και φανταστική ή να περιλαµβάνει ηλεκτρο-
νική διεύθυνση ή άλλη ένδειξη, άµεσα και διαρκώς σχε-
τιζόµενη µε την εταιρεία. Η επωνυµία της εταιρείας µπο-
ρεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν µέρει µε λατινικούς χα-
ρακτήρες. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της εται-
ρείας εκτείνεται σε περισσότερα αντικείµενα, η επωνυ-
µία µπορεί να λαµβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. Η
τυχόν διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας δεν υποχρε-
ώνει την εταιρεία σε µεταβολή της επωνυµίας της.

2. Στην επωνυµία της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να
περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις
«Ανώνυµη Εταιρεία» ή το ακρωνύµιο «Α.Ε.». Για τις διε-
θνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως
«Société Anonyme» ή το ακρωνύµιο «S.A.».

3. Αν η ανώνυµη εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, στην ε-
πωνυµία πρέπει να περιέχεται η ένδειξη «Μονοπρόσωπη
Ανώνυµη Εταιρεία» ή «Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Για τις διε-
θνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως
«Single Member Société Anonyme» ή «Single Member
S.Α.». Η ένδειξη αυτή προστίθεται ή αφαιρείται µε κατα-
χώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., µε µέριµνα του διοικητικού συµβου-
λίου, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού.

Άρθρο 7
Έδρα της εταιρείας

1. Η εταιρεία έχει την έδρα της στο δήµο που αναφέ-
ρεται στο καταστατικό της. Ο δήµος αυτός πρέπει να
βρίσκεται στην Ελλάδα.

2. Η ελληνική ανώνυµη εταιρεία µπορεί να ιδρύει υπο-
καταστήµατα, πρακτορεία ή άλλες µορφές δευτερεύου-
σας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή
της αλλοδαπής.

Άρθρο 8
Διάρκεια της εταιρείας

1. Η διάρκεια της ανώνυµης εταιρείας είναι ορισµένου
ή αορίστου χρόνου. Η διάρκεια ορισµένου χρόνου ορίζε-
ται σε έτη. Αν δεν ορίζεται ο χρόνος της διάρκειας στο
καταστατικό, η διάρκεια είναι αορίστου χρόνου. Στην πε-
ρίπτωση της αόριστης διάρκειας, η εταιρεία λύεται, σύµ-
φωνα µε τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1
και την παράγραφο 2 του άρθρου 164.

2. Η διάρκεια ορισµένου χρόνου µπορεί να παραταθεί
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων που
λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν
δεν ορίζεται κάτι άλλο στην απόφαση αυτή, η διάρκεια
της εταιρείας γίνεται αόριστη.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνε-
ται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της
ανώνυµης εταιρείας µπορεί να µετατραπεί από ορισµέ-
νου σε αορίστου χρόνου και αντίστροφα.

Άρθρο 9
Έλεγχος που διενεργείται κατά την ίδρυση 

της ανώνυµης εταιρείας και τις εταιρικές µεταβολές

1. Κατά την ίδρυση της ανώνυµης εταιρείας η Υπηρε-
σία Μιας Στάσης προβαίνει στον έλεγχο που ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4441/2016. Ειδικά στις
εταιρείες οι οποίες συστήνονται µε νόµο, καθώς και στις
εταιρείες των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4441/2016.

2. Η τροποποίηση του καταστατικού, η µετατροπή ε-
ταιρείας άλλης µορφής σε ανώνυµη εταιρεία και αντί-
στροφα, η λύση της ανώνυµης εταιρείας ύστερα από α-
πόφαση της γενικής συνέλευσης και η αναβίωσή της και
κάθε άλλος µετασχηµατισµός εγκρίνονται ύστερα από
τη διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας από την Περιφερει-
ακή Ενότητα της έδρας της εταιρείας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του παρόντος και του ν. 3419/2005 (Α΄ 297). Ο
έλεγχος νοµιµότητας περιορίζεται στην τήρηση των δια-
τάξεων του παρόντος νόµου, του καταστατικού και των
διατάξεων του ν. 3419/2005 και αποτελεί αναγκαία προ-
ϋπόθεση για τη διενέργεια της καταχώρισης και την
πραγµατοποίηση της δηµοσιότητας από την αρµόδια υ-
πηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση µεταβολών των καταχω-
ρίσεων της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., που δεν εµπίπτουν
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, όπως,
ενδεικτικά, µεταβολών στην εκπροσώπηση της εταιρείας
ή δηλώσεων προσαρµογής του καταστατικού, κατά την
έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 4, η αρµόδια υπη-
ρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε τυπικό έλεγχο (έλεγχο πλη-
ρότητας) του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 των υποβληθέ-
ντων εγγράφων. Ως τυπικός έλεγχος (έλεγχος πληρότη-
τας) νοείται η διαπίστωση ότι τα υποβαλλόµενα έγγρα-
φα είναι πλήρη και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
νόµου, χωρίς έλεγχο του περιεχοµένου τους.

3. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης, ύστερα από
έλεγχο νοµιµότητας, εγκρίνει τη σύσταση και την τροπο-
ποίηση του καταστατικού των παρακάτω εταιρειών:
α) των εταιρειών δηµόσιου ενδιαφέροντος κατά την

έννοια της περίπτωσης ιβ΄ του άρθρου 2 του παρόντος,
β) των µεγάλων οντοτήτων της παρ. 6 του άρθρου 2
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του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), καθώς και κάθε άλλης ανώνυ-
µης εταιρείας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από διά-
ταξη νόµου,
γ) των εταιρειών που λαµβάνουν άδεια λειτουργίας α-

πό την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Το Γ.Ε.ΜΗ. των παραπάνω εταιρειών και των υποκατα-

στηµάτων αλλοδαπών εταιρειών της παραπάνω µορφής,
τηρείται από την αρµόδια Διεύθυνση Εταιρειών της Γενι-
κής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπο-
ρίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

4. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης εγκρίνει, ύ-
στερα από έλεγχο νοµιµότητας, τις διασυνοριακές συγ-
χωνεύσεις, σύµφωνα µε το ν. 3777/2009 (Α΄ 127), καθώς
και τις συγχωνεύσεις ή διασπάσεις, στις οποίες συµµε-
τέχει µία τουλάχιστον από τις εταιρείες της παραγρά-
φου 3. Οι λοιπές συγχωνεύσεις και διασπάσεις ανωνύ-
µων εταιρειών εγκρίνονται κατά περίπτωση, ύστερα από
έλεγχο νοµιµότητας, από τον Περιφερειάρχη της έδρας
της απορροφώσας ή της νέας ή της διασπώµενης εται-
ρείας.

5. Σε καµιά περίπτωση ο έλεγχος που γίνεται κατά την
καταχώριση αποφάσεων των εταιρικών οργάνων δεν ε-
κτείνεται σε λόγους που επιφέρουν ακυρωσία των απο-
φάσεων των οργάνων αυτών.

Άρθρο 10
Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο – Ευθύνη ιδρυτών

1. Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνοµα υπό ίδρυ-
ση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές απεριόρι-
στα και εις ολόκληρον. Ευθύνεται όµως µόνη η εταιρεία
για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνοµά της κατά το ι-
δρυτικό στάδιο αν, µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη σύ-
στασή της, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν α-
πό αυτές τις πράξεις.

2. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση
της ζηµίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι,
µέτοχοι ή µη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής διά-
ταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που
δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθη-
καν στο καταστατικό, από τη µη τήρηση των διατάξεων
που αφορούν την εκτίµηση και την καταβολή των εισφο-
ρών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας
της εταιρείας, αν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις
σχετικές πληµµέλειες. Η αξίωση αποζηµίωσης της πα-
ρούσας παραγράφου παραγράφεται µετά παρέλευση πέ-
ντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.

Άρθρο 11
Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας

1. Η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση
µόνο αν: α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των περιπτώσε-
ων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 4, β) ο σκοπός της, όπως ορίζε-
ται στο καταστατικό, είναι παράνοµος ή αντίθετος προς
τη δηµόσια τάξη και γ) ο µοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ι-
δρυτές δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία κατά
την υπογραφή της εταιρικής σύµβασης.

2. Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννο-

µο συµφέρον και απευθύνεται κατά της εταιρείας. Το δι-
καστήριο που απαγγέλλει την ακυρότητα διορίζει µε την
ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές της.

3. Οι λόγοι ακυρότητας των περιπτώσεων α΄ και β΄
της παραγράφου 1 θεραπεύονται αν, µέχρι τη κατάθεση
των προτάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 237
ΚΠολΔ, το καταστατικό τροποποιηθεί, ώστε να µην υφί-
σταται πλέον ο λόγος ακυρότητας που αναφέρεται στην
αγωγή. Το δικαστήριο που εκδικάζει αγωγή για κήρυξη
ακυρότητας της εταιρείας, µπορεί να χορηγήσει στην ε-
ταιρεία εύλογη προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των τριών (3)
µηνών, µε σκοπό να ληφθεί η απόφαση τροποποίησης
του καταστατικού και να υποβληθεί στην αρµόδια Αρχή,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 ή να
γίνει µετατροπή της εταιρείας σε άλλη εταιρική µορφή.
Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακό-
µη µήνα. Για το διάστηµα που µεσολαβεί το δικαστήριο
µπορεί να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα.

4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα
της εταιρείας αντιτάσσεται στους τρίτους, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3419/2005. Τριτανα-
κοπή µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία έξι (6) µη-
νών από την υποβολή της απόφασης σε δηµοσιότητα.

5. Η ακυρότητα αυτή καθαυτή δεν επηρεάζει την εγκυ-
ρότητα των υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων της εται-
ρείας, χωρίς να βλάπτονται τα αποτελέσµατα της κατά-
στασης εκκαθάρισής της.

6. Οι µέτοχοι της άκυρης εταιρείας υποχρεούνται να
καταβάλουν το κεφάλαιο που κάλυψαν και δεν έχουν α-
κόµη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο
για την εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης.

7. Η αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας ασκείται µέσα
σε µια διετία από τη σύσταση της εταιρείας. Στην περί-
πτωση β΄ της παραγράφου 1, η άσκηση της αγωγής δεν
υπόκειται σε χρονικό περιορισµό.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Άρθρο 12
Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται 

σε δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.

1. Σε δηµοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και
στοιχεία:
α) Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύµων εταιρειών µε το

καταστατικό και, όπου τυχόν απαιτείται, µε την εγκριτική
απόφαση της Διοίκησης.
β) Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού µε

την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου τυχόν απαι-
τείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστα-
τικού µαζί µε τις γενόµενες τροποποιήσεις.
γ) Ο διορισµός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, µε

τα στοιχεία ταυτότητας, των προσώπων που:
αα) ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας,
ββ) έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοι-

νού ή µεµονωµένα,
γγ) είναι αρµόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.
δ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή µεί-

ωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύ-
ξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κε-
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φάλαιο, ο αριθµός και το είδος των µετοχών που εκδίδο-
νται, η ονοµαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής
τους, καθώς και ο συνολικός αριθµός των µετοχών της
εταιρείας.
ε) Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε

κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε ύστερα από κάθε αύ-
ξησή του, σύµφωνα µε το άρθρο 20.
στ) Οι εγκεκριµένες ετήσιες και ενοποιηµένες χρηµα-

τοοικονοµικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του
διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυµης
εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιηµένες χρηµατοοικονο-
µικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατοµικά στοι-
χεία των προσώπων που, κατά νόµο, τις υπογράφουν και
τις πιστοποιούν. 
ζ) Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζο-

νται, σύµφωνα µε το άρθρο 162 για τη διανοµή προσωρι-
νού µερίσµατος.
η) Η λύση της εταιρείας.
θ) Η δικαστική απόφαση παντός βαθµού, που κηρύσσει

άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση πτώχευσης ή την υ-
ποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς και οι δι-
καστικές αποφάσεις παντός βαθµού που αναγνωρίζουν
ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών συνελεύσε-
ων. Σε δηµοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές απο-
φάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις.
ι) Ο διορισµός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών

µε τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.
ια) Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εκκαθάρι-

σης, καθώς και οι τελικές χρηµατοοικονοµικές καταστά-
σεις.
ιβ) Η διαγραφή της εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο

170.
ιγ) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δηµοσιό-

τητα επιβάλλεται από κατ’ ιδίαν διατάξεις.
2. Για τα αποτελέσµατα της εγγραφής της εταιρείας

στο Γ.Ε.ΜΗ. και των καταχωρίσεων σε αυτό ισχύουν τα
άρθρα 15 και 16 του ν. 3419/2005.

Άρθρο 13
Τρόπος πραγµατοποίησης της δηµοσιότητας

1. Η δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγµατοποιείται µε
εγγραφή της εταιρείας και µε καταχώριση των δηµοσιευ-
τέων πράξεων και στοιχείων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3419/2005, του άρθρου 232 του ν. 4072/2012
(Α΄86) και του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

2. Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυ-
νο για την υποβολή προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των
πράξεων και στοιχείων για τα οποία απαιτείται δηµοσιό-
τητα.

Άρθρο 14
Στοιχεία εγγράφων της εταιρείας

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή µη, περιλαµ-
βανοµένων των επιστολών, των διαφηµίσεων και των εγ-
γράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής, του-
λάχιστον, ενδείξεις:
α) Τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.
β) Τη νοµική µορφή της εταιρείας, την επωνυµία, την

έδρα και, ενδεχοµένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκ-
καθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.

2. Αν στα έγγραφα της παραγράφου 1 γίνεται µνεία

του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το
καλυφθέν και το καταβεβληµένο κεφάλαιο.

3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περι-
λαµβάνουν τις ενδείξεις της παραγράφου 1. Αν γίνεται
µνεία του κεφαλαίου, εφαρµόζεται και η παράγραφος 2.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 15
Κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας εκ-
φράζεται σε ευρώ.

2. Το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυµης ε-
ταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων
(25.000) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά τη σύ-
σταση της εταιρείας.

Άρθρο 16
Κάλυψη του κεφαλαίου

1. Το κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας καλύπτεται µε
ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του. Η καταβολή του
κεφαλαίου γίνεται είτε σε χρήµα είτε σε είδος.

2. Το αρχικό κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας καλύ-
πτεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό, από
έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται κατά τη
σύσταση της εταιρείας στο σύνολό του ή, µε τις προϋπο-
θέσεις του άρθρου 21, εν µέρει. Σε περίπτωση αύξησης
του κεφαλαίου το κεφάλαιο καλύπτεται από µετόχους ή
τρίτους και καταβάλλεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
νόµου στο σύνολό του ή, µε τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 21, εν µέρει.

3. Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να προσφύγει στο κοινό
για την ολική ή µερική κάλυψη του κεφαλαίου της, είτε
του αρχικού είτε του προερχόµενου από αύξηση, ή και
για την κάλυψη µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις
δηµόσιες προσφορές κινητών αξιών.

Άρθρο 17
Εισφορές σε είδος και αποτίµηση των εισφορών αυτών

1. Εφόσον προβλέπεται εισφορά που δεν είναι σε χρή-
µα (εισφορά σε είδος), πρέπει να αναφέρονται στο κατα-
στατικό της εταιρείας ή στην απόφαση του εταιρικού ορ-
γάνου για την αύξηση του κεφαλαίου, το είδος της ει-
σφοράς αυτής, το πρόσωπο που αναλαµβάνει την υπο-
χρέωση να την καταβάλει και το ποσό του κεφαλαίου,
στο οποίο αυτή αντιστοιχεί.

2. Οι εισφορές σε είδος αποτελούνται µόνο από στοι-
χεία ενεργητικού, τα οποία µπορούν να τύχουν χρηµατι-
κής αποτίµησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού δεν
µπορεί να περιλαµβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν α-
πό ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παρο-
χής υπηρεσιών.

3. Για την εξακρίβωση της αξίας των εισφορών σε εί-
δος κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε
αύξηση του κεφαλαίου της, συντάσσεται έκθεση αποτί-
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µησης από δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτι-
κή εταιρεία ή, κατά περίπτωση, από δύο ανεξάρτητους
πιστοποιηµένους εκτιµητές. Επιτρέπεται η πρόσληψη α-
πό τους ελεγκτές ή τους πιστοποιηµένους εκτιµητές ει-
δικών εκτιµητών, ηµεδαπών ή αλλοδαπών, για την εκτί-
µηση περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν εξειδικευ-
µένες γνώσεις ή διεθνή εµπειρία.

4. Τα πρόσωπα που προβαίνουν στην εκτίµηση ως εκτι-
µητές ή ειδικοί εκτιµητές δεν µπορούν να είναι τα πρό-
σωπα που προβαίνουν στην εισφορά σε είδος, µέλη του
διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, πρόσωπα που δια-
τηρούν επιχειρηµατική ή άλλη επαγγελµατική σχέση µε
την εταιρεία ή τον εισφέροντα ή είναι συγγενείς µε τα
πρόσωπα αυτά µέχρι δεύτερου βαθµού ή σύζυγοι τού-
των. Επιπλέον για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και
για τις ελεγκτικές εταιρείες, των οποίων είναι µέλη, δεν
πρέπει να συντρέχουν κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, που θα
απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρό-
σωπα αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να έχουν ανα-
λάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας ή συνδεδεµένης
µε αυτήν εταιρείας κατά την έννοια του άρθρου 32 του
ν. 4308/2014 κατά την τελευταία τριετία.

5. Η έκθεση αποτίµησης πρέπει να περιέχει την περι-
γραφή κάθε εισφοράς σε είδος, να αναφέρει τις µεθό-
δους αποτίµησης που εφαρµόστηκαν και να εκφέρει ά-
ποψη για την αξία της κάθε εισφοράς. Σε περίπτωση που
η αποτίµηση καταλήγει σε εύρος τιµών, η έκθεση οφείλει
να υποδεικνύει µια τελική τιµή.

6. Ειδικότερα, για την εκτίµηση των πάγιων περιουσια-
κών στοιχείων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η πραγµα-
τική και νοµική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, κα-
θώς και: α) προκειµένου περί ακινήτων, η αξία και οι τίτ-
λοι κτήσης, η εµπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές
ανάπτυξης, οι πραγµατικές τρέχουσες τιµές, η άδεια οι-
κοδοµής και αντίστοιχη τεχνική έκθεση µηχανικού, β)
προκειµένου περί µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων και
επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, ο βαθµός χρη-
σιµοποίησης, συντήρησης και εµπορευσιµότητάς τους, η
ενδεχόµενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχου-
σες τιµές για ίδια ή παρεµφερή πάγια στοιχεία.

7. Οι εισφορές σε είδος δεν επιτρέπεται να υπολογίζο-
νται σε ποσό µεγαλύτερο εκείνου, που προκύπτει από
την έκθεση των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6.

8. Οι εκθέσεις αποτίµησης των εισφορών σε είδος υ-
ποβάλλονται στη δηµοσιότητα του άρθρου 13 µε µέρι-
µνα των ενδιαφεροµένων. Επί νέων εταιρειών η δηµο-
σιότητα πραγµατοποιείται ταυτόχρονα µε την εγγραφή
της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ..

9. Η καταβολή των εισφορών σε είδος µε βάση την έκ-
θεση αποτίµησης δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα µετά
την πάροδο εξαµήνου από τη χρονολογία της έκθεσης
αυτής. Στην περίπτωση αυτή πραγµατοποιείται νέα απο-
τίµηση.

Άρθρο 18
Δυνατότητα µη αποτίµησης των εταιρικών εισφορών

1. Η εταιρεία µπορεί να µην εφαρµόσει το άρθρο 17 ό-
ταν, σύµφωνα µε το καταστατικό ή την απόφαση του ε-
ταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση κεφαλαί-

ου, αντικείµενο της εισφοράς σε είδος είναι µέσα χρη-
µαταγοράς ή κινητές αξίες κατά την έννοια των περιπτώ-
σεων 17 και 44 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 και των
σηµείων 17 και 44 της παρ. 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας
2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηµατο-
πιστωτικών µέσων (ΕΕ L 173 της 12.6.2014), αντίστοιχα,
µε τους εξής όρους:
α) Οι κινητές αξίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς αποτιµώ-

νται στη µέση σταθµισµένη τιµή, στην οποία αποτέλεσαν
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενη αγορά
κατά το τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία
πραγµατοποίησης της σχετικής εισφοράς.
β) Όταν η τιµή της προηγούµενης περίπτωσης έχει ε-

πηρεασθεί από εξαιρετικές περιστάσεις που µπορούν να
µεταβάλουν αισθητά την αξία των παραπάνω περιουσια-
κών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης
της εισφοράς, όπως µεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που η
αγορά τέτοιων κινητών αξιών ή µέσων χρηµαταγοράς έ-
χει παύσει να έχει ρευστότητα, η αξία πρέπει να αναπρο-
σαρµόζεται µε πρωτοβουλία και ευθύνη του διοικητικού
συµβουλίου. Για την αναπροσαρµογή της παραπάνω α-
ξίας γίνεται αποτίµηση, σύµφωνα µε το άρθρο 17. Ο µέ-
τοχος που εισέφερε τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία
υποχρεούται να καταβάλει αµέσως οποιαδήποτε επιπλέ-
ον διαφορά σε µετρητά, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν
κατέβαλε την εισφορά του.

2. Η εταιρεία µπορεί να µην εφαρµόσει το άρθρο 17, ό-
ταν, σύµφωνα µε το καταστατικό ή την απόφαση του ε-
ταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του κεφα-
λαίου, αντικείµενο της εισφοράς σε είδος είναι περιου-
σιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα
µέσα χρηµαταγοράς της παραγράφου 1, τα οποία έχουν
ήδη αποτελέσει αντικείµενο αποτίµησης για την εύλογη
αξία τους από αναγνωρισµένο ανεξάρτητο εµπειρογνώ-
µονα και πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοι-

χείων έχει προσδιοριστεί για ηµεροµηνία που δεν προη-
γείται πέραν των έξι (6) µηνών της ηµεροµηνίας πραγµα-
τοποίησης της σχετικής εισφοράς και
β) η αποτίµηση πραγµατοποιήθηκε, σύµφωνα µε τους

γενικά αποδεκτούς κανόνες και τις αρχές αποτίµησης
που ισχύουν στην Ελλάδα για το είδος των περιουσια-
κών στοιχείων που εισφέρονται.Όταν συντρέχουν νέες
περιστάσεις που µπορούν να µεταβάλουν αισθητά την
εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κα-
τά την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εισφοράς
τους, η αξία πρέπει να αναπροσαρµόζεται µε πρωτοβου-
λία και ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου. Για την ανα-
προσαρµογή της αξίας γίνεται αποτίµηση, σύµφωνα µε
το άρθρο 17. Αν δεν γίνει η αναπροσαρµογή αυτή, ένας
ή περισσότεροι µέτοχοι που κατέχουν συνολικά ποσο-
στό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον του καλυφθέ-
ντος κεφαλαίου της εταιρείας κατά την ηµέρα που λαµ-
βάνεται η απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, µπο-
ρούν να ζητήσουν αποτίµηση, σύµφωνα µε το άρθρο 17.
Οι µέτοχοι αυτοί µπορούν να υποβάλουν το αίτηµά τους
µέχρι την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εισφοράς
σε είδος, µε τον όρο ότι, κατά την ηµεροµηνία υποβολής
του αιτήµατος, εξακολουθούν να κατέχουν συνολικά πο-
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σοστό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον του καλυφθέ-
ντος κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαµορ-
φωθεί κατά την ηµέρα που ελήφθη η απόφαση για αύξη-
ση του κεφαλαίου. Ο µέτοχος που εισέφερε τα παραπά-
νω περιουσιακά στοιχεία είναι υποχρεωµένος να κατα-
βάλει αµέσως οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά σε µετρη-
τά, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν κατέβαλε την εισφορά
του.

3. Η εταιρεία µπορεί να µην εφαρµόσει το άρθρο 17 ό-
ταν, σύµφωνα µε το καταστατικό ή την απόφαση του ε-
ταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του κεφα-
λαίου, αντικείµενο της εισφοράς σε είδος είναι περιου-
σιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξίες ή τα
µέσα χρηµαταγοράς της παραγράφου 1, η εύλογη αξία
των οποίων προκύπτει, για καθένα από αυτά, από τους υ-
ποχρεωτικούς λογαριασµούς του προηγούµενου οικονο-
µικού έτους, εφόσον οι λογαριασµοί αυτοί αποτέλεσαν
αντικείµενο ελέγχου, σύµφωνα µε τους ν. 4336/2015 (Α΄
94) και 4449/2017 (Α΄ 7). Αν συντρέχουν νέες περιστά-
σεις που µπορούν να µεταβάλουν αισθητά την εύλογη α-
ξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την η-
µεροµηνία πραγµατοποίησης της εισφοράς τους, εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 2.

4. Όταν, κατά τις παραγράφους 1, 2 και 3, πραγµατο-
ποιούνται εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίµηση, σύµφω-
να µε το άρθρο 17, εκτός από τα στοιχεία που αναφέρο-
νται στο άρθρο 5 του παρόντος νόµου, και µέσα σε ένα
(1) µήνα από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της ει-
σφοράς σε είδος, υποβάλλεται σε δηµοσιότητα δήλωση
του διοικητικού συµβουλίου που περιλαµβάνει:
α) περιγραφή της σχετικής εισφοράς σε είδος,
β) την αξία της, την προέλευση της αποτίµησης αυτής

και, εφόσον απαιτείται, τη µέθοδο αποτίµησης,
γ) δήλωση για το αν η αξία που προκύπτει αντιστοιχεί

τουλάχιστον στον αριθµό, την ονοµαστική αξία και, εν-
δεχοµένως, στο πρόσθετο ποσό που καταβάλλεται επί
των µετοχών που πρόκειται να εκδοθούν έναντι της εν
λόγω εισφοράς και
δ) δήλωση ότι δεν συντρέχουν νέες περιστάσεις όσον

αφορά την αρχική αποτίµηση.
5. Όταν αυξάνεται το κεφάλαιο κατά την παράγραφο 1

του άρθρου 24 µε εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίµηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 17, δηµοσιεύεται ανακοίνωση που
περιλαµβάνει την ηµεροµηνία, κατά την οποία ελήφθη η
απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου, και τις πληρο-
φορίες της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, προ-
τού πραγµατοποιηθεί η εισφορά. Στην περίπτωση αυτή,
η δήλωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου πε-
ριορίζεται στη δήλωση ότι δεν έχουν συντρέξει νέες πε-
ριστάσεις µετά τη δηµοσίευση της παραπάνω ανακοίνω-
σης.

Άρθρο 19
Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού

1. Μέσα στα πρώτα δύο (2) έτη από τη σύσταση της ε-
ταιρείας απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η από-
κτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού µε τίµη-
µα ανώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του κεφαλαίου, που
έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, µέτοχοι

εκπροσωπούντες ποσοστό µεγαλύτερο του ενός εικο-
στού (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, µέλη του
διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, τα στενά µέλη οι-
κογένειας των παραπάνω προσώπων, όπως αυτά ορίζο-
νται στο Παράρτηµα Α του ν. 4308/2014, καθώς και εται-
ρείες που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα. Το ί-
διο ισχύει και αν ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που
µεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα µέσα
στους προηγούµενους δώδεκα (12) µήνες από την υπο-
γραφή του καταστατικού. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
θεωρείται ότι ελέγχει µια εταιρεία, αν συντρέχει µια από
τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 για τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην πα-
ράγραφο 1 θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί
έγκριση της γενικής συνέλευσης και αποτίµηση των
στοιχείων που µεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18. Η έκθεση αποτί-
µησης υποβάλλεται σε δηµοσιότητα µε µέριµνα των εν-
διαφεροµένων. 

3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν
πρόκειται για αποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των
τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις
που πραγµατοποιούνται µε απόφαση διοικητικής ή δικα-
στικής αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύο-
νται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις που
πραγµατοποιούνται σε ρυθµιζόµενη αγορά.

4. Την ακυρότητα της παραγράφου 1 µπορεί να επικα-
λεσθεί όποιος έχει έννοµο συµφέρον. Επίκληση της ακυ-
ρότητας δεν είναι επιτρεπτή µετά παρέλευση διετίας α-
πό το τέλος του ηµερολογιακού έτους, κατά το οποίο α-
ποκτήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1.

Άρθρο 20
Καταβολή και πιστοποίηση της καταβολής 

του κεφαλαίου

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη
σύσταση της εταιρείας.

2. Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαί-
ου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφα-
ση και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκατεσσάρων
(14) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών
από την ηµέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο
Γ.Ε.ΜΗ..

3. Η καταβολή σε µετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή
των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις µε-
τόχων µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση του κεφαλαί-
ου, πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε ει-
δικό λογαριασµό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτι-
κό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε χώ-
ρα του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την
επιφύλαξη του άρθρου 19, η παράλειψη καταβολής σε
λογαριασµό δεν επάγεται ακυρότητα, αν αποδεικνύεται
ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της
εταιρείας, µε την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προ-
βλεφθεί στο καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξη-
ση του κεφαλαίου. Το προηγούµενο εδάφιο δεν εφαρµό-
ζεται σε εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµε-
νη αγορά.
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4. Η καταβολή της εισφοράς µπορεί να λάβει χώρα και
µε συµψηφισµό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλ-
λοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην
απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συµψηφι-
σµός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ε-
λεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυ-
τό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας, υ-
παρκτό και ληξιπρόθεσµο και δεν εξαρτάται από αίρεση.
Σε περίπτωση µη ληξιπρόθεσµου χρέους, πρέπει να απο-
τιµάται η παρούσα αξία του, σύµφωνα µε το άρθρο 17.
Τα παραπάνω εδάφια δεν εφαρµόζονται όταν γίνεται κε-
φαλαιοποίηση απαιτήσεων στο πλαίσιο σχεδίου εξυγίαν-
σης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτι-
κού Κώδικα (ν. 3588/2007). Μονοµερής συµψηφισµός α-
παγορεύεται. Η καταβολή µέσω συµψηφισµού και ο α-
ριθµός των αναληφθεισών µετοχών µέσω αυτού υπο-
βάλλονται σε δηµοσιότητα.

5. Η εµπρόθεσµη καταβολή ή η µη καταβολή του κεφα-
λαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση καταβολής
δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται µε
νέες εισφορές.

6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα µέσα στο πρώ-
το δίµηνο από τη σύσταση της εταιρείας και µέσα σε ένα
(1) µήνα από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής του πο-
σού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται µε έκθεση ορ-
κωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, µε µέρι-
µνα του διοικητικού συµβουλίου µέσα στις παραπάνω
προθεσµίες. Στην περίπτωση πολύ µικρών ή µικρών εται-
ρειών, µη εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά, η πιστο-
ποίηση µπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συµβού-
λιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση µέσα στις παραπάνω
προθεσµίες, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης την πιστοποίη-
ση της καταβολής ή µη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση
της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό
ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικη-
τικό συµβούλιο.

7. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελε-
γκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του διοικητικού συµβου-
λίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις
καταβολής του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 ή
ότι η καταβολή έγινε µε συµψηφισµό, σύµφωνα µε την
παράγραφο 4. Επί εισφορών σε χρήµα που καταβάλλο-
νται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της παραγράφου
3, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ε-
λεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού
συµβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασµα κίνη-
σης του λογαριασµού αυτού, χορηγούµενο από το πι-
στωτικό ίδρυµα. Το απόσπασµα αυτό θα πρέπει να επισυ-
νάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση
και το πρακτικό υποβάλλονται σε δηµοσιότητα.

8. Στην περίπτωση σύστασης ή αύξησης κεφαλαίου µε
εισφορά σε είδος του άρθρου 17 η πιστοποίηση καταβο-
λής µπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συµβούλιο
ανεξαρτήτως του µεγέθους της ανώνυµης εταιρείας α-
φού ολοκληρωθεί η διαδικασία µεταβίβασης.

9. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής του κε-
φαλαίου εφαρµόζονται αναλογικά οι παράγραφοι 5 και 6
του άρθρου 21.

10. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εται-
ρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, σύµ-

φωνα µε το παρόν άρθρο, δεν µπορεί να διενεργούν και
τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ε-
λεγκτής λογιστής δεν µπορεί να ανήκει σε ελεγκτική ε-
ταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν.

Άρθρο 21
Μερική καταβολή του κεφαλαίου

1. Μερική καταβολή του κεφαλαίου, κατά την έννοια
του παρόντος νόµου, θεωρείται η καταβολή κατά τη σύ-
σταση της εταιρείας, καθώς και η καταβολή σε κάθε αύ-
ξηση του κεφαλαίου της, τµήµατος της ονοµαστικής α-
ξίας της µετοχής, µε ταυτόχρονη ανάληψη της υποχρέ-
ωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της µετοχής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού.

2. Μερική καταβολή του κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε
περίπτωση εισφοράς σε είδος, καθώς και επί εταιρειών
µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά.

3. Εφόσον προβλεφθεί η δυνατότητα µερικής καταβο-
λής, ισχύουν υποχρεωτικά τα ακόλουθα:
α) Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία µετοχής µπορεί να

παραµένει εν µέρει µόνο καταβεβληµένη, δεν µπορεί να
υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.
β) Το τµήµα της αξίας κάθε µετοχής που έχει αµέσως

καταβληθεί δεν µπορεί να είναι κατώτερο από το ένα τέ-
ταρτο (1/4) της ονοµαστικής της αξίας. Αν προβλέπεται
έκδοση µετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά κατα-
βάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώ-
της δόσης.
γ) Το µέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της ε-

ταιρείας ή την αύξηση κεφαλαίου πρέπει να είναι τουλά-
χιστον ίσο µε το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παρά-
γραφο 2 του άρθρου 15.
δ) Ο µεταβιβάζων µετοχή µη αποπληρωθείσα εξ ολο-

κλήρου εξακολουθεί να ευθύνεται για το οφειλόµενο
τµήµα της µετοχής για µία διετία από την εγγραφή της
µεταβίβασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
41 στο βιβλίο των µετόχων της εταιρείας.

4. Οι καταβολές για εξόφληση του κεφαλαίου καταλο-
γίζονται αναλογικά σε όλες τις µετοχές που έχουν ανα-
ληφθεί από το ίδιο πρόσωπο.

5. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής οποιασ-
δήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας των µετοχών, το
διοικητικό συµβούλιο τάσσει στο µέτοχο που δεν έχει
καταβάλει προθεσµία ενός (1) µηνός, µε την προειδοποί-
ηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθε-
σµίας αυτής οι µη αποπληρωθείσες µετοχές θα ακυρω-
θούν και οι τυχόν καταβολές που έλαβαν χώρα παραµέ-
νουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθε-
σµία θα πρέπει να κοινοποιηθεί µε οποιοδήποτε πρόσφο-
ρο µέσο στους µη καταβαλόντες µετόχους. Με την πα-
ρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσµίας η εταιρεία
γνωστοποιεί στους µη καταβαλόντες µετόχους, ότι ακυ-
ρώνει τις µετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυ-
χόν καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαµβα-
νοµένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. Ταυτόχρονα η ε-
ταιρεία εκδίδει νέες µετοχές, ίσες σε αριθµό µε τις ακυ-
ρωθείσες, και προβαίνει σε ελεύθερη διάθεση αυτών, α-
φού πάντως προηγουµένως τις προσφέρει στους λοι-
πούς µετόχους. Αν οι µετοχές είναι δεσµευµένες ή αν η
διάθεση αποβεί εν όλω ή εν µέρει άκαρπη, η εταιρεία υ-
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ποχρεούται να προβεί σε µείωση του κεφαλαίου κατά το
ποσό της ονοµαστικής αξίας των µη εκποιηθεισών µετο-
χών µε την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί,
ακόµη και αν το σχετικό θέµα δεν αναγράφεται στην η-
µερήσια διάταξη.

6. Η µη εµπροθέσµως καταβληθείσα εισφορά οφείλε-
ται εντόκως µε το νόµιµο επιτόκιο έως την ακύρωση των
µετοχών. Στο καταστατικό της εταιρείας ή στην απόφα-
ση για αύξηση κεφαλαίου µπορεί να προβλέπεται η κα-
τάπτωση περαιτέρω ποινικών ρητρών για την περίπτωση
της µη εµπρόθεσµης καταβολής της εισφοράς. Άλλες α-
ξιώσεις της εταιρείας σε βάρος των υπερήµερων µετό-
χων δεν αποκλείονται.

7. Αν εκδίδονται τίτλοι µετοχών που δεν έχουν απο-
πληρωθεί, πρέπει να αναγράφεται στην εµπρόσθια όψη
τους το γεγονός της µη πλήρους εξόφλησης και οι όροι
της τελευταίας.

Άρθρο 22
Απαγόρευση απαλλαγής από την υποχρέωση 

καταβολής εισφοράς ή επιστροφής της εισφοράς

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν τη
µείωση ή την απόσβεση του καλυφθέντος κεφαλαίου, οι
µέτοχοι δεν µπορούν να απαλλαγούν από την υποχρέω-
ση εισφοράς.

2. Με την επιφύλαξη των δυνατοτήτων που παρέχει ο
παρών νόµος, απαγορεύεται η άµεση ή έµµεση επιστρο-
φή των εισφορών στους µετόχους, η καταβολή τόκων
και η εκ µέρους της εταιρείας υπόσχεση εγγυηµένης α-
πόδοσης των µετοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 23
Είδη αύξησης

Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γε-
νικής συνέλευσης, που αποφασίζει µε αυξηµένη απαρτία
και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γί-
νει, σύµφωνα µε το άρθρο 24 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε
περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρµόδιου οργάνου
υποβάλλεται σε δηµοσιότητα.

Άρθρο 24
Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου

1. α) Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι, για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από
τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συµβούλιο έχει
το δικαίωµα µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειο-
ψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου
των µελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο µερικά ή ολικά
µε την έκδοση νέων µετοχών, για ποσό που δεν µπορεί
να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
β) Η ανωτέρω εξουσία µπορεί να χορηγείται στο διοι-

κητικό συµβούλιο και µε απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πε-
νταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο µπορεί να
αυξάνεται κατά ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το τρι-
πλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ηµεροµη-
νία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συµβούλιο η εξουσία

για αύξηση του κεφαλαίου.
γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συµβουλίου µπορεί

να ανανεώνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης
για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την
πενταετία για κάθε χορηγούµενη ανανέωση. Η ισχύς κά-
θε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας
ισχύος της προηγούµενης. Οι αποφάσεις της γενικής
συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύ-
ξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συµβούλιο υπο-
βάλλονται σε δηµοσιότητα.

2. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορίζεται ότι, για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από
τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση µπορεί
µε απόφασή της, που λαµβάνεται µε απλή απαρτία και
πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, µερικά ή ολικά µε
την έκδοση νέων µετοχών, συνολικά µέχρι το οκταπλά-
σιο του αρχικού κεφαλαίου.

3. Απαγορεύεται στις εταιρείες, στο καταστατικό των
οποίων προβλέπονται µία ή περισσότερες από τις δυνα-
τότητες των παραγράφων 1 και 2, να αναγράφουν σε ο-
ποιοδήποτε έντυπο, διαφήµιση, δηµοσίευµα ή άλλο έγ-
γραφο, ως κεφάλαιο το ποσό µέχρι το οποίο δικαιούται
κατά τις παραγράφους 1 και 2 να εκδώσει νέες µετοχές
το διοικητικό συµβούλιο ή η γενική συνέλευση.

4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασί-
ζονται, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν
τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όµως σε
διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του άρθρου 9.

5. Η δυνατότητα του διοικητικού συµβουλίου να αυξά-
νει το κεφάλαιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί
να ασκείται παράλληλα µε την αντίστοιχη δυνατότητα
της γενικής συνέλευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 25
Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η από-
φαση του αρµόδιου οργάνου της εταιρείας πρέπει να α-
ναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο
και την προθεσµία κάλυψής της, τον αριθµό και το είδος
των µετοχών που θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και
την τιµή διάθεσης αυτών.

2. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η γε-
νική συνέλευση µπορεί µε την απόφαση για την αύξηση
να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συµβούλιο, όπως αυτό
προσδιορίσει την τιµή διάθεσης των νέων µετοχών, ή, ε-
πί εκδόσεως προνοµιούχων µετοχών µε δικαίωµα από-
ληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισµού
του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορί-
ζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και
δεν µπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγεί-
ται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συµ-
βούλιο, η προθεσµία καταβολής του κεφαλαίου κατά το
άρθρο 20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικη-
τικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται κατά περί-
πτωση η τιµή διάθεσης των µετοχών ή και το επιτόκιο ή ο
τρόπος προσδιορισµού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλ-
λεται σε δηµοσιότητα.

3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών µετοχών,
η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύ-
ξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει ε-
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ξουσία στο διοικητικό συµβούλιο για αύξηση του κεφα-
λαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των
κατηγοριών των µετόχων, των οποίων τα δικαιώµατα θί-
γονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώµατα αυτά
δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνε-
ται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες µετοχές, που θα εκ-
δοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα µε
τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους µετόχους
της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθµό ανάλογο µε τις
µετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να µην µεταβάλλονται
τα ποσοστά συµµετοχής των µετόχων κάθε κατηγορίας.
Η έγκριση της απόφασης της γενικής συνέλευσης που α-
φορά την αύξηση παρέχεται µε απόφαση των µετόχων
της κατηγορίας που θίγεται και λαµβάνεται σε ιδιαίτερη
συνέλευση µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία.

4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά
την παράγραφο 3, τη συµµετοχή σε αυτή, την παροχή
πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψη-
φοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της,
εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γε-
νική συνέλευση των µετόχων.

Άρθρο 26
Δικαίωµα προτίµησης

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που
δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος, καθώς και σε περίπτω-
ση έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής σε µε-
τοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το
νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των µετό-
χων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλο-
γα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο κεφάλαιο. Το
καταστατικό µπορεί να επεκτείνει το δικαίωµα προτίµη-
σης και σε περιπτώσεις αύξησης µε εισφορές σε είδος.
Το καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπει ότι, αν η ε-
ταιρεία έχει ήδη εκδώσει µετοχές περισσότερων κατη-
γοριών, στις οποίες τα δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής
στα κέρδη ή στη διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρι-
σης είναι διαφορετικά µεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξη-
ση του κεφαλαίου µε µετοχές µιας µόνο από τις κατηγο-
ρίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωµα προτίµη-
σης παρέχεται στους µετόχους των άλλων κατηγοριών
µόνο µετά τη µη άσκηση του δικαιώµατος από τους µε-
τόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν οι νέες µε-
τοχές.

2. Το δικαίωµα προτίµησης ασκείται µέσα στην προθε-
σµία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που απο-
φάσισε την αύξηση. Η προθεσµία αυτή, µε την επιφύλα-
ξη τήρησης της προθεσµίας καταβολής του κεφαλαίου,
όπως ορίζεται στο άρθρο 20, δεν µπορεί να είναι µικρό-
τερη των δεκατεσσάρων (14) ηµερών. Στην περίπτωση
της παραγράφου 2 του άρθρου 25, η προθεσµία για την
άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης δεν αρχίζει πριν α-
πό τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου
για τον προσδιορισµό της τιµής διάθεσης των νέων µε-
τοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τε-
λευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρ-
θρου, η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος από τους
λοιπούς µετόχους ορίζεται, οµοίως, από το όργανο της
εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσµία αυτή
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών και
αρχίζει από την εποµένη της ηµέρας, κατά την οποία λή-

γει η προθεσµία για τους µετόχους της κατηγορίας στην
οποία ανήκουν οι νέες µετοχές.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εται-
ρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφαλαίου παρέ-
λειψε να ορίσει προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµα-
τος προτίµησης, την προθεσµία αυτή ορίζει µε απόφασή
του το διοικητικό συµβούλιο, µέσα στα χρονικά όρια που
προβλέπονται από το άρθρο 20.

4. Μετά το τέλος των προθεσµιών αυτών και εφόσον
δεν υπάρχει αντίθετη ρύθµιση στο καταστατικό, οι µετο-
χές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπά-
νω, διατίθενται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρεί-
ας κατά την κρίση του σε τιµή όχι κατώτερη της τιµής
που καταβάλλουν οι υφιστάµενοι µέτοχοι. Το καταστατι-
κό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και πάντως
το διοικητικό συµβούλιο που διαθέτει τις µετοχές που α-
πέµειναν, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, µπορεί
να δίνουν προτεραιότητα στους µετόχους, που άσκησαν
ήδη το δικαίωµα προτίµησης, καθώς και σε άλλα πρόσω-
πα που κατέχουν εν γένει τίτλους µετατρέψιµους σε µε-
τοχές.

5. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώµατος προ-
τίµησης, στην οποία µνηµονεύεται υποχρεωτικά και η
προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το
δικαίωµα, υποβάλλεται µε επιµέλεια της εταιρείας σε
δηµοσιότητα. Στο καταστατικό µπορεί να προβλέπεται
ευρύτερη δηµοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 25, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση
της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης,
κατά τα ανωτέρω, µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον
στη γενική συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι που εκπρο-
σωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση
της προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώ-
µατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την
από αυτούς άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. Η
δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί
µε συστηµένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 27
Περιορισµός ή αποκλεισµός 
του δικαιώµατος προτίµησης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβά-
νεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, µπορεί να
περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης του
προηγούµενου άρθρου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή,
το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη
γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρο-
νται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισµό ή την κα-
τάργηση του δικαιώµατος προτίµησης και στην οποία δι-
καιολογείται η τιµή ή η κατώτατη τιµή που προτείνεται
για την έκδοση των νέων µετοχών. Η σχετική έκθεση του
διοικητικού συµβουλίου και η απόφαση της γενικής συ-
νέλευσης υποβάλλονται σε δηµοσιότητα.

2. Δεν υπάρχει αποκλεισµός από το δικαίωµα προτίµη-
σης, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν
οι µετοχές αναλαµβάνονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή ε-
πιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωµα να δέχο-
νται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους
µετόχους, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του προηγού-
µενου άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισµός από το
δικαίωµα προτίµησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει
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σκοπό τη συµµετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της
εταιρείας, σύµφωνα µε τα άρθρα 113 και 114.

3. Το κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί εν µέρει µε εισφο-
ρές σε µετρητά και εν µέρει µε εισφορές σε είδος. Στην
περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασί-
ζει την αύξηση, κατά την οποία οι µέτοχοι που εισφέ-
ρουν είδος δεν συµµετέχουν και στην αύξηση µε εισφο-
ρές σε µετρητά, δεν συνιστά αποκλεισµό του δικαιώµα-
τος προτίµησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών
σε είδος, σε σχέση µε τη συνολική αύξηση, είναι ίδια,
τουλάχιστον, µε την αναλογία της συµµετοχής στο κε-
φάλαιο των µετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυ-
τές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου µε εισφορές
εν µέρει σε µετρητά και εν µέρει σε είδος, η αξία των ει-
σφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιµηθεί, σύµφωνα
µε τα άρθρα 17 και 18 πριν από τη λήψη της σχετικής α-
πόφασης.

4. Το καταστατικό ή η απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης που παρέχουν εξουσία έκτακτης αύξησης του κεφα-
λαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 24, µπορούν να παράσχουν
στο διοικητικό συµβούλιο ή τη γενική συνέλευση, που α-
ποφασίζουν, το µεν διοικητικό συµβούλιο µε πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µε-
λών του, η δε γενική συνέλευση µε απλή απαρτία και
πλειοψηφία, και την εξουσία περιορισµού ή αποκλεισµού
του δικαιώµατος προτίµησης. Στην περίπτωση όπου το
διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορι-
σµό ή τον αποκλεισµό του δικαιώµατος προτίµησης, η
έκθεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρέπει
να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώµατος
να γίνει µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, και να
υποβληθεί σε δηµοσιότητα.

Άρθρο 28
Δυνατότητα µερικής κάλυψης του κεφαλαίου 

σε περιπτώσεις αύξησης

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου
δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται µέχρι το ποσό
της κάλυψης, µόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση
προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα.

2. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το
διοικητικό συµβούλιο οφείλει να προσαρµόσει, µε την α-
πόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 20, το άρθρο του καταστατικού περί
του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό
του κεφαλαίου, όπως προέκυψε µετά τη µερική κάλυψη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 

ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 29
Μείωση κεφαλαίου

1. Για τη µείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της
γενικής συνέλευσης, που αποφασίζει µε αυξηµένη α-
παρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η µείωση γίνεται, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παρά-
γραφο 6 του άρθρου 49.

2. Το κεφάλαιο δεν µπορεί να µειωθεί κάτω από το ε-
λάχιστο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρ-
θρου 15, εκτός αν η απόφαση για τη µείωση προβλέπει
την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έ-

ως το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη µετατροπή της ε-
ταιρείας σε εταιρεία άλλης νοµικής µορφής. Στην αύξη-
ση αυτή οι µέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωµα προτί-
µησης ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο κεφάλαιο, ό-
πως αυτή είχε διαµορφωθεί πριν από τη µείωση. Στο δι-
καίωµα αυτό ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 26 και 27.

3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευ-
σης και η απόφαση της τελευταίας για τη µείωση του κε-
φαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ’ ελάχιστο το σκοπό της
µείωσης αυτής και τον τρόπο πραγµατοποίησής της.

4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για µείωση κε-
φαλαίου αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού και υ-
ποβάλλεται σε δηµοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση
αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της
εταιρείας.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών,
κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που αφορά τη
µείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατη-
γορίας ή των κατηγοριών µετόχων, τα δικαιώµατα των ο-
ποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέ-
χεται µε απόφαση των µετόχων της θιγόµενης κατηγο-
ρίας, που λαµβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση µε αυξη-
µένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά
την παράγραφο 5, τη συµµετοχή σε αυτή, την παροχή
πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψη-
φοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της,
εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γε-
νική συνέλευση των µετόχων.

Άρθρο 30
Προστασία δανειστών σε περίπτωση 

µείωσης κεφαλαίου

1. Δεν γίνεται καµία καταβολή στους µετόχους από το
αποδεσµευόµενο µε τη µείωση ενεργητικό της εταιρεί-
ας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτή-
σεις γεννήθηκαν πριν από τη δηµοσιότητα της απόφα-
σης για τη µείωση, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της πα-
ραγράφου 4 του προηγούµενου άρθρου και είναι ληξι-
πρόθεσµες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά
της πραγµατοποίησης των παραπάνω καταβολών µέσα
σε προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από την παραπάνω
δηµοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακα-
νονίσουν µε την εταιρεία τις απαιτήσεις τους.

2. Μέσα στην ίδια προθεσµία, οι δανειστές των µη λη-
ξιπρόθεσµων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν ότι µε τις
παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση
των απαιτήσεών τους, µπορούν να υποβάλουν στην ε-
ταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγµατοποίησης των πα-
ραπάνω καταβολών.

3. Για το βάσιµο ή µη των αντιρρήσεων των δανειστών
µη ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2,
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την επάρ-
κεια των προσφερόµενων από την εταιρεία ασφαλειών,
αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη δια-
δικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, µετά από αίτηση της
εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότε-
ρους δανειστές µη ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων, εκδίδε-
ται µία απόφαση ως προς όλες. Αν οι δανειστές των µη
ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η πραγµα-
τοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιου-
σίας, που θα αποµείνει µετά την πραγµατοποίηση της
µείωσης, λαµβανοµένων υπόψη και των τυχόν ασφαλει-
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ών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση
των απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την κατα-
βολή των αποδεσµευόµενων µε τη µείωση ποσών µόνο
µε τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών α-
σφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει
το δικαστήριο. Καταβολές στους µετόχους που γίνονται
κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.

4. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και όταν η µείωση του
κεφαλαίου γίνεται µε ολική ή µερική απαλλαγή των µε-
τόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και
µη καταβληθέντος κεφαλαίου.

Άρθρο 31
Ειδικοί τρόποι µείωσης του κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η ολική ή µερική µείωση κεφαλαίου σε
είδος, ως προς την οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 17 και 18 για την αποτίµηση των εισφορών σε εί-
δος. Στην περίπτωση αυτή η απόφαση της γενικής συνέ-
λευσης πρέπει να περιγράφει µε ακρίβεια τα περιουσια-
κά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους µε-
τόχους. Αποτίµηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτεί-
ται, αν οι µέτοχοι αποφασίσουν οµόφωνα τον τρόπο υ-
λοποίησης της µείωσης. Οι διατάξεις των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 30 ισχύουν σε κάθε περίπτωση

2. Επιτρέπεται η µείωση κεφαλαίου µε σκοπό το σχη-
µατισµό ειδικού αποθεµατικού. Οι διατάξεις των παρα-
γράφων 2 και 3 του άρθρου 30 δεν εφαρµόζονται, εφό-
σον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεµατικού δεν υπερ-
βαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου, όπως
αυτό διαµορφώνεται µετά την µείωση. Το ανωτέρω ειδι-
κό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο προς το
σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συµψηφι-
σµού του προς απόσβεση ζηµιών της εταιρείας.

Άρθρο 32
Απόσβεση του κεφαλαίου

1. Η γενική συνέλευση µπορεί µε αυξηµένη απαρτία
και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή µερική από-
σβεση του κεφαλαίου. Με καταστατική πρόβλεψη, η γε-
νική συνέλευση µπορεί να αποφασίζει την ολική ή µερική
απόσβεση του κεφαλαίου και µε απλή απαρτία και πλειο-
ψηφία. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για απόσβε-
ση του κεφαλαίου υποβάλλεται σε διατυπώσεις δηµο-
σιότητας.

2. Η απόσβεση δεν συνιστά µείωση του κεφαλαίου.
3. Η απόσβεση γίνεται µε καταβολή στους µετόχους

του συνόλου ή µέρους της ονοµαστικής αξίας των µετο-
χών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται µόνο µε τη χρησιµο-
ποίηση σχηµατισµένων ειδικών αποθεµατικών ή κάνο-
ντας χρήση των ποσών που επιτρέπεται να διανεµηθούν
µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160. Η απόσβε-
ση µπορεί να γίνει επίσης και µε ολική ή µερική απαλλα-
γή των µετόχων από την υποχρέωση καταβολής του κα-
λυφθέντος και µη καταβληθέντος κεφαλαίου.

4. Οι µέτοχοι, των οποίων οι µετοχές έχουν αποσβε-
στεί, διατηρούν τα δικαιώµατά τους από τη µετοχική
σχέση, µε εξαίρεση το δικαίωµα επιστροφής της εισφο-
ράς τους και το δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή του ε-
λάχιστου µερίσµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 161, που ει-
σπράττεται µόνο από τις µετοχές που δεν έχουν απο-
σβεστεί.

5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, η

εγκυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης που
αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την
έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των µετόχων
που τα δικαιώµατά τους θίγονται από την απόφαση αυτή.
Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση των µετόχων της κα-
τηγορίας που θίγεται και λαµβάνεται σε ιδιαίτερη συνέ-
λευση µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία.

6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά
την παράγραφο 5, τη συµµετοχή σε αυτή, την παροχή
πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψη-
φοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της,
εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γε-
νική συνέλευση των µετόχων.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 33
Οι εκδιδόµενοι τίτλοι

1. Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα
είδη τίτλων:
α) µετοχές,
β) οµολογίες,
γ) τίτλους κτήσης µετοχών (warrants),
δ) ιδρυτικούς τίτλους, και
ε) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές

διατάξεις.
2. Οι παραπάνω τίτλοι µπορούν να εκδίδονται σε επι-

µέρους κατηγορίες, όπως ο νόµος ορίζει ή αποφασίζει
το αρµόδιο για έκδοσή τους όργανο. Η εταιρεία µπορεί
να εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές
στο χρόνο σειρές.

3. Σε περίπτωση που εκδίδονται ταυτόχρονα περισσό-
τερα είδη ή κατηγορίες τίτλων, είναι δυνατόν να προβλέ-
πεται κατά τους όρους έκδοσής τους ότι η κτήση τίτλου
ενός είδους ή µιας κατηγορίας επιτρέπεται µόνο µε την
προϋπόθεση ταυτόχρονης κτήσης ορισµένου αριθµού
εκδιδόµενων τίτλων άλλου είδους ή άλλης κατηγορίας.
Στην περίπτωση αυτή µπορεί να προβλέπεται στο κατα-
στατικό, σε σχέση µε µετοχές ή ιδρυτικούς τίτλους, ή
στους όρους έκδοσης τίτλων κτήσης µετοχών ή στο
πρόγραµµα έκδοσης οµολογιών, ότι µέχρι την επέλευση
ορισµένης προθεσµίας ή µέχρι την πλήρωση ορισµένης
αίρεσης ή για όλη τη διάρκεια της εταιρείας ή των οικεί-
ων τίτλων, οι ανωτέρω τίτλοι µπορούν να διατεθούν (µε-
ταβιβασθούν ή επιβαρυνθούν) µόνο από κοινού.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία,
το ενέχυρο και την επικαρπία και εφόσον δεν προβλέπε-
ται διαφορετικά στο καταστατικό, οι τίτλοι εκδίδονται
και µεταβιβάζονται µόνο µε το σύνολο των δικαιωµάτων
που περιλαµβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διά-
θεση ορισµένων δικαιωµάτων.

5. Το καταστατικό ή, κατά περίπτωση, οι όροι έκδοσης
των οικείων τίτλων µπορούν να αποκλίνουν από τη διά-
ταξη της παραγράφου 4. Επί µετοχών το καταστατικό
µπορεί να επιτρέπει τη χωριστή διάθεση µόνο του δικαι-
ώµατος απόληψης κερδών, για χρονική διάρκεια που δεν
µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη από τη διάθεση
του δικαιώµατος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΕΣ

Άρθρο 34
Διαίρεση του κεφαλαίου σε µετοχές

Το κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας διαιρείται σε µε-
τοχές. Οι µετοχές µπορούν να ενσωµατώνονται σε µετο-
χικούς τίτλους µιας ή περισσότερων µετοχών ή, µε τις
προϋποθέσεις του νόµου, να είναι άυλες.

Άρθρο 35
Ονοµαστική αξία µετοχών

1. Η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής δεν µπορεί να ορι-
σθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του
ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ. Η ονοµαστι-
κή αξία των µετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις
µετοχές. Κατ’ εξαίρεση, µετοχές που ανήκουν σε µια
σειρά ή κατηγορία µπορούν να έχουν διαφορετική ονο-
µαστική αξία από τις άλλες.

2. Απαγορεύεται η έκδοση µετοχών σε τιµή κατώτερη
του αρτίου.

3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση µετοχών
σε τιµή ανώτερη του αρτίου δεν µπορεί να διατεθεί για
πληρωµή µερισµάτων ή ποσοστών, µπορεί όµως να κε-
φαλαιοποιηθεί.

Άρθρο 36
Αρχή της ισότητας

1. Με εξαίρεση τις µετοχές που εκδίδονται, σύµφωνα
µε την παράγραφο 4 του άρθρου 38, κάθε µετοχή παρέ-
χει δικαίωµα ψήφου. Όλα τα δικαιώµατα των µετόχων
που απορρέουν από την µετοχή µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του άρθρου 38, είναι υποχρεωτικά ανάλογα
προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η
µετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών µετο-
χών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις µετοχές της ί-
διας κατηγορίας.

2. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση µεταχείριση όλων
των µετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.

Άρθρο 37
Κοινές µετοχές

1. Οι εκδιδόµενες από την εταιρεία µετοχές είναι κοι-
νές, εφόσον δεν ανήκουν σε ειδικά ρυθµιζόµενη στον
παρόντα νόµο κατηγορία.

2. Η εταιρεία πρέπει να έχει µία τουλάχιστον κοινή µε-
τοχή.

3. Οι κοινές µετοχές παρέχουν όλα τα δικαιώµατα που
προβλέπει ο νόµος, εκτός από εκείνα που προβλέπονται
για ορισµένες κατηγορίες µετοχών. Σε κάθε περίπτωση
οι κοινές µετοχές παρέχουν δικαίωµα ψήφου και δικαίω-
µα απόληψης των κερδών και του προϊόντος της εκκαθά-
ρισης της εταιρείας.

Άρθρο 38
Προνοµιούχες µετοχές

1. Επιτρέπεται να ορίζεται µε διατάξεις του καταστατι-

κού προνόµιο υπέρ µετοχών. Το προνόµιο αυτό συνίστα-
ται στη µερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές µε-
τοχές, του διανεµόµενου µερίσµατος, σύµφωνα µε τις
ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού, και στην προ-
νοµιακή απόδοση του κεφαλαίου που καταβλήθηκε από
τους κατόχους των προνοµιούχων µετοχών από το προϊ-
όν µείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθάρισης της εταιρι-
κής περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής
τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν κατα-
βληθεί. Επίσης, το καταστατικό επιτρέπεται να ορίζει ότι
σε περίπτωση µη διανοµής µερίσµατος σε µια ή περισσό-
τερες χρήσεις, το προνόµιο υπέρ των µετοχών αφορά
την προνοµιακή καταβολή µερισµάτων και για τις χρή-
σεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανοµή µερίσµατος.

2. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι οι προνοµιού-
χες µετοχές παρέχουν σταθερό µέρισµα ή ότι συµµετέ-
χουν εν µέρει µόνο στα κέρδη της εταιρείας. Χορήγηση
άλλων προνοµίων περιουσιακής φύσης, συµπεριλαµβα-
νοµένης της απόληψης ορισµένου τόκου ή της συµµετο-
χής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισµένη εταιρι-
κή δραστηριότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο κα-
ταστατικό, δεν αποκλείεται. Το καταστατικό, οµοίως,
µπορεί να ορίζει ότι η απόληψη ορισµένου τόκου µπορεί
να γίνει, µε την προϋπόθεση ότι οι προνοµιούχες µετο-
χές δεν θα συµµετέχουν στα κέρδη της εταιρείας για συ-
γκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που καθορίζεται κατά την
έκδοσή τους. Τα δικαιώµατα που παρέχουν οι προνοµι-
ούχες µετοχές υπόκεινται στους περιορισµούς του άρ-
θρου 159. Προνοµιούχες µετοχές της ίδιας σειράς έκδο-
σης παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα.

3. Οι προνοµιούχες µετοχές µπορούν επίσης να εκδο-
θούν και ως µετατρέψιµες σε κοινές µετοχές ή σε προ-
νοµιούχες µετοχές άλλης κατηγορίας. Η µετατροπή γί-
νεται είτε υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
καταστατικού είτε µε άσκηση σχετικού δικαιώµατος του
µετόχου, που έχει προβλεφθεί στο αρχικό καταστατικό ή
την απόφαση για έκδοση των µετοχών. Οι όροι και οι
προθεσµίες της µετατροπής ορίζονται στο καταστατικό.
Το δικαίωµα της µετατροπής ασκείται από τον προνοµι-
ούχο µέτοχο ατοµικά µε δήλωσή του προς την εταιρεία
και η µετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής,
εκτός αν το καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό ση-
µείο.

4. Οι προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν και
χωρίς δικαίωµα ψήφου ή µε δικαίωµα ψήφου περιοριζό-
µενο σε ορισµένα ζητήµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του καταστατικού. Έκδοση µετοχών µε πολλαπλό δικαί-
ωµα ψήφου δεν επιτρέπεται.

5. Tα προνόµια που παρέχουν οι προνοµιούχες µετο-
χές και ο περιορισµός του δικαιώµατος ψήφου µπορούν
να µεταβάλλονται στο χρόνο, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του καταστατικού. Τα προνόµια όµως µένουν σταθερά
κατά το διάστηµα της κάθε εταιρικής χρήσης.

6. Έκδοση νέων προνοµιούχων µετοχών είναι δυνατή
µόνο µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβά-
νεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία και µε τους
όρους των άρθρων 25 παράγραφοι 3 και 4 και 26 παρά-
γραφος 1.

7. Η γενική συνέλευση µπορεί µε αυξηµένη απαρτία
και πλειοψηφία και µε τους όρους των παραγράφων 3
και 5 του άρθρου 25 να αποφασίζει την τροπή µέρους
των κοινών µετοχών σε προνοµιούχες, τηρουµένης σε
κάθε περίπτωση της αρχής της ίσης µεταχείρισης των
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µετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται αναλό-
γως στην περίπτωση µετατροπής προνοµιούχων µετο-
χών σε προνοµιούχες µετοχές άλλης κατηγορίας.

8. Κατάργηση ή περιορισµός του προνοµίου από την ε-
ταιρεία επιτρέπεται µόνο ύστερα από απόφαση, που
λαµβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνοµι-
ούχων µετόχων, στους οποίους αφορά το προνόµιο, µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούµενου
προνοµιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής
αυτής συνέλευσης, τη συµµετοχή σε αυτήν, την παροχή
πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την ακυρότητα
ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρµόζονται ανα-
λόγως οι σχετικές µε τη γενική συνέλευση των µετόχων
διατάξεις του νόµου. Για τη µετατροπή των προνοµιού-
χων µετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως µετατρέψιµες
κατά την παράγραφο 3, σε κοινές απαιτείται, εκτός από
την απόφαση των προνοµιούχων µετόχων του πρώτου ε-
δαφίου και απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετό-
χων που κατέχουν κοινές µετοχές, η οποία λαµβάνεται
µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούµε-
νου κοινού κεφαλαίου. Η, κατά τα ανωτέρω, γενική συ-
νέλευση των µετόχων που κατέχουν προνοµιούχες και
κοινές µετοχές, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έ-
γκυρα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130.

9. Αν για τις προνοµιούχες µετοχές εκδίδονται τίτλοι,
πρέπει να αναγράφονται σ’ αυτούς οι λέξεις «Προνοµι-
ούχος Μετοχή», καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά
τους, όπως ιδίως «µετατρέψιµη» και «µετά» ή «άνευ ψή-
φου».

Άρθρο 39
Εξαγοράσιµες µετοχές

1. Το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την αύξηση κε-
φαλαίου µε έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών. Οι µετοχές
αυτές µπορούν να εκδίδονται και ως προνοµιούχες µετο-
χές µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του άρθρου 38. Η εξαγορά γίνεται µε δήλωση της ε-
ταιρείας ή του µετόχου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο καταστατικό, και είναι έγκυρη µόνο µε καταβολή του
αντιτίµου της εξαγοράς κατά τα προβλεπόµενα στο κα-
ταστατικό.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των
εξαγοράσιµων µετοχών, καθώς και για τον ενδεχόµενο
αποκλεισµό του δικαιώµατος προτίµησης, εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 23 έως και 27.

3. Η δυνατότητα εξαγοράς εξαρτάται από τις εξής
προϋποθέσεις:
α) η εξαγορά πρέπει να επιτρέπεται από το καταστατι-

κό πριν από την ανάληψη των µετοχών που µπορούν να
εξαγορασθούν,
β) οι προς εξαγορά µετοχές πρέπει να έχουν πλήρως

εξοφληθεί,
γ) η εξαγορά µπορεί να γίνει µε τη χρησιµοποίηση µό-

νο ποσών, που επιτρέπεται να διανεµηθούν, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στα άρθρα 159 και 160, ή του προϊόντος
νέας έκδοσης µετοχών που πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό
την εξαγορά αυτή, ή και ποσών που απελευθερώνονται
µε µείωση του κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
άρθρων 29 επ.,
δ) ποσό ίσο µε την ονοµαστική αξία όλων των µετοχών

που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει µέρος αποθε-
µατικού, το οποίο δεν µπορεί, εκτός από την περίπτωση
µείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεµηθεί
στους µετόχους. Το αποθεµατικό αυτό µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί µόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφα-
λαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Τα προηγούµε-
να εδάφια δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που η εξαγο-
ρά έγινε µε τη χρησιµοποίηση του προϊόντος νέας έκδο-
σης, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εξαγορά
αυτή, ή ποσών που απελευθερώθηκαν µε µείωση του κε-
φαλαίου,
ε) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή

πρόσθετου ποσού στους µετόχους, το ποσό αυτό δεν
µπορεί να καταβληθεί παρά µόνο από τα ποσά που επι-
τρέπεται να διανεµηθούν, σύµφωνα µε τα άρθρα 159 και
160, ή µε µείωση του κεφαλαίου, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις των άρθρων 29 επ. ή από αποθεµατικό, διαφορετικό
από το προβλεπόµενο στην προηγούµενη περίπτωση δ΄,
το οποίο δεν µπορεί, εκτός από την περίπτωση µείωσης
του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεµηθεί στους µετό-
χους. Το αποθεµατικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί
µόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου µε κε-
φαλαιοποίηση αποθεµατικών, για την κάλυψη των εξό-
δων που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 5
ή των εξόδων έκδοσης µετοχών ή οµολογιών ή για την
καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των µετο-
χών ή των οµολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν,
στ) η εξαγορά υποβάλλεται σε δηµοσιότητα.
4. Η δήλωση των µετόχων που κατέχουν εξαγοράσι-

µες µετοχές για την εξαγορά των µετοχών τους είναι υ-
ποχρεωτική για την εταιρεία µόνο αν κατά τον χρόνο λή-
ψης της δήλωσης από την εταιρεία υπάρχουν ποσά που
επιτρέπεται να διανεµηθούν, σύµφωνα µε τα άρθρα 159
και 160 και είναι επαρκή για την ικανοποίηση της δήλω-
σης, πληρούνται δε και άλλοι όροι που τάσσει το κατα-
στατικό. Σε διαφορετική περίπτωση η δήλωση δεν παρά-
γει αποτελέσµατα.

5. Οι εξαγοραζόµενες µετοχές υπόκεινται στο καθε-
στώς των ιδίων µετοχών κατά τις διατάξεις των άρθρων
49 και 50.

6. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων
που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία
µπορεί να αποφασίζεται η τροπή µέρους των υφιστάµε-
νων µετοχών σε εξαγοράσιµες, τηρουµένης σε κάθε πε-
ρίπτωση της αρχής της ισότιµης µεταχείρισης των µετό-
χων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, η
απόφαση της γενικής συνέλευσης για την τροπή υφιστά-
µενων µετοχών σε εξαγοράσιµες υπόκειται στην έγκρι-
ση της κατηγορίας ή των κατηγοριών µετοχών που θίγο-
νται από την απόφαση αυτή, µε ανάλογη εφαρµογή της
παραγράφου 5 του άρθρου 29.

Άρθρο 40
Ονοµαστικές µετοχές – Μετοχικοί τίτλοι

1. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές. Οι ανώ-
νυµες µετοχές που υφίστανται κατά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος νόµου υπόκεινται στις ρυθµίσεις του άρθρου
184.

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο µετόχων. Στο βι-
βλίο αυτό καταχωρίζονται οι µέτοχοι, µε αναγραφή του
ονοµατεπωνύµου ή της εταιρικής επωνυµίας και της δι-
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εύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλµα-
τος και της εθνικότητας του κάθε µετόχου. Σε κάθε περί-
πτωση αναγράφεται ο αριθµός και η κατηγορία των µε-
τοχών, που κατέχει κάθε µέτοχος. Το καταστατικό µπο-
ρεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή
και την τήρησή του από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πι-
στωτικό ίδρυµα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έ-
χουν το δικαίωµα να φυλάσσουν χρηµατοπιστωτικά µέ-
σα. Ως µέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγε-
γραµµένος στο βιβλίο αυτό.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλο-
ποίηση των µετοχών και των οριζοµένων στις παραγρά-
φους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υπο-
χρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους µετόχους
µετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί µπορεί να είναι απλοί
ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστε-
ρα από αίτηση κάθε µετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να
αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους µε νέους, που
ενσωµατώνουν µικρότερο αριθµό µετοχών.

4. Το καταστατικό µπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει
την υποχρέωση της εταιρείας να εκδίδει µετοχικούς τίτ-
λους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τον
τρόπο απόδειξης της µετοχικής ιδιότητας, προκειµένου
να ασκηθούν τα δικαιώµατα από τις µετοχές. Αν το κατα-
στατικό δεν περιέχει σχετικό όρο, καθώς και σε οποιαδή-
ποτε άλλη περίπτωση που δεν εκδίδονται µετοχικοί τίτ-
λοι, η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε βάση
τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά την παράγρα-
φο 2 και, αν παρίσταται ανάγκη, µε τα έγγραφα που κα-
τέχει ο µέτοχος.

5. Οι µετοχές της εταιρείας µπορεί να τηρούνται σε
λογιστική µορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινητο-
ποίηση, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 909/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης
Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόµενα στις κεί-
µενες διατάξεις. Το καταστατικό της εταιρείας προβλέ-
πει τον εκ των ανωτέρω ειδικότερο τρόπο έκδοσης και
τήρησης των µετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτ-
λων.

6. Σε περίπτωση µετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογι-
στική µορφή κατά την παράγραφο 5, µέτοχος έναντι της
εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραµµένος στο µητρώο κε-
ντρικού αποθετηρίου τίτλων ή ο ταυτοποιούµενος ως τέ-
τοιος µέσω των εγγεγραµµένων διαµεσολαβητών.

Άρθρο 41
Μεταβίβαση των µετοχών µε ειδική διαδοχή

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44, οι µετοχές
είναι ελεύθερα µεταβιβάσιµες. Το ίδιο ισχύει και κατά το
στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε
συλλογική διαδικασία.

2. Η µεταβίβαση των µετοχών γίνεται µε καταχώριση
στο βιβλίο µετόχων, που τηρείται, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 40. Η καταχώριση χρονολογείται
και υπογράφεται από τον µεταβιβάζοντα µέτοχο και τον
αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαιτείται
υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντί-
γραφο της σύµβασης µεταβίβασης µετοχών µε τις υπο-
γραφές των µερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της
µε άλλο τρόπο που προβλέπεται στο καταστατικό. Επί-
σης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περί-
πτωση τήρησης του βιβλίου, σύµφωνα µε το τέταρτο ε-

δάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40. Ύστερα από
κάθε µεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισηµειώνο-
νται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφό-
σον έχει εκδοθεί, η µεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία
του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούµενη
παράγραφο.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, η µεταβίβαση
µετοχών σε λογιστική µορφή γίνεται µέσω λογαριασµών
αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή
διαµεσολαβητή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

Άρθρο 42
Μεταβίβαση των µετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής
επί µετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο βιβλίο µετόχων
ή στο µητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαρια-
σµό αξιών του εγγεγραµµένου διαµεσολαβητή κατά πε-
ρίπτωση, µόλις προσκοµιστούν µε την επιµέλεια όποιου
έχει έννοµο συµφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση,
στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το µητρώο ή το λο-
γαριασµό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη δια-
δοχή.

Άρθρο 43
Δεσµευµένες µετοχές

1. Το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την έκδοση δε-
σµευµένων µετοχών, των οποίων η µεταβίβαση εξαρτά-
ται από την έγκριση της εταιρείας. Την έγκριση παρέχει
το διοικητικό συµβούλιο ή η γενική συνέλευση κατά τις
προβλέψεις του καταστατικού. Το καταστατικό µπορεί
να ορίζει τους λόγους για τους οποίους επιτρέπεται η
άρνηση της έγκρισης.

2. Το καταστατικό µπορεί να ορίσει και άλλες µορφές
περιορισµών στη µεταβίβαση των µετοχών, όπως ιδίως:
α) το ανεπίτρεπτο της µεταβίβασης, αν οι µετοχές δεν

προσφερθούν προηγουµένως στους λοιπούς µετόχους ή
σε ορισµένους από αυτούς,
β) την υπόδειξη, εκ µέρους της εταιρείας, µετόχου ή

τρίτου που θα αποκτήσει τις µετοχές, αν ο µέτοχος επι-
θυµεί τη µεταβίβασή τους,
γ) τον όρο ότι, προκειµένου να εγκριθεί η µεταβίβαση

µετοχών σε τρίτο, ο τρίτος θα δεσµευθεί να αποκτήσει
µετοχές και άλλων µετόχων, που θα προσφερθούν µε
τους ίδιους όρους µε τους οποίους εγκρίνεται η µεταβί-
βαση ή και διαφορετικούς όρους, κατά τις διατάξεις του
καταστατικού, ή
δ) τον όρο ότι, σε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών α-

πό µέτοχο σε τρίτο, οι λοιποί µέτοχοι θα υποχρεούνται
να µεταβιβάσουν και αυτοί στον τρίτο ποσοστό αντίστοι-
χο µετοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατι-
κού.
Το καταστατικό πρέπει να ορίζει τη διαδικασία, τους ό-

ρους και την προθεσµία, µέσα στην οποία η εταιρεία ε-
γκρίνει τη µεταβίβαση ή προβαίνει στην υπόδειξη αγορα-
στή. Αν παρέλθει η προθεσµία αυτή, η µεταβίβαση των
µετοχών είναι ελεύθερη. Οι περιορισµοί της παρούσας
παραγράφου δεν επιτρέπεται να καθιστούν τη µεταβίβα-
ση αδύνατη. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξε-
ων του καταστατικού είναι άκυρες.

3. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι στις περι-
πτώσεις της παραγράφου 2, αν η εταιρεία αρνηθεί να ε-
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γκρίνει τη µεταβίβαση των µετοχών ή δεν δίνει απάντη-
ση στο µέτοχο µέσα στην προβλεπόµενη από το κατα-
στατικό προθεσµία, υποχρεούται ύστερα από αίτηση του
µετόχου και µέσα σε τρεις (3) µήνες από την υποβολή
της, να εξαγοράσει τις µετοχές, σύµφωνα µε το άρθρο
45. Η προθεσµία της παραγράφου  3 του άρθρου 45 αρ-
χίζει από τη λήξη της προθεσµίας του προηγούµενου ε-
δαφίου.

4. Οι περιορισµοί στη µεταβίβαση δεν ισχύουν σε περί-
πτωση θανάτου, κατάσχεσης, πτώχευσης ή υπαγωγής
του µετόχου σε άλλη συλλογική διαδικασία εκποίησης
της περιουσίας του. Όµως το καταστατικό µπορεί να ορί-
ζει ότι στις περιπτώσεις αυτές οι µετοχές εξαγοράζονται
από πρόσωπο που υποδεικνύει η εταιρεία, αντί πλήρους
τιµήµατος που προσδιορίζει το δικαστήριο µε τη διαδικα-
σία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Η υπόδειξη πρέπει να γί-
νει µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που η εταιρεία λάβει
γνώση του περιστατικού και πρέπει να γνωστοποιείται
κατά περίπτωση στον µέτοχο, τον κληρονόµο ή κληρο-
δόχο, τον δανειστή, τον σύνδικο ή το όργανο της άλλης
συλλογικής διαδικασίας. Το καταστατικό µπορεί επίσης
να προβλέπει ότι οι λοιποί µέτοχοι έχουν δικαίωµα προ-
τίµησης στην εξαγορά κατά την αναλογία τους στο λοι-
πό κεφάλαιο της εταιρείας.

5. Το όργανο, που λαµβάνει την απόφαση έκδοσης ο-
µολογιακού δανείου µε ονοµαστικές, µετατρέψιµες ή α-
νταλλάξιµες οµολογίες, µπορεί να αποφασίσει την ε-
φαρµογή στις εκδιδόµενες οµολογίες των περιορισµών
που αφορούν τη µεταβίβαση των µετοχών. Μεταβιβάσεις
οµολογιών κατά παράβαση των περιορισµών αυτών είναι
άκυρες.

Άρθρο 44
Δικαίωµα προαίρεσης

1. Συµφωνίες µε τις οποίες παρέχεται δικαίωµα προαί-
ρεσης για µεταβίβαση ή απόκτηση µετοχών µη εισηγµέ-
νων σε ρυθµιζόµενη αγορά µπορούν να καταγραφούν
στο βιβλίο µετόχων ή, επί άυλων µετοχών, στο µητρώο,
µε επιµέλεια των µερών. Αν το διοικητικό συµβούλιο ή ο
τηρών το µητρώο βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωµα
προαίρεσης και αποδεικνύεται ότι εκπληρώθηκαν τυχόν
προϋποθέσεις ή διατυπώσεις άσκησής του (συµπεριλαµ-
βανοµένης της καταβολής του τυχόν προβλεπόµενου τι-
µήµατος) οφείλει να καταχωρίσει αµελλητί στο βιβλίο ή
στο µητρώο τη µεταβολή του µετόχου, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 41.

2. Στην συµφωνία της παραγράφου 1 µπορεί να τεθεί
ρήτρα ότι µέχρι την άσκηση ή την απόσβεση του δικαιώ-
µατος προαίρεσης δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα µετα-
βίβαση των µετοχών. Έναντι τρίτων όµως η ρήτρα αυτή ι-
σχύει µόνο αν έχει ειδικά µνηµονευθεί στο βιβλίο µετό-
χων ή το µητρώο.

Άρθρο 45
Δικαίωµα της µειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των

µετοχών της από την εταιρεία

1. Ένας ή περισσότεροι µέτοχοι µπορούν, για τους λό-
γους που ορίζονται στην παράγραφο 2, να ζητήσουν µε
αγωγή από το δικαστήριο την εξαγορά των µετοχών
τους από την εταιρεία, αν για τους λόγους αυτούς η πα-
ραµονή τους σε αυτήν καθίσταται, κατά τρόπο προφανή,

ιδιαίτερα ασύµφορη. Το δικαίωµα αυτό υφίσταται µε την
προϋπόθεση ότι οι µέτοχοι που ζητούν την εξαγορά πα-
ρέστησαν στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη
λήψη της σχετικής απόφασης, εκτός αν, στην περίπτωση
γ΄ της παραγράφου 2, ο λόγος εξαγοράς δεν σχετίζεται
µε τέτοια απόφαση.

2. Εξαγορά µπορεί να ζητηθεί:
α) αν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη µεταφορά της

έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος,
β) αν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή

περιορισµών στη µεταβίβαση των µετοχών ή την αλλαγή
του σκοπού της εταιρείας, ή
γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατι-

κό, εφόσον προβλέπει και σχετική προθεσµία για την ά-
σκηση της αγωγής της παραγράφου 1.

3. Η αγωγή της παραγράφου 1 µπορεί να ασκηθεί µέσα
σε τρεις (3) µήνες από τη συντέλεση της σχετικής τρο-
ποποίησης του καταστατικού. Στην περίπτωση γ΄ της πα-
ραγράφου 2 η αγωγή ασκείται εντός της προθεσµίας που
προβλέπει το καταστατικό.

4. Το δικαστήριο, που δικάζει και δέχεται την αγωγή,
ορίζει το αντάλλαγµα της εξαγοράς, που πρέπει να είναι
δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην πραγµατική αξία των
µετοχών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον
προσδιορισµό της αξίας, το δικαστήριο µπορεί να διατά-
ξει πραγµατογνωµοσύνη, που διενεργείται από τα πρό-
σωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17. Αν οι µέτοχοι
που ζήτησαν την εξαγορά δεν αποδέχονται το τίµηµα
που προσδιορίζεται κατά τα ανωτέρω, µπορούν να αρνη-
θούν την εξαγορά, επιβαρύνονται όµως µε τα έξοδα της
δίκης για τον προσδιορισµό της αξίας των µετοχών τους.

5. Το δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει τη λύση της ε-
ταιρείας αν η εξαγορά που διατάσσεται, κατά το παρόν
άρθρο, δεν ολοκληρωθεί µέσα σε ορισµένη προθεσµία,
εξαιτίας πταίσµατος του υπόχρεου σε εξαγορά.

6. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρµόζονται οι διατά-
ξεις των παραγράφων 4 έως 7 του άρθρου 49 και του άρ-
θρου 50.

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται επί εταιρειών των
οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη α-
γορά ή σε ΠΜΔ.

Άρθρο 46
Δικαίωµα της µειοψηφίας για εξαγορά των µετοχών

της από τον πλειοψηφούντα µέτοχο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δηµόσια
πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας µέτοχος απέ-
κτησε µετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί τουλά-
χιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαί-
ου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς µετόχους
µπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο µε αγωγή, η ο-
ποία ασκείται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ετών από τό-
τε που ο µέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την
εξαγορά της συµµετοχής τους από τον µέτοχο αυτόν.
Στο ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο
παραπάνω µέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που
κατέχουν: α) συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις κατά
την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα
στενά µέλη οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο
Παράρτηµα Α΄ του ν. 4308/2014.

2. Στην εξαγορά τους παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου
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45.
Άρθρο 47

Εξαγορά των µετοχών της µειοψηφίας 
από τον πλειοψηφούντα µέτοχο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δηµόσια
πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας µέτοχος απέ-
κτησε µετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το ενε-
νήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του κεφαλαί-
ου της, µπορεί να εξαγοράσει τις µετοχές των µειοψη-
φούντων µετόχων έναντι ανταλλάγµατος, που πρέπει να
ανταποκρίνεται στην πραγµατική αξία των µετοχών αυ-
τών. Το δικαίωµα αυτό ασκείται µέσα σε πέντε (5) έτη α-
πό τότε που ο πλειοψηφών µέτοχος απέκτησε το παρα-
πάνω ποσοστό.

2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαι-
ώµατος εξαγοράς και στον προσδιορισµό του ανταλλάγ-
µατος προβαίνει, ύστερα από αίτηση του πλειοψηφού-
ντος µετόχου, το δικαστήριο µε τη διαδικασία της εκού-
σιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστήριο
έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, που συντάσσεται από τα
πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 17. Τα πρόσω-
πα αυτά ορίζει ο αιτών. Το διοικητικό συµβούλιο της ε-
ταιρείας υποχρεούται να παράσχει στα πρόσωπα αυτά ό-
λα τα αναγκαία οικονοµικά στοιχεία. Το δικαστήριο εκτι-
µά ελεύθερα την έκθεση των πραγµατογνωµόνων.

3. Ο πλειοψηφών µέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει
το συνολικό αντάλλαγµα, που αντιστοιχεί στις µετοχές
της µειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο αναλαµ-
βάνει να καταβάλει το αντάλλαγµα στους δικαιούχους
µετόχους, ύστερα από έλεγχο της νοµιµοποίησής τους.
Η καταβολή γίνεται µε την παράδοση των µετοχικών τίτ-
λων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ίδρυµα µπορεί
να επιφυλαχθεί του δικαιώµατος να παρακαταθέσει στο
Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων το µέρος του α-
νταλλάγµατος που δεν αναζητήθηκε για διάστηµα του-
λάχιστον έξι (6) µηνών. Η ανωτέρω παρακατάθεση συνο-
δεύεται από τη δικαστική απόφαση της παραγράφου 2
και αντίγραφο της έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης. Οι
µειοψηφούντες µέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγρα-
φα των παραπάνω εγγράφων έναντι του κόστους αυτών.

4. Η άσκηση του δικαιώµατος της παραγράφου 1 γίνε-
ται, µε ποινή ακυρότητας, µε σχετική δηµόσια δήλωση,
που περιλαµβάνει:
α) την επωνυµία της εταιρείας, τα στοιχεία αυτού που

ασκεί το δικαίωµα και το ποσοστό που ο τελευταίος έχει
στην εταιρεία,
β) τα στοιχεία και το περιεχόµενο της δικαστικής από-

φασης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης
του δικαιώµατος και τον προσδιορισµό του ανταλλάγµα-
τος, και
γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος όπου έχει γί-

νει η παρακατάθεση του ανταλλάγµατος και από το ο-
ποίο οι µέτοχοι της µειοψηφίας µπορούν να εισπράξουν
το αντάλλαγµα, καθώς και τις τυχόν προϋποθέσεις για
την είσπραξη αυτού. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισηµαίνεται
η δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύµατος να παρακαταθέ-
σει το αντάλλαγµα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων.

5. Η δήλωση της παραγράφου 4 υποβάλλεται σε δηµο-
σιότητα. Από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσης, οι µετο-
χές των µειοψηφούντων µετόχων περιέρχονται αυτοδι-
καίως στον πλειοψηφούντα µέτοχο και οι πρώτοι µπο-

ρούν να εισπράξουν αµέσως το αντάλλαγµα. Αν έχουν
εκδοθεί µετοχικοί τίτλοι, µέχρι την παράδοσή τους κατά
την παράγραφο 3 ενσωµατώνουν µόνο το δικαίωµα λή-
ψης του ανταλλάγµατος.

6. Αν τα στοιχεία των µετόχων της µειοψηφίας είναι
γνωστά, η δήλωση της παραγράφου 5 µπορεί να αντικα-
τασταθεί µε ατοµική γνωστοποίηση προς αυτούς, µε
τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή της. Στην περί-
πτωση αυτή, η µεταβίβαση των µετοχών κάθε µετόχου ε-
πέρχεται κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστοποίησης,
η οποία πρέπει να συντελεσθεί µέσα σε δεκαπέντε (15)
ηµέρες από την πρώτη. Σχετική ειδοποίηση για το χρόνο
της πρώτης και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται
µε νέα δήλωση του µετόχου που ασκεί το δικαίωµα εξα-
γοράς µε τον ίδιο τρόπο.

7. Η µεταβίβαση των µετοχών δεν κωλύεται από τυχόν
άσκηση ενδίκων µέσων, αίτησης ανάκλησης ή µεταρρύθ-
µισης ή τριτανακοπής κατά της απόφασης που διαπίστω-
σε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος εξαγο-
ράς και όρισε το αντάλλαγµα. Στην περίπτωση αυτή, α-
ξίωση αποζηµίωσης δεν αποκλείεται.

Άρθρο 48
Ίδιες µετοχές – πρωτότυπη κτήση

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται να προβεί σε κάλυψη δι-
κών της µετοχών.

2. Σε περίπτωση που τις µετοχές της εταιρείας ανέλα-
βε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του όνοµα αλλά για
λογαριασµό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυ-
τό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασµό.

3. Κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και, σε
περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, τα µέλη του διοικη-
τικού συµβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την α-
ξία των µετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση
των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Οι πιο πάνω ιδρυ-
τές ή µέλη του διοικητικού συµβουλίου απαλλάσσονται
από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι δεν τους
βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.

Άρθρο 49
Ίδιες µετοχές – παράγωγη κτήση

1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης µεταχείρισης
των µετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των δια-
τάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία µπο-
ρεί, η ίδια ή µε πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνοµά του
αλλά για λογαριασµό της, να αποκτήσει µετοχές της που
έχουν ήδη εκδοθεί, µόνο όµως ύστερα από έγκριση της
γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις
προϋποθέσεις των προβλεπόµενων αποκτήσεων και, ι-
δίως, τον ανώτατο αριθµό µετοχών που είναι δυνατόν να
αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έ-
γκριση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι
τέσσερις (24) µήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από ε-
παχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας α-
πόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλ-
λεται σε δηµοσιότητα.

2. Οι αποκτήσεις της παραγράφου 1 γίνονται µε ευθύ-
νη των µελών του διοικητικού συµβουλίου, µε τις εξής
προϋποθέσεις:
α) Η ονοµαστική αξία των µετοχών που αποκτήθηκαν,

συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών τις οποίες είχε α-
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ποκτήσει προηγουµένως η εταιρεία και διατηρεί, και των
µετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενερ-
γούσε στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της εταιρεί-
ας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10)
του καταβεβληµένου κεφαλαίου.
β) Η απόκτηση µετοχών, συµπεριλαµβανοµένων των

µετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουµένως η ε-
ταιρεία και διατηρεί, και των µετοχών τις οποίες απέκτη-
σε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνοµά του αλλά
για λογαριασµό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει
ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό
κατώτερο του οριζοµένου στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 159.
γ) Η συναλλαγή µπορεί να αφορά µόνο µετοχές που έ-

χουν εξοφληθεί πλήρως.
3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 δεν εφαρµόζε-

ται προκειµένου για µετοχές που αποκτώνται είτε από
την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί
στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της, µε σκοπό να
διανεµηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο προσω-
πικό εταιρείας συνδεδεµένης µε αυτή κατά την έννοια
του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α΄251). Η διανοµή των
µετοχών του προηγούµενου εδαφίου πραγµατοποιείται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 113 και 114, µέσα
σε ανατρεπτική προθεσµία δώδεκα (12) µηνών από το
χρόνο απόκτησης των µετοχών αυτών, µετά την πάροδο
της οποίας έχει εφαρµογή η διάταξη της παραγράφου 5
του παρόντος άρθρου.

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται:
α) στις µετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφα-

σης για µείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς
µετοχών,
β) στις µετοχές που αποκτήθηκαν ύστερα από καθολι-

κή µεταβίβαση περιουσίας,
γ) στις µετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν

αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από πι-
στωτικά ιδρύµατα και άλλους πιστωτικούς οργανισµούς
ως προµήθεια για αγορά,
δ) στις µετοχές που αποκτήθηκαν µε βάση υποχρέωση

που προκύπτει από το νόµο ή δικαστική απόφαση µε
σκοπό την προστασία των µειοψηφούντων µετόχων, κυ-
ρίως σε περίπτωση συγχώνευσης µε την επιφύλαξη της
παρ. 4 του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α΄37/1963),
αλλαγής του σκοπού ή της µορφής της εταιρείας, µετα-
φοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισµών
στη µεταβίβαση των µετοχών, καθώς και στις µετοχές
που αποκτήθηκαν µε σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώ-
σεων της εταιρείας από ανταλλάξιµο οµολογιακό δά-
νειο, και
ε) στις µετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτή-

θηκαν µε πλειστηριασµό µέσω αναγκαστικής εκτέλεσης
που πραγµατοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης της
εταιρείας έναντι του κυρίου των µετοχών αυτών.
Οι αποκτήσεις κατά τις περιπτώσεις αυτές, συµπερι-

λαµβανοµένων των αποκτήσεων που έγιναν, σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2, δεν επιτρέπεται να έχουν
ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό
κατώτερο του οριζοµένου στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 159.

5. Οι µετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β΄
έως ε΄, της παραγράφου 4 , πρέπει να µεταβιβασθούν
µέσα σε προθεσµία τριών (3) ετών το αργότερο από το
χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν η ονοµαστική αξία

των µετοχών αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των µετο-
χών που η εταιρεία µπορεί να έχει αποκτήσει από πρό-
σωπο το οποίο ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαρια-
σµό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του κατα-
βεβληµένου κεφαλαίου.

6. Οι µετοχές που δεν µεταβιβάζονται στην προθεσµία
που ορίζεται στην παράγραφο 5 ακυρώνονται. Η ακύρω-
ση αυτή γίνεται µε µείωση του κεφαλαίου κατά το αντί-
στοιχο ποσό, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης που
λαµβάνεται µε απλή απαρτία και πλειοψηφία. Η µεταβί-
βαση των µετοχών, σε κάθε περίπτωση, µπορεί να γίνει
και µετά την πάροδο της προθεσµίας που ορίζεται στην
παράγραφο 5, το αργότερο µέχρι την ακύρωσή τους.

7. Οι µετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των
παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 πρέπει να µεταβιβασθούν
µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από το χρόνο απόκτη-
σής τους. Αν δεν µεταβιβασθούν στην προθεσµία αυτή,
ακυρώνονται, µε αντίστοιχη µείωση του κεφαλαίου, ό-
πως ορίζεται στην παράγραφο 6.

Άρθρο 50
Μεταχείριση των ιδίων µετοχών

1. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων µετοχών είτε άµε-
σα από την ίδια είτε µέσω προσώπου που ενεργεί στο ό-
νοµά του αλλά για λογαριασµό της, επιφέρει την ανα-
στολή των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές
αυτές. Ειδικότερα ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Αναστέλλονται τα δικαιώµατα παράστασης στη γε-

νική συνέλευση και ψήφου. Οι µετοχές αυτές δεν υπο-
λογίζονται για το σχηµατισµό απαρτίας.
β) Τα µερίσµατα που αντιστοιχούν στις ίδιες µετοχές

προσαυξάνουν το µέρισµα των λοιπών µετόχων.
γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωµα προ-

τίµησης που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές δεν ασκείται
και προσαυξάνει το δικαίωµα των λοιπών µετόχων, εκτός
αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη
µεταβίβαση του δικαιώµατος, ολικά ή µερικά, σε πρόσω-
πα που δεν ενεργούν για λογαριασµό της εταιρείας. Αν η
αύξηση κεφαλαίου πραγµατοποιείται χωρίς καταβολή ει-
σφορών, οι ίδιες µετοχές συµµετέχουν στην αύξηση αυ-
τή.

2. Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της µετοχές
είτε η ίδια είτε µε πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του
αλλά για λογαριασµό της, πρέπει να αναφέρονται στην
έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον:
α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγµατοποιήθηκαν

κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης,
β) ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των µετοχών που

αποκτήθηκαν και µεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της
χρήσης, καθώς και το τµήµα του κεφαλαίου που αντιπρο-
σωπεύουν,
γ) σε περίπτωση κτήσης ή µεταβίβασης από επαχθή αι-

τία, η αξία των µετοχών, και
δ) ο αριθµός και η ονοµαστική αξία του συνολικού α-

ριθµού των µετοχών που κατέχονται από την εταιρεία,
καθώς και το τµήµα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύ-
ουν.

Άρθρο 51
Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ιδίων µετοχών

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, µε ποινή ακυρότητας,
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να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να
παρέχει εγγυήσεις µε σκοπό την απόκτηση των µετοχών
της από τρίτους, εκτός αν συντρέχουν οι εξής προϋπο-
θέσεις:
α) Οι παραπάνω συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε

ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου µε εύλογους όρους
αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η
εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαµβάνει προς εξασφάλι-
ση των απαιτήσεών της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή
σε περίπτωση πολυµερών συναλλαγών, κάθε αντισυµ-
βαλλοµένου, πρέπει να ερευνάται µε την προσήκουσα ε-
πιµέλεια.
β) Οι παραπάνω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν

πραγµατοποιηθούν, από τη γενική συνέλευση µε αυξη-
µένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν το καταστατικό
προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψη-
φίας. Το διοικητικό συµβούλιο υποβάλλει στη γενική συ-
νέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λό-
γοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιά-
ζει για την εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι
που αυτή εµπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγ-
γυότητα της εταιρείας και η τιµή στην οποία ο τρίτος θα
αποκτήσει τις µετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται σε
δηµοσιότητα.
γ) Η συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή που παρέχε-

ται σε τρίτους σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να έ-
χει ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε
ποσό κατώτερο του οριζοµένου στην παράγραφο 1 του
άρθρου 159. Για τον υπολογισµό του ποσού αυτού συνυ-
πολογίζεται κάθε µείωση των ιδίων κεφαλαίων που εν-
δέχεται να έχει προκύψει µε την απόκτηση, από την ε-
ταιρεία ή για λογαριασµό της, ιδίων µετοχών, σύµφωνα
µε το άρθρο 49. Η εταιρεία συµπεριλαµβάνει στον ισολο-
γισµό, µεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα αποθε-
µατικό µη διανεµητέο, ίσο µε το ποσό της συνολικής
χρηµατοδοτικής συνδροµής.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις
προκαταβολών, δανείων ή εγγυήσεων που χορηγούνται
από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου
32 του ν. 4308/2014 για την απόκτηση µετοχών της µη-
τρικής από τρίτους, καθώς και από οµόρρυθµες ή ετε-
ρόρρυθµες εταιρείες, στις οποίες οµόρρυθµο µέλος εί-
ναι η ανώνυµη εταιρεία.

3. Σε περιπτώσεις όπου συµβαλλόµενοι σε συναλλαγή
της παραγράφου 1 είναι µέλη του διοικητικού συµβουλί-
ου της εταιρείας ή της µητρικής εταιρείας, κατά την έν-
νοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 ή η ίδια η µητρική ε-
ταιρεία ή πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµά τους, αλλά
για λογαριασµό των παραπάνω προσώπων ή της µητρι-
κής εταιρείας, η έκθεση της περίπτωσης β΄ της παρα-
γράφου 1 πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού
ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, από την οποία
εµφαίνεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται µε τα συµ-
φέροντα της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν ε-
φαρµόζεται το άρθρο 99.

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρµόζονται στις συ-
ναλλαγές που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο των τρεχου-
σών συναλλαγών των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ι-
δρυµάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγµατο-
ποιούνται µε σκοπό την κτήση µετοχών από ή για το
προσωπικό της εταιρείας ή εταιρείας συνδεδεµένης µε

αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, οι συναλλαγές αυτές δεν
µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων
κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζοµένου στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 159.

Άρθρο 52
Αποκτήσεις ιδίων µετοχών κ.λπ. µέσω τρίτων

1. Απαγορεύεται σε ανώνυµη εταιρεία να λαµβάνει δι-
κές της µετοχές, καθώς και µετοχές µητρικής της εται-
ρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που χο-
ρηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απα-
γόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές
πιστωτικών ιδρυµάτων και άλλων χρηµατοδοτικών οργα-
νισµών.

2. Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή µετοχών ανώ-
νυµης εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία
περιορισµένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εται-
ρεία ή ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία, στην οποία η
ανώνυµη εταιρεία διαθέτει, άµεσα ή έµµεσα, την πλειο-
ψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή στην οποία µπορεί να
ασκήσει, άµεσα ή έµµεσα κυριαρχική επιρροή, θεωρείται
ότι έγιναν από την ίδια την ανώνυµη εταιρεία. Το τεκµή-
ριο αυτό ισχύει και στην περίπτωση που η άλλη εταιρεία
υπόκειται στο δίκαιο τρίτης χώρας και έχει νοµική µορφή
ανάλογη µε την µορφή της ανώνυµης εταιρείας, της ι-
διωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, της εταιρείας περιο-
ρισµένης ευθύνης ή της ετερόρρυθµης κατά µετοχές ε-
ταιρείας.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, αποκτήσεις
µετοχών µητρικής εταιρείας από θυγατρική της είναι επι-
τρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ι-
δίων µετοχών κατά το άρθρο 49. Το προηγούµενο εδά-
φιο εφαρµόζεται και στην ενεχύραση µετοχών.

4. Το στοιχείο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 ε-
φαρµόζεται και στις µετοχές των παραγράφων 2 και 3
του παρόντος άρθρου.

5. Η παράγραφος 2 του δεν εφαρµόζεται:
α) Όταν η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή γίνεται για

λογαριασµό προσώπου διαφορετικού αυτού που ανα-
λαµβάνει, αποκτά ή κατέχει και εφόσον το πρόσωπο αυ-
τό δεν είναι ούτε η ανώνυµη εταιρεία που αναφέρεται
στην παράγραφο 3, ούτε άλλη εταιρεία στην οποία η α-
νώνυµη εταιρεία διαθέτει άµεσα ή έµµεσα την πλειοψη-
φία των δικαιωµάτων ψήφου ή στην οποία µπορεί να α-
σκήσει άµεσα ή έµµεσα κυριαρχική επιρροή.
β) Όταν η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή γίνεται α-

πό την άλλη εταιρεία ως κατ’ επάγγελµα διενεργούσα
πράξεις επί τίτλων και µε την ιδιότητά της αυτή, µε τον
όρο ότι είναι µέλος ρυθµιζόµενης αγοράς που βρίσκεται
ή λειτουργεί σε κράτος-µέλος ή ότι έχει λάβει άδεια λει-
τουργίας ή υπόκειται στην εποπτεία αρχής κράτους-µέ-
λους που είναι αρµόδια για την εποπτεία των κατ’ επάγ-
γελµα διενεργούντων πράξεις επί τίτλων, στους οποί-
ους, τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης νοµοθε-
σίας, περιλαµβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύµατα.
γ) Όταν η κατοχή µετοχών της ανώνυµης εταιρείας α-

πό την άλλη εταιρεία είναι αποτέλεσµα απόκτησης η ο-
ποία έλαβε χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο η σχέση των
δύο εταιρειών δεν πληρούσε τα κριτήρια της παραγρά-
φου 3.
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Άρθρο 53
Κοινωνία επί µετοχών

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου
33, οι µετοχές είναι αδιαίρετες, µπορούν όµως να αποτε-
λέσουν αντικείµενο κοινωνίας.

2. Αν µετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι
κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρεία κοινό
εκπρόσωπο. Για όσο διάστηµα δεν τον υποδεικνύουν, τα
δικαιώµατα που απορρέουν από τις µετοχές αναστέλλο-
νται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση µε την µετοχική ι-
διότητα των κοινωνών µπορεί να γίνουν εγκύρως προς
οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκ-
πρόσωπο, οι κοινωνοί µπορούν να ζητήσουν από το δικα-
στήριο το διορισµό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του
ΑΚ.

Άρθρο 54
Ενέχυρο και επικαρπία επί µετοχών

1. Οι µετοχές µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο ε-
νεχύρου ή επικαρπίας.

2. Αν δεν έχει συµφωνηθεί κάτι άλλο, σε περίπτωση ε-
πικαρπίας ή ενεχύρου επί µετοχών, το δικαίωµα ψήφου
στη γενική συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή
τον ενεχυραστή. Το καταστατικό µπορεί να απαγορεύει
αντίθετη συµφωνία.

3. Το πρόσωπο που, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1
και 2 έχει το δικαίωµα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα
λοιπά µη περιουσιακά δικαιώµατα του µετόχου.

Άρθρο 55
Κλοπή, απώλεια κ.λπ. του µετοχικού τίτλου

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του
τίτλου µετοχής, µε τις τυχόν υπάρχουσες και µη αποχω-
ρισθείσες από αυτόν µερισµαταποδείξεις, εφαρµόζονται
τα άρθρα 843 και επόµενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 56
Έκδοση τίτλων κτήσης µετοχών

1. Η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίζει µε αυξη-
µένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση τίτλων που πα-
ρέχουν στους δικαιούχους το διαπλαστικό δικαίωµα α-
πόκτησης µετοχών που εκδίδονται από την εταιρεία (τίτ-
λοι κτήσης µετοχών). Οι τίτλοι κτήσης µετοχών µπορούν
να αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζό-
µενη αγορά ή ΠΜΔ.

2. Η γενική συνέλευση µε απόφασή της, που λαµβάνε-
ται µε απλή απαρτία και πλειοψηφία, καθώς και το διοι-
κητικό συµβούλιο µπορούν να αποφασίζουν την έκδοση
τίτλων κτήσης µετοχών µε τις προϋποθέσεις και µέσα
στα όρια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 24. Η πα-
ράγραφος 5 του άρθρου 24 εφαρµόζεται αναλόγως.

3. Το όργανο που αποφασίζει την έκδοση των τίτλων
κτήσης µετοχών ορίζει το χρόνο, τον τρόπο και το τυχόν
τίµηµα έκδοσης των τίτλων και τον τρόπο καταβολής
του, την προθεσµία άσκησης των δικαιωµάτων και τους
λοιπούς όρους άσκησης του δικαιώµατος που ενσωµα-

τώνουν οι τίτλοι, την κατηγορία και τον αριθµό των µετο-
χών που θα εκδοθούν, την αξία ή τον τρόπο υπολογι-
σµού της αξίας των µετοχών, που θα καταβληθεί κατά
την άσκηση του δικαιώµατος, τον αριθµό των µετοχών,
των οποίων παρέχει δικαίωµα κτήσης κάθε τίτλος, την
προσαρµογή όρων των τίτλων και των δικαιωµάτων τους
σε περιπτώσεις εταιρικών πράξεων και κάθε άλλη λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

4. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών,
για την έκδοση τίτλων κτήσης µετοχών από τη γενική
συνέλευση, καθώς και για την παροχή εξουσίας στο διοι-
κητικό συµβούλιο για την έκδοση τέτοιων τίτλων εφαρ-
µόζονται αναλόγως οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου
25.

5. Στις αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρµόζο-
νται αναλόγως οι διατάξεις για τη δηµοσιότητα της από-
φασης για την αύξηση του κεφαλαίου. Η δηµοσιότητα
περιλαµβάνει και τους όρους έκδοσης των τίτλων κτή-
σης µετοχών.

6. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης τίτλων κτήσης µετοχών
παρέχεται δικαίωµα προτίµησης υπέρ των µετόχων κατά
το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους
στο υφιστάµενο κεφάλαιο. Οι διατάξεις των άρθρων 26
και 27 εφαρµόζονται αναλόγως.

7. Σε περίπτωση µερικής κάλυψης της έκδοσης τίτλων
κτήσης µετοχών εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 28.

8. Οι τίτλοι κτήσης µετοχών είναι ονοµαστικοί.
9. Οι διατάξεις των άρθρων 40 έως 43 εφαρµόζονται

αναλόγως επί τίτλων κτήσης µετοχών, εκτός αν οι όροι
των τελευταίων προβλέπουν διαφορετικά.

Άρθρο 57
Απόκτηση ιδίων τίτλων κτήσης µετοχών

1. Η εταιρεία δεν µπορεί να προβαίνει σε κάλυψη δι-
κών της τίτλων κτήσης µετοχών, ούτε να λαµβάνει σε ε-
νέχυρο δικούς της υφιστάµενους τίτλους κτήσης µετο-
χών της ίδιας ή µετοχών της µητρικής της εταιρείας, για
την εξασφάλιση δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή
άλλων απαιτήσεών της. Η διάταξη του άρθρου 51 εφαρ-
µόζεται αναλόγως.

2. Με την επιφύλαξη των όρων των τίτλων ή άλλης ει-
δικής διάταξης νόµου, καθώς και της αρχής της ίσης µε-
ταχείρισης των κατόχων τίτλων που βρίσκονται στην ίδια
θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς,
η εταιρεία µπορεί, η ίδια ή µε πρόσωπο το οποίο ενεργεί
στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της, να αποκτήσει
τίτλους της που έχουν ήδη εκδοθεί, µόνο όµως ύστερα
από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, για την οποία
δεν επιτρέπεται ανάθεση κατά το άρθρο 87 παράγραφος
1, η οποία αιτιολογεί την εξυπηρέτηση του εταιρικού
συµφέροντος από τις προβλεπόµενες αποκτήσεις. Η α-
πόφαση ορίζει υποχρεωτικά το σκοπό και τους όρους
των αποκτήσεων, τον ανώτατο αριθµό τίτλων που είναι
δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορη-
γείται η έγκριση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) µήνες και, σε περίπτωση απόκτησης από ε-
παχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας α-
πόκτησης. Οι ως άνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται για
την απόκτηση τίτλων της εταιρείας ύστερα από καθολική
µεταβίβαση περιουσίας ή από χαριστική αιτία.

3. Οι αποκτήσεις της παραγράφου 2 από επαχθή αιτία
γίνονται µε τις ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:
α) Ότι έχει υποβληθεί στο διοικητικό συµβούλιο έκθε-
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ση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας
σχετικά µε το εύλογο του ανώτατου ορίου της αξίας α-
πόκτησης των τίτλων από την εταιρεία, λαµβάνοντας υ-
πόψη όλους τους όρους των δικαιωµάτων των τίτλων,
καθώς και την απαγόρευση άσκησής τους από την εται-
ρεία.
β) Η απόκτηση των τίτλων δεν επιτρέπεται να έχει ως

αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό
κατώτερο του οριζοµένου στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 159.

4. Σε περίπτωση απόκτησης από την εκδότρια ιδίων
τίτλων µε σκοπό την απόσβεση των υποχρεώσεών της
που απορρέουν από αυτούς, η εκδότρια υποχρεούται να
ακυρώσει αµέσως τους αποκτώµενους τίτλους. Αν η α-
πόκτηση ιδίων τίτλων γίνεται λόγω καθολικής µεταβίβα-
σης περιουσίας ή από χαριστική αιτία, η εκδότρια οφεί-
λει το αργότερο µέσα σε ένα (1) µήνα οπό την απόκτησή
τους να αποφασίσει αν θα ακυρώσει τους τίτλους ή θα
προβεί σε εκ νέου διάθεσή τους, καθορίζοντας στην πε-
ρίπτωση αυτή το χρόνο και τον τρόπο διάθεσης.

5. Οι τίτλοι που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των δια-
τάξεων των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 πρέπει να µεταβι-
βασθούν µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από το χρό-
νο απόκτησής τους. Αν δεν µεταβιβασθούν στην προθε-
σµία αυτή, ακυρώνονται.

Άρθρο 58
Άσκηση δικαιώµατος

1. Η άσκηση του δικαιώµατος κτήσης µετοχών γίνεται
µε µονοµερή δήλωση του δικαιούχου προς την εταιρεία,
έναντι καταβολής σε αυτήν ποσού, το ύψος ή ο τρόπος
προσδιορισµού του οποίου έχει ορισθεί από το όργανο
που αποφάσισε την έκδοση των τίτλων ή εξουσιοδοτή-
θηκε σχετικώς. Ενόσω η εκδότρια έχει ίδιους τίτλους
κτήσης µετοχών ή τίτλους κτήσης µετοχών της µητρικής
της εταιρείας, απαγορεύεται η άσκηση του εξ αυτών δι-
καιώµατος.

2. Απαγορεύεται η ονοµαστική αξία των µετοχών που
εκδίδονται µε την άσκηση δικαιωµάτων κτήσης µετοχών
να υπερβαίνει το άθροισµα του ποσού που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 και του τυχόν ποσού που καταβλήθη-
κε στην εταιρεία κατά την απόκτηση των τίτλων.

3. Με την άσκηση του δικαιώµατος κτήσης µετοχών
και την καταβολή του προβλεπόµενου στην παράγραφο
1 ποσού, σύµφωνα µε τα παραπάνω, επέρχεται αύξηση
του κεφαλαίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην α-
πόφαση έκδοσης των τίτλων. Το διοικητικό συµβούλιο
της εταιρείας υποχρεούται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη
λήξη της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος κτήσης
µετοχών να αναπροσαρµόσει το περί κεφαλαίου άρθρο
του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις δηµοσιότη-
τας.

4. Κατά την άσκηση του δικαιώµατος κτήσης µετοχών
δεν ισχύουν οι διατάξεις για το δικαίωµα προτίµησης
των µετόχων σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου.

5. Για όσο χρονικό διάστηµα παραµένουν σε ισχύ οι
τίτλοι κτήσης µετοχών, σχηµατίζεται αποθεµατικό, µη
δυνάµενο να διανεµηθεί, ίσο µε το τυχόν ποσό του τιµή-
µατος που καταβλήθηκε στην εταιρεία κατά την απόκτη-
ση των τίτλων. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για την
άσκηση των δικαιωµάτων κτήσης µετοχών, το καταβλη-
θέν τίµηµα προσαυξάνει τον λογαριασµό από την έκδο-
ση µετοχών υπέρ το άρτιο.

ΚΕΦΛΑΙΑΟ Δ΄
ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Άρθρο 59
Γενικές διατάξεις

1. Οµολογιακό είναι το δάνειο που εκδίδεται από ανώ-
νυµη εταιρεία (εκδότρια) και διαιρείται σε οµολογίες, οι
οποίες αντιπροσωπεύουν απαίτηση ενός ή πολλών οµο-
λογιούχων έναντι της εκδότριας κατά τους όρους του
δανείου. Η ανάληψη του οµολογιακού δανείου από ένα
πρόσωπο ή η συγκέντρωση όλων των οµολογιών σε έ-
ναν οµολογιούχο, καθώς και η ενσωµάτωση του δανείου
σε µία οµολογία δεν αίρουν το χαρακτήρα του δανείου
ως οµολογιακού.

2. Για την έκδοση οµολογιακού δανείου αποφασίζει το
διοικητικό συµβούλιο, εκτός αν ο νόµος ή το καταστατι-
κό ορίζουν διαφορετικά. Με απόφαση του διοικητικού
συµβουλίου µπορεί να εξουσιοδοτείται µέλος ή µέλη του
για να καθορίζουν τους όρους του δανείου, εκτός από το
ύψος και την κατηγορία του.

3. Οι οµολογίες µπορούν να αποτελούν αντικείµενο
διαπραγµάτευσης σε ρυθµιζόµενες αγορές, σε ΠΜΔ ή
σε µηχανισµούς οργανωµένης διαπραγµάτευσης (ΜΟΔ),
κατά την έννοια της περίπτωσης 23 του άρθρου 4 του
ν. 4514/2018.

4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διάθεση ο-
µολογιακού δανείου µε δηµόσια προσφορά, η έκδοση ο-
µολογιακών δανείων οποιασδήποτε κατηγορίας δεν υ-
πόκειται σε περιορισµό ποσού, εκτός αν στο καταστατι-
κό της εκδότριας ορίζεται διαφορετικά.

5. Οι οµολογίες µπορούν να είναι ενσώµατες ή άυλες,
ονοµαστικές ή ανώνυµες. Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεω-
τικά ονοµαστικές οι οµολογίες που είναι µετατρέψιµες
σε µετοχές, καθώς και οι οµολογίες που είναι ανταλλάξι-
µες µε οµολογίες ή άλλους τίτλους, που είναι εκ του νό-
µου ονοµαστικοί. Στην περίπτωση ενσώµατων οµολο-
γιών δεν απαιτείται να αναγράφονται όλοι οι όροι των ο-
µολογιών στους τίτλους, αλλά αρκεί να αναφέρονται η
επωνυµία της εκδότριας, το ύψος του οµολογιακού δα-
νείου, η ονοµαστική αξία της οµολογίας, το επιτόκιο, η
λήξη του οµολογιακού δανείου, οι τυχόν εξασφαλίσεις,
η ηµεροµηνία του προγράµµατος και, αν εκδίδονται πε-
ρισσότερες σειρές οµολογιών µε το ίδιο πρόγραµµα, η
σειρά στην οποία ανήκουν οι οµολογίες που ενσωµατώ-
νονται στον τίτλο. Επί ονοµαστικών οµολογιών µη ει-
σηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά, οι όροι του οµολογια-
κού δανείου δύνανται να προβλέπουν ότι δεν εκδίδονται
οµολογιακοί τίτλοι. Στην περίπτωση αυτή οι όροι του ο-
µολογιακού δανείου ορίζουν τον τρόπο απόδειξης της ι-
διότητας του οµολογιούχου, προκειµένου να ασκηθούν
τα δικαιώµατα εκ των οµολογιών, όπως η τήρηση βιβλίου
οµολογιούχων από την εταιρεία ή τον εκπρόσωπο. Η
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 40 εφαρµόζεται
αναλογικά. 

6. Οι οµολογίες µπορεί να εκδίδονται και να τηρούνται
σε λογιστική µορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση ή ακινη-
τοποίηση του συνόλου ή µέρους των οµολογιών ενός ο-
µολογιακού δανείου εκ µέρους της εκδότριας ή κατόχου
οµολογιών, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 909/2014
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόµενα στις
κείµενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή ως οµολογιού-
χος έναντι της εταιρείας και του εκπροσώπου θεωρείται
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ο εγγεγραµµένος στο µητρώο κεντρικού αποθετηρίου
τίτλων ή ο ταυτοποιούµενος ως τέτοιος µέσω των εγγε-
γραµµένων διαµεσολαβητών. 

Άρθρο 60
Όροι και πρόγραµµα οµολογιακού δανείου

1. Οι όροι του οµολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που α-
φορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη µορφή, την ο-
νοµαστική αξία ή τον αριθµό των οµολογιών, τον τρόπο
καταβολής του οµολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον
τρόπο προσδιορισµού αυτού, τα ωφελήµατα και τις εξα-
σφαλίσεις που παρέχονται στους οµολογιούχους, τον ο-
ρισµό πληρεξουσίου καταβολών, την οργάνωση των ο-
µολογιούχων σε οµάδα, το εφαρµοστέο δίκαιο, τα αρµό-
δια δικαστήρια, την τυχόν συµφωνία διαιτησίας, το χρό-
νο αποπληρωµής και εν γένει της εξόφλησης των υπο-
χρεώσεων που απορρέουν από τις οµολογίες, τη διαδι-
κασία καταγγελίας και την προθεσµία µέσα στην οποία
πρέπει να διατεθούν οι οµολογίες, καθορίζονται ελεύθε-
ρα από την εκδότρια.

2. Το οµολογιακό δάνειο µπορεί να περιλαµβάνει και
άλλους όρους. Ενδεικτικά επιτρέπονται οι εξής όροι:
α) ότι αντί καταβολής τόκου θα αποδίδονται στους ο-

µολογιούχους άλλες οµολογίες που εκδίδονται από την
εκδότρια για το σκοπό αυτόν,
β) ότι το οµολογιακό δάνειο δεν έχει ρητή λήξη, οπότε

η εκδότρια εξοφλεί το οµολογιακό δάνειο κατά το χρόνο
της επιλογής της,
γ) ότι η υποχρέωση καταβολής τόκου ή επιστροφής

του κεφαλαίου τελεί υπό αίρεση, ή ότι σε σχέση µε τις
µετατρέψιµες οµολογίες, ότι είναι δυνατή η κεφαλαιο-
ποίηση και των δεδουλευµένων τόκων,
δ) ότι οι οµολογιούχοι δανειστές θα ικανοποιούνται ύ-

στερα από τους υπόλοιπους πιστωτές της εκδότριας ή ύ-
στερα από ορισµένη κατηγορία πιστωτών,
ε) ότι το οµολογιακό δάνειο είναι εξασφαλισµένο µε ε-

µπράγµατες ή άλλες ασφάλειες,
Το επιτόκιο του οµολογιακού δανείου συµφωνείται ε-

λεύθερα, χωρίς να εφαρµόζονται οι κείµενες διατάξεις
για το ανώτατο δικαιοπρακτικό επιτόκιο.

3. Η εκδότρια εκδίδει πρόγραµµα του οµολογιακού δα-
νείου, το οποίο περιέχει τους όρους του δανείου και δε-
σµεύει τον οµολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διά-
δοχό του, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώµατα α-
πό τα παραπάνω πρόσωπα.

4. Στο πρόγραµµα ορίζονται επίσης ο τρόπος απόδει-
ξης της ιδιότητας του οµολογιούχου για την είσπραξη
των τόκων και του κεφαλαίου και γενικά για την άσκηση
των δικαιωµάτων από τις οµολογίες. Αν το πρόγραµµα
δεν περιέχει σχετική πρόβλεψη, σε περίπτωση ενσώµα-
των οµολογιών απαιτείται η προσκόµιση των τίτλων και
η σηµείωση της άσκησης του δικαιώµατος επ’ αυτών, ε-
νώ σε περίπτωση οµολογιών σε λογιστική µορφή η από-
δειξη της ιδιότητας του οµολογιούχου διενεργείται βά-
σει ενηµέρωσης από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, ε-
φόσον παρέχει υπηρεσίες µητρώου ή µέσω των συµµε-
τεχόντων και εγγεγραµµένων διαµεσολαβητών στο κε-
ντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

5. Αν δεν εκδίδεται ενηµερωτικό δελτίο σε σχέση µε
το οµολογιακό δάνειο, το πρόγραµµα πρέπει να περιέχει
τον ιστότοπο, στον οποίο είναι αναρτηµένες οι χρηµατο-

οικονοµικές καταστάσεις για τις τρεις τελευταίες χρή-
σεις της εταιρείας, στο µέτρο που υφίστανται. Αν δεν υ-
πάρχει τέτοιος ιστότοπος, οι χρηµατοοικονοµικές κατα-
στάσεις πρέπει να προσαρτώνται στο πρόγραµµα.

6. Από τη λήξη του οµολογιακού δανείου ο οµολογιού-
χος ασκεί τα δικαιώµατά του ατοµικώς, εκτός αν προ-
βλέπουν διαφορετικά οι όροι του δανείου.

7. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Πτωχευτικού
Κώδικα, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του δανείου µε
όρους που είναι δυσµενέστεροι για τους οµολογιούχους
των αρχικών, εκτός αν η συνέλευση των οµολογιούχων
έχει δώσει την έγκρισή της µε την πλειοψηφία που προ-
βλέπεται στους όρους του δανείου, και η οποία δεν µπο-
ρεί να είναι µικρότερη των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου
της ονοµαστικής αξίας των οµολογιών, οι κάτοχοι των ο-
ποίων έχουν δικαίωµα ψήφου. Δεν αποκλείεται οι όροι
του δανείου να προβλέπουν οµοφωνία για τη λήψη αυ-
τών των αποφάσεων. Η έγκριση αυτή δηµοσιεύεται, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 68.

8. Ενδεικτικά η συνέλευση των οµολογιούχων µπορεί
να εγκρίνει, σύµφωνα µε την παράγραφο 7 την τροπο-
ποίηση του προγράµµατος σε σχέση µε τα ακόλουθα θέ-
µατα:
α) τη µεταβολή του χρόνου που καθίστανται απαιτητοί

οι τόκοι, για την µεταβολή του ύψους του επιτοκίου ή α-
κόµη και για το µηδενισµό αυτού,
β) τη µεταβολή του χρόνου που καθίσταται απαιτητό

το κεφάλαιο ή και για τον περιορισµό του ύψους του κε-
φαλαίου,
γ) την εισαγωγή όρου, σύµφωνα µε τον οποίο οι οµο-

λογιούχοι δανειστές θα ικανοποιούνται ύστερα από ορι-
σµένους ή όλους τους υπολοίπους πιστωτές,
δ) την κεφαλαιοποίηση του οµολογιακού δανείου ή

την τροπή του σε άλλους τίτλους ή για την ανταλλαγή
των οµολογιών µε τίτλους εκδόσεως της εκδότριας ή
τρίτου,
ε) την εναλλαγή υποθηκικής ή ενεχυρικής τάξης ή για

την υποκατάσταση ασφαλειών του οµολογιακού δανείου
µε άλλες ή για την παραίτηση από ασφάλειες,
στ) την παραίτηση από το δικαίωµα καταγγελίας ή τον

περιορισµό αυτού,
ζ) για τη µεταβολή του νοµίσµατος του οµολογιακού

δανείου,
η) την αναδοχή, στερητική ή σωρευτική, των υποχρεώ-

σεων από το οµολογιακό δάνειο,
θ) την τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου όρου του

προγράµµατος ή οποιασδήποτε σύµβασης σε σχέση µε
το οµολογιακό δάνειο.

Άρθρο 61
Μεταβίβαση οµολογιών

1. Οι οµολογίες µεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν ο-
ρίζεται διαφορετικά στους όρους του δανείου, σύµφωνα
µε την παράγραφο 5 του άρθρου 43. Περιορισµοί στη δυ-
νατότητα µεταβίβασης τελούν µε την επιφύλαξη του άρ-
θρου 10 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157).

2. Οι διατάξεις των άρθρων 41 και 42 εφαρµόζονται α-
ναλόγως επί οµολογιών. Οι ανώνυµες οµολογίες µεταβι-
βάζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη µε-
ταβίβαση κινητών πραγµάτων.
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Άρθρο 62
Απόκτηση οµολογιών από την εκδότρια

1. Με την επιφύλαξη των όρων του δανείου ή των δια-
τάξεων του παρόντος νόµου ή άλλης ειδικής διάταξης
νόµου, επιτρέπεται χωρίς ποσοτικό, χρονικό ή άλλο πε-
ριορισµό η απόκτηση ιδίων οµολογιών από την εκδότρια,
καθώς και η εκ νέου διάθεσή τους.

2. Σε περίπτωση απόκτησης από την εκδότρια ιδίων ο-
µολογιών µε σκοπό την οριστική µείωση των υποχρεώ-
σεών της που απορρέουν από το δάνειο, η εκδότρια υπο-
χρεούται να ακυρώσει τις αποκτώµενες οµολογίες αµέ-
σως. Αν η απόκτηση ιδίων οµολογιών γίνεται λόγω καθο-
λικής διαδοχής ή δωρεάς, η εκδότρια οφείλει το αργότε-
ρο µέσα σε ένα (1) µήνα από την απόκτησή τους να γνω-
στοποιήσει προς τους οµολογιούχους του ίδιου προ-
γράµµατος αν θα ακυρώσει τις οµολογίες ή θα προβεί σε
εκ νέου διάθεσή τους, καθορίζοντας στην περίπτωση αυ-
τή το χρόνο και τον τρόπο διάθεσης.

3. Αν οι οµολογίες που αποκτώνται από την εκδότρια
είναι µετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες, ολικά ή µερικά, µε
µετοχές της εκδότριας, απαγορεύεται στην εκδότρια η
άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής ή ανταλλαγής.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η ανταλλαγή ανταλλάξιµων
οµολογιών, αν κατά το χρόνο της ανταλλαγής συντρέ-
χουν γι’ αυτήν οι προβλεπόµενες από το άρθρο 49 προϋ-
ποθέσεις για την κτήση ιδίων µετοχών, τουλάχιστον µέ-
χρι του ποσού των ανταλλασσόµενων ιδίων µετοχών.

Άρθρο 63
Συνέλευση των οµολογιούχων

1. Η οργάνωση των οµολογιούχων οµολογιακού δα-
νείου σε οµάδα είναι υποχρεωτική:
α) σε περίπτωση έκδοσης οποιουδήποτε είδους δανεί-

ου που εισάγεται σε ρυθµιζόµενη αγορά ή ΠΜΔ, εκτός
αν έχει διάρκεια κατά την έκδοσή του µικρότερη του ε-
νός (1) έτους,
β) σε περίπτωση έκδοσης οµολογιακού δανείου των

άρθρων 10 και 11 του ν. 3156/2003 (Α΄ 157) και
γ) σε κάθε περίπτωση έκδοσης οµολογιακού δανείου,

που εξασφαλίζεται µε εµπράγµατες ασφάλειες.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η οργάνωση των οµολογιού-

χων σε οµάδες είναι προαιρετική. Η οµάδα δεν έχει νο-
µική προσωπικότητα.

2. Η οµάδα των οµολογιούχων λαµβάνει αποφάσεις σε
συνέλευση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους όρους
του δανείου, δεν επιτρέπεται όµως να καθιερώνει άνιση
µεταχείριση µεταξύ των οµολογιούχων, εκτός αν συναι-
νεί ο οµολογιούχος που υφίσταται δυσµενή µεταχείριση.
Ειδικά για τις αποφάσεις των παραγράφων 7 και 8 του
άρθρου 60, στο µέτρο που αφορούν συµφωνία εξυγίαν-
σης του άρθρου 100 του Πτωχευτικού Κώδικα ή σχέδιο
αναδιοργάνωσης του άρθρου 107 του Πτωχευτικού Κώ-
δικα, η απαιτούµενη πλειοψηφία δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τα δύο τρίτα (2/3) της συνολικής ονοµαστικής αξίας
των οµολογιών µε δικαίωµα ψήφου. 

3. Κάθε οµολογία παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη
συνέλευση των οµολογιούχων. Αν δεν έχει συµφωνηθεί
κάτι άλλο, σε περίπτωση επικαρπίας ή ενεχύρου επί οµο-
λογιών, το δικαίωµα ψήφου στη συνέλευση των οµολογι-
ούχων ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή.
Οι όροι του δανείου µπορεί να απαγορεύουν αντίθετη
συµφωνία.

4. Η εκδότρια στερείται του δικαιώµατος ψήφου για τις
οµολογίες τις οποίες κατέχει η ίδια. Το πρόγραµµα µπο-
ρεί να προβλέπει ότι στερούνται του δικαιώµατος ψήφου
και πρόσωπα που συνδέονται µε την εκδότρια µε τους
δεσµούς που ορίζει το πρόγραµµα. Σε περίπτωση οµολο-
γιακών δανείων εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε
ΠΜΔ στερείται σε κάθε περίπτωση του δικαιώµατος ψή-
φου στη συνέλευση των οµολογιούχων πρόσωπο που
κατέχει ποσοστό που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το έ-
να τέταρτο (1/4) του κεφαλαίου της εκδότριας. Οµολογι-
ούχος δεν µπορεί να εκπροσωπηθεί στη συνέλευση από
πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 99 σε σχέση µε την εκδότρια.

5. Η συνέλευση των οµολογιούχων συγκαλείται οπο-
τεδήποτε από τον εκπρόσωπο των οµολογιούχων ή το
διοικητικό συµβούλιο ή τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο
της πτώχευσης της εκδότριας. Οι όροι του δανείου προ-
βλέπουν υποχρεωτικά το ελάχιστο ποσοστό επί του συ-
νολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του οµολογιακού δα-
νείου, που πρέπει να συγκεντρώνουν ένας ή περισσότε-
ροι οµολογιούχοι, προκειµένου να µπορούν να ζητήσουν
από τον εκπρόσωπο των οµολογιούχων τη σύγκληση
της συνέλευσης των οµολογιούχων. Σε κάθε περίπτωση,
η πρόσκληση δηµoσιεύεται ή αποστέλλεται µε τα µέσα
που προβλέπουν οι όροι του δανείου σε όλους τους οµο-
λογιούχους µε ευθύνη του συγκαλούντος και αναφέρει
τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

6. Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα νό-
µο ή στους όρους του δανείου, για τη σύγκληση, τη λει-
τουργία και τη λήψη των αποφάσεων της συνέλευσης
των οµολογιούχων, καθώς και για την ελαττωµατικότητα
τούτων, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί γενι-
κών συνελεύσεων των µετόχων. Τυχόν ακυρότητα της α-
πόφασης της συνέλευσης των οµολογιούχων για οποι-
ονδήποτε λόγο δεν µπορεί να προταθεί µετά πάροδο έξι
(6) µηνών από τη λήψη της απόφασης.

Άρθρο 64
Εκπρόσωπος των οµολογιούχων

1. Σε κάθε περίπτωση οργάνωσης των οµολογιούχων
σε οµάδα, ορίζεται υποχρεωτικά από την εκδότρια εκ-
πρόσωπος των οµολογιούχων µε έγγραφη σύµβαση.

2. Εκπρόσωπος των οµολογιούχων ορίζεται µόνο πι-
στωτικό ίδρυµα ή εταιρεία συνδεδεµένη κατά την έννοια
του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα), µε πιστωτικό ίδρυµα ή επιχείρηση επενδύσε-
ων ή κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαχειριστής οργανι-
σµών εναλλακτικών επενδύσεων (ΔΟΕΕ) κατά την έν-
νοια της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης β΄ της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 4 στοιχείο (β΄) (αα) του
ν. 4209/2013 (Α΄ 253) ή διαχειριστής εταιρείας επιχειρη-
µατικού κεφαλαίου κατά την έννοια του στοιχείου γ΄ του
άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 345/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 115) ή πολυ-
µερής τράπεζα ανάπτυξης από τις αναφερόµενες στο
άρθρο 117 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L 176). Σε
περίπτωση που υπάρχει µόνο ένας οµολογιούχος, αυτός
µπορεί να ορίζεται ως εκπρόσωπος, ακόµη και αν δεν
πληροί τις προϋποθέσεις του προηγούµενου εδαφίου πι-
στωτικό ίδρυµα, επιχείρηση επενδύσεων, κεντρικό απο-
θετήριο, ΔΟΕΕ ή διαχειριστής εταιρείας επιχειρηµατικού
κεφαλαίου πρέπει να λειτουργεί νόµιµα στον Ευρωπαϊκό
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Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ). 
3. Απαγορεύεται o ορισµός ως εκπροσώπου των οµο-

λογιούχων:
α) της εκδότριας ή συνδεδεµένης µε αυτήν επιχείρη-

σης, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, 
β) εταιρείας που έχει παράσχει οποιουδήποτε είδους

εµπράγµατη ή προσωπική ασφάλεια για την εξασφάλιση
υποχρεώσεων που απορρέουν από το οµολογιακό δά-
νειο,
γ) εταιρείας η οποία έχει εκδώσει µετοχές, οµολογίες

ή άλλους τίτλους που είναι ανταλλάξιµοι στο πλαίσιο
του οµολογιακού δανείου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύ-
ει αν το άθροισµα της αξίας των µετοχών, οµολογιών και
άλλων τίτλων πoυ έχει εκδώσει η εταιρεία, που πρόκει-
ται να ορισθεί ως εκπpόσωπος των οµολογιούχων, δεν
υπερβαίνει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολι-
κής αξίας των µετοχών, οµολογιών και άλλων τίτλων
που προσφέρονται στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

Άρθρο 65
Καθήκοντα εκπροσώπου

1. Ο εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους οµολογιούχους έ-
ναντι της εκδότριας και των τρίτων και ενεργεί για την
προάσπιση των συµφερόντων των οµολογιούχων, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, τους όρους του
δανείου και τις αποφάσεις της συνέλευσης των οµολογι-
ούχων.

2. Επί οµολογιών που τηρούνται σε λογιστική µορφή, ο
εκπρόσωπος συνεργάζεται µε το κεντρικό αποθετήριο ή
τους εγγεγραµµένους διαµεσολαβητές, κατά περίπτω-
ση, για την καταχώριση των οµολογιών στους λογαρια-
σµούς των δικαιούχων τους και την παρακολούθηση των
µεταβολών στα πρόσωπα αυτών.

3. Ο εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους οµολογιούχους δι-
καστικώς και εξωδίκως. Ειδικότερα:
α) Όπου κατά τις κείµενες διατάξεις απαιτείται η εγ-

γραφή του ονόµατος του οµολογιούχου, εγγράφεται η
επωνυµία του εκπροσώπου των οµολογιούχων και ο α-
κριβής προσδιορισµός του οµολογιακού δανείου, µε την
επιφύλαξη των διατάξεων για την καταχώριση δικαιού-
χων άυλων οµολογιών και οµολογιών που υπόκεινται σε
ακινητοποίηση.
β) Ο εκπρόσωπος των οµολογιούχων ασκεί στο όνοµά

του, µε µνεία της ιδιότητάς του και του ότι ενεργεί για
λογαριασµό της οµάδας των οµολογιούχων, χωρίς να α-
παιτείται ειδική εξουσιοδότηση από τη συνέλευση των ο-
µολογιούχων, εκτός αν τέτοια ειδική εξουσιοδότηση α-
παιτείται κατά τους όρους του οµολογιακού δανείου ή
της σύµβασης ορισµού του εκπροσώπου, τα κάθε είδους
ένδικα µέσα και βοηθήµατα, τακτικά και έκτακτα, µε τα
οποία σκοπείται η παροχή οριστικής ή προσωρινής ένδι-
κης προστασίας, τις κάθε είδους διαδικαστικές πράξεις
και ενέργειες κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέ-
λεσης, περιλαµβανοµένης και της κατάσχεσης, της α-
ναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων των οµολο-
γιούχων σε πλειστηριασµούς, πτωχεύσεις, ειδικές ή δι-
καστικές εκκαθαρίσεις και τις δίκες που αφορούν την ε-
κτέλεση ή την πτώχευση και κάθε άλλη διαδικασία ανα-
γκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης.
γ) Για την παραίτηση από ένδικο βοήθηµα ή ένδικο µέ-

σο, την υποβολή αίτησης πτώχευσης ή θέσης στην ειδι-
κή διαχείριση του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) της  εκδότριας ή

άλλου υπόχρεου, σύµφωνα µε τους όρους του οµολο-
γιακού δανείου, καθώς και για το συµβιβασµό, την κα-
τάρτιση συµφωνίας εξυγίανσης του άρθρου 100 του
Πτωχευτικού Κώδικα µε την εκδότρια ή άλλο υπόχρεο,
σύµφωνα µε τους όρους του οµολογιακού δανείου ή την
παροχή ψήφου σε σχέδιο αναδιοργάνωσης κατά τα άρ-
θρα 107 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, απαιτείται απόφα-
ση της συνέλευσης των οµολογιούχων.

4. Ο εκπρόσωπος καταθέτει, αµέσως µε την είσπραξή
τους, τα κεφάλαια που προορίζονται για την εξόφληση
υποχρεώσεων από τα οµολογιακά δάνεια, υποχρεωτικά
σε χωριστή έντοκη κατάθεση που τηρείται σε πιστωτικό
ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλα
κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ). Στην
κατάθεση γίνεται ειδική µνεία ότι αυτή αποτελεί χωριστή
περιουσία διακριτή από την περιουσία του εκπροσώπου
των οµολογιούχων και του πιστωτικού ιδρύµατος στο ο-
ποίο κατατίθεται. Τα κεφάλαια και οι τόκοι αποδίδονται
στους οµολογιούχους κατά το λόγο των απαιτήσεων κα-
θενός από αυτούς, όπως ορίζεται στο οµολογιακό δά-
νειο. Εµπράγµατη ασφάλεια που παρέχεται για λογαρια-
σµό των οµολογιούχων και τα χρηµατικά κεφάλαια, που
εισπράττει ο εκπρόσωπος για λογαριασµό τους ή κινη-
τές αξίες που κατατίθενται σε αυτόν, δεν υπόκεινται σε
κατάσχεση, συµψηφισµό ή άλλου είδους δέσµευση από
τον ίδιο τον εκπρόσωπο των οµολογιούχων ή τους δα-
νειστές του ούτε περιλαµβάνονται στην πτωχευτική πε-
ριουσία του.

5. Ο εκπρόσωπος εκδίδει τις πάσης φύσεως βεβαιώ-
σεις και πιστοποιητικά, που αφορούν δικαιώµατα και υ-
ποχρεώσεις από την έκδοση των τίτλων οµολογιών, µε
την επιφύλαξη της δυνατότητας έκδοσης βεβαίωσης της
ιδιότητας του οµολογιούχου από το κεντρικό αποθετή-
ριο τίτλων ή τον εγγεγραµµένο διαµεσολαβητή επί οµο-
λογιών που τηρούνται σε λογιστική µορφή. Σε περίπτω-
ση καταγγελίας του οµολογιακού δανείου ή αν οπωσδή-
ποτε προκύψουν ληξιπρόθεσµες και απαιτητές υποχρεώ-
σεις της εκδότριας από την έκδοση των τίτλων σε λογι-
στική µορφή, οι σχετικές βεβαιώσεις παρέχουν πλήρη α-
πόδειξη κατά της εκδότριας και µπορούν να προσκοµι-
σθούν σε κάθε αρµόδιο δικαστήριο ή αρχή κατά την πα-
ροχή δικαστικής προστασίας υπέρ των οµολογιούχων.

6. Πράξεις του εκπροσώπου των οµολογιούχων, ακόµη
και αν διενεργούνται καθ’ υπέρβαση της εξουσίας του,
δεσµεύουν τους οµολογιούχους και τους ειδικούς και
καθολικούς διαδόχους τους έναντι της εκδότριας και
των τρίτων, εκτός αν η εκδότρια ή ο τρίτος γνώριζαν την
υπέρβαση της εξουσίας.

Άρθρο 66
Ευθύνη και αµοιβή του εκπροσώπου

1. Ο εκπρόσωπος ευθύνεται έναντι των οµολογιούχων
για κάθε πταίσµα. Οι όροι του οµολογιακού δανείου µπο-
ρεί να προβλέπουν ότι ο εκπρόσωπος δεν ευθύνεται για
ελαφρά αµέλεια. Ο εκπρόσωπος που διορίσθηκε ακύρως
και αποδέχθηκε το διορισµό του ενώ γνώριζε την ακυρό-
τητα, καθώς και αυτός που υπαιτίως παρέλειψε να αντι-
κατασταθεί, ευθύνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις της δι-
οίκησης αλλοτρίων, χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευ-
θύνη από αδικοπραξία.

2. Ο εκπρόσωπος για την ικανοποίηση ιδίων απαιτήσε-
ών του κατά της εκδότριας, πλην των αναφεροµένων
στην παράγραφο 3, δεν έχει δικαίωµα συµψηφισµού ή
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κατάσχεσης ή επίσχεσης ή οποιοδήποτε προνόµιο επί
των κεφαλαίων που καταβάλλονται και των κινητών α-
ξιών που κατατίθενται σε αυτόν από την εκδότρια ή από
τρίτους, µε σκοπό την εκπλήρωση υποχρεώσεων της εκ-
δότριας από το οµολογιακό δάνειο.

3. Η αµοιβή και τα πάσης φύσεως έξοδα του εκπροσώ-
που που πραγµατοποιήθηκαν προς όφελος των οµολογι-
ούχων ικανοποιούνται µε τις απαιτήσεις της τρίτης σει-
ράς των προνοµίων του άρθρου 975 ΚΠολΔ. Σε περίπτω-
ση αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από τον
εκπρόσωπο, η αµοιβή και τα πάσης φύσεως έξοδα του
εκπροσώπου, που πραγµατοποιήθηκαν προς όφελος των
οµολογιούχων από την πρώτη πράξη εκτέλεσης και µέ-
χρι την είσπραξη, λογίζονται ως έξοδα της εκτέλεσης
κατά το άρθρο 975 ΚΠολΔ.

Άρθρο 67
Αντικατάσταση του εκπροσώπου

1. Ο εκπρόσωπος µπορεί να αντικατασταθεί µε απόφα-
ση των οµολογιούχων, η οποία λαµβάνεται µε την απαρ-
τία και την πλειοψηφία που προβλέπονται στους όρους
του δανείου, διαφορετικά, σύµφωνα µε την παράγραφο
6 του άρθρου 63. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίσταται
ο εκπρόσωπος των οµολογιούχων αν παραιτηθεί ή αν εί-
ναι άκυρος ο διορισµός του ή αν ανακληθεί.

2. Αν ο εκπρόσωπος των οµολογιούχων απωλέσει µε-
ταγενέστερα τις ιδιότητες της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 64 ή συντρέξει στο πρόσωπό του κώλυµα της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 64, υποχρεούται να παραιτηθεί.
Αν δεν παραιτηθεί ή δεν αντικατασταθεί, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, αντικαθίσταται µε απόφαση του µονο-
µελούς πρωτοδικείου της έδρας της εκδότριας που εκδί-
δεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύ-
στερα από αίτηση της εκδότριας ή οποιουδήποτε οµολο-
γιούχου. Σε κάθε περίπτωση ακυρότητας ή έκπτωσης εκ-
προσώπου ακολουθείται η διαδικασία αντικατάστασης
αυτού, σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

3. Ο νέος εκπρόσωπος των οµολογιούχων, συγχρόνως
µε την ανάληψη των καθηκόντων του, µε δήλωσή του
που κοινοποιείται στην εκδότρια, προσχωρεί στη σύµβα-
ση της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και εφεξής αντικα-
θιστά τον προηγούµενο εκπρόσωπο. Ο αντικατασταθείς
εκπρόσωπος υποχρεούται αµελλητί να αποδώσει στον
αντικαταστάτη του τα κατατεθειµένα για λογαριασµό
των οµολογιούχων κεφάλαια και τις κατατεθείσες κινη-
τές αξίες και να του παραδώσει όλα τα έγγραφα και βι-
βλία που αφορούν το οµολογιακό δάνειο. Ως προς τις
συναλλαγές που αφορούν το οµολογιακό δάνειο, δεν ι-
σχύουν έναντι του αντικαταστάτη οι διατάξεις περί τρα-
πεζικού απορρήτου. Ο εκπρόσωπος των οµολογιούχων
που αντικαταστάθηκε ευθύνεται έναντι της εκδότριας
και των οµολογιούχων για πράξεις ή παραλείψεις του
µέχρι την αντικατάστασή του από το νέο εκπρόσωπο.

4. Σε επείγουσες περιπτώσεις και για να αποτραπεί ε-
πικείµενος κίνδυνος, η προσωρινή αντικατάσταση εκ-
προσώπου των οµολογιούχων και ο προσωρινός διορι-
σµός νέου πραγµατοποιείται µε απόφαση του µονοµε-
λούς πρωτοδικείου της έδρας της εκδότριας, που εκδί-
δεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων ύ-
στερα από αίτηση της εκδότριας ή οποιουδήποτε οµολο-
γιούχου.

Άρθρο 68
Γνωστοποιήσεις – Δηµοσιότητα

1. Οι αποφάσεις ή το απόσπασµα των αποφάσεων της
συνέλευσης των οµολογιούχων γνωστοποιούνται στην
εκδότρια αµελλητί και µε κάθε πρόσφορο τρόπο, µε επι-
µέλεια του εκπροσώπου των οµολογιούχων.

2. Ο διορισµός, η αντικατάσταση του εκπροσώπου, οι
ανακοινώσεις του προς τους οµολογιούχους, σύµφωνα
µε τους όρους του οµολογιακού δανείoυ και της σύµβα-
σης µεταξύ του εκπροσώπου και της εκδότριας, καθώς
και οι προσκλήσεις των συνελεύσεων των οµολογιού-
χων υποβάλλονται σε δηµοσιότητα, εκτός αν το οµολο-
γιακό δάνειο δεν διατίθεται στο κοινό.

3. Αν οι οµολογίες είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη α-
γορά ή σε ΠΜΔ, τα στοιχεία της παραγράφου 2 δηµοσιο-
ποιούνται επιπλέον µέσω του επίσηµου διαδικτυακού τό-
που του διαχειριστή της ρυθµιζόµενης αγοράς ή του
ΠΜΔ.

Άρθρο 69
Κοινό οµολογιακό δάνειο

Το κοινό οµολογιακό δάνειο παρέχει στους οµολογι-
ούχους δικαίωµα προς απόληψη τόκου, καταβλητέου εί-
τε κατά τη διάρκεια του δανείου είτε στη λήξη του.

Άρθρο 70
Οµολογιακό δάνειο µε ανταλλάξιµες οµολογίες

1. Με το οµολογιακό δάνειο µε ανταλλάξιµες οµολο-
γίες χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα µε δή-
λωσή τους να ζητήσουν την εξόφληση των οµολογιών
τους εν όλω ή εν µέρει, σύµφωνα µε τους όρους του δα-
νείου, µε µεταβίβαση σε αυτούς άλλων οµολογιών ή µε-
τοχών ή άλλων τίτλων της εκδότριας ή άλλων εκδοτών.
Οι όροι του δανείου µπορεί να προβλέπουν ότι η ανταλ-
λαγή είναι υποχρεωτική ή ότι τελεί υπό αίρεση ή ότι λαµ-
βάνει χώρα µε δήλωση της εκδότριας προς τους οµολο-
γιούχους.

2. Η εκδότρια ή ο τρίτος κύριος οµολογιών ή µετοχών
ή άλλων τίτλων, που παρέχει το δικαίωµα ανταλλαγής,
δεσµεύεται το αργότερο µέχρι το χρόνο καταβολής του
δανείου ότι θα έχει ήδη στην κυριότητά του, ελεύθερες
βάρους, µε την επιφύλαξη τυχόν βάρους υπέρ των οµο-
λογιούχων, τις υποκείµενες οµολογίες, µετοχές ή άλλες
κινητές αξίες, και διασφαλίζει τη διατήρηση αυτών καθ’
όλη τη διάρκεια του οµολογιακού δανείου και µέχρι την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυ-
τό. Διαφορετικά ο παρέχων το δικαίωµα ανταλλαγής υ-
ποχρεούται να έχει καταρτίσει σύµβαση, µε την οποία να
διασφαλίζεται η δυνατότητα εµπρόθεσµης παράδοσης
των οµολογιών, µετοχών ή άλλων τίτλων σε εκπλήρωση
της σχετικής του υποχρέωσης.

Άρθρο 71
Οµολογιακό δάνειο µε µετατρέψιµες οµολογίες

1. α) Η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίζει µε αυ-
ξηµένη απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση οµολογια-
κού δανείου, µε το οποίο χορηγείται στους οµολογιού-
χους δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών τους σε µε-
τοχές της εταιρείας. Με τους όρους του οµολογιακού
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δανείου µπορεί να ορίζεται ότι οι οµολογίες µετατρέπο-
νται υποχρεωτικά σε µετοχές µε τη συνδροµή των προϋ-
ποθέσεων που προβλέπονται στους όρους του οµολο-
γιακού δανείου.
β) Η γενική συνέλευση αποφασίζοντας µε απλή απαρ-

τία και πλειοψηφία και το διοικητικό συµβούλιο µπορούν
να αποφασίζουν την έκδοση οµολογιακού δανείου µε
µετατρέψιµες οµολογίες µε τις προϋποθέσεις των παρα-
γράφων 1 και 2 του άρθρου 24.
γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων  α΄ και β΄ ε-

φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δηµοσιότητα
της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου και οι δια-
τάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 25. Η δηµο-
σιότητα περιλαµβάνει και τους όρους έκδοσης των µετα-
τρέψιµων οµολογιών.

2. Στην απόφαση του αρµόδιου οργάνου ορίζεται ο
χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώµατος, η τιµή ή
ο λόγος µετατροπής ή το εύρος τους. Με την ίδια από-
φαση µπορεί να ορίζεται ο τρόπος αναπροσαρµογής της
τιµής ή του λόγου µετατροπής, αν συµβούν γεγονότα
που δύνανται να επηρεάσουν την αξία ή την εµπορευσι-
µότητα των µετοχών. Η τελική τιµή ή ο λόγος µετατρο-
πής ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας
πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορή-
γηση µετοχών ονοµαστικής αξίας ανώτερης της τιµής
έκδοσης των µετατρεπόµενων οµολογιών.

3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 28 εφαρ-
µόζεται ανάλογα.

4. Με τη µετατροπή των οµολογιών επέρχεται αύξηση
του κεφαλαίου κατά το ποσό που προβλέπεται στους ό-
ρους του οµολογιακού δανείου. Το διοικητικό συµβούλιο
της εταιρείας υποχρεούται µέχρι τη λήξη του επόµενου
µηνός από την ηµέρα άσκησης του δικαιώµατος µετα-
τροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρµό-
σει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώ-
ντας τις διατυπώσεις δηµοσιότητας. Κατά τη µετατροπή
των οµολογιών σε µετοχές δεν ισχύουν οι διατάξεις για
το δικαίωµα προτίµησης των µετόχων.

Άρθρο 72
Οµολογίες µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη

1. Η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίζει µε απλή
απαρτία και πλειοψηφία την έκδοση οµολογιακού δανεί-
ου, µε το οποίο χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίω-
µα προς λήψη, πέραν ή αντί του τόκου, ορισµένου ποσο-
στού επί των κερδών, πριν ή µετά την απόληψη του κατά
το άρθρο 161 ελάχιστου µερίσµατος είτε προς λήψη άλ-
λης παροχής που εξαρτάται από τα αποτελέσµατα της ε-
ταιρείας.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 εφαρ-
µόζεται ανάλογα.

Άρθρο 73
Aσφάλεια

1. Οι απαιτήσεις από οµολογιακά δάνεια του νόµου αυ-
τού µπορεί να ασφαλίζονται κατά κεφάλαιο, τόκους και
έξοδα µε κάθε είδους εµπράγµατη ασφάλεια ή εγγύηση.
Η ασφάλεια αυτή µπορεί να λαµβάνεται πριν, κατά ή και
µετά την έκδοση του οµολογιακού δανείου.

2. Η εγγύηση παρέχεται µε έγγραφη δήλωση του εγ-
γυητή που περιέχεται στο πρόγραµµα του οµολογιακού
δανείου ή µε σύµβαση εγγύησης που συνάπτεται µε τον

εκπρόσωπο των οµολογιούχων. Οι κάθε µορφής εµπράγ-
µατες ασφάλειες παραχωρούνται στο όνοµα του εκπρο-
σώπου των οµολογιούχων και για λογαριασµό των οµο-
λογιούχων ή και προσώπων που έχουν απαιτήσεις κατά
της εκδότριας που συνδέονται µε το οµολογιακό δάνειο,
µε σύµβαση µεταξύ του παρέχοντος την ασφάλεια και
του εκπροσώπου. Θεωρείται ότι συνδέονται µε το οµο-
λογιακό δάνειο ενδεικτικά οι απαιτήσεις από συµβάσεις
αντιστάθµισης επιτοκιακού κινδύνου, καθώς και οι απαι-
τήσεις από πιστωτικές και άλλες συµβάσεις που διέπο-
νται από σύµβαση-πλαίσιο, η οποία κατά τους όρους του
οµολογιακού δανείου διέπει και το οµολογιακό δάνειο.

3. Σε περίπτωση οµολογιακού δανείου που διέπεται α-
πό αλλοδαπό δίκαιο, οι εµπράγµατες ασφάλειες και εγ-
γυήσεις παραχωρούνται στο όνοµα προσώπου που, κατά
το δίκαιο που διέπει το οµολογιακό δάνειο, µπορεί να κα-
τέχει εµπράγµατες ασφάλειες και εγγυήσεις στο όνοµά
του για λογαριασµό των οµολογιούχων. Όπου απαιτείται
για τη σύσταση εµπράγµατης ασφάλειας η καταχώριση
οποιουδήποτε εγγράφου ή της παραπάνω σύµβασης σε
οποιαδήποτε αρχή ή µητρώο ή κτηµατολόγιο, η καταχώ-
ριση πραγµατοποιείται στο όνοµα του εκπροσώπου, µε
ρητή µνεία ότι η ασφάλεια χορηγείται για την εξασφάλι-
ση απαιτήσεων από οµολογιακό δάνειο.

4. Στην υποθήκη και το ενέχυρο εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του ν.δ. 17.7/13.8/1923 (Α΄ 224), καθώς και του
άρθρου 2 του ν.δ. 4001/1959. Εκτελεστό τίτλο αποτελεί
η σύµβαση, µε την οποία παρασχέθηκε η εµπράγµατη α-
σφάλεια. Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 44 του
ν.δ. 17.7-13.8/1923 εφαρµόζονται ανάλογα και επί ενε-
χυριάσεως ονοµαστικής απαίτησης σε ασφάλεια οµολο-
γιακού δανείου. Σε περίπτωση ασφάλειας σε µετρητά,
χρηµατοπιστωτικά µέσα ή πιστωτικές απαιτήσεις, µε την
έννοια του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), εφαρµόζεται ο τελευ-
ταίος.

Άρθρο 74
Εφαρµοστέο δίκαιο

1. Το εφαρµοστέο δίκαιο επί των συµβατικών ενοχών
που προκύπτουν από οµολογιακά δάνεια προσδιορίζε-
ται, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης
Ιουνίου 2008 (L 177) για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµ-
βατικές ενοχές («Ρώµη Ι») και, για τα ζητήµατα που τυ-
χόν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του, κατά το
στοιχείο δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Κανονι-
σµού αυτού, σύµφωνα µε το άρθρο 25 ΑΚ.

2. Οι διατάξεις του παρόντος τίτλου εφαρµόζονται και
επί οµολογιακών δανείων που εκδίδονται από αλλοδα-
πούς εκδότες, στο µέτρο που το ελληνικό δίκαιο είναι ε-
φαρµοστέο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ιδιωτικού διε-
θνούς δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Άρθρο 75
Κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι

1. Κατά τη σύσταση της εταιρείας µπορεί να προβλε-
φθεί στο καταστατικό, ότι όλοι ή µερικοί από τους ιδρυ-
τές ή τρίτοι θα λάβουν ως ανταµοιβή για συγκεκριµένες
ενέργειές τους κατά τη σύσταση της εταιρείας, αριθµό ι-
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δρυτικών τίτλων που δεν µπορεί να υπερβεί το ένα
δέκατο (1/10) του αριθµού των µετοχών που εκδίδονται.

2. Οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν ονοµαστική αξία και δεν
παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διοίκηση και διαχεί-
ριση της εταιρείας, ούτε στο προϊόν της εκκαθάρισης
της περιουσίας της.

3. Οι τίτλοι αυτοί παρέχουν αποκλειστικά δικαίωµα α-
πόληψης ποσού που δεν υπερβαίνει συνολικά το ένα τέ-
ταρτο (1/4) των καθαρών κερδών που αποµένουν µετά
τις αφαιρέσεις της κράτησης για το σχηµατισµό τακτικού
αποθεµατικού και του απαιτούµενου ποσού για τη διανο-
µή του ελάχιστου µερίσµατος στους µετόχους.

4. Η εταιρεία δικαιούται δέκα (10) έτη µετά την έκδοση
τέτοιων τίτλων ή σε συντοµότερο χρόνο προβλεπόµενο
από το καταστατικό, να τους εξαγοράσει και να τους α-
κυρώσει έναντι αντιτίµου, ο τρόπος προσδιορισµού του
οποίου ορίζεται στο καταστατικό. Το αντίτιµο αυτό δεν
µπορεί να υπερβαίνει για το σύνολο των τίτλων το δεκα-
πλάσιο του µέσου ετήσιου µερίσµατος που πληρώθηκε
συνολικά στους ιδρυτικούς τίτλους κατά την τελευταία
πενταετία.

5. Η καταβολή οποιουδήποτε ποσού στους κατόχους ι-
δρυτικών τίτλων εξαρτάται από τους όρους του άρθρου
159.

6. Οι διατάξεις των άρθρων 40 έως και 42 εφαρµόζο-
νται αναλόγως επί των κοινών ιδρυτικών τίτλων.

Άρθρο 76
Εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι

1. Είναι δυνατή κατά τη σύσταση ή κατά τη διάρκεια
λειτουργίας της εταιρείας η έκδοση εξαιρετικών ιδρυτι-
κών τίτλων ως αντάλλαγµα για την παροχή ορισµένων
αντικειµένων σε είδος εκ µέρους µετόχων ή τρίτων. Και
επί των τίτλων αυτών εφαρµόζεται η διάταξη της παρα-
γράφου 2 του προηγουµένου άρθρου.

2. Για την έκδοση εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων, σύµ-
φωνα µε το άρθρο αυτό κατά τη διάρκεια λειτουργίας
της εταιρείας απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης που αποφασίζει µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψη-
φία και µε βάση έκθεση αποτίµησης των παρεχόµενων α-
ντικειµένων, στην οποία εφαρµόζονται αναλόγως τα άρ-
θρα 17 και 18.

3. Στην περίπτωση των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων,
το ποσοστό συµµετοχής στα κέρδη, καθώς και η διάρ-
κεια και οι όροι εξαγοράς αυτών καθορίζονται ελεύθερα
µε το καταστατικό, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του
άρθρου 159.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 40 έως και 42 εφαρµόζο-
νται αναλόγως επί των εξαιρετικών ιδρυτικών τίτλων.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 77
Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συµβούλιο

1. Την εταιρεία διοικεί το διοικητικό συµβούλιο. Η διοί-
κηση της εταιρείας περιλαµβάνει τη διαχείριση και τη δι-

καστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Με την επιφύλα-
ξη του άρθρου 87, το διοικητικό συµβούλιο ενεργεί συλ-
λογικά.

2. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εκλέγονται ή ο-
ρίζονται, σύµφωνα µε τα άρθρα 78 έως 80. Οι σύµβου-
λοι, µέτοχοι ή µη µέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι
και ελεύθερα ανακλητοί.

3. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου ο-
ρίζεται από το καταστατικό ή από τη γενική συνέλευση,
εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό. Με
την επιφύλαξη του άρθρου 115, το διοικητικό συµβούλιο
αποτελείται τουλάχιστον από τρία (3) µέλη και όχι πε-
ρισσότερα των δεκαπέντε (15). Όταν το καταστατικό
προβλέπει ελάχιστο και µέγιστο αριθµό µελών του διοι-
κητικού συµβουλίου, τον ακριβή αριθµό των µελών
προσδιορίζει η γενική συνέλευση.

4. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι µέλος του
διοικητικού συµβουλίου είναι και νοµικό πρόσωπο. Στην
περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να ορί-
σει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών
του νοµικού προσώπου ως µέλους του διοικητικού συµ-
βουλίου. Ο ορισµός αυτός υποβάλλεται σε δηµοσιότητα,
σύµφωνα µε το άρθρο 13. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις
ολόκληρο συνυπεύθυνο µε το νοµικό πρόσωπο για την ε-
ταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νοµικού προσώπου
να προβεί στον ορισµό φυσικού προσώπου για την άσκη-
ση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δέκαπέντε (15) ηµε-
ρών από το διορισµό του νοµικού προσώπου ως µέλους
του διοικητικού συµβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του
νοµικού προσώπου από τη θέση του µέλους.

Άρθρο 78
Εκλογή του διοικητικού συµβουλίου από τη γενική 

συνέλευση ή ορισµός στο καταστατικό

1. Το διοικητικό συµβούλιο, εκλέγει η γενική συνέλευ-
ση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στον νόµο.

2. Το πρώτο διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας ορίζε-
ται στο καταστατικό. Αν δεν έχει ορισθεί από το κατα-
στατικό, το διοικητικό συµβούλιο εκλέγεται είτε µε από-
φαση γενικής συνέλευσης, λαµβανόµενη, σύµφωνα µε
την παράγραφο 5 του άρθρου 121, είτε ορίζεται µε δικα-
στική απόφαση κατά το άρθρο 69 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 79
Απευθείας διορισµός του διοικητικού 

συµβουλίου από µέτοχο

1. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι ορισµένος
µέτοχος ή µέτοχοι έχουν το δικαίωµα να διορίζουν α-
πευθείας µέλη του διοικητικού συµβουλίου, όχι όµως πέ-
ραν των δύο πέµπτων (2/5) του προβλεπόµενου συνολι-
κού αριθµού αυτών, καθώς επίσης και να ορίζει τις προϋ-
ποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος, ιδίως σε ό,τι αφορά
το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο και τη δήλωση
διορισµού.

2. Η άσκηση του δικαιώµατος της παραγράφου 1 πραγ-
µατοποιείται πριν από την εκλογή του διοικητικού συµ-
βουλίου από τη γενική συνέλευση, η οποία στην περί-
πτωση αυτή περιορίζεται στην εκλογή των υπόλοιπων
µελών του διοικητικού συµβουλίου. Ο µέτοχος ή οι µέτο-
χοι που ασκούν το παραπάνω δικαίωµα γνωστοποιούν µε
δήλωσή τους το διορισµό των µελών του διοικητικού
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συµβουλίου στην εταιρεία, τρεις (3) πλήρεις ηµέρες πριν
από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης και δεν συµ-
µετέχουν στην εκλογή του υπόλοιπου διοικητικού συµ-
βουλίου.

3. Οι σύµβουλοι που διορίζονται, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1 ανακαλούνται οποτεδήποτε από το µέτοχο ή
τους µετόχους που έχουν το δικαίωµα διορισµού τους. Η
ανάκληση µπορεί να αφορά έναν ή περισσότερους από
τους διορισθέντες συµβούλους. Λόγω σπουδαίου λόγου
που αφορά στο πρόσωπο του διορισθέντος, µπορεί το δι-
καστήριο να τον ανακαλέσει κατόπιν αίτησης µετόχων
που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλη-
µένου κεφαλαίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαι-
οδοσίας. Στις περιπτώσεις ανάκλησης, σύµφωνα µε την
παρούσα παράγραφο, ο µέτοχος που έχει το δικαίωµα
διορισµού µπορεί να διορίσει νέο σύµβουλο σε αντικατά-
σταση του ανακληθέντος. Σε περίπτωση παράλειψης το
διοικητικό συµβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί µε τα
λοιπά µέλη, εκτός αν ο αριθµός τους είναι κάτω των
τριών (3).

4. Σε περίπτωση µεταβολής του αριθµού των µελών
του διοικητικού συµβουλίου µε τροποποίηση του κατα-
στατικού, διατηρείται υποχρεωτικά η υφιστάµενη µε βά-
ση το καταστατικό αναλογία της ιδιαίτερης εκπροσώπη-
σης σε αυτό.

5. Το δικαίωµα απευθείας διορισµού µελών του διοικη-
τικού συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί είτε ατοµικά σε
µέτοχο ή µετόχους είτε από κοινού σε περισσότερους
µετόχους. Στην τελευταία περίπτωση τόσο ο διορισµός
όσο και η ανάκληση των µελών αυτών πρέπει να γίνει µε
κοινή πράξη των δικαιούχων.

Άρθρο 80
Εκλογή του διοικητικού συµβουλίου βάσει καταλόγων

1. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι προτείνονται
προς εκλογή στο διοικητικό συµβούλιο υποψήφιοι βάσει
καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων
που λαµβάνει κάθε κατάλογος. Τυχόν κλάσµατα λογίζο-
νται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις περισσό-
τερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, ανά-
λογα µε τις προβλέψεις του καταστατικού, είτε τα πρό-
σωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα πρό-
σωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Οι
λοιποί θεωρούνται επιλαχόντες. Το σύστηµα της εκλο-
γής αυτής, αν δεν προβλέπεται από το αρχικό καταστα-
τικό, µπορεί να εισαχθεί ή να καταργηθεί µε απόφαση
της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε απλή απαρ-
τία και πλειοψηφία, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει
υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας.

2. Το σύστηµα εκλογής της παραγράφου 1 δεν επιτρέ-
πεται, αν το καταστατικό προβλέπει δικαίωµα απευθείας
διορισµού µελών του διοικητικού συµβουλίου, σύµφωνα
µε το άρθρο 79.

Άρθρο 81
Αναπληρωµατικά µέλη

1. Εκείνος που εκλέγει ή διορίζει το διοικητικό συµ-
βούλιο µπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωµα-
τικά µέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των
προσώπων που εκλέχτηκαν ή διορίστηκαν από αυτόν ή
για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του

µέλους διοικητικού συµβουλίου. Σε περίπτωση εκλογής
του διοικητικού συµβουλίου βάσει καταλόγων, σύµφωνα
µε το άρθρο 80, ως αναπληρωµατικά µέλη λογίζονται οι
επιλαχόντες. Τα αναπληρωµατικά µέλη θα αναπληρώ-
νουν οποιοδήποτε ή συγκεκριµένο µέλος από τα εκλεγέ-
ντα ή διορισθέντα, ανάλογα µε την πράξη εκλογής ή διο-
ρισµού των αναπληρωµατικών µελών. Ο διορισµός των
αναπληρωµατικών µελών υποβάλλεται σε δηµοσιότητα.

2. H αναπλήρωση µπορεί να γίνει και στην περίπτωση
σύγκρουσης συµφερόντων του µέλους του διοικητικού
συµβουλίου µε εκείνα της εταιρείας, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 97, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διο-
ρισµού του αναπληρωµατικού. Στην περίπτωση αυτή η α-
ναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για
τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση.

3. Τα αναπληρωµατικά µέλη µπορούν να παρίστανται
στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου χωρίς ψή-
φο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του
προέδρου.

Άρθρο 82
Ελλιπές διοικητικό συµβούλιο

1. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή µε οποιονδή-
ποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µε-
λών του διοικητικού συµβουλίου, το διοικητικό συµβού-
λιο µπορεί να εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση των
µελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον
η αναπλήρωση των παραπάνω µελών δεν είναι εφικτή α-
πό αναπληρωµατικά µέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γε-
νική συνέλευση ή διοριστεί από µέτοχο ή µετόχους, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 81. Η εκλογή από το διοικητικό συµ-
βούλιο γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών, αν
είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο
της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση
της εκλογής υποβάλλεται σε δηµοσιότητα και ανακοινώ-
νεται από το διοικητικό συµβούλιο στην αµέσως προσε-
χή γενική συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει
τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχε-
τικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη.

2. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι, σε περί-
πτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο
τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του διοι-
κητικού συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συ-
νεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εται-
ρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µε-
λών, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µε την προϋπόθεση
ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, ό-
πως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγο-
νότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται
να είναι λιγότερα των τριών (3).

3. Τα αποµένοντα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, α-
νεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε
σύγκληση γενικής συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό
την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου.

Άρθρο 83
Προϋποθέσεις εκλογιµότητας των µελών 

του διοικητικού συµβουλίου

1. Δεν µπορεί να είναι µέλος διοικητικού συµβουλίου ή
να διορισθεί εκπρόσωπος νοµικού προσώπου µέλους
του διοικητικού συµβουλίου φυσικό πρόσωπο, που δεν έ-
χει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
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2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 84, η εκλογή ή ο διο-
ρισµός µέλους του διοικητικού συµβουλίου κατά παρά-
βαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι άκυ-
ρος.

3. Τυχόν επιπλέον προϋποθέσεις, ανικανότητες ή α-
συµβίβαστα, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας δεν θίγονται. Το καταστατικό µπο-
ρεί να προβλέπει περαιτέρω προϋποθέσεις εκλογιµότη-
τας των µελών του διοικητικού συµβουλίου, εφόσον οι
προϋποθέσεις αυτές δεν αντίκεινται σε άλλες διατάξεις.

Άρθρο 84
Ελαττώµατα διορισµού των εκπροσώπων της εταιρείας

Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας για
το διορισµό των προσώπων που εκπροσωπούν την εται-
ρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάτ-
τωµα σχετικά µε το διορισµό των προσώπων αυτών, ε-
κτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ε-
λάττωµα.

Άρθρο 85
Θητεία µελών διοικητικού συµβουλίου

1. Η µέγιστη διάρκεια θητείας των µελών του διοικητι-
κού συµβουλίου ορίζεται στο καταστατικό, δεν µπορεί ό-
µως να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Αν ο διορισµός ή η ε-
κλογή µέλους ή µελών γίνουν για χρονικό διάστηµα, που
υπερβαίνει τη µέγιστη διάρκεια της θητείας, όπως αυτή
ορίζεται, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, ισχύουν
για τη µέγιστη αυτή διάρκεια. Η θητεία των µελών του δι-
οικητικού συµβουλίου παρατείνεται µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέ-
σως επόµενη τακτική γενική συνέλευση και µέχρι τη λή-
ψη της σχετικής απόφασης.

2. Η γενική συνέλευση µπορεί, και αν το ορίζει το κα-
ταστατικό υποχρεούται, να αποφασίζει τµηµατική ανα-
νέωση του διοικητικού συµβουλίου ή και διαδοχικές λή-
ξεις της θητείας των µελών του. Στην περίπτωση αυτή ε-
πιτρέπεται να προβλεφθούν αρχικά άνισες θητείες των
µελών του διοικητικού συµβουλίου.

Άρθρο 86
Αρµοδιότητες και έκταση εξουσιών 

του διοικητικού συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασί-
ζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας,
τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίω-
ξη του σκοπού της.

2. Πράξεις του διοικητικού συµβουλίου, ακόµη και αν
είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εται-
ρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε
την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαµβανοµένων υ-
πόψη των περιστάσεων, δεν µπορούσε να την αγνοεί. Το
βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέ-
σµευση της εταιρείας, σύµφωνα µε τα προηγούµενα ε-
δάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη µό-
νη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το
καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

3. Περιορισµοί της εξουσίας του διοικητικού συµβουλί-
ου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής συ-
νέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόµα και αν

έχουν υποβληθεί σε δηµοσιότητα.
Άρθρο 87

Ανάθεση αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβουλίου 
σε µέλη του ή τρίτους

1. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αναθέτει τις ε-
ξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρεί-
ας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη, εφό-
σον αυτό επιτρέπεται, σύµφωνα µε το καταστατικό. Το
καταστατικό µπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό
συµβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερι-
κό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσω-
πα, µη µέλη του.

2. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, εφόσον δεν το απαγο-
ρεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφά-
σεις του διοικητικού συµβουλίου, να αναθέτουν περαιτέ-
ρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή µέ-
ρους τούτων σε άλλα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή
τρίτους.

3. Κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισµός προέ-
δρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµ-
βούλου ή προσώπων µε άλλη ιδιότητα και αρµοδιότητες
για το πρώτο διοικητικό συµβούλιο µπορεί να γίνει και µε
το καταστατικό. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί οποτε-
δήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανοµή των παρα-
πάνω ιδιοτήτων µεταξύ των µελών του.

4. Με διάταξη του καταστατικού ή µε απόφαση του δι-
οικητικού συµβουλίου, εφόσον το καταστατικό το επι-
τρέπει, µπορεί επίσης να συγκροτείται εκτελεστική επι-
τροπή και να ανατίθενται σ’ αυτήν ορισµένες εξουσίες ή
καθήκοντα του διοικητικού συµβουλίου. Στην περίπτωση
αυτή, η σύνθεση, οι αρµοδιότητες, τα καθήκοντα και ο
τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής επιτρο-
πής, καθώς και κάθε θέµα που αφορά τη λειτουργία της
ρυθµίζονται µε το καταστατικό ή την απόφαση του διοι-
κητικού συµβουλίου σχετικά µε τη συγκρότησή της.

5. Στις εταιρείες που έχουν τίτλους εισηγµένους σε
ρυθµιζόµενη αγορά εκλέγονται εκτελεστικά, µη εκτελε-
στικά και ανεξάρτητα µέλη, µε τις προϋποθέσεις και µε
τις συνέπειες του ν. 3016/2002 (Α΄ 110), όπως ισχύει. Οι
διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του ν. 3016/2002, όπως ι-
σχύει, µπορούν να εφαρµόζονται αναλόγως και σε µη ει-
σηγµένες εταιρείες, αν τούτο προβλέπεται από το κατα-
στατικό. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3016/2002 δεν ε-
φαρµόζεται.

Άρθρο 88
Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας

Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η
υπογραφή του νοµίµου εκπροσώπου της υπό την εταιρι-
κή επωνυµία, το όνοµά του και η αναφορά της ιδιότητάς
του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

Άρθρο 89
Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών
του τον πρόεδρο, αν δεν τον έχει ήδη ορίσει το κατα-
στατικό ή η γενική συνέλευση. Το καταστατικό, η γενική
συνέλευση ή και το διοικητικό συµβούλιο εκλέγουν επί-
σης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει
πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου
µπορεί να ασκήσει προσωρινά ο µέτοχος µε τον µεγαλύ-
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τερο αριθµό µετοχών µε δικαίωµα ψήφου.
2. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αντικαταστήσει

τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή του οποτεδήποτε. Αν
τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από το καταστατικό ή
τη γενική συνέλευση, η αντικατάστασή τους από το διοι-
κητικό συµβούλιο γίνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων
(2/3) του συνόλου των µελών.

3. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρµοδιότητες που προβλέπει
ο νόµος και το καταστατικό.

Άρθρο 90
Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει
στην έδρα της εταιρείας.

2. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται στο κατα-
στατικό και άλλος τόπος, στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή,
στον οποίο µπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό
συµβούλιο.

3. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συµβούλιο συνε-
δριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, στην
ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και
κανείς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνε-
δρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

4. Εφόσον προβλέπεται στο καταστατικό ή συναινούν
όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, η συνεδρίαση
του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να διεξαχθεί µε τη-
λεδιάσκεψη ως προς ορισµένα ή και ως προς όλα τα µέ-
λη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πλη-
ροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συµµετοχή τους
στη συνεδρίαση.

5. Σε κάθε περίπτωση κάθε µέλος του διοικητικού συµ-
βουλίου µπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση µε
τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα
από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση ή αν υπάρχει
άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία.

Άρθρο 91
Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση 

του διοικητικού συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που
ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το α-
παιτούν.

2. Το διοικητικό συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόε-
δρo ή τον αναπληρωτή του, µε πρόσκληση που γνωστο-
ποιείται στα µέλη, του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες η-
µέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον
εργάσιµες ηµέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξα-
χθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση
πρέπει να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων ε-
πιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύο-
νται όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κανείς
δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να
ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα µέλη του µε αίτη-
σή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του,
οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το δι-
οικητικό συµβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προ-
θεσµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης.
Στην αίτηση πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρο-

νται µε σαφήνεια και τα θέµατα που θα απασχολήσουν
το διοικητικό συµβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό
συµβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ε-
ντός της παραπάνω προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη
που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοι-
κητικό συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών α-
πό τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας των επτά (7) ηµε-
ρών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά
µέλη του διοικητικού συµβουλίου.

4. Το καταστατικό εταιρειών των οποίων οι µετοχές
δεν είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά µπορεί να ο-
ρίσει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες προθεσµίες πρό-
σκλησης, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 92
Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συµβούλιο

1. Το διοικητικό συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσω-
πεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων,
ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων ή αντιπροσω-
πευόµενων συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των
τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθµού απαρτίας παρα-
λείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα.

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόµος ή το κατα-
στατικό, οι αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµ-
βάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
και αντιπροσωπευόµενων µελών. Το καταστατικό µπορεί
να ορίζει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψή-
φος του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου.

3. Κάθε σύµβουλος µπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύ-
ρως µόνον έναν άλλο σύµβουλο.

4. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συµβούλιο δεν
µπορεί ν’ ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν µέλη
του διοικητικού συµβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευ-
ση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωµατικό µέλος του διοι-
κητικού συµβουλίου.

Άρθρο 93
Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων 

διοικητικού συµβουλίου

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συµ-
βουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο,
που µπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση µέ-
λους του διοικητικού συµβουλίου ο πρόεδρος υποχρεού-
ται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώµης
του µέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί
την καταχώριση γνώµης, η οποία αναφέρεται σε ζητήµα-
τα προφανώς εκτός ηµερήσιας διάταξης, ή το περιεχό-
µενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νό-
µο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος
των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνε-
δρίαση µελών του διοικητικού συµβουλίου.

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου υπογράφο-
νται από τα παραστάντα µέλη. Σε περίπτωση άρνησης υ-
πογραφής από κάποιο µέλος γίνεται σχετική µνεία στα
πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισή-
µως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται
προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό συµ-
βούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η ε-
ταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του
διοικητικού συµβουλίου έλαβαν χώρα την ηµεροµηνία
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και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητι-

κού συµβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση κατα-
χώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε το άρθρο 12 του
παρόντος νόµου ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην
αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. µέσα σε προθεσµία είκοσι
(20) ηµερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συµβου-
λίου. 

4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου
των εταιρειών, οι µετοχές των οποίων δεν είναι εισηγµέ-
νες σε ρυθµιζόµενη αγορά, µπορεί να τηρείται ενιαία µε
το βιβλίο πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Άρθρο 94
Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους
τους ισοδυναµεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλί-
ου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθ-
µιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύµβουλοι ή οι αντιπρό-
σωποί τους συµφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική α-
πόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετι-
κό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συµβούλους.

2. Οι υπογραφές των συµβούλων ή των αντιπροσώπων
τους µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµά-
των µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή άλλα η-
λεκτρονικά µέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατι-
κό.

3. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύµφωνα µε το πα-
ρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύµφωνα µε το
άρθρο 93.

Άρθρο 95
Ελαττωµατικές αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου

1. Αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, το περιεχό-
µενο των οποίων αντίκειται στο νόµο ή το καταστατικό
είναι άκυρες.

2. Αποφάσεις που λήφθηκαν µε τρόπο που δεν είναι
σύµφωνος µε το νόµο ή το καταστατικό είναι επίσης ά-
κυρες, εκτός αν λήφθηκαν οµοφώνως από όλα τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου, παρόντα ή νοµίµως εκπρο-
σωπούµενα.

3. Την ακυρότητα µπορούν να επικαλεσθούν, εντός έξι
(6) µηνών από την καταχώριση της απόφασης στο
Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε το άρθρο 12, ή από την καταχώρι-
σή της στο βιβλίο πρακτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 93,
τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τρίτοι δε, µέτοχοι ή
µη, αν έχουν προσωπικό και ειδικό έννοµο συµφέρον. Αν
από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατά-
ξεων αναγκαστικού δικαίου, η δυνατότητα επίκλησης
δεν υπόκειται σε προθεσµία. Στην περίπτωση αυτή η α-
κυρότητα µπορεί είτε να προταθεί από τους µετόχους εί-
τε να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστή-
ριο.

4. Αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφο-
ρούν ζητήµατα της παραγράφου 4 του άρθρου 27, της
παραγράφου 2 του άρθρου 56, της παραγράφου 1 του
άρθρου 71 και των περιπτώσεων α΄, β΄ και ε΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 117 είναι άκυρες ή ακυρώσιµες, µε
ανάλογη εφαρµογή των άρθρων 137 και 138. Η περίπτω-
ση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 137 δεν εφαρµόζε-
ται.

5. Αν η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της οποί-
ας η ακυρότητα αναγνωρίσθηκε δικαστικά υπέκειτο σε
δηµοσιότητα, το ίδιο ισχύει και για τη δικαστική απόφα-
ση που αναγνώρισε την ακυρότητά της.

6. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει την εφαρµογή των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 86.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Άρθρο 96
Καθήκοντα διοικητικού συµβουλίου

1. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κάθε τρίτο
πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες,
σύµφωνα µε το άρθρο 87, οφείλουν κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους και των αρµοδιοτήτων τους να τη-
ρούν το νόµο, το καταστατικό και τις νόµιµες αποφάσεις
της γενικής συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις
εταιρικές υποθέσεις µε σκοπό την προαγωγή του εταιρι-
κού συµφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των α-
ποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου και της γενικής
συνέλευσης και να ενηµερώνουν τα άλλα µέλη του διοι-
κητικού συµβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις.

2. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οφείλουν να
τηρούν τα κατά το νόµο αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έ-
χουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι
οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, η ετήσια
έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύµφωνα µε
το άρθρο 152, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ε-
νοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, οι ενο-
ποιηµένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιηµέ-
νη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθε-
ση αποδοχών του άρθρου 112 συντάσσονται και δηµοσι-
εύονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου ή, κατά πε-
ρίπτωση, σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που
έχουν υιοθετηθεί µε τον Κανονισµό ΕΚ αριθµ. 1606/2002
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
(L 243).

Άρθρο 97
Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συµφερόντων

1. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κάθε τρίτο
πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρµοδιό-
τητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην ε-
ταιρεία. Οφείλουν ιδίως: 
α) Να µην επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαί-

νουν στα συµφέροντα της εταιρείας.
β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και µε επάρκεια στα υπό-

λοιπα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τα ίδια συµφέρο-
ντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές
της εταιρείας, οι οποίες εµπίπτουν στα καθήκοντά τους,
καθώς και κάθε σύγκρουση των συµφερόντων τους µε ε-
κείνα της εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρή-
σεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η
οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
Οφείλουν οµοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση
των συµφερόντων της εταιρείας µε τα συµφέροντα των
προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99, εφόσον έ-
χουν σχέση µε τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυ-
ψη θεωρείται εκείνη που περιλαµβάνει περιγραφή τόσο
της συναλλαγής όσο και των ιδίων συµφερόντων. Οι ε-
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ταιρείες δηµοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης
συµφερόντων και τυχόν συµβάσεις που έχουν συναφθεί
και εµπίπτουν στο άρθρο 99 στην επόµενη τακτική γενι-
κή συνέλευση των µετόχων. Στις εταιρείες µε τίτλους ει-
σηγµένους σε ρυθµιζόµενη αγορά η δηµοσιοποίηση γί-
νεται και µε την ετήσια έκθεση του διοικητικού συµβου-
λίου.
γ) Να τηρούν αυστηρή εχεµύθεια για τις εταιρικές υ-

ποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα οποία κατέ-
στησαν γνωστά σ’ αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως
συµβούλων. 

2. Το καταστατικό της εταιρείας µπορεί να εξειδικεύει
περαιτέρω τις υποχρεώσεις της προηγούµενης παρα-
γράφου.

3. Το µέλος του διοικητικού συµβουλίου δεν δικαιούται
να ψηφίζει σε θέµατα στα οποία υπάρχει σύγκρουση
συµφερόντων µε την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων µε
τα οποία συνδέεται µε σχέση υπαγόµενη στην παράγρα-
φο 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφά-
σεις λαµβάνονται από τα υπόλοιπα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναµία ψήφου α-
φορά τόσα µέλη, ώστε τα υπόλοιπα να µη σχηµατίζουν
απαρτία, τα λοιπά µέλη του διοικητικού συµβουλίου, α-
νεξάρτητα από τον αριθµό τους, οφείλουν να προβούν
σε σύγκληση γενικής συνέλευσης µε αποκλειστικό σκο-
πό τη λήψη της συγκεκριµένης απόφασης.

Άρθρο 98
Απαγόρευση ανταγωνισµού

1. Απαγορεύεται στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
που συµµετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυν-
ση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να
ενεργούν, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετι-
κή πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαρια-
σµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται
στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να µετέχουν ως
οµόρρυθµοι εταίροι ή ως µόνοι µέτοχοι ή εταίροι σε εται-
ρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευ-
σης της προηγούµενης παραγράφου, η εταιρεία δικαιού-
ται να αξιώσει αποζηµίωση. Μπορεί όµως, αντί της απο-
ζηµίωσης, να απαιτήσει, προκειµένου µεν για πράξεις
που έγιναν για λογαριασµό του ίδιου του συµβούλου ή
του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενερ-
γήθηκαν για λογαριασµό της εταιρείας, προκειµένου δε
για πράξεις που έγιναν για λογαριασµό τρίτου, να δοθεί
στην εταιρεία η αµοιβή για τη µεσολάβηση ή να εκχωρη-
θεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από έ-
να (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πράξεις ανακοι-
νώθηκαν σε συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου ή
γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία. Η παραγραφή επέρχε-
ται πάντως πέντε έτη (5) µετά την ενέργεια της απαγο-
ρευµένης πράξης.

Άρθρο 99
Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών 

µε συνδεδεµένα µέρη 
(Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, 

Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέ-
πουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ι-

δρυµάτων µε πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση µε
αυτά, καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του
παρόντος νόµου, απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύνα-
ψη οποιωνδήποτε συµβάσεων της εταιρείας µε πρόσωπα
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και η
παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ
των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόµενη
µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή, µε τους ό-
ρους του άρθρου 100, της γενικής συνέλευσης των µε-
τόχων.

2. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει για τα ακό-
λουθα πρόσωπα (συνδεδεµένα µέρη):

(α) Επί εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζό-
µενη αγορά, τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεµένα
µε αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς
και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από αυτά, σύµ-
φωνα µε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27.

(β) Ως προς τις λοιπές εταιρείες, τα µέλη του διοικητι-
κού συµβουλίου, τα πρόσωπα που ελέγχουν την εται-
ρεία, τα στενά µέλη οικογένειας των προσώπων αυτών,
όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτηµα Α΄ του
ν. 4308/2014, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχο-
νται από τους παραπάνω. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
θεωρείται ότι ελέγχει την εταιρεία, αν συντρέχει µια από
τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.

(γ) Τα πρόσωπα, ως προς τα οποία έχει επεκταθεί µε
καταστατική πρόβλεψη η εφαρµογή του παρόντος άρ-
θρου και των άρθρων 100 και 101 και, ιδίως, τους γενι-
κούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

3. Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει
προκειµένου για:

(α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρε-
χουσών συναλλαγών της εταιρείας µε τα πρόσωπα της
παραγράφου 2. Ως τρέχουσες συναλλαγές νοούνται ε-
κείνες, που είναι συνήθεις σε σχέση µε τις εργασίες και
το αντικείµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της
εταιρείας, ως προς το είδος και το µέγεθός τους και συ-
νάπτονται µε τους συνήθεις όρους της αγοράς. Επί εται-
ρείας µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, το
διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει εσωτερική διαδικασία για
την περιοδική αξιολόγηση του κατά πόσον πληρούνται οι
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Τα πρόσωπα της παρα-
γράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν συµµετέχουν στην
αξιολόγηση αυτή.

(β) Συµβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των µελών
του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, του γενικού
διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και των
διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά ορίζονται στο Διε-
θνές Λογιστικό Πρότυπο, 24 ως προς τις οποίες εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 έως 114.

(γ) Συµβάσεις που συνήφθησαν από πιστωτικά ιδρύµα-
τα βάσει µέτρων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της
σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρµόδιας αρ-
χής που είναι υπεύθυνη για την προληπτική εποπτεία.

(δ) Συµβάσεις της εταιρείας µε τους µετόχους της, ε-
φόσον η δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους
τους µετόχους της εταιρείας, µε τους ίδιους όρους, και
διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση όλων των µετόχων και
η προστασία των συµφερόντων της εταιρείας.

(ε) Συµβάσεις της εταιρείας µε εκατό τοις εκατό
(100%) θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν µετέ-
χει κανένα πρόσωπο συνδεδεµένο, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 2 ή συµβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσε-
ων υπέρ αυτών.
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(στ) Συµβάσεις της εταιρείας µε άµεσα ή έµµεσα ελεγ-
χόµενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες ή εγγυήσεις
υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέ-
χονται προς το συµφέρον και προς όφελος της εταιρείας
αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συµφέροντα
της τελευταίας και τα συµφέροντα των µετόχων µειοψη-
φίας. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συµβούλιο και
η έκθεση που συντάσσεται, σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 101 παρέχουν επεξηγήσεις για το ότι υ-
πάρχει επαρκής προστασία των συµφερόντων της εται-
ρείας, των θυγατρικών της και των µετόχων της που δεν
είναι συνδεδεµένο µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των
µετόχων µειοψηφίας. Το προηγούµενο εδάφιο δεν ε-
φαρµόζεται σε εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες σε
ρυθµιζόµενη αγορά.

(ζ) Συναλλαγές που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 19.

4. Με καταστατική πρόβλεψη είναι δυνατόν να εξαιρε-
θούν από την εφαρµογή της παραγράφου 1 του παρό-
ντος άρθρου συναλλαγές, ως προς τις οποίες το ελληνι-
κό δίκαιο προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευ-
ση, εφόσον οι σχετικές νοµοθετικές διατάξεις αντιµετω-
πίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη µε-
ταχείριση όλων των µετόχων, των συµφερόντων της ε-
ταιρείας, καθώς και των µετόχων που δεν αποτελούν
συνδεδεµένα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των µετό-
χων µειοψηφίας.

5. Τεκµαίρεται ότι σύµβαση της εταιρείας µε τα πρό-
σωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου δεν είναι
συνήθης ως προς το µέγεθός της, αν η αξία της αποτιµά-
ται τουλάχιστον σε δέκα τοις εκατόν (10%) του ενεργη-
τικού της εταιρείας, σύµφωνα µε τον τελευταίο δηµοσι-
ευµένο ισολογισµό και, αν τέτοιος δεν υπάρχει, σύµφω-
να µε ισολογισµό που συντάσσεται προς το σκοπό αυτό.
Επί εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη α-
γορά, η υπέρβαση του ποσοστού αυτού αποκλείει το χα-
ρακτηρισµό της συναλλαγής ως τρέχουσας, κατά την έν-
νοια της παραγράφου 3 περίπτωση α΄ του παρόντος άρ-
θρου. Για τον υπολογισµό του ανωτέρω ποσοτικού ορίου
λαµβάνονται υπόψη στο σύνολό τους αθροιστικά οι συ-
ναλλαγές που ολοκληρώθηκαν µε το συνδεδεµένο µέ-
ρος ή άλλο πρόσωπο άµεσα ή έµµεσα ελεγχόµενο από
αυτό, κατά το ίδιο οικονοµικό έτος.

Άρθρο 100
Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής 

µε συνδεδεµένο µέρος
(Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, 

Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

1. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας µε
συνδεδεµένο µέρος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσε-
ων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεµένου µέρους, σύµ-
φωνα µε το προηγούµενο άρθρο, παρέχεται µε απόφαση
του διοικητικού συµβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6)
µήνες. Επί επαναλαµβανόµενων συµβάσεων µε το ίδιο
πρόσωπο µπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ο-
ρίζει τα χαρακτηριστικά των συµβάσεων και ισχύει για έ-
να (1) έτος.

2. Η αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου για τη
χορήγηση άδειας δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
ανάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 87. Σε περίπτωση ε-
φαρµογής της παραγράφου 3 του άρθρου 97, ή εφόσον
αυτό ζητηθεί από την µειοψηφία των µετόχων, σύµφωνα

µε την επόµενη παράγραφο, η ανωτέρω άδεια παρέχεται
από τη γενική συνέλευση των µετόχων. 

3. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη δηµοσίευση της α-
νακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό
συµβούλιο κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101, µέτο-
χοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφα-
λαίου, µπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέ-
λευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτηµα της παρο-
χής της άδειας. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει το πο-
σοστό αυτό µέχρι το ένα τις εκατό (1%) του κεφαλαίου.
Η σύµβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 ή η παρο-
χή εγγύησης ή ασφάλειας, για την οποία χορηγήθηκε ά-
δεια από το διοικητικό συµβούλιο θεωρείται οριστικά έ-
γκυρη µόνο µετά την άπρακτη παρέλευση της προθε-
σµίας των δέκα (10) ηµερών ή τη λήψη της άδειας από τη
γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου
των µετόχων προς την εταιρεία ότι δεν προτίθενται να
ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.

4. Αν µέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέ-
λευση, έχει ήδη συναφθεί η σύµβαση της παραγράφου 1
του άρθρου 99 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφά-
λεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέ-
λευση µαταιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν µέτοχοι
που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσω-
πούµενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Το καταστατικό
µπορεί να µειώσει το ποσοστό αυτό µέχρι το ένα τις εκα-
τό (1%) του κεφαλαίου.

5. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά µέτοχο
της εταιρείας, ο συγκεκριµένος µέτοχος δεν µετέχει
στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπο-
λογίζεται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειο-
ψηφίας. Οµοίως δεν µετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι
µέτοχοι, µε τους οποίους ο αντισυµβαλλόµενος συνδέε-
ται µε σχέση υπαγόµενη στην παράγραφο 2 του άρθρου
99.

6. Αν η άδεια σύναψης της σύµβασης δόθηκε από τη
γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις της µπορούν να
γίνουν µε άδεια του διοικητικού συµβουλίου, εκτός αν η
γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την
άδεια και σε αυτές.

Άρθρο 101
Δηµοσιότητα των συναλλαγών µε συνδεδεµένα µέρη

(Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, 
Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

1. Επί εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµε-
νη αγορά η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ή της
γενικής συνέλευσης του προηγουµένου άρθρου λαµβά-
νεται µε βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελε-
γκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την εται-
ρεία τρίτου µέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συ-
ναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και
τους µετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεµένο µέρος,
συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας της ε-
ταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται
αυτή, µαζί µε τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν. Τα
πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 δεν συµµε-
τέχουν στην κατάρτιση της έκθεσης.

2. Το διοικητικό συµβούλιο ανακοινώνει την παροχή ά-
δειας για την κατάρτιση συναλλαγής είτε από το ίδιο εί-
τε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη πα-
ρέλευση της προθεσµίας της παραγράφου 3 του άρθρου
100. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δηµοσιότητα
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πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια
της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός
αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανα-
κρίβεια αυτή.

3. Η ανακοίνωση της παραγράφου 2 περιλαµβάνει κατ’
ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέ-
σης της εταιρείας µε το συνδεδεµένο µέρος, (β) την η-
µεροµηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη
πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά
πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εται-
ρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεµένο
µέρος, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας.
Επί εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη α-
γορά, η ανωτέρω ανακοίνωση συνοδεύεται από την έκ-
θεση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Στις δια-
τυπώσεις δηµοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλα-
γή που συνάπτεται µεταξύ του συνδεδεµένου µε την ε-
ταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.

4. Συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ του µοναδικού
µετόχου και της εταιρείας καταχωρίζονται στα πρακτικά
της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συµβουλίου ή
καταρτίζονται εγγράφως µε ποινή ακυρότητας. Η διάτα-
ξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις
τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας κατά την έννοια
της παραγράφου 3 του άρθρου 99.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν µε την
επιφύλαξη των κανόνων σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση
προνοµιακών πληροφοριών, όπως αναφέρονται στο άρ-
θρο 17 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 596/2014 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (L173).

Άρθρο 102
Ευθύνη µελών του διοικητικού συµβουλίου

1. Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ευθύνεται
έναντι της εταιρείας για ζηµία που αυτή υφίσταται λόγω
πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθη-
κόντων του.

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το µέλος του διοι-
κητικού συµβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την ά-
σκηση των καθηκόντων του την επιµέλεια του συνετού
επιχειρηµατία που δραστηριοποιείται σε παρόµοιες συν-
θήκες. Η επιµέλεια αυτή κρίνεται µε βάση και την ιδιότη-
τα κάθε µέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατε-
θεί κατά το νόµο, το καταστατικό ή µε απόφαση των αρ-
µόδιων εταιρικών οργάνων.

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων µελών του διοι-
κητικού συµβουλίου προήλθε ζηµία ή αν για την ίδια ζη-
µία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται ό-
λοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει
περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν µπορεί να
εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζηµία. Το δικα-
στήριο όµως µπορεί να αποφασίσει για επιµερισµό της
ευθύνης µεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα µε τη βαρύτη-
τα της πράξης, το βαθµό του πταίσµατος και την κατανο-
µή των καθηκόντων των µελών του διοικητικού συµβου-
λίου. Το δικαστήριο µπορεί να ρυθµίσει και το δικαίωµα
αναγωγής των υπευθύνων µεταξύ τους.

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προ-
κειµένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε
σύννοµη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφο-
ρούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση, η οποία ελήφθη
(α) µε καλή πίστη, (β) µε βάση επαρκή, για τις συγκεκρι-
µένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) µε αποκλειστικό

κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος.
Τα στοιχεία αυτά κρίνονται µε αναφορά στο χρόνο λή-
ψης της απόφασης. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου
φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της πα-
ρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο µπορεί να
θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειµένου για
πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή
γνώµη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουρ-
γεί στην εταιρεία, σύµφωνα µε το νόµο.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων
103 έως 108 εφαρµόζονται και ως προς την ευθύνη των
προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπρο-
σώπησης, σύµφωνα µε το άρθρο 87, ή των οποίων η πρά-
ξη διορισµού ως µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι
ελαττωµατική.

6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο πα-
ραγράφονται µετά τριετία από την τέλεση της πράξης ή
την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υ-
πεύθυνος έχει την ιδιότητα του µέλους του διοικητικού
συµβουλίου ή εκείνη της προηγούµενης παραγράφου.
Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται µετά πάρο-
δο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλει-
ψη.

7. Η εταιρεία µπορεί, µε απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζη-
µίωση ή να συµβιβασθεί για αυτές µετά πάροδο δύο (2)
ετών από τη γένεση της αξίωσης και µόνο εφόσον συ-
γκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται µει-
οψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκ-
προσωπούµενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την ά-
σκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συµβιβα-
σµός µπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον
συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται
το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούµενου στη συνέ-
λευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να πα-
ραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

Άρθρο 103
Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας

Το διοικητικό συµβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαι-
ρης, πλήρους και επιµελούς άσκησης των αξιώσεων της
εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 102, σταθµίζοντας το εταιρικό συµφέ-
ρον. Το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να παρέχει στους
µετόχους εξηγήσεις για την τυχόν µη άσκηση των αξιώ-
σεων.

Άρθρο 104
Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα 

από αίτηµα της µειοψηφίας

1. Mέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαί-
ωµα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συµ-
βούλιο αίτηση µε αντικείµενο την άσκηση των αξιώσεων
της εταιρείας κατά το άρθρο 103. Το καταστατικό της ε-
ταιρείας µπορεί να µειώσει το παραπάνω ποσοστό. Οι αι-
τούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί µέτο-
χοι έξι (6) µήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

2. Η αίτηση της προηγούµενης παραγράφου αναφέρει
τις πληροφορίες που κατέχουν οι αιτούντες µέτοχοι ως
προς τα πραγµατικά περιστατικά που στοιχειοθετούν κα-
τά την κρίση τους την ευθύνη µελών του διοικητικού
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συµβουλίου και τη ζηµία της εταιρείας. Στην αίτησή τους
οι µέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσµία, εντός της οποίας
το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το πε-
ριεχόµενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία
θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις που περιγράφει η αί-
τηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσµία δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερη από ένα (1) µήνα από τότε που η αίτηση υπο-
βλήθηκε στο διοικητικό συµβούλιο.

3. Το διοικητικό συµβούλιο αποφασίζει επί του αιτήµα-
τος των µετόχων, αφού λάβει υπόψη του τις παρατηρή-
σεις και εξηγήσεις των µελών εκείνων του διοικητικού
συµβουλίου, που κατονοµάζονται στην αίτηση των µετό-
χων. Tα µέλη του διοικητικού συµβουλίου που κατονοµά-
ζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στη συ-
νεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου για τη λήψη από-
φασης επί του αιτήµατος των µετόχων. Αν η αδυναµία
ψήφου αφορά τόσα µέλη, ώστε τα υπόλοιπα να µη σχη-
µατίζουν απαρτία, το διοικητικό συµβούλιο θεωρείται ότι
δεν λαµβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζό-
µενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 97, και εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του άρθρου 105. Η απόφαση του διοικη-
τικού συµβουλίου επί της αιτήσεως των µετόχων, καθώς
και το γεγονός της ενδεχόµενης αδυναµίας λήψεως α-
ποφάσεως από το διοικητικό συµβούλιο, κοινοποιείται
στους αιτούντες µε επιµέλεια του ιδίου και µε επιβάρυν-
ση της εταιρείας. 

4. Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υπο-
βληθεί από την πλειοψηφία των µετόχων, το διοικητικό
συµβούλιο υποχρεούται να προβεί αµελλητί στην άσκη-
ση της εταιρικής αγωγής. 

Άρθρο 105
Διορισµός ειδικού εκπροσώπου 

για άσκηση της αγωγής

1. Αν:
(α) το διοικητικό συµβούλιο απορρίψει εν όλω ή εν µέ-

ρει την αίτηση της µειοψηφίας, ή
(β) παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του εδαφίου β΄ της

παραγράφου 2 του άρθρου 104, ή
(γ) παρέλθουν τέσσερις (4) µήνες από την απόφαση

του διοικητικού συµβουλίου που αποφάσισε την άσκηση
της αγωγής, χωρίς να έχει ασκηθεί η αγωγή, όπως απο-
φασίστηκε από το διοικητικό συµβούλιο, ή

(δ) το διοικητικό συµβούλιο δεν µπορεί να λάβει από-
φαση επί της αιτήσεως της µειοψηφίας, ή

(ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου
104, η εταιρεία δεν ασκεί αµελλητί την αγωγή, η πλειο-
ψηφία των µετόχων που υπέβαλαν το αίτηµα του προη-
γούµενου άρθρου έχουν δικαίωµα, εντός δύο (2) µηνών
από την κατά το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 104 κοινοποίηση της απόφασης του διοικητικού
συµβουλίου ή από την άπρακτη παρέλευση των ανωτέρω
προθεσµιών των περιπτώσεων α΄ και γ΄, να υποβάλουν
αίτηµα ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου µε αντι-
κείµενο το διορισµό ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση
αγωγής κατά των µελών του διοικητικού συµβουλίου,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην αίτηση της µειοψη-
φίας του άρθρου 104.

2. Η αίτηση των µετόχων της παραγράφου 1 εκδικάζε-
ται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και
κοινοποιείται προς την εταιρεία και το µέλος ή τα µέλη
του διοικητικού συµβουλίου, που κατονοµάζονται στην
αίτηση. Παρεµβάσεις, πρόσθετες και κύριες, ενώπιον
του δικαστηρίου ασκούνται και µε δήλωση που καταχω-

ρίζεται στα πρακτικά. Το δικαστήριο κάνει δεκτή την αί-
τηση των µετόχων και ορίζει ειδικό εκπρόσωπο, εφόσον
δεν συντρέχει προφανώς υπέρτερο συµφέρον της εται-
ρείας, που να δικαιολογεί τη µη διεξαγωγή δικαστικού α-
γώνα σε βάρος των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
Η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει την ιστορική βάση
που θα διερευνήσει ο ειδικός εκπρόσωπος, ώστε να α-
σκήσει την αγωγή κατά των προσώπων του άρθρου 102. 

3. Ως ειδικός εκπρόσωπος µπορεί να ορισθεί ένας εκ
των µετόχων που υποβάλλουν την αίτηση του παρόντος
άρθρου ενώπιον του µονοµελούς πρωτοδικείου ή και τρί-
το πρόσωπο. Το δικαστήριο δεν δεσµεύεται ως προς την
επιλογή του ειδικού εκπροσώπου από τις προτάσεις των
αιτούντων. Η απόφαση του δικαστηρίου µπορεί να ορίζει
και αναπληρωτή ειδικό εκπρόσωπο. 

4. Ο ειδικός εκπρόσωπος έχει ως ειδική και µόνη εξου-
σία την άσκηση της αγωγής κατά των προσώπων του άρ-
θρου 102 και τη διεξαγωγή της σχετικής δίκης µέχρι την
αµετάκλητη περάτωσή της µε επιµέλεια και ταχύτητα.
Καθ’ όλο αυτό το χρονικό διάστηµα ο ειδικός εκπρόσω-
πος εκπροσωπεί κατ’ αποκλειστικότητα την εταιρεία για
τις ανάγκες της σχετικής δίκης και µόνο. Ο ειδικός εκ-
πρόσωπος έχει εξουσία πρόσβασης σε έγγραφα και πλη-
ροφορίες, η γνώση των οποίων είναι κατά εύλογη κρίση
απαραίτητη για την άσκηση της αγωγής και τη διεξαγω-
γή της σχετικής δίκης.

5. Κατά την άσκηση των εξουσιών του, ο ειδικός εκ-
πρόσωπος δεσµεύεται από τη δικαστική απόφαση περί
ορισµού του όσον αφορά την ιστορική βάση που θα διε-
ρευνήσει για την άσκηση της αγωγής κατά των προσώ-
πων του άρθρου 102. Η δέσµευση αυτή δεν περιορίζει
την ευχέρεια του ειδικού εκπροσώπου να διαµορφώσει
τους ισχυρισµούς της εταιρείας ως προς τη νοµική βάση,
την υπαιτιότητα ή την αιτιώδη συνάφεια και να προσδιο-
ρίσει την έκταση των αξιώσεών της, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 102. Επίσης ο ειδικός εκπρόσωπος έχει υποχρέωση
εχεµύθειας, όπως και τα µέλη του διοικητικού συµβουλί-
ου. Το δικαστήριο µπορεί να του επιδικάσει εύλογη αµοι-
βή.

6. Αν, πριν ασκήσει την αγωγή, ο ειδικός εκπρόσωπος
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι για οποιοδήποτε λόγο
δεν υπάρχει ευθύνη προς αποζηµίωση, γνωστοποιεί τού-
το στο διοικητικό συµβούλιο, που έχει την υποχρέωση
να πληροφορήσει σχετικά τους µετόχους που ζήτησαν
την άσκηση της αγωγής. Οι µέτοχοι αυτοί έχουν δικαίω-
µα να επανέλθουν µε νεότερη αίτηση, η παραγραφή ό-
µως δεν αναστέλλεται.

7. Σε περίπτωση κατ’ ουσίαν απόρριψης της αγωγής σε
πρώτο ή δεύτερο βαθµό, το διοικητικό συµβούλιο ύστε-
ρα από εισήγηση του ειδικού εκπροσώπου, µπορεί να πα-
ραιτηθεί των ενδίκων µέσων.

Άρθρο 106
Λοιπές διατάξεις

1. Η υποβολή της αίτησης της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 104 αναστέλλει την παραγραφή της παραγράφου 6
του άρθρου 102. Η παραγραφή συνεχίζεται µετά την έκ-
δοση της απόφασης του µονοµελούς πρωτοδικείου επί
της αιτήσεως των µετόχων.

2. Η απόφαση του δικαστηρίου που κάνει δεκτή την αί-
τηση των µετόχων κατά το άρθρο 105, κοινοποιείται µε
επιµέλεια των αιτούντων και µε δαπάνες της εταιρείας
στον ειδικό εκπρόσωπο και στην εταιρεία.
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3. Η δαπάνη της δίκης για το διορισµό του ειδικού εκ-
προσώπου και τη διεξαγωγή του δικαστικού αγώνα, κα-
θώς και η αµοιβή του ειδικού εκπροσώπου βαρύνουν την
εταιρεία. 

Άρθρο 107
Ευθύνη για άµεση ζηµία τρίτων

Οι διατάξεις των προηγούµενων άρθρων 102 έως 106
δεν επηρεάζουν την ευθύνη των µελών του διοικητικού
συµβουλίου για άµεση ζηµία µετόχων ή τρίτων και δεν
θίγουν την ευθύνη των µελών του διοικητικού συµβουλί-
ου κατά το άρθρο 98 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Άρθρο 108
Έγκριση συνολικής διαχείρισης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβά-
νεται µε φανερή ψηφοφορία µετά την έγκριση των ετή-
σιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µπορεί να ε-
γκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά
την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όµως της εταιρείας α-
πό αξιώσεις της κατά των µελών του διοικητικού συµ-
βουλίου ή άλλων προσώπων ή συµβιβασµός της εταιρεί-
ας µε αυτούς µπορεί να λάβει χώρα µόνο µε τις προϋπο-
θέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη
για αποζηµίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των µελών
του διοικητικού συµβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ.
συνεκτιµάται η παραπάνω έγκριση.

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής δια-
χείρισης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου δικαιούνται να µετέχουν τα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου µόνο µε µετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή
ως αντιπρόσωποι άλλων µετόχων, εφόσον όµως έχουν
λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµέ-
νες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλή-
λους της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 109
Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αµοιβών

1. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου δικαιούνται να
λάβουν αµοιβή ή άλλες παροχές, σύµφωνα µε το νόµο
και τα οριζόµενα στο καταστατικό και, κατά περίπτωση,
την πολιτική αποδοχών της εταιρείας. Αµοιβή ή παροχή
που χορηγείται σε µέλος του διοικητικού συµβουλίου και
δεν ρυθµίζεται στο νόµο και το καταστατικό βαρύνει την
εταιρεία, µόνο αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της γενι-
κής συνέλευσης.

2. Αµοιβή συνιστάµενη σε συµµετοχή στα κέρδη της
χρήσεως παρέχεται µόνον αν αυτό προβλέπεται στο κα-
ταστατικό. Το ύψος της ανωτέρω αµοιβής προσδιορίζε-
ται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία απο-
φασίζει µε απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αµοιβή χορη-
γούµενη από τα κέρδη της χρήσεως λαµβάνεται από το
υπόλοιπο των καθαρών κερδών που αποµένει µετά την
αφαίρεση των νόµιµων κρατήσεων για τακτικό αποθεµα-
τικό και τη διανοµή του ελάχιστου µερίσµατος υπέρ των

µετόχων. Επί εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµι-
ζόµενη αγορά η παρούσα παράγραφος ισχύει µε την επι-
φύλαξη των οριζοµένων στα άρθρα 110 και 111.

3. Αµοιβή σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου για υ-
πηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως
ενδεικτικώς, από σύµβαση εργασίας, έργου ή εντολής
καταβάλλεται µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως
101.

4. Η γενική συνέλευση µπορεί να επιτρέψει προκατα-
βολή αµοιβής για το χρονικό διάστηµα µέχρι την επόµε-
νη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αµοι-
βής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επό-
µενη τακτική γενική συνέλευση.

5. Με την εξαίρεση των αµοιβών της παραγράφου 3, α-
µοιβή ή παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να
καταβληθεί σε συγκεκριµένο µέλος του διοικητικού συµ-
βουλίου κατά τα ανωτέρω, µπορεί να µειωθεί από το δι-
καστήριο αν, µε τις υφιστάµενες συνθήκες, είναι κατά
εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση
αυτή µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10)
του κεφαλαίου. Η αίτηση προς το δικαστήριο υποβάλλε-
ται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) µηνών από
την έγκριση της γενικής συνέλευσης από µετόχους που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού κεφα-
λαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστή-
ριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία
της εκούσιας δικαιοδοσίας και αποφαίνεται λαµβάνο-
ντας υπόψη, ιδίως, τις αρµοδιότητες και τις ευθύνες του
συµβούλου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επί-
πεδο αντίστοιχων αµοιβών των συµβούλων σε άλλες πα-
ρόµοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και
τις προοπτικές της εταιρείας.

Άρθρο 110
Πολιτική αποδοχών 

(Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, 
Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

1. Εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη α-
γορά υποχρεούνται να θεσπίζουν πολιτική αποδοχών για
τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και, αν υπάρχει, για
τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του. Η αναφορά
στο παρόν άρθρο και στα άρθρα 111 και 112 στο διοικη-
τικό συµβούλιο περιλαµβάνει και τον γενικό διευθυντή
και τον τυχόν αναπληρωτή του. Με καταστατική διάταξη
µπορεί να ορίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου
και των άρθρων 111 και 112 εφαρµόζονται: (α) και σε δι-
οικητικά στελέχη, όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λο-
γιστικό Πρότυπο 24 παράγραφος 9, καθώς (β) και σε ε-
ταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγο-
ρά.

2. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση
της γενικής συνέλευσης. Η ψήφος των µετόχων επί της
πολιτικής αποδοχών είναι δεσµευτική. Στη σχετική ψη-
φοφορία δεν µετέχουν τα µέλη του διοικητικού συµβου-
λίου που έχουν συγχρόνως την ιδιότητα του µετόχου, τα
οποία δεν υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρ-
τίας και της πλειοψηφίας.

Η διάρκεια ισχύος της εγκεκριµένης πολιτικής αποδο-
χών δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη από
την έγκρισή της από τη γενική συνέλευση. Οι εταιρείες
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υποχρεούνται να υποβάλουν την πολιτική αποδοχών
προς έγκριση στη γενική συνέλευση κάθε φορά που ση-
µειώνεται ουσιώδης µεταβολή των συνθηκών µε τις ο-
ποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριµένη πολιτική αποδοχών
και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έ-
γκρισή της. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική
αποδοχών, η εταιρεία συνεχίζει να καταβάλλει τις αµοι-
βές των µελών του διοικητικού της συµβουλίου, όπως
αυτές είχαν κατά την προηγούµενη εταιρική χρήση. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει συµφωνία για τις αποδοχές
των µελών του διοικητικού συµβουλίου για την προηγού-
µενη εταιρική χρήση, η εταιρεία καταβάλλει αµοιβές,
σύµφωνα µε τις µέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της, κα-
τά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 109, έως την επόµενη
γενική συνέλευση. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να υ-
ποβάλει αναθεωρηµένη πολιτική αποδοχών προς έγκρι-
ση από την επόµενη γενική συνέλευση.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία διαθέτει ε-
γκεκριµένη από τη γενική συνέλευση πολιτική αποδο-
χών και η γενική συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινό-
µενη νέα πολιτική αποδοχών, η εταιρεία µπορεί να συνε-
χίσει να καταβάλλει τις αµοιβές των µελών του διοικητι-
κού συµβουλίου µόνο, σύµφωνα µε την προηγούµενη, ε-
γκεκριµένη πολιτική αποδοχών και να υποβάλει αναθεω-
ρηµένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόµε-
νη γενική συνέλευση. 

5. Η εγκεκριµένη πολιτική αποδοχών µαζί µε την ηµε-
ροµηνία και τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας υποβάλ-
λεται σε διατυπώσεις δηµοσιότητας και παραµένει δια-
θέσιµη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, χωρίς χρέω-
ση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα αυτή ισχύει.

6. Σε εξαιρετικές περιστάσεις επιτρέπεται προσωρινά
η παρέκκλιση από την εγκεκριµένη πολιτική αποδοχών,
µε την προϋπόθεση ότι: (α) η πολιτική αποδοχών ορίζει
τις διαδικαστικές προϋποθέσεις, µε τις οποίες µπορεί να
εφαρµοστεί παρέκκλιση από το περιεχόµενό της, (β) η
πολιτική αποδοχών ορίζει τα στοιχεία της, ως προς τα ο-
ποία µπορεί να εφαρµοστεί η παρέκκλιση και (γ) η πα-
ρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη µακροπρόθεσµη ε-
ξυπηρέτηση των συµφερόντων της εταιρείας στο σύνο-
λό της ή για τη διασφάλιση της βιωσιµότητάς της.

7. Εφόσον δεν υπάρχει πρόβλεψη στην πολιτική απο-
δοχών κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 του παρό-
ντος άρθρου, παρέκκλιση από την εγκεκριµένη πολιτική
αποδοχών επιτρέπεται µε τους όρους της παραγράφου 5
του άρθρου 109. 

Άρθρο 111
Περιεχόµενο της πολιτικής αποδοχών

(Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, 
Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

1. Η πολιτική αποδοχών του προηγουµένου άρθρου
περιγράφει µε τρόπο σαφή και κατανοητό κατ’ ελάχιστο
τα εξής: 

(α) τον τρόπο µε τον οποίο η συγκεκριµένη πολιτική α-
ποδοχών συνεισφέρει στην επιχειρηµατική στρατηγική,
στα µακροπρόθεσµα συµφέροντα και τη βιωσιµότητα της
εταιρείας,

(β) τις διαφορετικές συνιστώσες για τη χορήγηση στα-
θερών και µεταβλητών αποδοχών πάσης φύσεως, στα
µέλη του διοικητικού συµβουλίου, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των δικαιωµάτων προαίρεσης, του δικαιώµατος συµ-

µετοχής των µελών του διοικητικού συµβουλίου στα
κέρδη της εταιρείας και όλων των επιµισθίων και άλλων
επιδοµάτων οποιασδήποτε µορφής, τα οποία µπορεί να
χορηγούνται σε αυτά, υποδεικνύοντας τα αντίστοιχα
σχετικά ποσοστά,

(γ) τον τρόπο µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη κατά
τον καθορισµό της πολιτικής αποδοχών οι µισθολογικές
και εργασιακές συνθήκες των εργαζοµένων της εταιρεί-
ας,

(δ) σαφή, περιεκτικά και διαφοροποιηµένα κριτήρια για
τη χορήγηση των υπό β΄, µεταβλητών αποδοχών και ι-
δίως τα κριτήρια χρηµατοοικονοµικής και µη απόδοσης
που εφαρµόζονται για τη χορήγηση των µεταβλητών α-
ποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων, όπου κρίνεται σκόπι-
µο, των κριτηρίων που σχετίζονται µε την εταιρική κοι-
νωνική ευθύνη,

(ε) τις µεθόδους µε τις οποίες εκτιµάται ο βαθµός στον
οποίον πληρούνται τα ανωτέρω, υπό δ΄, κριτήρια απόδο-
σης και σε περίπτωση χορήγησης αποδοχών βάσει µετο-
χών, τις περιόδους κατοχύρωσης και, όπου κρίνεται σκό-
πιµο, τη διατήρηση µετοχών µετά την κατοχύρωση,

(στ) τις προϋποθέσεις για την αναβολή της καταβολής
των µεταβλητών αποδοχών και τη χρονική διάρκεια αυ-
τής, καθώς και τις προϋποθέσεις ανάκτησης των µετα-
βλητών αποδοχών από την εταιρεία,

(ζ) τη διάρκεια των συµβάσεων της εταιρείας µε τα µέ-
λη του διοικητικού συµβουλίου και τις ισχύουσες προθε-
σµίες προειδοποίησης, τα βασικά χαρακτηριστικά της
συµπληρωµατικής σύνταξης ή των προγραµµάτων πρόω-
ρης συνταξιοδότησης των µελών του διοικητικού συµ-
βουλίου και τους όρους καταγγελίας των συµβάσεων,
καθώς επίσης τις πληρωµές που συνδέονται µε την κα-
ταγγελία των συµβάσεων,

(η) τυχόν δικαιώµατα συµµετοχής των µελών σε προ-
γράµµατα διάθεσης µετοχών της εταιρείας,

(θ) τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων για την έγκριση
και τον προσδιορισµό του περιεχοµένου της πολιτικής α-
ποδοχών, τις διαδικαστικές προϋποθέσεις για την επανε-
ξέταση, την αναθεώρηση και την εφαρµογή της, µε ιδιαί-
τερη αναφορά στα µέτρα για την αποφυγή ή τη διαχείρι-
ση συγκρούσεων συµφερόντων και στο ρόλο της επιτρο-
πής αποδοχών και άλλων σχετικών επιτροπών, εφόσον
υπάρχουν τέτοιες.

2. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδο-
χών, η σχετική έκθεση του διοικητικού συµβουλίου πρέ-
πει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις µεταβολές
στην πολιτική αποδοχών. Στη σχετική απόφαση της γενι-
κής συνέλευσης των µετόχων πρέπει να περιγράφεται ο
τρόπος µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι και οι
απόψεις των µετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσε-
ων, από την τελευταία ψηφοφορία σχετικά µε την πολιτι-
κή αποδοχών κατά τη γενική συνέλευση των µετόχων
και εντεύθεν.

Άρθρο 112
Έκθεση αποδοχών 

(Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, 
Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

1. Η εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη
αγορά υποχρεούται να καταρτίζει σαφή και κατανοητή
έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωµένη επι-
σκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθµίζονται
στην πολιτική του άρθρου 110 για το τελευταίο οικονοµι-
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κό έτος. Στην έκθεση περιλαµβάνονται και τα πάσης φύ-
σεως επιδόµατα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα
πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συµπεριλη-
φθεί στην πολιτική αποδοχών του άρθρου 110, κατά το
τελευταίο οικονοµικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται
για νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα µέλη του διοικητικού
συµβουλίου.

2. Η έκθεση αποδοχών περιέχει, κατ’ ελάχιστον τις α-
κόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τις αποδοχές κάθε
επιµέρους µέλους του διοικητικού συµβουλίου:

(α) το σύνολο των αποδοχών που έχουν χορηγηθεί ή
καταβληθεί, µε ανάλυση στις επιµέρους συνιστώσες
τους, τα σχετικά ποσοστά των σταθερών και των µετα-
βλητών αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων των αποδο-
χών της παραγράφου 2 του άρθρου 109, και επεξήγηση
του τρόπου εφαρµογής των κριτηρίων απόδοσης και του
τρόπου µε τον οποίο οι συνολικές αποδοχές συµµορφώ-
νονται µε την εγκεκριµένη πολιτική αποδοχών,

(β) την ετήσια µεταβολή των αποδοχών των µελών
του διοικητικού συµβουλίου, της απόδοσης της εταιρεί-
ας και των µέσων αποδοχών των εργαζοµένων πλήρους
απασχόλησης της εταιρείας, εκτός των στελεχών, κατά
τα τελευταία πέντε(5) οικονοµικά έτη τουλάχιστον, µε
κοινή παρουσίαση των εν λόγω στοιχείων, ώστε να διευ-
κολύνεται η σύγκριση των στοιχείων από τους µετό-
χους,

(γ) τυχόν αποδοχές πάσης φύσεως από οποιαδήποτε
εταιρεία ανήκει στον ίδιο όµιλο, όπως ορίζεται στο άρ-
θρο 32 του ν. 4308/2014,

(δ) τον αριθµό µετοχών και δικαιωµάτων προαίρεσης
για µετοχές που έχουν χορηγηθεί ή προσφερθεί στα µέ-
λη του διοικητικού συµβουλίου και τις κύριες προϋποθέ-
σεις άσκησης των δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων
της τιµής και της ηµεροµηνίας άσκησης, καθώς και οποι-
αδήποτε µεταβολή,

(ε) τυχόν ασκηθέντα δικαιώµατα προαιρέσεως από µέ-
ρους του διοικητικού συµβουλίου στο πλαίσιο των προ-
γραµµάτων διάθεσης µετοχών της εταιρείας,

(στ) πληροφορίες για τη χρήση της δυνατότητας ανά-
κτησης µεταβλητών αποδοχών,

(ζ) πληροφορίες σχετικά µε τυχόν παρεκκλίσεις από
την εφαρµογή της πολιτικής αποδοχών κατ’ εφαρµογή
της παραγράφου 7 του άρθρου 110, µε επεξήγηση της ε-
ξαιρετικής φύσης των περιστάσεων και την ένδειξη των
συγκεκριµένων στοιχείων της πολιτικής αποδοχών, ένα-
ντι των οποίων σηµειώθηκε η παρέκκλιση.

3. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονοµικού έ-
τους υποβάλλεται προς συζήτηση στην τακτική γενική
συνέλευση, ως αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Η
ψήφος των µετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών
είναι συµβουλευτική. Το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να
επεξηγεί στην επόµενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο µε
τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσµα της
ψηφοφορίας κατά την τακτική γενική συνέλευση.

4. Mετά τη γενική συνέλευση και µε την επιφύλαξη
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, οι εταιρείες
καθιστούν αµελλητί διαθέσιµη στο κοινό την έκθεση α-
ποδοχών στον διαδικτυακό τους τόπο, χωρίς χρέωση,
για περίοδο δέκα (10) ετών. Τυχόν διατήρηση της έκθε-
σης αποδοχών στον διαδικτυακό τόπο για µεγαλύτερο
της δεκατίας χρονικό διάστηµα, επιτρέπεται µε την προ-
ϋπόθεση ότι η έκθεση αποδοχών δεν περιέχει πλέον δε-

δοµένα προσωπικού χαρακτήρα για τα µέλη του διοικητι-
κού συµβουλίου. Οι ελεγκτές της εταιρείας ελέγχουν, αν
και κατά πόσον έχουν παρασχεθεί οι πληροφορίες του
παρόντος άρθρου. 

5. Οι εταιρείες δεν περιλαµβάνουν στην έκθεση απο-
δοχών ειδικές κατηγορίες δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου (L 119/1) ή δεδοµένα προσωπικού χαρα-
κτήρα που αφορούν την οικογενειακή κατάσταση των
µελών του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας. Οι ε-
ταιρείες επεξεργάζονται δεδοµένα προσωπικού χαρα-
κτήρα των µελών του διοικητικού συµβουλίου που περι-
λαµβάνονται στην έκθεση αποδοχών βάσει του παρό-
ντος άρθρου προς το σκοπό της αύξησης της εταιρικής
διαφάνειας όσον αφορά τις αποδοχές των µελών του δι-
οικητικού συµβουλίου, µε στόχο την ενίσχυση της λογο-
δοσίας των µελών και της εποπτείας των µετόχων επί
των αποδοχών αυτών. Με την επιφύλαξη τυχόν µεγαλύ-
τερης προθεσµίας που προβλέπεται από ειδική διάταξη,
οι εταιρείες δεν δηµοσιοποιούν δεδοµένα προσωπικού
χαρακτήρα που περιλαµβάνονται στην έκθεση αποδο-
χών, βάσει του παρόντος άρθρου, µετά την πάροδο δέκα
(10) ετών από τη δηµοσίευση της έκθεσης αποδοχών.

6. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου διασφαλίζουν
ότι η έκθεση αποδοχών καταρτίζεται και δηµοσιεύεται,
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρό-
ντος άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των
διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι συλλογική. 

Άρθρο 113
Πρόγραµµα διάθεσης µετοχών σε µέλη 

του διοικητικού συµβουλίου και το προσωπικό

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβά-
νεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, µπορεί να
θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας,
καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών κατά
την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, µε τη µορφή
δικαιώµατος προαίρεσης (option) απόκτησης µετοχών,
κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της ο-
ποίας υποβάλλεται σε δηµοσιότητα. Ως δικαιούχοι µπο-
ρούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εται-
ρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.

2. Η συνολική ονοµαστική αξία των µετοχών που διατί-
θενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαί-
ου, που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία της
απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η απόφαση της γε-
νικής συνέλευσης προβλέπει αν για την ικανοποίηση του
δικαιώµατος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση
του µετοχικού της κεφαλαίου ή αν θα χρησιµοποιήσει
µετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύµφωνα µε το
άρθρο 49. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής
συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθµό µετο-
χών που µπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, αν οι δι-
καιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωµα, την τιµή διά-
θεσης ή τη µέθοδο προσδιορισµού της, τους όρους διά-
θεσης των µετοχών στους δικαιούχους, και τους δικαι-
ούχους ή τις κατηγορίες αυτών, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 του άρθρου 35, τη διάρκεια του προγράµ-
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µατος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια α-
πόφαση της γενικής συνέλευσης µπορεί να ανατίθεται
στο διοικητικό συµβούλιο ο καθορισµός των δικαιούχων
ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώ-
µατος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράµµατος
διάθεσης µετοχών.

3. Το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τους όρους
του προγράµµατος, εκδίδει στους δικαιούχους που ά-
σκησαν το δικαίωµά τους πιστοποιητικά δικαιώµατος α-
πόκτησης µετοχών και, ανά ηµερολογιακό τρίµηνο κατ’
ανώτατο όριο, παραδίδει τις µετοχές που έχουν ήδη εκ-
δοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις µετοχές στους παραπά-
νω δικαιούχους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας
και τροποποιώντας αντίστοιχα το καταστατικό. Επίσης
πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυ-
πώσεις δηµοσιότητας. Η απόφαση του διοικητικού συµ-
βουλίου για την αύξηση του κεφαλαίου και την πιστοποί-
ηση της καταβολής του λαµβάνεται ανά ηµερολογιακό
τρίµηνο, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο
20. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου δεν εφαρµόζεται
το άρθρο 26.

4. Η γενική συνέλευση, µε απόφασή της που λαµβάνε-
ται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία και υποβάλλε-
ται σε δηµοσιότητα, µπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητι-
κό συµβούλιο να θεσπίζει πρόγραµµα διάθεσης µετοχών,
µε τις προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων,
αυξάνοντας ενδεχοµένως το κεφάλαιο και λαµβάνοντας
όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση
αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέ-
λευση ορίσει συντοµότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι
ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού συµβουλί-
ου της παραγράφου1 του άρθρου 24. Η απόφαση του δι-
οικητικού συµβουλίου λαµβάνεται µε τους όρους των
παραπάνω παραγράφων.

5. H παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρµό-
ζεται επί εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζό-
µενη αγορά, εφόσον το πρόγραµµα διάθεσης µετοχών
περιλαµβάνεται στην εγκεκριµένη πολιτική αποδοχών. 

Άρθρο 114
Δωρεάν διάθεση µετοχών σε µέλη 

του διοικητικού συµβουλίου και το προσωπικό

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνε-
ται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία µπορεί να απο-
φασίζεται η δωρεάν διάθεση µετοχών στα µέλη του διοι-
κητικού συµβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, κα-
θώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών κατά την
έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014. Ως δικαιούχοι
µπορούν να οριστούν και πρόσωπα που παρέχουν στην
εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Περίληψη της α-
πόφασης υποβάλλεται σε δηµοσιότητα.

2. Για το σκοπό της προηγούµενης παραγράφου η ε-
ταιρεία είτε διαθέτει ίδιες µετοχές που αποκτώνται ή έ-
χουν ήδη αποκτηθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του
άρθρου 49 είτε εκδίδει νέες µετοχές µε κεφαλαιοποίηση
µη διανεµηθέντων κερδών ή διανεµητών αποθεµατικών
ή διαφοράς από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο. Η α-
πόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον α-
ριθµό των µετοχών που θα διατεθούν και το κατά πόσο
θα πρόκειται για ίδιες ή για νέες µετοχές, την κατηγορία
των µετοχών που θα διατεθούν, τους όρους της διάθε-

σης, όπως ιδίως την τυχόν υποχρέωση διακράτησης των
µετοχών για ορισµένο χρονικό διάστηµα, τους δικαιού-
χους ή τις κατηγορίες τους και κάθε άλλο συναφή όρο.
Με την ίδια απόφαση της γενικής συνέλευσης µπορεί να
ανατίθεται στο διοικητικό συµβούλιο ο καθορισµός των
δικαιούχων ή των κατηγοριών τους και οποιοσδήποτε
άλλος όρος.

3. Η ονοµαστική αξία των µετοχών που διατίθενται κα-
τά το άρθρο αυτό αθροιζόµενη µε την ονοµαστική αξία
των µετοχών που ενδέχεται να διατεθούν µε βάση τυχόν
εκκρεµή δικαιώµατα προαίρεσης απόκτησης µετοχών
του άρθρου 113, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολι-
κά το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου που είναι κατα-
βεβληµένο κατά την ηµεροµηνία της απόφασης της γενι-
κής συνέλευσης.

4. Η διάθεση µετοχών του παρόντος άρθρου µπορεί να
συνδυάζεται µε εκείνη του άρθρου 113. H παράγραφος 1
του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζεται επί εταιρειών µε
µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, εφόσον το
πρόγραµµα διάθεσης µετοχών περιλαµβάνεται στην ε-
γκεκριµένη πολιτική αποδοχών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ

Άρθρο 115
Δυνατότητα διορισµού µονοµελούς διοικητικού 

οργάνου (σύµβουλος-διαχειριστής)

1. Αντί διοικητικού συµβουλίου, το καταστατικό µπορεί
να προβλέπει το διορισµό µονοµελούς διοικητικού οργά-
νου (σύµβουλος-διαχειριστής), εκλεγόµενου από τη γε-
νική συνέλευση. Ο σύµβουλος-διαχειριστής είναι πάντο-
τε φυσικό πρόσωπο.

2. Ο διορισµός, οι προϋποθέσεις εκλογιµότητας, η θη-
τεία, οι αρµοδιότητες, τα καθήκοντα, οι εξουσίες, ο διο-
ρισµός αναπληρωµατικού συµβούλου-διαχειριστή , η α-
στική και ποινική ευθύνη και η αµοιβή του συµβούλου-
διαχειριστή και τα συναφή θέµατα διέπονται από τους
κανόνες που ισχύουν για το διοικητικό συµβούλιο, στο
βαθµό που είναι συµβατές µε το χαρακτήρα του συµβού-
λου – διαχειριστή, ως µονοµελούς οργάνου.

3. Όπου υπάρχει υποχρέωση µέλους του διοικητικού
συµβουλίου για ενηµέρωση των άλλων µελών τούτου, ο
σύµβουλος-διαχειριστής οφείλει να ενηµερώνει τους µε-
τόχους είτε σε γενική συνέλευση είτε και ατοµικά, µε τή-
ρηση της αρχής της ισότιµης µεταχείρισης. Η αρµοδιό-
τητα παροχής άδειας σύναψης συµβάσεων του συµβού-
λου-διαχειριστή µε την εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο
99, ανήκει στη γενική συνέλευση.

4. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρίζονται οι αποφάσεις
του συµβούλου-διαχειριστή που δεν αφορούν θέµατα
τρέχουσας διαχείρισης ή συνιστούν πράξεις καταχωρι-
στέες στο Γ.Ε.ΜΗ.. Ως προς τις αποφάσεις αυτές ισχύει
αναλογικά και το άρθρο 95.

5. Κατά τα λοιπά όπου γίνεται αναφορά στον παρόντα
ή άλλους νόµους στο διοικητικό συµβούλιο νοείται και ο
σύµβουλος-διαχειριστής ανώνυµης εταιρείας κατά το
παρόν άρθρο.

6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις µεγάλες και
µεσαίες εταιρείες, ούτε σε εταιρείες µε µετοχές εισηγ-
µένες σε ρυθµιζόµενη αγορά.
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ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Άρθρο 116
H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

Η γενική συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο
όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για
κάθε εταιρική υπόθεση, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο.
Οι αποφάσεις της δεσµεύουν και τους απόντες ή διαφω-
νούντες µετόχους.

Άρθρο 117
Αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης

1. Η γενική συνέλευση είναι µόνη αρµόδια να αποφα-
σίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιή-

σεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες,
και οι µειώσεις του κεφαλαίου.
β) Εκλογή µελών του διοικητικού συµβουλίου και ελε-

γκτών.
γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρ-

θρο 108 και την απαλλαγή των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιηµένων

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αµοιβών ή προκαταβολής α-

µοιβών κατά το άρθρο 109.
ζ) Επί εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά εταιρειών,

την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και
της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112,
η) Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, πα-

ράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας και
θ) Διορισµό εκκαθαριστών.
2. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν

υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρµογής

του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόµο ή το
καταστατικό στο διοικητικό συµβούλιο, καθώς και αυξή-
σεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόµων.
β) Η τροποποίηση ή η προσαρµογή διατάξεων του κα-

ταστατικού από το διοικητικό συµβούλιο στις περιπτώ-
σεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόµος.
γ) Ο διορισµός µε το καταστατικό του πρώτου διοικητι-

κού συµβουλίου.
δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύµφωνα µε το άρ-

θρο 82, συµβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων,
αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους µε ο-
ποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του

κ.ν. 2190/1920 ανώνυµης εταιρείας από άλλη ανώνυµη
εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ε-
νενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των µετοχών
της.
στ) Η δυνατότητα διανοµής προσωρινών µερισµάτων

κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162.
ζ) Η δυνατότητα διανοµής κατά την παράγραφο 3 του

άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών αποθεµατικών µέσα

στην τρέχουσα εταιρική χρήση µε απόφαση του διοικητι-
κού συµβουλίου, υποκείµενη σε δηµοσίευση.

Άρθρο 118
Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαµβάνονται
είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της γενικής
συνέλευσης, σύµφωνα µε τα άρθρα 119 επ., είτε µε ψη-
φοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύµφωνα µε το άρθρο
135. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναµούν
αποφάσεις των µετόχων που λαµβάνονται µε κατάρτιση
και υπογραφή πρακτικού, σύµφωνα µε το άρθρο 136.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 119
Είδη γενικών συνελεύσεων – Εταιρείες εισηγµένες 

σε ρυθµιζόµενη αγορά ή Πολυµερή Μηχανισµό 
Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ)

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά του-
λάχιστον µία φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έ-
ως τη δεκάτη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου µή-
να µετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειµένου να
αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικο-
νοµικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τα-
κτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση
µπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέµα
αρµοδιότητάς της.

2. Με την επιφύλαξη τηςπαραγράφου 2 του άρθρου
121, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδή-
ποτε άλλοτε το διοικητικό συµβούλιο κρίνει τούτο σκόπι-
µο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροπο-
ποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφάσεις, για τις ο-
ποίες απαιτείται αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία (κα-
ταστατική γενική συνέλευση), µπορεί να είναι τακτική ή
έκτακτη.

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της εταιρείας γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του κεφα-
λαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκα-
λέσει τη γενική συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξι (6)
µηνών από τη λήξη της χρήσης, µε θέµα τη λύση της ε-
ταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.

5. Ανώνυµες εταιρείες των οποίων οι κινητές αξίες έ-
χουν εισαχθεί σε πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευ-
σης (ΠΜΔ) µπορούν, µε σχετική πρόβλεψη στο καταστα-
τικό τους, να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νό-
µου, οι οποίες αφορούν τη σύγκληση, συνεδρίαση, συµ-
µετοχή των µετόχων, λήψη αποφάσεων, καθώς και την
άσκηση άλλων µετοχικών δικαιωµάτων σε γενικές συνε-
λεύσεις εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµε-
νη αγορά. Η σχετική καταστατική πρόβλεψη αφορά µόνο
την υπαγωγή στο σύνολο των ανωτέρω διατάξεων.

Άρθρο 120
Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην
έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήµου ε-
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ντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήµου όµορου
της έδρας ή άλλου δήµου στην Ελλάδα προβλεπόµενου
στο καταστατικό. Επί εταιρειών των οποίων οι µετοχές
είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, που εδρεύει
στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση µπορεί να συνέρχεται
και στην περιφέρεια του δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα
της ρυθµιζόµενης αγοράς. Επί εταιρειών των οποίων οι
µετοχές δεν είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, το
καταστατικό µπορεί να επιτρέπει στη γενική συνέλευση
να συνέρχεται και σε τόπο κείµενο στην αλλοδαπή.

2. Η γενική συνέλευση µπορεί να συνεδριάζει οπουδή-
ποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, ό-
ταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου µε
δικαίωµα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγµα-
τοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.

3. Επί εταιρειών των οποίων οι µετοχές δεν είναι ει-
σηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, το καταστατικό µπορεί
να προβλέπει ότι, αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό
συµβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κά-
ποιο τόπο, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο, αλλά θα συνε-
δριάσει εξ ολοκλήρου µε συµµετοχή των µετόχων από
απόσταση µε τα ηλεκτρονικά µέσα που προβλέπονται
στο άρθρο 125.

Άρθρο 121
Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συµ-
βούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη γε-
νική συνέλευση µπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν
δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική
συνέλευση µπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ο-
ρίζεται βάσει του στοιχείου θ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόµη και αν ο τε-
λευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη
γενική συνέλευση εταιρειών που έχουν υπαχθεί σε κα-
θεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης µπο-
ρεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός
εκκαθαριστής, αντίστοιχα.

2. Η γενική συνέλευση µπορεί να συγκληθεί και κατό-
πιν αιτήµατος της µειοψηφίας, σύµφωνα µε το άρθρο
141. Δικαίωµα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευ-
σης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας µε αίτησή του
προς τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου. Η συνέ-
λευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό
συµβούλιο εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της
αίτησης, έχει δε ως αντικείµενο ηµερήσιας διάταξης τα
θέµατα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέ-
λευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσµίας αυτής, ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 141.

3. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαµβάνει
τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, τη χρονο-
λογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµε-
ρήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν
δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για
τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µε-
τάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά
τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχοµέ-
νως, και από απόσταση.

4. Προκειµένου για εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες
σε ρυθµιζόµενη αγορά, η πρόσκληση, πέραν των ανα-
γραφοµένων στην προηγούµενη παράγραφο:

α) περιλαµβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για:
αα) τα δικαιώµατα των µετόχων των παραγράφων 2, 3,

6 και 7 του άρθρου 141, µε αναφορά της προθεσµίας ε-
ντός της οποίας µπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωµα, ή ε-
ναλλακτικά, την καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι την ο-
ποία µπορούν τα δικαιώµατα αυτά να ασκηθούν. Λεπτο-
µερείς πληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω δικαιώµατα
και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσι-
µες µε ρητή παραποµπή της πρόσκλησης στο διαδικτυα-
κό τόπο της εταιρείας,
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ψή-

φου µέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία
χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και
τα µέσα και τις µεθόδους που προβλέπονται στο κατα-
στατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128, για να
δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορι-
σµού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και
γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώµατος

ψήφου µε αλληλογραφία ή µε ηλεκτρονικά µέσα, εφό-
σον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόµενα στα
άρθρα 125 και 126,
β) καθορίζει την ηµεροµηνία καταγραφής, όπως αυτή

προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124, επιση-
µαίνοντας ότι µόνο τα πρόσωπα που είναι µέτοχοι κατά
την ηµεροµηνία εκείνη έχουν δικαίωµα συµµετοχής και
ψήφου στη γενική συνέλευση,
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο το

πλήρες κείµενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφά-
σεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου
123, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να λαµβά-
νονται αυτά, και
δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της

εταιρείας, όπου είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες των πα-
ραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123.

5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν
απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευ-
ση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκ-
προσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυ-
τούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη
λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).

Άρθρο 122
Δηµοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρό-
σκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δηµοσιεύεται
είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την η-
µέρα της συνεδρίασης. 

2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δηµοσιεύεται
µε την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει την υπο-
χρέωση της εταιρείας να ενηµερώσει τους µετόχους για
την καταχώριση της πρόσκλησης και µε άλλους τρό-
πους, τη διαδικασία ενηµέρωσης ή και επιπλέον τρόπους
δηµοσίευσης της πρόσκλησης ή αποστολής της στους
µετόχους. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδειξη της τή-
ρησης των διατυπώσεων για την ενηµέρωση των µετό-
χων βαρύνει την εταιρεία.

3. Επί εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµε-
νη αγορά, εκτός από τη δηµοσίευση της πρόσκλησης
στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης δηµο-
σιεύεται µέσα στη προθεσµία της παραγράφου 1 και στο
διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δηµοσιοποιείται µέ-
σα στην ίδια προθεσµία, µε τρόπο που διασφαλίζει την
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ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, µε µέσα
που κατά την κρίση του διοικητικού συµβουλίου θεωρού-
νται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσµατική διάχυ-
ση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως
µε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µε εθνική
και πανευρωπαϊκή εµβέλεια. Η εταιρεία δεν µπορεί να ε-
πιβάλει στους µετόχους ειδική χρέωση για τη δηµοσιο-
ποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέ-
λευσης µε οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους.

4. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δηµοσίευ-
σης της πρόσκλησης, κάθε µέτοχος µε µετοχές µη ει-
σηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά έχει το δικαίωµα να ζη-
τήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει µε ηλεκτρονι-
κό ταχυδροµείο ατοµική πληροφόρηση για επικείµενες
γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν
από την ηµέρα της συνεδρίασης.

Άρθρο 123
Δικαιώµατα µετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

1. Δέκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική γενική συνέ-
λευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των µετόχων της τις
ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της, καθώς
και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συµβουλίου και
των ελεγκτών.

2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκ-
πληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1
αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τό-
πο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοι-
χεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους µετόχους,
εφόσον οι µέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην
εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση
που τα στοιχεία αποστέλλονται µε επιστολή, η αποστο-
λή θα πρέπει, αποδεδειγµένα, να προηγείται κατά πέντε
(5) τουλάχιστον ηµέρες της προβλεπόµενης ελάχιστης
προθεσµίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των
στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
(e-mail) προς εκείνους τους µετόχους που έχουν γνω-
στοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου που διαθέτουν. Αν οι µέτοχοι
δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους
εγκαίρως στην εταιρεία, η ενηµέρωση της παραγράφου
1 αναζητείται από τους ίδιους τους µετόχους κατόπιν
σχετικού τους αιτήµατος προς την εταιρεία.

3. Από την ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης για τη
σύγκληση της γενικής συνέλευσης µέχρι και την ηµέρα
της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση
των µετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής
πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέ-

λευσης,
β) το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµά-

των ψήφου που οι µετοχές ενσωµατώνουν κατά την ηµε-
ροµηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύ-
νολα ανά κατηγορία µετοχών, και
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την

ψήφο µέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον
προβλέπονται, για την ψήφο µε αλληλογραφία και για
την ψήφο µε ηλεκτρονικά µέσα, εκτός αν τα εν λόγω έ-
ντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε µέτοχο.

4. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 3, από
την ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκλη-
ση της γενικής συνέλευσης µέχρι και την ηµέρα της γε-

νικής συνέλευσης, οι εταιρείες των οποίων οι µετοχές
είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, θέτουν στη διά-
θεση των µετόχων τους στην έδρα τους, τα έγγραφα
που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση,
σχέδιο απόφασης για κάθε θέµα της προτεινόµενης ηµε-
ρήσιας διάταξης ή, εφόσον καµία απόφαση δεν έχει προ-
ταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συµβουλίου,
καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι
µέτοχοι, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 141,
αµέσως µετά την παραλαβή τους από την εταιρεία.

5. Οι εταιρείες της παραγράφου 4 αναρτούν τα στοι-
χεία των παραγράφων 3 και 4 στο διαδικτυακό τόπο
τους. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η
πρόσβαση µέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου γ΄
της παραγράφου 3, η εταιρεία σηµειώνει στο διαδικτυα-
κό της τόπο τον τρόπο προµήθειας των σχετικών εντύ-
πων σε έγχαρτη µορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση
σε κάθε µέτοχο που τα ζητεί.

Άρθρο 124
Δικαιούµενοι συµµετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει
κάθε µέτοχος o οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα
αυτή κατά την ηµέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευ-
σης. Μέτοχοι που είναι νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη
γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιού-
νται να µετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογί-
ζονται όµως για το σχηµατισµό της απαρτίας οι µέτοχοι
µε µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου.

2. Εξαιρουµένων των εταιρειών, των οποίων οι µετο-
χές είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά ή είναι άυ-
λες, το καταστατικό µπορεί να εξαρτά τη συµµετοχή στη
γενική συνέλευση από την προηγούµενη κατάθεση των
µετοχών στο ταµείο της εταιρείας, στο Ταµείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυ-
µα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλά-
δα ή σε άλλο κράτος-µέλος και έχει το δικαίωµα να δέ-
χεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα
οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Το καταστατικό
µπορεί ακόµη να προβλέπει ότι οι µετοχές που κατατίθε-
νται, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο δεν θα µπο-
ρούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη
διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

3. Εξαιρουµένων των εταιρειών, των οποίων οι µετο-
χές είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, το κατα-
στατικό µπορεί επίσης να προβλέπει ότι η συµµετοχή
στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούµενη
υποβολή στην εταιρεία των εγγράφων αντιπροσώπευ-
σης ή εκπροσώπησης των µετόχων, ορίζοντας την προ-
θεσµία υποβολής των εγγράφων αυτών.

4. Στο καταστατικό µπορεί ακόµη να προβλέπεται ότι
στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρό-
ντος, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να καταρτί-
ζει και θέτει στη διάθεση των µετόχων, είκοσι τέσσερις
(24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα
των µετόχων που κατέθεσαν τις µετοχές τους και ενδε-
χοµένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπη-
σης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των
µετόχων, τα ονόµατα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων
τους και τον αριθµό των µετοχών και ψήφων κάθε µετό-
χου.

5. Μέτοχοι, που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις
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του καταστατικού που αναφέρονται στις παραγράφους 2
και 3 του παρόντος ή µε την προθεσµία της παραγράφου
4 του άρθρου 128, µετέχουν στη γενική συνέλευση, ε-
κτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συµµετοχή αυτή
για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

6. Στην περίπτωση εταιρειών, οι µετοχές των οποίων
είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, µπορεί να συµ-
µετάσχει στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και
επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη µετοχική ιδιότη-
τα κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από την η-
µέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης
(ηµεροµηνία καταγραφής). Η ως άνω ηµεροµηνία κατα-
γραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επα-
ναληπτικής συνεδρίασης, µε την προϋπόθεση ότι η εξ α-
ναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει πε-
ρισσότερες από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµη-
νία καταγραφής. Αν αυτό δεν συµβαίνει ή αν για την πε-
ρίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δηµο-
σιεύεται νέα πρόσκληση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 130, συµµετέχει στη γενική συνέλευση το
πρόσωπο που έχει τη µετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη
της τρίτης ηµέρας πριν από την ηµέρα της εξ αναβολής
ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη
της µετοχικής ιδιότητας µπορεί να γίνεται µε κάθε νόµι-
µο µέσο και πάντως βάσει ενηµέρωσης που λαµβάνει η
εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον πα-
ρέχει υπηρεσίες µητρώου ή µέσω των συµµετεχόντων
και εγγεγραµµένων διαµεσολαβητών στο κεντρικό απο-
θετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

7. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει διαδικασία
συµµετοχής στη γενική συνέλευση βάσει ηµεροµηνίας
καταγραφής, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 6
και για τις εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες σε ρυθµι-
ζόµενη αγορά. Δεν µπορεί όµως να προβλέπει ότι η µε-
τοχική ιδιότητα πρέπει να υπάρχει σε χρόνο προγενέ-
στερο των πέντε (5) ηµερών που προηγούνται της αρχι-
κής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. 

8. Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει µέρος του µετο-
χικού κεφαλαίου εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
ανώνυµης εταιρείας και το οποίο συµµετέχει ως µέλος
στο διοικητικό συµβούλιο (ΔΣ), της εν λόγω ανώνυµης ε-
ταιρείας δεν µπορεί να έχει δικαίωµα ψήφου στη Γενική
Συνέλευση των µετόχων για την ανάθεση του ελέγχου
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε νόµιµο ελε-
γκτή ή ελεγκτικό γραφείο. 

Άρθρο 125
Συµµετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση 

σε πραγµατικό χρόνο

1. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα
συµµετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση µε ο-
πτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς τη φυ-
σική παρουσία του µετόχου στον τόπο διεξαγωγής της.
Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαµβάνει επαρκή µέτρα
ώστε:
α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του

συµµετέχοντος προσώπου, τη συµµετοχή αποκλειστικά
των προσώπων που δικαιούνται να συµµετέχουν ή να
παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων
124 και 127 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδε-
σης,
β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συµµετέχοντα να

παρακολουθεί µε ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά µέσα
τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη
συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια
της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει ε-
πί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, και
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου

του συµµετέχοντος από απόσταση.
2. Οι µέτοχοι που συµµετέχουν στη γενική συνέλευση

από απόσταση λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό
της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρό-
ντες.

Άρθρο 126
Συµµετοχή στη γενική συνέλευση µε επιστολική ψήφο

1. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα
συµµετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλλη-
λογραφίας ή µε ηλεκτρονικά µέσα, διεξαγόµενης πριν α-
πό τη συνέλευση. Τα θέµατα και τα ψηφοδέλτια µπορεί
να διατίθενται και η συµπλήρωσή τους να γίνεται και η-
λεκτρονικά µέσω διαδικτύου ή σε έντυπη µορφή στην έ-
δρα της εταιρείας.

2. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή µε η-
λεκτρονικά µέσα υπολογίζονται για το σχηµατισµό της
απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψή-
φοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο εί-
κοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνε-
δρίασης.

3. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρεία υιοθετεί δια-
δικασίες για τη συµµετοχή στη γενική συνέλευση από α-
πόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συµµετέ-
χοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, κα-
θώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδε-
σης. 

Άρθρο 127
Παράσταση στη γενική συνέλευση µη µετόχων

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται
και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και οι ε-
λεγκτές της εταιρείας.

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης µπορεί µε ευ-
θύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και
άλλων προσώπων, που δεν έχουν µετοχική ιδιότητα ή
δεν είναι εκπρόσωποι µετόχων, στο µέτρο που τούτο δεν
αντιτίθεται στο εταιρικό συµφέρον. Τα πρόσωπα αυτά
δεν θεωρείται ότι µετέχουν στη συνέλευση για µόνο το
λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασµό παριστάµενου
µετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.

3. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη συµµετοχή
στη γενική συνέλευση µε τα ηλεκτρονικά µέσα που προ-
βλέπονται στο άρθρο 125 και για τα πρόσωπα των παρα-
γράφων 1 και 2.

Άρθρο 128
Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

1. Ο µέτοχος µπορεί να συµµετέχει στη γενική συνέ-
λευση αυτοπροσώπως ή µέσω αντιπροσώπου.

2. Το καταστατικό µπορεί να περιορίζει την ελευθερία
των µετόχων να επιλέγουν αντιπροσώπους τους για τη
συµµετοχή τους στη γενική συνέλευση, αλλά δεν µπορεί
να αποκλείει την διά αντιπροσώπων ενάσκηση των δικαι-
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ωµάτων του µετόχου. Επί εταιρειών, οι µετοχές των ο-
ποίων είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, διατάξεις
του καταστατικού, οι οποίες περιορίζουν είτε την διά α-
ντιπροσώπων ενάσκηση των δικαιωµάτων του µετόχου
είτε την ελευθερία των µετόχων να επιλέγουν αντιπρο-
σώπους τους για τη συµµετοχή τους στη γενική συνέ-
λευση, δεν έχουν ισχύ. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για
περισσότερους µετόχους, µπορεί να ψηφίζει διαφορετι-
κά για κάθε µέτοχο.

3. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία ή
περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισµένο
χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύµφωνα µε τις οδη-
γίες του µετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν µη συµµόρφωση
του αντιπροσώπου µε τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν ε-
πηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέ-
λευσης, ακόµη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν
αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

4. Ο διορισµός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του µετόχου γίνονται εγ-
γράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα και υποβάλλονται στην
εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Επί
εταιρειών, οι µετοχές των οποίων είναι εισηγµένες σε
ρυθµιζόµενη αγορά, ο διορισµός και η ανάκληση ή αντι-
κατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται
εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά µέσα και υποβάλλονται
στην εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν
από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέ-
λευσης. Για την κοινοποίηση του διορισµού και της ανά-
κλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου µε ηλε-
κτρονικά µέσα απαιτείται καταστατική πρόβλεψη, η ο-
ποία πρέπει να µνηµονεύει ρητά και µία τουλάχιστον α-
ποτελεσµατική µέθοδο κοινοποίησης, όπως το ηλεκτρο-
νικό ταχυδροµείο ή άλλη ισοδύναµη. Κάθε µέτοχος µπο-
ρεί να διορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο,
αν ο µέτοχος κατέχει µετοχές εταιρείας, οι οποίες εµ-
φανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασµούς α-
ξιών, ο περιορισµός αυτός δεν εµποδίζει το µέτοχο να ο-
ρίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις µετοχές που
εµφανίζονται στον κάθε λογαριασµό αξιών σε σχέση µε
ορισµένη γενική συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότη-
τας είναι ελεύθερα ανακλητή.

5. Προκειµένου περί εταιρειών, οι µετοχές των οποίων
είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, ο αντιπρόσω-
πος µετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέ-
λευσης, κάθε συγκεκριµένο γεγονός, το οποίο µπορεί να
είναι χρήσιµο στους µετόχους για την αξιολόγηση του
κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συµφέ-
ροντα πλην των συµφερόντων του µετόχου. Κατά την
έννοια της παρούσας παραγράφου µπορεί να προκύπτει
σύγκρουση συµφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:
α) είναι µέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή

άλλο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από
το µέτοχο αυτόν,
β) είναι µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή εν γένει

της διοίκησης της εταιρείας ή µετόχου που ασκεί τον έ-
λεγχο της εταιρείας ή άλλου νοµικού προσώπου ή οντό-
τητας που ελέγχεται από µέτοχο ο οποίος ασκεί τον έ-
λεγχο της εταιρείας,
γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή µετό-

χου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νοµι-
κού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από µέτοχο ο

οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθµού µε ένα α-

πό τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ έως γ΄.
6. Προκειµένου περί εταιρειών, οι µετοχές των οποίων

είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, ο αντιπρόσω-
πος του µετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα
(1) τουλάχιστον έτος, από την ηµεροµηνία της γενικής
συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της τε-
λευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε
χρήση του πληρεξουσίου.

Άρθρο 129
Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται α-
πό την ίδια µε απλή πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση
προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου ή ο
αναπληρωτής του. 

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης µπορεί να επικουρείται
από γραµµατέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται µε τον ί-
διο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της
συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα
και τη νοµιµοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των
πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέµατα σε
ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσµα της τελευ-
ταίας.

3. Η µη εκλογή ή η µη σύννοµη εκλογή προέδρου, κα-
θώς και η µη τήρηση των διατυπώσεων της παραγράφου
2 δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της γενικής
συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώµατα τού-
των.

Άρθρο 130
Απαρτία

1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε-
δριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάτα-
ξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν
µέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχι-
στον του καταβεβληµένου κεφαλαίου.

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέ-
λευση συνέρχεται εκ νέου µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες α-
πό τη χρονολογία της µαταιωθείσας συνεδρίασης, ύστε-
ρα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων
ηµερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική
συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα
επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διάταξης, οσο-
δήποτε και αν είναι το εκπροσωπούµενο σε αυτήν τµήµα
του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση
δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορι-
σθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρία-
σης, µε την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν πέντε (5) του-
λάχιστον ηµέρες ανάµεσα στη µαταιωθείσα συνεδρίαση
και την επαναληπτική.

3. Κατ’ εξαίρεση, προκειµένου για αποφάσεις που α-
φορούν τη µεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη
µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης αυτής, την
επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, την τακτική
αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νό-
µο ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, τη µείω-
ση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρ-
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θρου 49, τη µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,
τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παρά-
ταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή
ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συµβούλιο για
αύξηση του κεφαλαίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που
ορίζεται στο νόµο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει µε
αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκε-
ται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων
της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή α-
ντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες
το ήµισυ (1/2) του καταβεβληµένου κεφαλαίου.

4. Στην περίππτωση της προηγούµενης παραγράφου,
αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η
γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστα-
νται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι εκπροσω-
πούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλη-
µένου κεφαλαίου. Προκειµένου περί εταιρειών µε εισηγ-
µένες µετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να
ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέ-
λευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε α-
παρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυ-
τήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του-
λάχιστον του καταβεβληµένου κεφαλαίου. Νεότερη
πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση
είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτι-
κής συνεδρίασης, µε την προϋπόθεση ότι µεσολαβούν
πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες ανάµεσα στη µαταιωθείσα
συνεδρίαση και την επαναληπτική.

5. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκρι-
µένα θέµατα µεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προ-
βλεπόµενα στις παραγράφους 1, 3, και 4 του παρόντος
άρθρου. Η προβλεπόµενη από το καταστατικό απαρτία
για τα θέµατα της παραγράφου 1 δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κε-
φαλαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 131
Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο
στο καταστατικό και µε την επιφύλαξη της παραγράφου
9 του άρθρου 141, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική
συνέλευση µε φανερή ψηφοφορία µπορεί να αποφασί-
σει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέµα ή και σε όλα τα θέ-
µατα της ηµερήσιας διάταξης θα είναι µυστική. Και στην
περίπτωση αυτή µέτοχος µπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσ-
σεται στην απόφαση που λαµβάνεται για τους σκοπούς
της παραγράφου 3 του άρθρου 137.

2. Δεν επιτρέπεται µυστική ψηφοφορία σε περιπτώ-
σεις παροχής αµοιβών στα µέλη του διοικητικού συµβου-
λίου, καθώς και όπου ο νόµος απαιτεί φανερή ψηφοφο-
ρία ή όταν η ψήφος δίδεται από απόσταση.

Άρθρο 132
Πλειοψηφία

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαµβάνονται
µε απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούµενων σε αυτή
ψήφων.

2. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 λαµβάνονται µε
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπρο-
σωπούνται στη συνέλευση.

3. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι για όλες ή συ-
γκεκριµένες αποφάσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρ-
θρου 130 απαιτούνται µεγαλύτερα ποσοστά από αυτά
που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρό-
ντος.

Άρθρο 133
Αναγγελία του αποτελέσµατος της ψηφοφορίας

1. Το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από
τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης µόλις διαπιστωθεί.

2. Εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη α-
γορά δηµοσιεύουν στο διαδικτυακό τους τόπο, µε ευθύ-
νη του διοικητικού συµβουλίου, τα αποτελέσµατα της
ψηφοφορίας, µέσα σε πέντε (5) ηµέρες το αργότερο από
την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζο-
ντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθµό των µε-
τοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την ανα-
λογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι,
το συνολικό αριθµό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθ-
µό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθµό
των αποχών.

Άρθρο 134
Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων 

της γενικής συνέλευσης

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαµβάνονται κατά
τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται σε περίληψη σε ει-
δικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και
κατάλογος των µετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπρο-
σωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση µετόχου
ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να κα-
ταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώµης του. Ο
πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνη-
θεί την καταχώριση γνώµης, αν αυτή αναφέρεται σε ζη-
τήµατα προφανώς εκτός ηµερήσιας διάταξης ή το περιε-
χόµενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το
νόµο.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συ-

νέλευσης υποβάλλονται στην αρµόδια υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 93.

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους µετόχους
της αντίγραφα πρακτικών γενικών συνελεύσεων ύστερα
από αίτησή τους. Οι µέτοχοι στους οποίους η εταιρεία
αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενι-
κής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώ-
πως ή µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο, µπο-
ρούν να απευθυνθούν στην αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.,
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όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρε-
ούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για
πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Οι τρίτοι που
έχουν έννοµο συµφέρον και οι µη παραστάντες στη γε-
νική συνέλευση µέτοχοι µπορούν να λάβουν αντίγραφα
των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ.,
σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρα-
κτικό ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία. Η α-
ποσβεστική προθεσµία των άρθρων 137 παράγραφος 8
και 138 παράγραφοι 4 και 5 δεν συµπληρώνεται πριν από
την πάροδο µηνός από τη χορήγηση στο µέτοχο του
πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιµη ή η άκυ-
ρη (αντίστοιχα) απόφαση, µε την προϋπόθεση ότι ο µέ-
τοχος ζήτησε το πρακτικό µέσα στην προθεσµία.

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφά-
σεις της γενικής συνέλευσης έλαβαν χώρα την ηµερο-
µηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Άρθρο 135
Λήψη αποφάσεων µε ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνα-
τόν να λαµβάνονται από τους µετόχους χωρίς συνεδρία-
ση, σύµφωνα µε τη διαδικασία και τους όρους του παρό-
ντος, αν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Οι µετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγµένες σε

ρυθµιζόµενη αγορά.
β) Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα του παρό-

ντος άρθρου και προσδιορίζει τις αποφάσεις που µπο-
ρούν να ληφθούν µε τον τρόπο αυτό. Αποφάσεις επί θε-
µάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης δεν µπορούν να
ληφθούν µε τη διαδικασία του παρόντος άρθρου.
γ) Όλοι οι µέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία

τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους.
δ) Μειοψηφία του ενός πέµπτου (1/5) του κεφαλαίου

δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης µε τη διαδικασία
του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί
στο διοικητικό συµβούλιο µέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώ-
ρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συµβου-
λίου, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.

2. Αποφάσεις των µετόχων χωρίς συνεδρίαση λαµβά-
νονται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συµβουλίου
προς τους µετόχους για λήψη συγκεκριµένης απόφασης
χωρίς συνεδρίαση και αποδοχή της πρότασης από την
πλειοψηφία των µετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά
περίπτωση από το νόµο και το καταστατικό. Οι διατάξεις
περί απαρτίας δεν εφαρµόζονται και η πλειοψηφία υπο-
λογίζεται επί του συνόλου των µετοχών που έχουν δι-
καίωµα ψήφου. Δικαίωµα συµµετοχής στη λήψη απόφα-
σης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν
τη µετοχική ιδιότητα κατά το χρόνο αποστολής της πρό-
τασης από το διοικητικό συµβούλιο µε το σύνολο των δι-
καιωµάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό.

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του διοικητικού
συµβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους µετόχους στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην

εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης πρέπει να γίνει την
ίδια ηµέρα για όλους τους µετόχους. Η πρόταση περι-
λαµβάνει το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαί-
ες επεξηγήσεις του διοικητικού συµβουλίου, τον τρόπο
µε τον οποίο οι µέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην
εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική
προθεσµία απάντησης των µετόχων, η οποία δεν µπορεί
να είναι µικρότερη των επτά (7) ηµερών ούτε µεγαλύτε-
ρη των τριάντα (30) ηµερών από την ηµέρα αποστολής
της πρότασης. Η προθεσµία ισχύει για όλους τους µετό-
χους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο έγγραφο ή
στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους µετόχους
κατά το νόµο.

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελή-
φθη πριν παρέλθει η προθεσµία των σαράντα οκτώ (48)
ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων
των µετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα. Δήλω-
ση µετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία µετά τον
προβλεπόµενο χρόνο απάντησης δε λαµβάνεται υπόψη.
Οι δηλώσεις των µετόχων είναι µη ανακλητές. Το βάρος
της απόδειξης της υιοθέτησης ή µη της πρότασης και
του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το διοικητικό συµ-
βούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνω-
στοποιήσει σε όλους τους µετόχους το αποτέλεσµα της
διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η
διαδικασία αυτή.

5. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται µε το παρόν άρθρο
καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύµφωνα µε το
άρθρο 134.

6. Εντός τριών (3) ηµερών από την κατά την παράγρα-
φο 2 πρόταση του διοικητικού συµβουλίου, οι µέτοχοι
µπορούν να ζητούν από το διοικητικό συµβούλιο διευκρι-
νίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας,
στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική
εκτίµηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι
πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
όλων των µετόχων µέσα σε δύο (2) ηµέρες από τη λήψη
της αίτησης.

Άρθρο 136
Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

1. Στις εταιρείες των οποίων οι µετοχές δεν είναι ει-
σηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, η κατάρτιση και υπο-
γραφή πρακτικού από όλους τους µετόχους ή τους αντι-
προσώπους τους ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέ-
λευσης. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι µέτοχοι ή
οι αντιπρόσωποί τους συµφωνούν να αποτυπωθεί πλειο-
ψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση.
Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους µετό-
χους µε αναφορά των τυχόν µειοψηφούντων.

2. Οι υπογραφές των µετόχων ή των αντιπροσώπων
τους µπορούν να αντικαθίστανται µε ανταλλαγή µηνυµά-
των µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e-mail) ή άλλα ηλε-
κτρονικά µέσα, αν τούτο προβλέπεται στο καταστατικό.

3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο
βιβλίο πρακτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 134.

4. Το βάρος της απόδειξης της συνδροµής των προϋ-
ποθέσεων λήψης απόφασης, σύµφωνα µε το παρόν άρ-
θρο και του χρόνου της απόφασης φέρει η εταιρεία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 137
Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139, απόφα-
ση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε µε τρόπο που
δεν είναι σύµφωνος µε το νόµο ή το καταστατικό, ακυ-
ρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφά-
σεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν είχε νό-
µιµα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

2. Ακυρώσιµη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: 
α) χωρίς να παρασχεθούν οφειλόµενες πληροφορίες,

που αφορούν το θέµα της ληφθείσας απόφασης, και ζη-
τήθηκαν κατά το άρθρο 141 από µετόχους, οι οποίοι ζη-
τούν την ακύρωση της απόφασης, σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 3, ή 
β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, µε

τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.
3. Η ακύρωση µπορεί να ζητηθεί µε αγωγή από οποιον-

δήποτε µέτοχο, κάτοχο µετοχών που εκπροσωπούν τα
δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη
στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύ-
ρωση µπορεί να ζητήσει και κάθε µέλος του διοικητικού
συµβουλίου ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, αν παρί-
σταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 7 διορί-
ζει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµ-
φέρον, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ει-
δικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δί-
κης. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, την ακύρω-
ση µπορούν να ζητήσουν µόνο οι µέτοχοι που ζήτησαν
τις πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό
(1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου.

4. Μέτοχοι, που δεν µπορούν να ζητήσουν την ακύρω-
ση επειδή δεν έχουν το απαιτούµενο ποσοστό µετοχών,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3, µπορούν
να αξιώσουν από την εταιρεία αποκατάσταση της ζηµίας
που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση
λήφθηκε µε τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε το νόµο ή
το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας της
πλειοψηφίας ή από γενική συνέλευση που δεν συγκλή-
θηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόµιµα ή εξαιτίας του γεγονό-
τος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίω-
ση αποζηµίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι µέ-
τοχοι και αν ακόµη η απόφαση ακυρώθηκε.

5. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν µπορεί να
ακυρωθεί εξαιτίας: 
α) συµµετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το

δικαίωµα αυτό, εκτός αν η συµµετοχή τους ήταν αποφα-
σιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν
αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, 
β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί µέρους ψήφων, εκτός

αν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη
πλειοψηφίας, 
γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πληµµελειών τήρησης του

σχετικού πρακτικού, εκτός αν για τους λόγους αυτούς
δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόµενο της α-
πόφασης, 
δ) ελαττώµατος της απόφασης του διοικητικού συµ-

βουλίου, µε την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση,

εκτός αν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και ε-
παρκής πληροφόρηση των µετόχων, 
ε) µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης των άρθρων 122

παράγραφοι 4, 123 παράγραφοι 3 και 4, 128 και 129.
6. Δεν µπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της γενικής

συνέλευσης που έχουν ως αντικείµενο την έκδοση τίτ-
λων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθµιζόµενη αγορά
ή σε ΠΜΔ. Μέτοχος που δεν παρέστη στη συνέλευση ή
αντιτάχθηκε στην απόφαση και θίγεται από αυτήν, µπο-
ρεί να αξιώσει από την εταιρεία αποκατάσταση της ζη-
µίας που υπέστη εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 4. Δεν µπορούν να ακυρωθούν α-
ποφάσεις της γενικής συνέλευσης, τις οποίες η τελευ-
ταία επικύρωσε µε νεότερη απόφασή της, διορθώνοντας
ή αποκαθιστώντας την πληµµέλεια που αποτελούσε το
λόγο της ακυρωσίας. Στην περίπτωση αυτή τρίτοι δικαι-
ούνται να ζητήσουν από την εταιρεία τα έξοδα της δίκης
ακύρωσης, στα οποία υποβλήθηκαν, καθώς και την απο-
κατάσταση της ζηµίας που υπέστησαν λόγω της επικύ-
ρωσης.

7. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συ-
νέλευσης εκδικάζεται από το µονοµελές πρωτοδικείο
της έδρας της εταιρείας.

8. Η αγωγή της παραγράφου 7 στρέφεται κατά της ε-
ταιρείας και ασκείται µέσα σε προθεσµία τεσσάρων (4)
µηνών από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υπο-
βάλλεται σε δηµοσιότητα, από την καταχώρισή της στο
Γ.Ε.ΜΗ.. Εντός της ίδιας προθεσµίας ασκείται και η αγω-
γή αποζηµίωσης της παραγράφου 4.

9. Οι ενάγοντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι,
τόσο κατά την άσκηση της αγωγής όσο και κατά το χρό-
νο κατάθεσης των προτάσεων, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 237 ΚΠολΔ, έχουν τις µετοχές που
τους παρέχουν το δικαίωµα να ασκήσουν την αγωγή. Αν
µετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες µέτοχοι µε-
ταβιβάσουν όλες τις µετοχές ή µέρος τούτων, ώστε κατά
το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων να µην συγκεντρώ-
νουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 3, οι ενάγο-
ντες µέτοχοι µπορούν να ζητήσουν µε τις προτάσεις
τους αποζηµίωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 4.

10. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων.
Το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να λάβει τα µέτρα
που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την
ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δε θίγονται τα δικαιώµατα
τρίτων που αποκτήθηκαν µε απόφαση που ακυρώθηκε ή
µε πράξη που διενεργήθηκε µε βάση την απόφαση αυτή,
εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από βαριά αµέ-
λεια το ελάττωµα της απόφασης.

11. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ασφαλιστικά µέ-
τρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην περίπτω-
ση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί µέσα σε δεκαπέντε
(15) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης που διέταξε
τα ασφαλιστικά µέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά µέ-
τρα αίρονται αυτοδικαίως. Το ίδιο συµβαίνει και στην πε-
ρίπτωση που η αγωγή ασκηθεί µετά την πάροδο της προ-
θεσµίας της παραγράφου 8. Το δικαστήριο µπορεί να
διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της α-
πόφασης. Το δικαστήριο µπορεί να υποχρεώσει τους αι-
τούντες σε παροχή εγγύησης, σταθµίζοντας την ανάγκη
προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζηµία
της εταιρείας που µπορεί να προκληθεί από την αναστο-
λή αυτή.

47



12. Η ακυρωσία απόφασης δεν εµποδίζει την καταχώ-
ριση της τελευταίας στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η αγωγή ακύρωσης α-
πόφασης της γενικής συνέλευσης, που έχει καταχωρι-
σθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθµού
δικαιοδοσίας που απαγγέλλει την ακύρωσή της και η δι-
καστική απόφαση µε την οποία διατάσσονται ασφαλιστι-
κά µέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε
δηµοσιότητα.

Άρθρο 138
Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενι-
κής συνέλευσης ή το περιεχόµενο της απόφασής της εί-
ναι αντίθετο στο νόµο ή το καταστατικό, η απόφαση εί-
ναι άκυρη.

2. Με την επιφύλαξη του προηγούµενου άρθρου, θεω-
ρείται ότι συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, αν υπήρξε
πρόσκλησή της προερχόµενη από την εταιρεία και περιέ-
χουσα τουλάχιστον ένδειξη της ηµεροµηνίας και του τό-
που της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δη-
µοσιεύθηκε κατά τον νόµο και το καταστατικό. Ως προ-
ερχόµενη από την εταιρεία θεωρείται η πρόσκληση όταν
έχει γίνει από το διοικητικό συµβούλιο ή µέλος του ή και
από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 και
της παραγράφου 1 του άρθρου 141.

3. Η προβολή ακυρότητας εκ µέρους µετόχου λόγω
έλλειψης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης δεν είναι
επιτρεπτή, αν ο µέτοχος αυτός µεταγενέστερα δήλωσε
προς την εταιρεία εγγράφως ή µε δήλωσή του στα πρα-
κτικά, ότι η γενική συνέλευση συνεδρίασε νοµίµως.

4. Η ακυρότητα µπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσω-
πο, µέτοχο ή τρίτο, που έχει έννοµο συµφέρον, δικαστι-
κά ή µε ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την ε-
ταιρεία, µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους από τη λήψη
της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δηµο-
σιότητα, από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η προβο-
λή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκρι-
µένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο, που, κατά την
άποψη του δηλούντος, προκαλεί την ακυρότητα. Σε πε-
ρίπτωση που µε τροποποίηση του καταστατικού ο σκο-
πός της εταιρείας καθίσταται παράνοµος ή αντικείµενος
στη δηµόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση
προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού
δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε
προθεσµία.

5. Κατ’ εξαίρεση, δεν µπορεί να προβληθεί η ακυρότη-
τα αποφάσεων µε αντικείµενο την έκδοση τίτλων που
πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθµιζόµενη αγορά ή σε
ΠΜΔ, µετά την έναρξη διαπραγµάτευσης των τίτλων
που προκύπτουν από την απόφαση ή, σε περίπτωση έκ-
δοσης τίτλων µε δικαίωµα προτίµησης, µετά την αποκο-
πή του δικαιώµατος προτίµησης. Μέσα στην προθεσµία
της παραγράφου 4 κάθε πρόσωπο που θίγεται από την α-
πόφαση µπορεί να αξιώσει από την εταιρεία αποκατά-
σταση της ζηµίας που υπέστη. Ο περιορισµός της παρού-
σας παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που από
την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων
αναγκαστικού δικαίου.

6. Η ακυρότητα µπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγ-
γελτα από το δικαστήριο, µέσα στην προθεσµία της πα-
ραγράφου 4.

7. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ασφαλιστικά µέ-
τρα και πριν από την άσκηση της αγωγής που έχει ως αί-
τηµα την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της γε-
νικής συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέ-
πει να ασκηθεί µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την
έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά µέ-
τρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά µέτρα αίρονται αυτοδι-
καίως. Το ίδιο συµβαίνει και στην περίπτωση που η αγω-
γή ασκηθεί µετά την πάροδο της προθεσµίας της παρα-
γράφου 4. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει και την προ-
σωρινή αναστολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστή-
ριο µπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγ-
γύησης, σταθµίζοντας την ανάγκη προστασίας των αι-
τούντων την αναστολή και τη ζηµία της εταιρείας που
µπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

8. Η αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας από-
φασης της γενικής συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί
στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθµού δικαι-
οδοσίας που αναγνωρίζει την ακυρότητά της και η δικα-
στική απόφαση µε την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά
µέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται σε δη-
µοσιότητα.

Άρθρο 139
Ανυπόστατες αποφάσεις

1. Οι διατάξεις των άρθρων 137 και 138 δεν εφαρµόζο-
νται στις ανυπόστατες αποφάσεις.

2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν στη ψηφοφο-
ρία συµµετέχουν πρόσωπα, τα οποία στο σύνολό τους:
α) δεν είχαν µετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δι-
καίωµα ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν µετοχική ι-
διότητα.

Άρθρο 140
Ελαττώµατα αποφάσεων που λαµβάνονται 

µε άλλο τρόπο

1. Στις αποφάσεις που λαµβάνονται χωρίς συνεδρία-
ση, σύµφωνα µε το άρθρο 135, οι διατάξεις για την ακυ-
ρωσία και την ακυρότητα των αποφάσεων της γενικής
συνέλευσης των άρθρων 137 και 138 εφαρµόζονται ανα-
λόγως.

2. Στην περίπτωση προσυπογραφής πρακτικού, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 136, η απόφαση είναι ανυπόστατη, αν
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής. Α-
πόφαση που λαµβάνεται µε τον τρόπο αυτόν και αντίκει-
ται στο νόµο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Οι παράγρα-
φοι 4 έως 8 του άρθρου 138 εφαρµόζονται αναλόγως.

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άρθρο 141
Συλλογικά και ατοµικά δικαιώµατα µειοψηφίας

1. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικο-
στό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, το διοικητικό
συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συ-
νέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης
αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από
σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδο-
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σης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συµβου-
λίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας
διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το δι-
οικητικό συµβούλιο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την
επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται
από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της εταιρείας,
µε απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη δια-
δικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή
ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς
και η ηµερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται
µε ένδικα µέσα. Το διοικητικό συµβούλιο συγκαλεί τη γε-
νική συνέλευση, σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις ή κά-
νει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι
αιτούντες µέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνα-
τότητα.

2. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικο-
στό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, το διοικητικό
συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διά-
ταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρό-
σθετα θέµατα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικη-
τικό συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν
από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει
να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του
διοικητικού συµβουλίου, κατά το άρθρο 122, επτά (7)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε
εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά,
η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην η-
µερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από
σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση
και η αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται
κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούµενη ηµερήσια διά-
ταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία
της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διά-
θεση των µετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας,
µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει
υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Τόσο σε εταιρείες
µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά όσο και
σε εταιρείες χωρίς µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη
αγορά, αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτού-
ντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της
γενικής συνέλευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 και
να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα
στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, µε δα-
πάνη της εταιρείας.

3. Σε εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη
αγορά, µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)
του καταβεβληµένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωµα να υ-
ποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέµατα που περιλαµ-
βάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρηµένη ηµερή-
σια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέ-
πει να περιέλθει στο διοικητικό συµβούλιο επτά (7) του-
λάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής
συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διά-
θεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 3
του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από
την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης.

4. Το διοικητικό συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να
προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάτα-
ξη ούτε στη δηµοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών µαζί µε
αιτιολόγηση και µε σχέδια αποφάσεων που υποβάλλο-
νται από τους µετόχους, σύµφωνα µε τις παραγράφους

2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόµενο αυτών έρχεται
προφανώς σε αντίθεση µε το νόµο ή τα χρηστά ήθη.

5. Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το
ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, ο
πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µία
µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευ-
ση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζο-
ντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορί-
ζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπο-
ρεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ηµέρες από
τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή
γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης
και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµο-
σίευσης της πρόσκλησης των µετόχων. Στη συνέλευση
αυτή µπορούν να µετέχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµέ-
νων των σχετικών διατυπώσεων συµµετοχής. Επί εται-
ρειών µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά, ι-
σχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124.

6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υ-
ποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλή-
ρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό
συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευ-
ση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υ-
ποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι σχε-
τικές µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Υποχρέωση
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές
πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της
εταιρείας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσε-
ων. Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το έ-
να εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, το δι-
οικητικό συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γε-
νική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κα-
τά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος
του διοικητικού συµβουλίου ή τους διευθυντές της εται-
ρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά α-
πό οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της εταιρείας µε αυ-
τούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό
συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφο-
ριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφε-
ται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων
στο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 ή
80. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοι-
κητικό συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτή-
σεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο.

7. Ύστερα από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το
ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου κεφαλαίου η ο-
ποία υποβάλλεται στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία
της παραγράφου 6, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεού-
ται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσια-
κή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συµβούλιο
µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για α-
ποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περι-
στάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο δι-
οικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τα άρθρα 79 ή 80, εφό-
σον τα αντίστοιχα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έ-
χουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρ-
κή. 

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του πα-
ρόντος, τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της
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αιτιολογίας άρνησης εκ µέρους του διοικητικού συµβου-
λίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικα-
στήριο µε απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικα-
σία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση το
δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις
πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλ-
λεται µε ένδικα µέσα.

9. Ύστερα από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το
ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, η
ψηφοφορία σε κάποιο θέµα ή θέµατα της ηµερήσιας διά-
ταξης ενεργείται µε φανερή ψηφοφορία.

10. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, υπο-
βαλλόµενη κατά πάντα χρόνο, το διοικητικό συµβούλιο
οφείλει µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες να πληροφορήσει το
µέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κα-
τηγορίες των µετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθµό
των µετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνοµιούχων, µε
τα δικαιώµατα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και
τις τυχόν δεσµευµένες µετοχές, τόσο κατά τον αριθµό
τους όσο και τους περιορισµούς που προβλέπονται. Ο
µέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες
και τι είδους µετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προ-
κύπτουν από το βιβλίο µετόχων. Αν οι παραπάνω πληρο-
φορίες είναι ήδη αναρτηµένες στο διαδικτυακό τόπο της
εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει ό-
µως να υποδειχθεί στο µέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο
µπορεί να τις αναζητήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν
εφαρµόζεται στις εταιρείες µε εισηγµένες µετοχές σε
ρυθµιζόµενη αγορά.

11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστα-
σία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και µε την
προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε µέ-
τοχος µπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των
µετόχων της εταιρείας, µε ένδειξη του ονοµατεπωνύ-
µου, της διεύθυνσης και του αριθµού µετοχών κάθε µε-
τόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πί-
νακα µετόχους που κατέχουν µέχρι ένα εκατοστό (1%)
του κεφαλαίου.

12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι
αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχι-
κή τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου
10, τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την ά-
σκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη απο-
τελεί και η κατάθεση των µετοχών τους, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124. Προ-
κειµένου για εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµι-
ζόµενη αγορά, η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας µπο-
ρεί να γίνεται µε κάθε νόµιµο µέσο και πάντως βάσει ε-
νηµέρωσης που λαµβάνει η εταιρεία από το κεντρικό α-
ποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες µητρώου,
ή µέσω των συµµετεχόντων και εγγεγραµµένων διαµε-
σολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλ-
λη περίπτωση.

13. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει, όχι όµως πέραν
του µισού, τα ποσοστά του καταβεβληµένου κεφαλαίου,
που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωµάτων, σύµ-
φωνα µε το παρόν άρθρο.

Άρθρο 142
Αίτηση έκτακτου ελέγχου

1. Δικαίωµα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρεί-
ας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της

εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:
α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το έ-

να εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβληµένου κε-
φαλαίου.
β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειµένου περί εται-

ρειών, των οποίων οι µετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισα-
χθεί σε ρυθµιζόµενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει
αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυ-
ψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάµενων µετοχών.

2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν
πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις
του νόµου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφά-
σεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αί-
τηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται µέσα σε τρία (3) έ-
τη από την έγκριση των χρηµατοοικονοµικών καταστά-
σεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι κα-
ταγγελλόµενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα
πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου κεφαλαίου, δικαιού-
νται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της ε-
ταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και µε
βάση συγκεκριµένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η
διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως ε-
πιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατι-
κό µπορεί να µειώσει, όχι όµως πέραν του µισού, το πο-
σοστό του καταβεβληµένου κεφαλαίου που απαιτείται
για την άσκηση του δικαιώµατος της παρούσας παρα-
γράφου.

4. Το δικαστήριο µπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση
των αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο, σύµ-
φωνα µε τα άρθρα 79 ή 80, δεν δικαιολογεί την αίτηση
των µετόχων µε βάση το παρόν άρθρο.

5. Επί του δικαιώµατος των µετόχων να ζητήσουν τον
έλεγχο εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 11
και 12 του άρθρου 141.

Άρθρο 143
Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου

1. Το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια του έκτακτου
ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή λογιστή
ή ελεγκτική εταιρεία.

2. Το δικαστήριο, εκτιµώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτε-
ρα το µέγεθος της εταιρείας, τις καταγγελλόµενες πρά-
ξεις και τις αναµενόµενες ελεγκτικές εργασίες, µπορεί,
αντί για ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία,
να διορίσει ως ελεγκτές κατόχους άδειας Λογιστή Φο-
ροτεχνικού Α΄ τάξης του ν. 2515/1997 (Α΄ 154), οι οποί-
οι είναι µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου. Για την α-
ξιολόγηση της νοµιµότητας ή της χρηστότητας της δια-
χείρισης, το δικαστήριο µπορεί να ορίσει ως πρόσθετους
ελεγκτές και άλλα πρόσωπα µε ειδικές προς τούτο γνώ-
σεις. Αν δεν ορίσει κάτι άλλο η απόφαση του δικαστηρί-
ου, οι διοριζόµενοι ελεγκτές έχουν τα δικαιώµατα πλη-
ροφόρησης και το καθήκον εχεµύθειας, που έχουν και οι
τακτικοί ελεγκτές.

3. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση του δικαστηρίου ορί-
ζει και την αµοιβή των ελεγκτών, η οποία καταβάλλεται
από τον αιτούντα µετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Το
δικαστήριο όµως µπορεί να επιρρίψει στην εταιρεία το
σύνολο ή µέρος της αµοιβής των ελεγκτών ή να ορίσει
ότι ο αιτών θα την προκαταβάλει και θα την αναζητήσει
από την εταιρεία. Η αµοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση
µετά τη διενέργεια του ελέγχου, µε αίτηση του ελεγκτή
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ή του βαρυνόµενου µε την καταβολή της.
4. Οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση,

να περατώσουν το έργο που τους ανατέθηκε και να υπο-
βάλουν την έκθεσή τους στην ελεγχόµενη εταιρεία και
στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο. Το διοικητικό συµ-
βούλιο υποχρεούται να θέσει υπόψη των µετόχων την
έκθεση των ελεγκτών το αργότερο στην αµέσως επόµε-
νη γενική συνέλευση. Αν η ελεγχόµενη εταιρεία έχει µε-
τοχές ή άλλους τίτλους που έχουν εισαχθεί σε ρυθµιζό-
µενη αγορά ή ΠΜΔ, ή έχουν αποτελέσει αντικείµενο δη-
µόσιας προσφοράς, στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαί-
ου είτε διάθεσης υφιστάµενων µετοχών, η έκθεση πρέ-
πει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Αν οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις που τιµωρού-
νται ποινικά, οφείλουν να υποβάλουν την έκθεσή τους
και στην αρµόδια εισαγγελική Αρχή.

5. Το δικαστήριο µπορεί να τάξει προθεσµία για τη διε-
νέργεια του ελέγχου, καθώς και να αντικαταστήσει τους
ελεγκτές που διορίσθηκαν.

Άρθρο 144
Ενώσεις µετόχων

1. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας του παρόντος νόµου
µπορούν να ασκηθούν και από ενώσεις µετόχων, στο ό-
νοµά τους αλλά για λογαριασµό των µελών τους, αν τα
µέλη τους έχουν τον εκάστοτε απαιτούµενο για την ά-
σκηση των δικαιωµάτων αριθµό µετοχών. Ως δικαιώµατα
µειοψηφίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου δεν
θεωρούνται και τα δικαιώµατα που µπορούν να ασκη-
θούν από κάθε µέτοχο.

2. Οι ενώσεις µετόχων µπορούν να συσταθούν από µε-
τόχους µίας ή περισσότερων συγκεκριµένων εταιρειών,
έχουν τη µορφή σωµατείου, διεπόµενου από τις διατά-
ξεις του παρόντος άρθρου και του Αστικού Κώδικα και α-
ποκτούν νοµική προσωπικότητα µε την εγγραφή τους
στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών του άρθρου 10 του
ν. 2251/1994 (Α΄ 191). Ένα µήνα πριν από την άσκηση
των παραπάνω δικαιωµάτων, η ένωση πρέπει να έχει
γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό
της στην εταιρεία, της οποίας µέτοχοι είναι τα µέλη της.
Στη δήλωση άσκησης του δικαιώµατος πρέπει να αναφέ-
ρονται τα ονόµατα των µετόχων, για λογαριασµό των ο-
ποίων ασκείται το δικαίωµα.

3. Οι παραπάνω ενώσεις µπορούν επίσης να παρέχουν
µέσω διαδικτύου πληροφορίες σε σχέση µε τα δικαιώµα-
τα που έχουν οι µέτοχοι και οι επενδυτές στις εταιρείες,
για τις οποίες έχουν συσταθεί και να παρέχουν δυνατό-
τητα επώνυµης συνεννόησης µεταξύ τούτων για την ά-
σκηση των δικαιωµάτων τους κατά την παράγραφο 1 εν
όψει συγκεκριµένης γενικής συνέλευσης των εταιρειών
αυτών.

4. Τα ζητήµατα της άσκησης των δικαιωµάτων, ιδίως
της τυχόν προηγούµενης διαβούλευσης των µελών της
ένωσης, της παροχής πληροφοριών, της ενδεχόµενης α-
νάγκης προηγούµενης ειδικότερης εντολής ή ανάκλη-
σης της τελευταίας, ρυθµίζονται από το καταστατικό της
ένωσης. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ορί-
ζεται ειδικότερα ο τρόπος λειτουργίας των ενώσεων αυ-
τών.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 145
Εφαρµοζόµενες διάταξεις

Οι ετήσιες και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις της ανώνυµης εταιρείας καταρτίζονται, ελέγ-
χονται και εγκρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 4308/2014 και σύµφωνα µε κάθε άλλη ειδική διάταξη
που ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά.

Άρθρο 146
Διενέργεια απογραφής – Γλώσσα βιβλίων – 

Εταιρική χρήση

1. Κατά την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία ο-
φείλει να ενεργήσει την κατά το άρθρο 9 του Εµπορικού
Νόµου (Α΄ 206/1910) και τις διατάξεις του ν. 4308/2014
απογραφή, εκτός αν απαλλάσσεται από το νόµο. Την ί-
δια υποχρέωση υπέχει και στο τέλος κάθε εταιρικής χρή-
σης.

2. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται
στην ελληνική γλώσσα, εκτός αν επιτρέπεται η τήρησή
τους και σε άλλη γλώσσα.

3. Η εταιρική χρήση δεν µπορεί να εκτείνεται σε διά-
στηµα µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών.

Άρθρο 147
Υπογραφή ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

1. Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη από-
φαση επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων που έ-
χουν καταρτιστεί από το διοικητικό συµβούλιο, πρέπει
να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και
συγκεκριµένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συµ-
βουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή ε-
ντεταλµένο σύµβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρ-
χει τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε ε-
κείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα µέλος του διοι-
κητικού συµβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κα-
τά νόµο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιηµένο από το Οικο-
νοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης
για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.

2. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας α-
πό πλευράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέ-
τουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέ-
λευση.

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει
περίπτωση σύµφωνα µε το άρθρο 152, η δήλωση εταιρι-
κής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το διοικητικό συµ-
βούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέ-
ρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου.

4. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
και η ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέ-
χει περίπτωση, η ενοποιηµένη δήλωση εταιρικής διακυ-
βέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσω-
πα που δεσµεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει,
καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.
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Άρθρο 148
Έγκριση ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

Οι ετήσιες και οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση της
εταιρείας που τις συνέταξε.

Άρθρο 149
Δηµοσίευση χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

και έκθεσης διαχείρισης

1. Οι ανώνυµες εταιρείες δηµοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: 
α) τις νόµιµα εγκεκριµένες από την τακτική γενική συ-

νέλευση ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, 
β) την έκθεση διαχείρισης και 
γ) τη γνώµη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελε-

γκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, µέσα σε είκοσι (20) η-
µέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συ-
νέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραρα-
γράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94) απαιτείται γνώµη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ε-
λεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις
και η έκθεση διαχείρισης δηµοσιεύονται µε τη µορφή και
το περιεχόµενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής
λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πι-
στοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλή-
ρες κείµενο της έκθεσης ελέγχου.

2. Οι πολύ µικρές ανώνυµες εταιρείες, εκτός από τις ε-
ταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δηµόσιου εν-
διαφέροντος κατά την έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του
ν. 4308/2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δηµο-
σίευσης της έκθεσης διαχείρισης.

3. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στην
ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης και στη γνώµη του ορ-
κωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, ό-
που απαιτείται, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις πε-
ρί δηµοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι προθε-
σµίες της παραγράφου 1.

4. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υ-
ποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 απαιτείται γνώµη ορκωτού ελεγκτή λογιστή
ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές κα-
ταστάσεις υποβάλλονται στη δηµοσιότητα, που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 3, µε τη µορφή και το περιεχόµε-
νο, µε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συ-
ντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές
έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώµης,
το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολο-
γείται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, ε-
κτός αν αυτό προκύπτει από το δηµοσιευµένο σχετικό
πιστοποιητικό ελέγχου.

5. Η δηµοσιότητα των ετήσιων οικονοµικών καταστά-
σεων των πιστωτικών ιδρυµάτων πραγµατοποιείται, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

6. Για τη δηµοσίευση των ενοποιηµένων οικονοµικών
καταστάσεων (ενοποιηµένων λογαριασµών) των πιστω-
τικών ιδρυµάτων εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις
των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.

7. Οι ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστά-
σεις και εκθέσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οποί-
ων υποκαταστήµατα κατά την έννοια της περίπτωσης 17
της παρ. 1 του του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ)
575/2013 της 26ης Ιουνι�ου 2013 σχετικα� µε τις απαιτή-

σεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και
επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 648/2012 (ΕΕ L 176/1), είναι εγκατεστη-
µένα στην Ελλάδα, δηµοσιεύονται και στην Ελλάδα, µε-
ταφρασµένες στην ελληνική γλώσσα. Η δηµοσιότητα
πραγµατοποιείται, σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρα-
γράφων 5 και 6.

8. Οι συντεταγµένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµα-
τοοικονοµικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριµένες ετή-
σιες οικονοµικές καταστάσεις και οι εγκεκριµένες ετή-
σιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και
οι λοιπές προβλεπόµενες από το νόµο εκθέσεις των ε-
ταιρειών:
α) δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόµενα στο

άρθρο 13 και στο παρόν άρθρο,
β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και πα-

ραµένουν προσβάσιµες για χρονικό διάστηµα δύο (2)
τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευσή τους και
γ) εφόσον πρόκειται για εταιρείες µε µετοχές ή άλλες

κινητές αξίες τους εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά ή
ΜΠΔ, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

9. Αν οι ανώνυµες εταιρείες, που συντάσσουν οικονο-
µικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α., δηµοσιο-
ποιούν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοι-
χεία, τα δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να είναι εκεί-
να που προκύπτουν από την εφαρµογή των Δ.Π.Χ.Α. µε
την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονοµικών ή πρόσθε-
των λογιστικών στοιχείων που τυχόν απαιτούνται από
άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων
οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες και σε εκτός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Η
ευθύνη για τη συµµόρφωση µε τη διάταξη αυτή βαρύνει
το διοικητικό συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας.

Άρθρο 150
Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου

1. Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας υποχρεούται
κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική
συνέλευση έκθεση διαχείρισης.

2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει πραγµατική α-
πεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστη-
ριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και πε-
ριγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων
που αντιµετωπίζει.
β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπηµένη και ολο-

κληρωµένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων
των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της,
κατάλληλη για την κλίµακα και την πολυπλοκότητα της
εταιρείας.
γ) Στο βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση της ε-

ξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η
ανάλυση αυτή περιλαµβάνει τόσο χρηµατοοικονοµικούς
όσο και, όπου ενδείκνυται, µη χρηµατοοικονοµικούς βα-
σικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση µε το συ-
γκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµέ-
νων πληροφοριών σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργα-
σιακά θέµατα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθε-
ση διαχείρισης περιλαµβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφο-
ρές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγρά-
φονται στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης: 
α) την προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας, 
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β) τις δραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανά-
πτυξης,
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ι-

δίων µετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 50,
δ) την ύπαρξη υποκαταστηµάτων της εταιρείας και
ε) σε σχέση µε τη χρήση χρηµατοπιστωτικών µέσων α-

πό την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστικής σηµασίας
για την εκτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού, της οικονοµικής κατάστασης και του λογα-
ριασµού αποτελεσµάτων χρήσης:
αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον

αφορά τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου,
συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής της για την αντι-
στάθµιση κάθε σηµαντικού τύπου προβλεπόµενης συ-
ναλλαγής για την οποία εφαρµόζεται λογιστική αντι-
στάθµισης και
ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο µεταβολής

των τιµών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευ-
στότητας και στον κίνδυνο ταµειακών ροών.

4. Οι πολύ µικρές ανώνυµες εταιρείες, εκτός από τις α-
νώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δη-
µόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµα-
τος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251), εξαιρούνται από την υ-
ποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση διαχείρισης µε την
προϋπόθεση ότι οι ενδείξεις που αναφέρονται στην περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 3 του παρόντος περιλαµβά-
νονται στο προσάρτηµα .

5. Πολύ µικρές ανώνυµες εταιρείες, εκτός από τις α-
νώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτελούν οντότητες δη-
µόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια του Παραρτήµα-
τος Α΄ του ν. 4308/2014, οι οποίες συντάσσουν έκθεση
διαχείρισης, εξαιρούνται από την υποχρέωση που προ-
βλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του πα-
ρόντος όσον αφορά τη µη χρηµατοοικονοµική πληροφό-
ρηση.

6. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµ-
βουλίου δεν περιλαµβάνει τις παραπάνω πληροφορίες,
επιβάλλονται στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου οι
ποινές του άρθρου 179. 

Άρθρο 151
Μη χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

1. Οι µεγάλες ανώνυµες εταιρείες οι οποίες αποτε-
λούν οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έν-
νοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, και οι οποί-
ες, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού
τους, υπερβαίνουν το µέσο αριθµό των πεντακοσίων
(500) εργαζοµένων κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έ-
τους, περιλαµβάνουν στην έκθεση διαχείρισης µία µη
χρηµατοοικονοµική κατάσταση που περιέχει πληροφο-
ρίες, στο βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση της ε-
ξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου
των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, µε πε-
ριβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέµατα, το σεβα-
σµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου, την καταπολέµηση
της διαφθοράς και µε θέµατα σχετικά µε τη δωροδοκία.
Στην κατάσταση αυτή συµπεριλαµβάνονται τα εξής:
α) σύντοµη περιγραφή του επιχειρηµατικού µοντέλου

της εταιρείας,
β) περιγραφή των πολιτικών που εφαρµόζει η εταιρεία

σε σχέση µε τα εν λόγω θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων

των διαδικασιών δέουσας επιµέλειας που εφαρµόζει,
γ) τα αποτελέσµατα των εν λόγω πολιτικών,
δ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω θέ-

µατα και που συνδέονται µε τις δραστηριότητες της ε-
ταιρείας, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση και α-
ναλογικά, των επιχειρηµατικών σχέσεών της, των προϊό-
ντων της ή των υπηρεσιών της, τα οποία είναι πιθανόν να
προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω το-
µείς και ο τρόπος µε τον οποίο η εταιρεία διαχειρίζεται
αυτούς τους κινδύνους,
ε) µη χρηµατοοικονοµικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων

που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο τοµέα επιχειρήσε-
ων. Όταν η εταιρεία δεν ασκεί πολιτικές σε σχέση µε ένα
ή περισσότερα από τα εν λόγω θέµατα, η µη χρηµατοοι-
κονοµική κατάσταση περιλαµβάνει σαφή και αιτιολογη-
µένη εξήγηση για την απουσία των εν λόγω πολιτικών. Η
µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση περιλαµβάνει επίσης,
όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις
για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν να
παραλειφθούν πληροφορίες σχετικά µε επικείµενες εξε-
λίξεις ή θέµατα σε διαπραγµάτευση όταν, κατά τη δεό-
ντως αιτιολογηµένη γνώµη των µελών του διοικητικού
συµβουλίου, που ενεργούν εντός των αρµοδιοτήτων
τους και που υπέχουν σχετικώς συλλογική ευθύνη της
εν λόγω γνώµης, η δηµοσιοποίηση αυτών των πληροφο-
ριών θα έβλαπτε σοβαρά την εµπορική θέση της εταιρεί-
ας, µε την προϋπόθεση ότι η παράλειψη αυτή δεν εµπο-
δίζει την ορθή και ισορροπηµένη κατανόηση της εξέλι-
ξης, των επιδόσεων, της θέσης και του αντίκτυπου των
δραστηριοτήτων της ανώνυµης εταιρείας. Για την παρο-
χή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο
1, οι εταιρείες µπορούν να βασίζονται σε εθνικά πλαίσια,
πλαίσια βασισµένα στην Ένωση ή διεθνή πλαίσια και,
στην περίπτωση αυτή, οι εταιρείες διευκρινίζουν σε ποια
πλαίσια βασίστηκαν.

2. Οι εταιρείες που εκπληρώνουν την υποχρέωση της
παραγράφου 1 του παρόντος θεωρείται ότι έχουν εκπλη-
ρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση µη χρη-
µατοοικονοµικών πληροφοριών που προβλέπεται στην
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 150.

3. Ανώνυµη εταιρεία, η οποία είναι θυγατρική, απαλ-
λάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παρά-
γραφο 1, αν αυτή και οι θυγατρικές της εταιρείες συµπε-
ριλαµβάνονται στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης ή
στη χωριστή έκθεση άλλης εταιρείας. 

4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εται-
ρεία εξετάζουν αν έχει υποβληθεί η µη χρηµατοοικονο-
µική κατάσταση της παραγράφου 1 του παρόντος.

Άρθρο 152
Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

1. Οι ανώνυµες εταιρείες µε κινητές αξίες δεκτές προς
διαπραγµάτευση σε ρυθµιζόµενη αγορά περιλαµβάνουν
στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσουν και δήλωση ε-
ταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συµπεριλαµβά-
νεται ως ειδικό τµήµα της έκθεσης διαχείρισης και περιέ-
χει τις εξής, τουλάχιστον, πληροφορίες:
α) παραποµπή, κατά περίπτωση, στα ακόλουθα:
αα) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, στον οποίο

υπόκειται η εταιρεία,
ββ) στον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης, τον οποίο η
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εταιρεία έχει οικειοθελώς αποφασίσει να εφαρµόζει,
γγ) σε κάθε σχετική πληροφορία για τις πρακτικές ε-

ταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζονται πέρα από τις
απαιτήσεις της κείµενης νοµοθεσίας.
Αν γίνεται αναφορά στον κώδικα εταιρικής διακυβέρ-

νησης των υποπεριπτώσεων αα΄ ή ββ΄, η εταιρεία επιση-
µαίνει τον τόπο στον οποίο διατίθενται στο κοινό τα σχε-
τικά έγγραφα. Αν γίνεται αναφορά στις πληροφορίες της
υποπερίπτωσης γγ΄, η εταιρεία δηµοσιοποιεί στοιχεία
για τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµό-
ζει,
β) αν η εταιρεία αποκλίνει από τον κώδικα εταιρικής

διακυβέρνησης που αναφέρεται στις υποπεριπτώσεις
αα΄ ή ββ΄ της περίπτωσης α΄, παραθέτει τα µέρη του κώ-
δικα εταιρικής διακυβέρνησης από τα οποία αποκλίνει
και σχετική αιτιολόγηση των λόγων απόκλισης. Αν η ε-
ταιρεία δεν εφαρµόζει καµία από τις διατάξεις εταιρικής
διακυβέρνησης που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις
αα΄ ή ββ΄ της περίπτωσης α΄, παρέχει ειδική αιτιολόγη-
ση για τη µη εφαρµογή,
γ) περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστη-

µάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων
της εταιρείας σε σχέση µε τη διαδικασία σύνταξης των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων,
δ) τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά τις

περιπτώσεις γ΄, δ΄, στ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου
10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, σχετι-
κά µε τις δηµόσιες προσφορές εξαγοράς, εφόσον η εται-
ρεία υπάγεται στην εν λόγω Οδηγία,
ε) τη σύνθεση και τον τρόπο λειτουργίας των διοικητι-

κών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων και των επι-
τροπών τους,
στ) περιγραφή της πολιτικής σχετικά µε την πολυµορ-

φία που εφαρµόζεται για τα διοικητικά, διαχειριστικά και
εποπτικά όργανα της εταιρείας όσον αφορά πτυχές ό-
πως, ενδεικτικά, η ηλικία, το φύλο ή το εκπαιδευτικό και
επαγγελµατικό ιστορικό των µελών, οι στόχοι της εν λό-
γω πολιτικής για την πολυµορφία, ο τρόπος µε τον οποίο
εφαρµόστηκε και τα αποτελέσµατα κατά την περίοδο α-
ναφοράς. Αν δεν εφαρµόζεται τέτοια πολιτική, η δήλωση
περιλαµβάνει ειδική αιτιολόγηση του λόγου µη εφαρµο-
γής.

2. Οι απαιτούµενες από την παράγραφο 1 πληροφο-
ρίες µπορούν να παρέχονται ως εξής:
α) σε χωριστή έκθεση που δηµοσιεύεται µαζί µε την

έκθεση διαχείρισης, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 150 ή
β) σε έγγραφο που διατίθεται για το κοινό στην ιστο-

σελίδα της εταιρείας και στο οποίο γίνεται σχετική ανα-
φορά στην έκθεση διαχείρισης.
Στη χωριστή έκθεση ή στο έγγραφο των περιπτώσεων

α΄ και β΄ αντίστοιχα µπορεί να περιέχεται αναφορά στην
έκθεση διαχείρισης στην οποία διατίθενται τα απαιτού-
µενα από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 πληρο-
φοριακά στοιχεία.

3. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εται-
ρεία διατυπώνουν γνώµη, σύµφωνα µε την υποπερίπτω-
ση γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Α1 της πα-
ραγράφου Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) για
τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέρονται στις περι-
πτώσεις γ΄ και δ΄ της παραγράφου 1 και ελέγχουν αν έ-
χουν παρασχεθεί τα πληροφοριακά στοιχεία που αναφέ-

ρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄, ε΄ και στ΄ της παραγρά-
φου 1.

4. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 δεν εφαρµόζε-
ται σε µικρές ή µεσαίες εταιρείες. 

5. Αν η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης δεν περιλαµ-
βάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα µέ-
λη του διοικητικού συµβουλίου οι ποινές του άρθρου
179. 

Άρθρο 153
Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης επί ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών
καταστάσεων

1. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου εµπί-
πτουν οι όµιλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν υποχρέω-
ση σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,
σύµφωνα µε το άρθρα 31, 32 και 33 του ν. 4308/2014.

2. Στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης αναφέρονται
οι πληροφορίες που απαιτεί το άρθρο 150, τουλάχιστον,
λαµβανοµένων υπόψη των αναγκαίων προσαρµογών
που υπαγορεύονται από τις ιδιοµορφίες της ενοποιηµέ-
νης έκθεσης διαχείρισης σε σχέση µε την έκθεση διαχεί-
ρισης, κατά τρόπο που να διευκολύνει την εκτίµηση της
θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που συµπεριλαµ-
βάνονται στην ενοποίηση. Η διάταξη του προηγούµενου
εδαφίου δεν θίγει την υποχρέωση αναφοράς άλλων πλη-
ροφοριών που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθε-
σία.

3. Στις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του άρ-
θρου 150 εφαρµόζονται οι εξής προσαρµογές:
α) Όσον αφορά τις αποκτηθείσες µετοχές ή µερίδια, η

ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει τον αριθ-
µό και την ονοµαστική αξία, ή ελλείψει ονοµαστικής α-
ξίας, την εσωτερική λογιστική αξία του συνόλου των µε-
τοχών ή µεριδίων της µητρικής εταιρείας που κατέχονται
είτε από την ίδια µητρική εταιρεία είτε από θυγατρικές
της εταιρείας αυτής της µητρικής εταιρείας είτε από
πρόσωπο που ενεργεί επ’ ονόµατί του αλλά για λογαρια-
σµό οποιασδήποτε από τις εταιρείες αυτές. 
β) όσον αφορά τα συστήµατα εσωτερικού ελέγχου και

διαχείρισης κινδύνων, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνη-
σης αναφέρει τα βασικά χαρακτηριστικά των συστηµά-
των εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων για
το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση.

4. Στις περιπτώσεις που εκτός από την έκθεση διαχεί-
ρισης απαιτείται και ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης, οι
δύο εκθέσεις µπορούν να υποβάλλονται µε µορφή ενιαί-
ας έκθεσης.

5. Αν η ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης δεν περιλαµ-
βάνει τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα µέ-
λη του διοικητικού συµβουλίου οι ποινές του άρθρου
179. 

Άρθρο 154
Ενοποιηµένη µη χρηµατοοικονοµική κατάσταση

1.α) Οι οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος, κατά την
έννοια του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, που είναι
µητρικές ανώνυµες εταιρείες µεγάλου οµίλου, ο οποίος,
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού του
σε ενοποιηµένη βάση, υπερβαίνει τον µέσο αριθµό των
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πεντακοσίων (500) εργαζοµένων κατά τη διάρκεια του
οικονοµικού έτους, περιλαµβάνουν στην ενοποιηµένη
έκθεση διαχείρισης ενοποιηµένη µη χρηµατοοικονοµική
κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στο βαθµό που α-
παιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσε-
ων, της θέσης και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων
του, σε σχέση, τουλάχιστον, µε περιβαλλοντικά, κοινω-
νικά και εργασιακά θέµατα, το σεβασµό των δικαιωµά-
των του ανθρώπου, την καταπολέµηση της διαφθοράς
και µε θέµατα σχετικά µε τη δωροδοκία, όπου συµπερι-
λαµβάνονται τα εξής:
αα) σύντοµη περιγραφή του επιχειρηµατικού µοντέλου

του οµίλου,
ββ) περιγραφή των πολιτικών που εφαρµόζει ο όµιλος

σε σχέση µε τα εν λόγω θέµατα, συµπεριλαµβανοµένων
των διαδικασιών δέουσας επιµέλειας που εφαρµόζει,
γγ) το αποτέλεσµα των εν λόγω πολιτικών,
δδ) οι κυριότεροι κίνδυνοι που αφορούν τα εν λόγω

θέµατα και που συνδέονται µε τις δραστηριότητες του ο-
µίλου, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση και ανα-
λογικά, των επιχειρηµατικών σχέσεών του, των προϊό-
ντων του ή των υπηρεσιών του, τα οποία είναι πιθανόν
να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στους εν λόγω
τοµείς και ο τρόπος µε τον οποίο ο όµιλος διαχειρίζεται
αυτούς τους κινδύνους,
εε) µη χρηµατοοικονοµικοί βασικοί δείκτες επιδόσεων

που σχετίζονται µε το συγκεκριµένο τοµέα επιχειρήσε-
ων,
στστ) αναφορά και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά

που αναγράφονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές κατα-
στάσεις, όπου ενδείκνυται.
β) Σε περίπτωση που ο επιχειρηµατικός όµιλος δεν ε-

φαρµόζει οποιαδήποτε πολιτική σε σχέση µε ένα ή πε-
ρισσότερα από τα θέµατα της περίπτωσης α΄, παρέχεται
σχετική ειδική αιτιολόγηση.
γ) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις µπορούν να παραλει-

φθούν πληροφορίες σχετικά µε επικείµενες εξελίξεις ή
θέµατα υπό διαπραγµάτευση όταν, κατά τη δεόντως αι-
τιολογηµένη γνώµη των µελών των διοικητικών, διαχει-
ριστικών και εποπτικών οργάνων, που ενεργούν εντός
των αρµοδιοτήτων τους και που υπέχουν σχετικώς συλ-
λογική ευθύνη της εν λόγω γνώµης, η δηµοσιοποίηση
των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά την εµπο-
ρική θέση του οµίλου, µε την προϋπόθεση ότι η παράλει-
ψη αυτή δεν εµποδίζει την ορθή και ισορροπηµένη κατα-
νόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και του
αντίκτυπου των δραστηριοτήτων του οµίλου.
δ) Προκειµένου να υλοποιηθεί η απαίτηση για δηµο-

σιοποίηση των πληροφοριών της περίπτωσης α΄, η µη-
τρική ανώνυµη εταιρεία µπορεί να βασίζεται σε εθνικά
πλαίσια, πλαίσια βασισµένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή
διεθνή πλαίσια αρκεί να δηλώνει σε ποια πλαίσια βασί-
στηκε.

2. Μητρική εταιρεία που εκπληρώνει την υποχρέωση
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 θεωρείται ότι έχει
εκπληρώσει την υποχρέωση που αφορά την ανάλυση µη
χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών που προβλέπονται
στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 150.

3. Μητρική εταιρεία που είναι επίσης θυγατρική εται-
ρεία τρίτης απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που ορί-
ζονται στην παράγραφο 1, εφόσον η εν λόγω µητρική ε-
ταιρεία και οι θυγατρικές της συµπεριλαµβάνονται στην
ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης της τρίτης εταιρείας, η
οποία συντάσσεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρό-

ντος άρθρου. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αναφέρεται
στην έκθεση διαχείρισης της απαλλασσόµενης. Οµοίως
στην έκθεση διαχείρισης της απαλλασσόµενης θα πρέ-
πει να δίνονται πληροφορίες για τη δηµοσίευση της ενο-
ποιηµένης έκθεσης διαχείρισης της τρίτης εταιρείας.

4. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εται-
ρεία εξετάζει αν έχει υποβληθεί η ενοποιηµένη µη χρη-
µατοοικονοµική κατάσταση που αναφέρεται στη παρά-
γραφο 1.

Άρθρο 155
Έκθεση πληρωµών προς κυβερνήσεις

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι
εξής ορισµοί:
α) Ως «ανώνυµη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην

εξορυκτική βιοµηχανία» νοείται η ανώνυµη εταιρεία που
αναπτύσσει δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο µε την αναζήτηση, την εξερεύνηση,
τον εντοπισµό, την ανάπτυξη και την εξόρυξη κοιτασµά-
των µεταλλευµάτων, πετρελαίου, φυσικού αερίου ή άλ-
λων υλικών, στο πλαίσιο των οικονοµικών δραστηριοτή-
των που καταγράφονται στον τοµέα Β - κλάδοι 05 έως
08 του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 1893/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
20ής Δεκεµβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής
ταξινόµησης των οικονοµικών δραστηριοτήτων NACE-
Αναθεώρηση 2.
β) Ως «ανώνυµη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην

υλοτόµηση πρωτογενών δασών» νοείται η ανώνυµη ε-
ταιρεία που αναπτύσσει δραστηριότητες, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον τοµέα Α, Διαίρεση 02, κλάδος 2.2
του Παραρτήµατος Ι του Κανονισµού (ΕΚ) 1893/2006, σε
πρωτογενή δάση.
γ) Ως «κυβέρνηση» νοείται η κεντρική, περιφερειακή ή

τοπική κυβέρνηση κράτους - µέλους ή τρίτης χώρας. Η
εν λόγω κεντρική, περιφερειακή ή τοπική κυβέρνηση έ-
χει υπό τον έλεγχό της υπηρεσίες, οργανισµούς ή οµί-
λους επιχειρήσεων, οι οποίοι υποχρεούνται σε σύνταξη
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε
τα άρθρα 31, 32 και 33 του ν. 4308/2014.
δ) Ως «έργο» νοούνται οι λειτουργικές δραστηριότη-

τες που διέπονται από ενιαία σύµβαση, άδεια, µίσθωση,
παραχώρηση ή παρεµφερείς νοµικές συµφωνίες και α-
ποτελούν τη βάση των υποχρεώσεων πληρωµής προς
µία κυβέρνηση. Εντούτοις, αν πολλαπλές συµφωνίες αλ-
ληλοσυνδέονται ουσιωδώς, τότε θεωρούνται έργο.
ε) Ως «πληρωµή» νοείται η παροχή η οποία καταβάλ-

λεται, σε χρήµατα ή σε είδος, για δραστηριότητες που
περιγράφονται στα σηµεία 1 και 2 των ακόλουθων ειδών:
αα) δικαιώµατα παραγωγής,
ββ) φόροι που επιβάλλονται επί του εισοδήµατος, της

παραγωγής ή των κερδών των ανωνύµων εταιρειών, αλ-
λά εξαιρούνται οι φόροι που επιβάλλονται στην  κατανά-
λωση, όπως φόροι προστιθέµενης αξίας, οι φόροι εισο-
δήµατος φυσικών προσώπων ή οι φόροι επί των πωλήσε-
ων,
γγ) δικαιώµατα,
δδ) µερίσµατα,
εε) πριµ υπογραφής, εντοπισµού και παραγωγικότη-

τας,
στστ) τέλη έκδοσης αδειών, τέλη εκµίσθωσης, τέλη ει-

σόδου και λοιπά ζητήµατα σχετικά µε άδειες ή/και παρα-
χωρήσεις και
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ζζ) πληρωµές για βελτιώσεις υποδοµών.
2. Οι µεγάλες ανώνυµες εταιρείες που δραστηριοποι-

ούνται στην εξορυκτική βιοµηχανία ή στην υλοτόµηση
πρωτογενών δασών οφείλουν να καταρτίζουν και να δη-
µοσιεύουν σε ετήσια βάση έκθεση για τις πληρωµές που
καταβάλλουν προς κυβερνήσεις.

3. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για ανώνυµες εταιρεί-
ες, οι οποίες είναι θυγατρικές ή µητρικές, εφόσον πλη-
ρούνται αµφότερες οι εξής προϋποθέσεις:
α) η µητρική εταιρεία διέπεται από τη νοµοθεσία κρά-

τους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
β) οι πληρωµές προς κυβερνήσεις της εταιρείας περι-

λαµβάνονται στην ενοποιηµένη έκθεση για πληρωµές
προς κυβερνήσεις που καταρτίζει η εν λόγω µητρική α-
νώνυµη εταιρεία, σύµφωνα µε το άρθρο 156.

4. Δεν λαµβάνονται υπόψη στην έκθεση οι πληρωµές
που δεν υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ εντός του οικο-
νοµικού έτους είτε καταβάλλονται ενιαία είτε ως σειρά
συναφών πληρωµών.

5. Η έκθεση αναφέρει τις εξής πληροφορίες όσον α-
φορά τις δραστηριότητες που περιγράφονται στις περι-
πτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 για το συγκεκριµέ-
νο οικονοµικό έτος:
α) το συνολικό ποσό των πληρωµών που καταβάλλο-

νται σε κάθε κυβέρνηση,
β) το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωµής, όπως ορίζε-

ται στις υποπεριπτώσεις αα΄ έως ζζ΄ της περιπτωσης ε΄
της παραγράφου 1, που καταβάλλεται σε κάθε κυβέρνη-
ση,
γ) εφόσον οι πληρωµές αυτές αφορούν συγκεκριµένα

έργα, το συνολικό ποσό ανά είδος πληρωµής, όπως ορί-
ζεται στις υποπεριπώσεις. αα΄ έως ζζ΄ της περίπτωσης
ε΄της της παραγράφου 1 για κάθε έργο και το συνολικό
ποσό πληρωµών για κάθε έργο.
Οι πληρωµές της εταιρείας όσον αφορά υποχρεώσεις

τις οποίες υπέχει ως οντότητα µπορούν να δηµοσιοποι-
ούνται σε επίπεδο οντότητας και όχι σε επίπεδο έργου.

6. Σε περίπτωση καταβολής πληρωµών σε είδος προς
κυβερνήσεις, τα σχετικά στοιχεία υποβάλλονται βάσει α-
ξίας και, κατά περίπτωση, όγκου. Παρέχονται επεξηγη-
µατικές σηµειώσεις προς αποσαφήνιση του τρόπου κα-
θορισµού της αξίας τους.

7. Η δηµοσιοποίηση των πληρωµών, σύµφωνα µε το
παρόν άρθρο, αντικατοπτρίζει την ουσία και όχι τη µορ-
φή της πληρωµής ή της δραστηριότητας. Οι πληρωµές
και οι δραστηριότητες δεν µπορούν να διαχωρίζονται ή
να συγκεντρώνονται τεχνητά, µε σκοπό την αποφυγή ε-
φαρµογής του παρόντος.

8. Η έκθεση της παραγράφου 2 δηµοσιεύεται, σύµφω-
να µε το άρθρο 149.

9. Τα µέλη των αρµόδιων οργάνων µιας ανώνυµης ε-
ταιρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, έχουν καθήκον να εξασφαλίζουν, όσο γνωρίζουν
και µπορούν καλύτερα, ότι η έκθεση για τις πληρωµές
προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δηµοσιεύεται, σύµ-
φωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 156
Ενοποιηµένη έκθεση πληρωµών σε κυβερνήσεις

1. Οι όµιλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν υποχρέωση
σύνταξης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,
σύµφωνα µε τα άρθρα 31 και 32 του ν. 4308/2014 και οι
οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια

του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014, που δραστηριο-
ποιούνται στην εξορυκτική βιοµηχανία ή στην υλοτόµη-
ση πρωτογενών δασών οφείλουν να καταρτίζουν ενο-
ποιηµένη έκθεση για πληρωµές προς κυβερνήσεις αν η
µητρική ανώνυµη εταιρεία βαρύνεται µε την υποχρέωση
κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων,
κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 32 έως 36 του
ν. 4308/2014. Μητρική ανώνυµη εταιρεία θεωρείται ότι
δραστηριοποιείται στον εξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτό-
µηση πρωτογενών δασών, εφόσον οποιαδήποτε από τις
θυγατρικές της επιχειρήσεις δραστηριοποιείται στον ε-
ξορυκτικό κλάδο ή στην υλοτοµία πρωτογενών δασών. Η
ενοποιηµένη έκθεση περιλαµβάνει µόνο τις πληρωµές
που απορρέουν από δραστηριότητες εξόρυξης και υλο-
τόµησης πρωτογενών δασών.

2. Η υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένης έκθεσης
της παραγράφου 1 δεν ισχύει για:
α) µητρικές ανώνυµες εταιρείες µικρών οµίλων, κατά

τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 31 του
ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεµένη εταιρεία εί-
ναι οντότητα δηµόσιου ενδιαφέροντος,
β) µητρικές ανώνυµες εταιρείες µεσαίων οµίλων, κατά

τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 31 του
ν. 4308/2014, εκτός αν κάποια συνδεδεµένη εταιρεία εί-
ναι οντότητα δηµόσιου ενδιαφέροντος και
γ) µητρικές ανώνυµες εταιρείες που διέπονται από τη

νοµοθεσία κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
οποίες είναι ταυτόχρονα θυγατρικές επιχειρήσεις, αν η
δική τους µητρική εταιρεία διέπεται από τη νοµοθεσία
κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Δεν απαιτείται να συµπεριλαµβάνεται εταιρεία, πε-
ριλαµβανοµένης και εταιρείας δηµόσιου ενδιαφέροντος,
σε ενοποιηµένη έκθεση για πληρωµές προς κυβερνήσεις
εφόσον πληρούται µία τουλάχιστον από τις εξής προϋ-
ποθέσεις:
α) αυστηροί και διαρκείς περιορισµοί θίγουν ουσιαστι-

κά την άσκηση από τη µητρική εταιρεία των δικαιωµάτων
της στην περιουσία ή στη διαχείριση αυτής της εταιρεί-
ας,
β) συντρέχουν εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου

οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση της ενο-
ποιηµένης έκθεσης για πληρωµές προς κυβερνήσεις δεν
µπορούν να ληφθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή αδικαι-
ολόγητες καθυστερήσεις,
γ) οι µετοχές ή τα µερίδια αυτής της εταιρείας κατέχο-

νται µε αποκλειστικό σκοπό τη µεταγενέστερη µεταβίβα-
σή τους.
Οι ανωτέρω εξαιρέσεις ισχύουν µόνον εφόσον χρησι-

µοποιούνται και για το σκοπό των ενοποιηµένων οικονο-
µικών καταστάσεων.

4. Η έκθεση του παρόντος άρθρου δηµοσιεύεται, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 149.

5. Τα µέλη των αρµόδιων οργάνων της ανώνυµης εται-
ρείας, που ενεργούν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων
τους, έχουν συλλογικό καθήκον να εξασφαλίσουν, όσο
γνωρίζουν και µπορούν καλύτερα, ότι η έκθεση για τις
πληρωµές προς κυβερνήσεις καταρτίζεται και δηµοσιεύ-
εται, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 157
Κριτήρια ισοδυναµίας

Οι προβλεπόµενες στα άρθρα 155 και 156 ανώνυµες ε-
ταιρείες, οι οποίες καταρτίζουν και δηµοσιοποιούν έκθε-
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ση συµµορφούµενη µε τις απαιτήσεις τρίτων χωρών, οι
οποίες έχουν εκτιµηθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 47 της Ο-
δηγίας 2013/34 ως ισοδύναµες µε τις απαιτήσεις των άρ-
θρων 155 και 156, απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις
των άρθρων αυτών, εκτός από τη δηµοσιότητα στην ο-
ποία υποβάλλεται η εν λόγω έκθεση.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Άρθρο 158
Κράτηση αποθεµατικού

Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχι-
στον των καθαρών κερδών για σχηµατισµό τακτικού α-
ποθεµατικού. Η αφαίρεση για σχηµατισµό αποθεµατικού
παύει να είναι υποχρεωτική, µόλις τούτο φθάσει το ένα
τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό απο-
θεµατικό χρησιµοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε
διανοµή µερίσµατος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστι-
κού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσµάτων.

Άρθρο 159
Προϋποθέσεις και περιορισµός διανοµής ποσών

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη µείωση του
κεφαλαίου, δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή
στους µετόχους, εφόσον, κατά την ηµεροµηνία λήξης
της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο
νόµο, είναι ή, ύστερα από τη διανοµή αυτή, θα γίνει κα-
τώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε:
(α) τα αποθεµατικά, των οποίων η διανοµή απαγορεύεται
από το νόµο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά
κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται
να διανεµηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυ-
λίων της κατάστασης αποτελεσµάτων, που δεν αποτε-
λούν πραγµατοποιηµένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου
που προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο µειώνεται
κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά
δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εµφανίζεται
στο ενεργητικό του ισολογισµού.

2. Το ποσό που διανέµεται στους µετόχους δεν µπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσµάτων της τελευ-
ταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξηµένο µε τα κέρ-
δη, τα οποία προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις
και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεµατικά για τα οποία
επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση
η διανοµή τους, και µειωµένο: (α) κατά το ποσό των πι-
στωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων,
που δεν αποτελούν πραγµατοποιηµένα κέρδη, (β) κατά
το ποσό των ζηµιών προηγούµενων χρήσεων και (γ) κα-
τά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηµα-
τισµό αποθεµατικών, σύµφωνα µε το νόµο και το κατα-
στατικό.

3. Η έννοια της διανοµής των παραγράφων 1 και 2 πε-
ριλαµβάνει ιδίως την καταβολή µερισµάτων και τόκων α-
πό µετοχές.

Άρθρο 160
Καθαρά κέρδη – Διανοµή κερδών

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων και είναι τα προκύπτοντα

κατ’ εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο µέτρο που µπο-

ρούν να διατεθούν, σύµφωνα µε το άρθρο 159, διατίθε-
νται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής
σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων

της κατάστασης αποτελεσµάτων, που δεν αποτελούν
πραγµατοποιηµένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόµο και το κατα-

στατικό κράτηση για σχηµατισµό τακτικού αποθεµατι-
κού.
γ) Κρατείται το απαιτούµενο ποσό για την καταβολή

του ελάχιστου µερίσµατος, όπως τούτο ορίζεται στο άρ-
θρο 161.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυ-

χόν λοιπά κέρδη, που µπορεί να προκύψουν και να διατε-
θούν, σύµφωνα µε το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ο-
ρισµούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής
συνέλευσης.

3. Το προς διανοµή ποσό καταβάλλεται στους µετό-
χους µέσα σε δύο (2) µήνες από την απόφαση της τακτι-
κής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρη-
µατοοικονοµικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανο-
µή.

Άρθρο 161
Ελάχιστο µέρισµα

1. Το ελάχιστο µέρισµα υπολογίζεται επί των καθαρών
κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηµα-
τισµό τακτικού αποθεµατικού και των λοιπών πιστωτικών
κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων, που δεν
προέρχονται από πραγµατοποιηµένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο µέρισµα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα
πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών µετά τις
µειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε µετρη-
τά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνε-
ται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία µπορεί να µειω-
θεί το ως άνω ποσοστό, όχι όµως κάτω του δέκα τοις ε-
κατό (10%). Μη διανοµή του ελάχιστου µερίσµατος επι-
τρέπεται µόνο µε απόφαση της γενικής συνέλευσης,
που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία των παραγρά-
φων 3 και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα
τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουµένου στη συνέλευση
κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνε-
ται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν
τα κέρδη που είναι διανεµητέα ως ελάχιστο µέρισµα να
κεφαλαιοποιηθούν και να διανεµηθούν σε όλους τους
µετόχους µε µορφή µετοχών, υπολογιζόµενων στην ο-
νοµαστική τους αξία.

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβά-
νεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνα-
τόν τα κέρδη, που είναι διανεµητέα ως ελάχιστο µέρι-
σµα, να χορηγηθούν µε µορφή τίτλων ηµεδαπών ή αλλο-
δαπών εταιρειών, εισηγµένων σε ρυθµιζόµενη αγορά, ή
ιδίων τίτλων τους οποίους έχει στην κυριότητά της η ε-
ταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγµένοι, µε την επι-
φύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης
των µετόχων και µε την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι
θα αποτελέσουν αντικείµενο αποτίµησης, σύµφωνα µε
τα άρθρα 17 και 18. Διανοµή άλλων περιουσιακών στοι-
χείων αντί µετρητών είναι επιτρεπτή µε τις παραπάνω
προϋποθέσεις µόνο ύστερα από οµόφωνη απόφαση ό-

57



λων των µετόχων. Η παρούσα παράγραφος εφαρµόζεται
στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προ-
αιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτι-
κή εταιρεία.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρµόζονται αναλόγως και
στη διανοµή των περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυ-
τή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετι-
κών θεµάτων µε απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Άρθρο 162
Προσωρινό µέρισµα και µεταγενέστερη διανοµή

κερδών και προαιρετικών αποθεµατικών

1. Με απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, η οποία
λαµβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η διανοµή
προσωρινών µερισµάτων µε τις εξής προϋποθέσεις:
α) καταρτίζονται οικονοµικές καταστάσεις από τις ο-

ποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία
ποσά,
β) οι παραπάνω οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλο-

νται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας δύο (2) µήνες πριν
από τη διανοµή.

2. Το ποσό που θα διανεµηθεί δεν µπορεί να υπερβαί-
νει το ποσό των κερδών που προκύπτει µε βάση την πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 159.

3. Διανοµή κερδών και προαιρετικών αποθεµατικών
µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι δυνατή και µε
απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συµβου-
λίου, υποκείµενη σε δηµοσιότητα.

Άρθρο 163
Επιστροφή παράνοµα εισπραχθέντων ποσών

Κάθε ποσό που διανέµεται στους µετόχους κατά πα-
ράβαση των άρθρων 158 έως και 162 επιστρέφεται από
αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι
µέτοχοι γνώριζαν ή, λαµβανοµένων υπόψη των περιστά-
σεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανοµές που έγιναν
σ’ αυτούς δεν ήταν σύννοµες.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 164
Λόγοι λύσεως της εταιρείας

1. Η εταιρεία λύεται:
α) µε την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου

διάρκειάς της,
β) µε απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνε-

ται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) µε την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης,

λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την
κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.

2. Η εταιρεία λύεται επίσης µε δικαστική απόφαση,
σύµφωνα µε τα άρθρα 165 και 166.

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 1  επέρχεται µε την υποβολή της απόφασης της
γενικής συνέλευσης σε δηµοσιότητα.

Άρθρο 165
Λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση ύστερα 

από αίτηση του έχοντος έννοµο συµφέρον

1. Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση ύ-
στερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον
αν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθηκε
το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή µερικά, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού,
και εξακολουθεί να είναι µη καταβεβληµένο κατά την υ-
ποβολή της αίτησης, ή β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο
κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόµο, ή γ) η ε-
ταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση χρηµατοοι-
κονοµικές καταστάσεις δύο (2) τουλάχιστον συνεχών
διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριµένες από τη γενική συ-
νέλευση.

2. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται
δε µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το
µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

3. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, πα-
ρέχει στην εταιρεία εύλογη προθεσµία για άρση των λό-
γων λύσης, εκτός αν αιτιολογηµένα θεωρεί ότι το µέτρο
αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσµία αυτή µπορεί να είναι
δύο (2) έως τέσσερις (4) µήνες. Αν παρασχεθεί η παρα-
πάνω προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει µέ-
τρα για την προσωρινή ρύθµιση των εταιρικών υποθέσε-
ων.

4. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που
διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δηµοσιότητα
του άρθρου 13.

Άρθρο 166
Λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση ύστερα 

από αίτηση των µετόχων

1. Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση ύ-
στερα από αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν
το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβληµένου κε-
φαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος,
που, κατά τρόπο προφανή και µόνιµο, καθιστά τη συνέχι-
ση της εταιρείας αδύνατη.

2. Σπουδαίος λόγος κατά την παράγραφο 1 υφίσταται,
ιδίως, αν, λόγω ίσων συµµετοχών στην εταιρεία, η εκλο-
γή διοικητικού συµβουλίου είναι αδύνατη ή η εταιρεία
δεν µπορεί να λειτουργήσει.

3. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται
δε µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το
µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. 

4. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, πα-
ρέχει στην εταιρεία και τους µετόχους εύλογη προθε-
σµία για άρση των λόγων λύσης, ιδίως µέσω εξαγοράς
µετοχών µεταξύ των µετόχων, εκτός αν αιτιολογηµένα
θεωρεί ότι το µέτρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσµία αυ-
τή µπορεί να είναι δύο (2) έως τέσσερις (4) µήνες. Αν πα-
ρασχεθεί η παραπάνω προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί
να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση των εται-
ρικών υποθέσεων.

5. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του-
λάχιστον του κεφαλαίου, µπορούν να παρέµβουν στη
σχετική δίκη και να ζητήσουν την εξαγορά από αυτούς
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του συνόλου των µετοχών του αιτούντος ή των αιτού-
ντων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο διατάσσει την
εξαγορά και ορίζει και το αντάλλαγµα, που πρέπει να εί-
ναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των µετοχών
αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον
προσδιορισµό της αξίας, το δικαστήριο µπορεί να διατά-
ξει πραγµατογνωµοσύνη που διενεργείται, σύµφωνα µε
το άρθρο 17. Η αξία εξαγοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει
το ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες
σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, το οποίο το δι-
καστήριο µπορεί να προσαυξήσει µέχρι είκοσι τοις εκατό
(20%).

6. Σε περίπτωση εξαγοράς µετοχών, σύµφωνα µε την
παράγραφο 5, τυχόν διατάξεις του καταστατικού για δέ-
σµευση των µετοχών αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 43,
δεν λαµβάνονται υπόψη, εκτός αν το καταστατικό προ-
βλέπει διαφορετικά.

7. Το δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει τη λύση της ε-
ταιρείας αν η διατασσόµενη κατά το παρόν άρθρο εξα-
γορά δεν ολοκληρωθεί µέσα σε ορισµένη προθεσµία, ε-
ξαιτίας πταίσµατος του υπόχρεου σε εξαγορά.

8. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που
διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη δηµοσιότητα
του άρθρου 13.

9. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται επί εταιρειών των
οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη α-
γορά.

Άρθρο 167
Εκκαθαριστές

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύ-
ση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτω-
ση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαί-
ου εφαρµόζονται µόνο ύστερα από την περάτωση της
πτωχευτικής διαδικασίας και µε την επιφύλαξη της πα-
ραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 164, το διοικητικό συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκα-
θαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά,
µέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευ-
ση. Στην περίπωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδιου άρ-
θρου, η γενική συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει
τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρµόζεται το προηγούµενο
εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 ο εκ-
καθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο µε την απόφαση
που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρµόζε-
ται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο µπορεί να διο-
ρίσει και ένα µόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατι-
κό δεν ορίζει διαφορετικά.

4. Ο διορισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαί-
ως την παύση της εξουσίας του διοικητικού συµβουλίου.
Αν όµως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο
τα συµφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συµβούλιο
έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη
διαχείριση, έως ότου  ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθή-
κοντά του.

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται α-
ναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συµβούλιο. Οι συ-
ζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχω-
ρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητι-
κού συµβουλίου.

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση µετόχου που εκ-
προσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου ή του
εκκαθαριστή, µπορεί να διατάξει µε τη διαδικασία της ε-
κούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του
σταδίου της εκκαθάρισης και την άµεση διαγραφή της ε-
ταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας
δεν αναµένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξό-
δων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι
συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εται-
ρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη
για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περί-
πτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης
των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά
προτίµηση προς πληρωµή εργατικών απαιτήσεων, και α-
παιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταµείων και φό-
ρων.

7. Τα µέλη του τελευταίου διοικητικού συµβουλίου ο-
φείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν τους ζητηθεί,
εύλογη συνδροµή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη
και αποτελεσµατικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Ο-
φείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό
στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατο-
χή τους.

Άρθρο 168
Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, µόλις αναλάβουν τα κα-
θήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής
περιουσίας και να δηµοσιεύσουν ισολογισµό έναρξης
εκκαθάρισης, µη υποκείµενο σε έγκριση της γενικής συ-
νέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να
έχει ολοκληρωθεί µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ανά-
ληψη των καθηκόντων τους.

2. Η γενική συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλα τα
δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης.

3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς
καθυστέρηση τις εκκρεµείς υποθέσεις της εταιρείας, να
µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, µε την ε-
πιφύλαξη της παραγράφου 8, να εξοφλήσουν τα χρέη
της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ε-
νεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρε-
τούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας.

4. Οι εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα
ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύ-
νολό της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα πάγια στοιχεία
της, αλλά µετά την πάροδο τριών (3) µηνών από τη λύση
της. Εντός της προθεσµίας αυτής κάθε µέτοχος ή και δα-
νειστής της µπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το
οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονοµίας, να καθορίσει την κατώτατη τιµή πώλη-
σης των ακινήτων, κλάδων ή τµηµάτων ή του συνόλου
της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσµεύει τους εκ-
καθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδι-
κα µέσα, υπόκειται όµως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο
758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, αν η εκποίηση
δεν καθίσταται δυνατή.

5. Οι εκκαθαριστές µπορούν µε αίτησή τους, που υπο-
βάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται µε τη διαδικα-
σία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέρ-
γεια της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέ-
πουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονοµίας (άρθρα 1913
επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρµοζόµενες. Στην περίπτωση αυ-
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τή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εται-
ρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.

6. Οι µέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να
καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν α-
κόµη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο
για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάµεσες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλο-
νται στη γενική συνέλευση των µετόχων µε έκθεση των
αιτίων, τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος της εκκαθάρι-
σης. Οι ενδιάµεσες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις υ-
ποβάλλονται σε δηµοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθά-
ρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση
και υποβάλλονται σε δηµοσιότητα. Η γενική συνέλευση
αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου
των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελε-
γκτών.

8. Με βάση τις εγκεκριµένες χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές
διανέµουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους µετόχους,
σύµφωνα µε τα δικαιώµατα τούτων. Αν συµφωνούν όλοι
οι µέτοχοι, η διανοµή µπορεί να γίνει και µε αυτούσια α-
πόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εται-
ρείας.

Άρθρο 169
Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης

1. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο
εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέ-
λευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και
περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαµβά-
νει έκθεση για τις µέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης,
τους λόγους της καθυστέρησης και τα µέτρα που προτεί-
νονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα µέτρα αυτά µπο-
ρούν να περιλαµβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δι-
καιώµατα, προσφυγές, ένδικα µέσα, δικόγραφα και αιτή-
σεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύµφορη σε σχέση µε
τα προσδοκώµενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί µεγάλο
χρονικό διάστηµα. Τα παραπάνω µέτρα µπορούν να περι-
λαµβάνουν και συµβιβασµούς, αναδιαπραγµατεύσεις ή
καταγγελία συµβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τού-
το είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέ-
διο µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία.

2. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει
τη διαχείριση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχέ-
διο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή µέτοχοι
που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλη-
µένου κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν την έγκριση του
σχεδίου ή τον ορισµό άλλων κατάλληλων µέτρων από το
δικαστήριο, µε αίτησή τους που δικάζεται µε τη διαδικα-
σία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο µπορεί να
τροποποιήσει τα µέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αί-
τηση των µετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για
την εφαρµογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύµφωνα µε τα
παραπάνω.

Άρθρο 170
Διαγραφή της εταιρείας

1. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής µερι-
µνά για τη διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ.. Τη
διαγραφή µπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που

έχουν έννοµο συµφέρον, σύµφωνα µε την περίπτωση ε΄
της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005. Η πράξη δια-
γραφής ανακαλείται µε αίτηση όποιου έχει έννοµο συµ-
φέρον προς το δικαστήριο, µε τη διαδικασία των ασφαλι-
στικών µέτρων, αν αποκαλυφθούν νέα περιουσιακά στοι-
χεία της εταιρείας ή χρέη της, που δεν ικανοποιήθηκαν
µολονότι υπήρχε υπόλοιπο ενεργητικού. Στις περιπτώ-
σεις αυτές το δικαστήριο διορίζει εκκαθαριστή και δια-
τάσσει την προσωρινή επανεγγραφή της εταιρείας στο
Γ.Ε.ΜΗ..

2. Η εκκαθάριση τεκµαίρεται ότι περατώθηκε, αν πα-
ρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή της.

3. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσο-
νται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα
εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δι-
κάζοντας µε τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, µε
την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών δια-
τάξεων.

4. Τα έγχαρτα στοιχεία των ανωνύµων εταιρειών τη-
ρούνται από το Γ.Ε.ΜΗ. για διάστηµα είκοσι (20) ετών α-
πό την υποβολή τους σ’ αυτό και για διάστηµα δεκαπέ-
ντε (15) ετών από τη διαγραφή της εταιρείας. Λαµβάνε-
ται υπόψη η προθεσµία που λήγει πρώτη.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων επιτρέπεται η χορήγηση από το Γ.Ε.ΜΗ. πι-
στοποιητικού, από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία
συστάθηκε, σύµφωνα µε το νόµο, ότι υφίσταται και δεν
έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., ότι δεν έχει πτωχεύσει
και ότι δεν έχει υποβληθεί εναντίον της αίτηση πτώχευ-
σης και ότι έχει υποβάλλει προς καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις κατά την τε-
λευταία τριετία ή ότι νοµίµως δεν έχει την υποχρέωση
αυτή («Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας ή Good
Standing Certificate»). Με την ίδια απόφαση προβλέπο-
νται τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που θα µπορεί να
περιέχει το πιστοποιητικό, η διαδικασία χορήγησής του,
το κόστος χορήγησης και η διάρκεια ισχύος του. Το πι-
στοποιητικό αυτό αποδεικνύει κατά τη διάρκεια ισχύος
του την ύπαρξη της εταιρείας έναντι του Δηµοσίου και
τρίτων. Η τυχόν επελθούσα λύση της εταιρείας κατά τη
διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν αντιτάσσεται
στον λαβόντα τούτο, εκτός αν αυτός γνώριζε ή όφειλε
να γνωρίζει τη λύση.

Άρθρο 171
Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση 

της λυθείσας εταιρείας

1. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου
διάρκειάς της ή µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, η
εταιρεία αναβιώνει µε απόφαση της γενικής συνέλευσης
των µετόχων, που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και
πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η εταιρεία µπορεί να
αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης µορφής, εφόσον τηρη-
θούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τε-
λευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφά-
λαια της εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κε-
φαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυµες εταιρείες ή
τις εταιρείες άλλης µορφής.

2. Αν η εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευ-
ση και επήλθε περάτωση των εργασιών της πτώχευσης
λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργά-
νωσης ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών,
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σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτω-
χευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρείας
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, που
λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία. Το
δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 εφαρµό-
ζονται και στην περίπτωση της παρούσας.

3. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78Α, 79Α και 80
του κ.ν. 2190/1920 εφαρµόζονται και στην περίπτωση
που εταιρεία ή εταιρείες έχουν λυθεί λόγω παρόδου του
χρόνου διάρκειας ή µε απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που µετά την κή-
ρυξη της εταιρείας ή των εταιρειών σε πτώχευση επικυ-
ρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξο-
φλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώ-
δικα. Η συγχώνευση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφά-
λαια της απορροφώσας ή της νέας εταιρείας δεν είναι
κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται
για τις ανώνυµες εταιρείες.

4. Οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 89 του
κ.ν. 2190/1920 εφαρµόζονται και στην περίπτωση που ε-
ταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας
ή µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης
και στην περίπτωση που µετά την κήρυξη της εταιρείας
σε πτώχευση επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο ανα-
διοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστω-
τές, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του
Πτωχευτικού Κώδικα. Η διάσπαση αποφασίζεται όταν  τα
ίδια κεφάλαια κάθε επωφελούµενης εταιρείας δεν είναι
κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται
για τις ανώνυµες εταιρείες.

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 η ολο-
κλήρωση της συγχώνευσης ή της διάσπασης επάγεται
την αναβίωση της απορροφώσας ή της επωφελούµενης
εταιρείας.

ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Άρθρο 172
Πράξεις και στοιχεία υποκαταστηµάτων εταιρειών 
άλλων κρατών-µελών στις οποίες εφαρµόζεται 

η Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132

1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν τα υποκα-
ταστήµατα, τα οποία έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εται-
ρείες κρατών-µελών υποβάλλονται σε δηµοσιότητα. Ως
εταιρείες κρατών-µελών νοούνται οι εταιρείες κρατών-
µελών του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ),
στις οποίες εφαρµόζεται η Οδηγία ΕΕ 2017/1132
(ΕΕ L 169/46 της 30.6.2017) σε συνδυασµό µε την Από-
φαση της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 56/2010 της
30.4.2010 (ΕΕ L 181 της 15.7.2010).

2. Σε δηµοσιότητα, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, υ-
πόκεινται οι εξής πράξεις και στοιχεία:
α) η ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, αν αυτό απο-

τελεί αντικείµενο χωριστής πράξης, καθώς και οι τροπο-
ποιήσεις των εγγράφων,
β) η βεβαίωση του µητρώου, στο οποίο έχει καταχωρι-

σθεί η εταιρεία,
γ) η ταχυδροµική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστή-

µατος,

δ) η αναφορά των δραστηριοτήτων του υποκαταστή-
µατος,
ε) το µητρώο στο οποίο έχει ανοιχθεί για την εταιρεία

ο φάκελος που αναφέρει το άρθρο 16 της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132, καθώς και ο αριθµός εγγραφής της στο µη-
τρώο αυτό,
στ) η επωνυµία και η µορφή της εταιρείας, καθώς και η

επωνυµία του υποκαταστήµατος, αν δεν είναι η ίδια µε
την επωνυµία της εταιρείας,
ζ) ο διορισµός, η λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα

ατοµικά στοιχεία ταυτότητος των προσώπων, που έχουν
την εξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων
και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

– ως προβλεπόµενα από το νόµο όργανα διοίκησης
της εταιρείας ή ως µέλη ενός τέτοιου οργάνου, σύµφω-
να µε τη δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την εται-
ρεία βάσει του άρθρου 14 στοιχείο δ΄ της Οδηγίας (ΕΕ)
2017/1132,

– ως µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστη-
ριότητα του υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης
των αρµοδιοτήτων τους,
η) η λύση της εταιρείας, ο διορισµός, τα ατοµικά στοι-

χεία ταυτότητος και οι εξουσίες των εκκαθαριστών, κα-
θώς και η περάτωση της εκκαθάρισης, σύµφωνα µε τη
δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την εταιρεία, που
στις περιπτώσεις η΄, ι΄ και ια΄ του άρθρου 14 της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2017/1132, όπως επίσης η διαδικασία πτώχευ-
σης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικα-
σία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία,
θ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές κατα-

στάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθη-
καν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους-µέ-
λους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία και, σύµφωνα µε
τις Οδηγίες 2013/34/ΕΕ και 2006/43/ΕΚ. Αυτό δεν εφαρ-
µόζεται στα υποκαταστήµατα, τα οποία έχουν ιδρύσει τα
πιστωτικά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αποτε-
λούν αντικείµενο της Οδηγίας 89/117/ΕΟΚ,
ι) το κλείσιµο του υποκαταστήµατος.

Άρθρο 173
Πράξεις και στοιχεία υποκαταστηµάτων 

εταιρειών τρίτων χωρών

1. Οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν τα υποκα-
ταστήµατα, που έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες, οι
οποίες διέπονται από το δίκαιο µη κράτους-µέλους, κατά
την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 172, έχουν ό-
µως νοµικό τύπο ανάλογο µε τους αναφερόµενους στην
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132, υποβάλλονται σε δηµοσιότητα.
Η δηµοσιότητα αφορά τις εξής πράξεις και στοιχεία:
α) τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, στ΄,

η΄ και ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 172,
β) το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η εται-

ρεία,
γ) αν το δίκαιο του κράτους από το οποίο διέπεται η ε-

ταιρεία το προβλέπει, το µητρώο, στο οποίο η εταιρεία
είναι εγγεγραµµένη και τον αριθµό εγγραφής της στο
µητρώο αυτό,
δ) τη µορφή, την έδρα και το αντικείµενο της εταιρεί-

ας, καθώς και µία (1) τουλάχιστον φορά το χρόνο, το πο-
σό του καλυφθέντος κεφαλαίου, αν τα στοιχεία αυτά
δεν περιέχονται στα παραπάνω έγγραφα,
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ε) το διορισµό, τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα
στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που έχουν την ε-
ξουσία να δεσµεύουν την εταιρεία έναντι τρίτων και να
την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου:

– ως νόµιµα προβλεπόµενα όργανα της εταιρείας ή ως
µέλη ενός τέτοιου οργάνου,

– ως µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστη-
ριότητα του υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης
των εξουσιών τους και ενδεχόµενης δυνατότητας να α-
σκούν τις εξουσίες αυτές µόνοι,
στ) τα λογιστικά έγγραφα (χρηµατοοικονοµικές κατα-

στάσεις) της εταιρείας, µε εξαίρεση τα λογιστικά έγγρα-
φα των πιστωτικών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,
όπως καταρτίσθηκαν, ελέγχθηκαν και δηµοσιεύθηκαν
κατά το δίκαιο του κράτους, από το οποίο διέπεται η ε-
ταιρεία.

2. Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δηµο-
σιεύονται εντός της επόµενης χρήσεως µε τη λογιστική
κατάσταση των εργασιών του υποκαταστήµατος.

Άρθρο 174
Γενικές διατάξεις για τη δηµοσιότητα 

των αλλοδαπών εταιρειών

1. Οι αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες υποχρεούνται
πριν από την εγκατάσταση στην Ελλάδα υποκαταστήµα-
τός τους να καταχωρήσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. τα στοιχεία που
προβλέπονται στο άρθρο 172 ή, κατά περίπτωση, στο άρ-
θρο 173. Κάθε µεταγενέστερη µεταβολή των στοιχείων
αυτών πρέπει να καταχωρίζεται αµελλητί στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Όταν η δηµοσιότητα που επιβάλλεται για το υποκα-
τάστηµα διαφέρει από τη δηµοσιότητα που επιβάλλεται
για την εταιρεία, η πρώτη υπερισχύει για τις εργασίες
που διενεργούνται µε το υποκατάστηµα.

3. Όταν στην Ελλάδα έχουν ιδρυθεί περισσότερα του
ενός υποκαταστήµατα από την ίδια εταιρεία, η δηµοσιό-
τητα σχετικά µε την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό,
καθώς και τα λογιστικά έγγραφα, όπως αυτά αναφέρο-
νται στην περίπτωση θ΄ του άρθρου 172 και στην περί-
πτωση στ΄ του άρθρου 173, µπορεί να γίνεται µέσω της
υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ενός από τα υποκαταστήµατα κατ’ ε-
πιλογήν της εταιρείας.

4. Εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δηµο-
σιότητας για το διορισµό των µονίµων εκπροσώπων αλ-
λοδαπής ανώνυµης εταιρείας για τη δραστηριότητα του
υποκαταστήµατος, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους ο-
ποιοδήποτε ελάττωµα σχετικά µε το διορισµό των προ-
σώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι
γνώριζαν το ελάττωµα. Οµοίως δεν αντιτάσσεται στους
τρίτους οποιοσδήποτε περιορισµός στην εξουσία των
προσώπων αυτών, που τυχόν προκύπτει από το δίκαιο
που διέπει την εταιρεία, εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε
δηµοσιότητα κατά τα άρθρα 172 και 173, εκτός αν η ε-
ταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τον περιορισµό ή
δεν µπορούσαν, λαµβανοµένων υπόψη των περιστάσε-
ων, να τον αγνοούν.

Άρθρο 175
Έγγραφα της αλλοδαπής εταιρείας

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή µη, περιλαµ-
βανοµένων των επιστολών και των εγγράφων παραγγε-
λίας, που χρησιµοποιείται από υποκατάστηµα στην Ελ-

λάδα αλλοδαπής ανώνυµης εταιρείας φέρει, εκτός των
ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 14, και την έν-
δειξη του αριθµού καταχώρισης του υποκαταστήµατος
στο Γ.Ε.ΜΗ..

2. Προκειµένου για εταιρείες µη διεπόµενες από το δί-
καιο κράτους-µέλους και εφόσον το δίκαιο της χώρας α-
πό το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την καταχώρι-
ση σε µητρώο, πρέπει να δηλώνονται επίσης το µητρώο
καταχώρισης της εταιρείας και ο αριθµός καταχώρισής
της στο µητρώο αυτό.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 176
Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό

Τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή από
10.000 µέχρι 100.000 ευρώ ο ιδρυτής, το µέλος του διοι-
κητικού συµβουλίου ή ο διευθυντής της εταιρείας, ο ο-
ποίος εν γνώσει του προβαίνει σε ψευδή ή παραπλανητι-
κή δήλωση προς το κοινό, 
α) που αφορά την κάλυψη ή την καταβολή του κεφα-

λαίου, ή
β) µε σκοπό την εγγραφή σε τίτλους που εκδίδει η ε-

ταιρεία και αφορά στοιχεία αυτής, τα οποία ασκούν ου-
σιώδη επιρροή επί των εταιρικών υποθέσεων.

Άρθρο 177
Παραβάσεις µελών διοικητικού συµβουλίου

Τιµωρείται µε φυλάκιση και µε χρηµατική ποινή από
10.000 µέχρι 100.000 ευρώ το µέλος του διοικητικού
συµβουλίου, το οποίο:

1. Εν γνώσει του συντάσσει ή εγκρίνει ανακριβείς ή
παραπλανητικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της
εταιρείας ή τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές κατα-
στάσεις, που οφείλει να συντάξει, ή τις συντάσσει κατά
παράβαση του νόµου ως προς το περιεχόµενό τους. Ποι-
νή δεν επιβάλλεται σε περίπτωση επουσιωδών ελλείψε-
ων, που δεν επηρεάζουν τη συνολική εικόνα των κατα-
στάσεων.

2. Προβαίνει σε διανοµή κερδών ή άλλων ωφεληµάτων
σε µετόχους της εταιρείας ή τρίτο πρόσωπο, που δεν
προκύπτουν από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις
της εταιρείας ή χωρίς να έχουν συνταχθεί χρηµατοοικο-
νοµικές καταστάσεις ή µε βάση χρηµατοοικονοµικές κα-
ταστάσεις που εν γνώσει του είναι ανακριβείς ή παρα-
πλανητικές ή συντάχθηκαν κατά παράβαση του νόµου.

3. Εν γνώσει του εξαγοράζει εξαγοράσιµες µετοχές,
κατά παράβαση του άρθρου 39 ή προκαλεί την απόκτηση
από την εταιρεία ιδίων µετοχών της ή τίτλων κτήσης µε-
τοχών της ή µετοχών της µητρικής της ή τίτλων κτήσης
µετοχών της µητρικής της, κατά παράβαση των άρθρων
48, 49, 52 ή 57 του παρόντος.

4. Χορηγεί προκαταβολή, δάνειο ή εγγύηση είτε επιβα-
ρύνοντας την εταιρεία, µε σκοπό να αποκτήσει τρίτος
µετοχές αυτής, είτε επιβαρύνοντας θυγατρική της µε
σκοπό να αποκτήσει τρίτος µετοχές της µητρικής της,
κατά παράβαση του άρθρου 51.

5. Εν γνώσει του συντάσσει αναληθή ή ελλιπή έκθεση
διαχείρισης ή άλλη υποχρεωτική κατά το νόµο ετήσια έκ-
θεση.
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Άρθρο 178
Παραβάσεις ελεγκτών 

Τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών ή µε χρη-
µατική ποινή από 10.000 µέχρι 100.000 ευρώ ή και µε τις
δύο ποινές:

1. Ο τακτικός ελεγκτής ανώνυµης εταιρείας, ο οποίος
θεωρεί οικονοµική κατάσταση αυτή που εν γνώσει του έ-
χει καταρτισθεί κατά παράβαση των διατάξεων του νό-
µου ως προς το περιεχόµενό τους.

2. Ο τακτικός ελεγκτής ανώνυµης εταιρείας ή ο διε-
νεργών έκτακτο έλεγχο, ο οποίος παραβιάζει το καθή-
κον εχεµύθειας που έχει από το νόµο. Η ποινική δίωξη
στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου ασκείται
µόνο µε έγκληση της εταιρείας.

Άρθρο 179
Παραβάσεις σχετικές µε την εύρυθµη 

λειτουργία της εταιρείας

Τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών  (3) ετών ή µε χρη-
µατική ποινή από 5.000 µέχρι 50.000 ευρώ:

1. Όποιος συνάπτει για λογαριασµό της εταιρείας σύµ-
βαση, για την οποία απαιτείται προηγούµενη άδεια κατά
το άρθρο 100, αν η άδεια δεν δόθηκε. Το αξιόποινο εξα-
λείφεται αν η άδεια δοθεί κατά το άρθρο 100 µετά τη σύ-
ναψη της σύµβασης.

2. Το µέλος του διοικητικού συµβουλίου το οποίο πα-
ραβιάζει την υποχρέωση πιστοποίησης καταβολής του
κεφαλαίου µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στο άρθρο
20 ή προβαίνει σε ψευδή πιστοποίηση της εν λόγω κατα-
βολής. Με την ίδια ποινή τιµωρείται ο ορκωτός ελεγκτής
ο οποίος προβαίνει σε ψευδή πιστοποίηση της εν λόγω
καταβολής.

3. Το µέλος του διοικητικού συµβουλίου που παραλεί-
πει να συντάξει ή συντάσσει εκπρόθεσµα τις ετήσιες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ή τις ε-
νοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ή την ε-
τήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου ή
την ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης ή την πολιτική απο-
δοχών ή την έκθεση αποδοχών, που οφείλει να συντάξει,
ή άλλη κατά το νόµο ετήσια έκθεση, που οφείλει να συ-
ντάξει.

4. Το µέλος του διοικητικού συµβουλίου που παραβιά-
ζει την υποχρέωση αναπροσαρµογής του κεφαλαίου της
εταιρείας, όταν τούτο επιβάλλεται από τον νόµο.

5. Όποιος παρακωλύει τη διενέργεια ελέγχου της ε-
ταιρείας από τους τακτικούς ελεγκτές ή τους ελεγκτές
που έχουν ορισθεί για τη διενέργεια εκτάκτου ελέγχου ή
δεν παρέχει σε αυτούς τις πληροφορίες που οφείλει να
παράσχει και οι οποίες του ζητούνται νοµίµως.

Άρθρο 180
Παραβάσεις σχετικές µε τις συνελεύσεις 

µετόχων και οµολογιούχων

Τιµωρείται µε χρηµατική ποινή από 5.000 µέχρι 15.000
ευρώ:

1. Όποιος παραλείπει να συγκαλέσει γενική συνέλευ-
ση των µετόχων ή οµολογιούχων ή να συµπεριλάβει ορι-
σµένο θέµα στην ηµερήσια διάταξη κατά παράβαση του
παρόντος νόµου ή του προγράµµατος έκδοσης οµολο-

γιών. Αν η υποχρέωση σύγκλησης γενικής συνέλευσης ή
προσθήκης θέµατος στην ηµερήσια διάταξη ανακύψει ύ-
στερα από αίτηση µετόχου ή οµολογιούχου, η ποινική
δίωξη ασκείται µόνο µε έγκληση αυτού.

2. Όποιος εν γνώσει του µετέχει σε γενική συνέλευση
µετόχων ή οµολογιούχων ή ψηφίζει χωρίς να έχει το δι-
καίωµα αυτό.

3. Το µέλος του διοικητικού συµβουλίου που παραβιά-
ζει την υποχρέωση παροχής πληροφοριών σε µετόχους,
σύµφωνα µε το άρθρο 141. Η ποινική δίωξη ασκείται µό-
νο µε έγκληση εκείνου που υπέβαλε το αίτηµα παροχής
πληροφοριών.

Άρθρο 181
Γενική διάταξη

1. Δεν αποκλείονται διοικητικές κυρώσεις που προβλέ-
πονται από ειδικότερες διατάξεις.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 182
Διατηρούµενες σε ισχύ διατάξεις

1. Ειδικές διατάξεις εταιρικού δικαίου για ειδικούς τύ-
πους εταιρειών, όπως τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι α-
σφαλιστικές επιχειρήσεις ή για συγκεκριµένες εταιρεί-
ες, υπερισχύουν των διατάξεων του παρόντος νόµου.

2. Ο ν. 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, θέ-
µατα µισθολογίου και άλλες διατάξεις, παραµένει σε ι-
σχύ.

3. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 16 του
ν. 3401/2005 (Α΄ 257), ως εξής:

«Σε περίπτωση άσκησης δικαιώµατος υπαναχώρησης
επί έκδοσης νέων µετοχών από ελληνική ανώνυµη εται-
ρεία και στο µέτρο που δεν είναι εφικτή η εκ νέου ε-
µπρόθεσµη διάθεση των µετοχών επί των οποίων ασκή-
θηκε το δικαίωµα υπαναχώρησης, το διοικητικό συµβού-
λιο προσαρµόζει στο καταστατικό το ύψος του κεφαλαί-
ου, ώστε να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα της υπα-
ναχώρησης.»

Άρθρο 183
Προσαρµογή καταστατικού και ελάχιστου κεφαλαίου

των ανωνύµων εταιρειών

1. Οι υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες µπορούν να ε-
ναρµονίσουν τα καταστατικά τους, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου. Η απόφαση τροποποίησης
του καταστατικού για το σκοπό αυτόν, µπορεί να ληφθεί
µε απλή απαρτία και πλειοψηφία, µε την προϋπόθεση ότι
η σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης θα ληφθεί
µέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου. Μεταγενέστερη εναρµόνιση, καθώς και υιο-
θέτηση στο καταστατικό δυνητικών ρυθµίσεων, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος, γίνεται κατά τις γενι-
κές διατάξεις του παρόντος νόµου.

2. Ανώνυµες εταιρείες που κατά τη θέση σε ισχύ του
παρόντος νόµου έχουν κεφάλαιο κάτω των 25.000 ευρώ,
οφείλουν το αργότερο µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019
να αυξήσουν το κεφάλαιό τους σε 25.000 ευρώ ή να µε-
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τατραπούν σε εταιρεία άλλης µορφής. Η απόφαση αυτή
λαµβάνεται µε απλή απαρτία και πλειοψηφία. Μετά την
παρέλευση της προθεσµίας αυτής δεν επιτρέπεται οποι-
αδήποτε νεότερη καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., µέχρις ότου
συντελεσθεί η αύξηση.

Άρθρο 184
Κατάργηση ανωνύµων µετοχών

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι ελληνι-
κές ανώνυµες εταιρείες δεν µπορούν πλέον να εκδίδουν
ανώνυµες µετοχές. Ανώνυµες µετοχές που έχουν εκδο-
θεί από ελληνικές ανώνυµες εταιρείες ονοµαστικοποιού-
νται υποχρεωτικά την 1η Ιανουαρίου 2020.

2. Για την αντικατάσταση των ανωνύµων τίτλων µε ο-
νοµαστικούς ακολουθούνται οι διατάξεις του καταστατι-
κού, που αφορούν τη διαδικασία µετατροπής ανωνύµων
µετοχών σε ονοµαστικές. Αν το καταστατικό δεν προ-
βλέπει µε πληρότητα τη διαδικασία αυτή, ακολουθείται η
διαδικασία των παραγράφων 3, 4, 5, 6 και 7.

3. Η εταιρεία υποχρεούται µε απόφαση που λαµβάνει
το διοικητικό συµβούλιο το αργότερο την 1η Ιουλίου
2019 να ανακοινώσει µέσω του Γ.Ε.ΜΗ. και µε άλλα πρό-
σφορα µέσα τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι ή άλλοι
δικαιούχοι θα πρέπει να αναγγείλουν στην εταιρεία τα ε-
πί των µετοχών δικαιώµατά τους, ώστε να εγγραφούν
στο βιβλίο µετόχων του άρθρου 41 και να εκδοθούν οι
νέοι τίτλοι. Μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και ενόσω οι
µέτοχοι ή άλλοι δικαιούχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δι-
καιώµατά τους, οι µετοχές δεν παρέχουν µετοχικά δικαι-
ώµατα ούτε και µπορούν να µεταβιβασθούν. Για την ανα-
στολή άσκησης των µετοχικών δικαιωµάτων η παράγρα-
φος 1 του άρθρου 50 εφαρµόζεται αναλόγως.

4. Με την απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, που
λαµβάνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, εξειδικεύε-
ται µε σαφήνεια ο τρόπος αναγγελίας των δικαιωµάτων,
ορίζεται δε και ο τρόπος µε τον οποίο θα εκδοθούν και
θα παραδοθούν στους µετόχους και άλλους δικαιούχους
οι νέοι ονοµαστικοί µετοχικοί τίτλοι. Η εταιρεία δεν υπο-
χρεούται να παραδώσει µετοχικούς τίτλους, αν οι ονο-
µαστικές µετοχές εκδοθούν σε λογιστική µορφή, σύµ-
φωνα µε το νόµο ή η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση έκδο-
σης µετοχικών τίτλων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5
του άρθρου 40.

5. Αν το διοικητικό συµβούλιο δεν προβεί στις παραπά-
νω ενέργειες µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019, κάθε µέ-
τοχος που έχει ανώνυµες µετοχές µπορεί να ζητήσει α-
πό το δικαστήριο µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέ-
τρων να υποχρεωθεί η εταιρεία να εγγράψει τον αιτού-
ντα στο βιβλίο µετόχων και να εκδώσει και να παραδώ-
σει σε αυτόν νέες ονοµαστικές µετοχές.

6. Στις εταιρείες µε µετοχές που είναι εισηγµένες σε
ρυθµιζόµενη αγορά ή σε ΠΜΔ, για την καταγραφή των
δικαιούχων ακολουθούνται οι κανόνες για τη νοµιµοποί-
ηση των µετόχων ενόψει συµµετοχής σε γενική συνέ-
λευση. Επιµέρους ζητήµατα της αντικατάστασης των α-
νωνύµων εισηγµένων µετοχών µε ονοµαστικές ρυθµίζο-
νται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Μέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2019 για τις υφιστάµε-
νες ανώνυµες µετοχές ισχύουν οι εξής ρυθµίσεις:
α) Σε περίπτωση µερικής καταβολής του κεφαλαίου,

σύµφωνα µε το άρθρο 21, οι µετοχές µέχρι την αποπλη-

ρωµή τους είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές.
β) Η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου

5 του άρθρου 26 δεν εφαρµόζεται ενόσω οι µετοχές δεν
είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους.
γ) Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων για τη µεταβί-

βαση των ανωνύµων µετοχών, οι µετοχές αυτές µεταβι-
βάζονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη µε-
ταβίβαση κινητών πραγµάτων.
δ) Το δικαίωµα του µετόχου, σύµφωνα µε την παρά-

γραφο 4 του άρθρου 122 ισχύει µόνο αν ο µέτοχος έχει
ονοµαστικές µετοχές.
ε) Η αποστολή στους µετόχους των χρηµατοοικονοµι-

κών καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων
του διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών, σύµφωνα
µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
123, είναι δυνατή εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές
στο σύνολό τους.
στ) Η λήψη αποφάσεων µε ψηφοφορία χωρίς συνε-

δρίαση, που προβλέπεται στο άρθρο 135, είναι δυνατή
µόνο αν οι µετοχές της εταιρείας είναι στο σύνολό τους
ονοµαστικές.
ζ) Το δικαίωµα του µετόχου, σύµφωνα µε το δεύτερο

εδάφιο της παραγράφου 10 και την παράγραφο 11 του
άρθρου 141 ισχύει µόνο αν η εταιρεία έχει ονοµαστικές
µετοχές.
η) Μέτοχοι µε ανώνυµες µετοχές δεν µπορούν να γί-

νουν µέλη ενώσεων µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 144
και να ασκούν δικαιώµατα µέσω των ενώσεων µε τις µε-
τοχές αυτές.
θ) Οι µέτοχοι µε ανώνυµες µετοχές µπορούν µέχρι την

31η Δεκεµβρίου 2019 να ασκούν τα δικαιώµατα που έ-
χουν και οι µέτοχοι µε ονοµαστικές µετοχές.

Άρθρο 185
Διατάξεις για άλλες εταιρικές µορφές

1. Στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 150, 151, 152,
153 και 154 του παρόντος εµπίπτουν και προσωπικές ε-
ταιρείες, όταν όλοι οι άµεσοι ή έµµεσοι εταίροι έχουν
περιορισµένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νοµικά πρόσω-
πα που έχουν τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας, της ε-
ταιρείας περιορισµένης ευθύνης, της ετερόρρυθµης κα-
τά µετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής ε-
ταιρείας.

2. Στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 154 εµπίπτουν και
οι οντότητες δηµόσιου ενδιαφέροντος, κατά την έννοια
του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014.

3. Οι διατάξεις του Κώδικα Περί Τελών Χαρτοσήµου
που προβλέπουν µειωµένο φορολογικό συντελεστή για
τις ανώνυµες εταιρείες εφαρµόζονται αναλογικά στις ε-
ταιρείες περιορισµένης ευθύνης και τις ιδιωτικές κεφα-
λαιουχικές εταιρείες. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από
την 31η Μαΐου 2018. 

Άρθρο 186 
Εξουσιοδοτική διάταξη

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από πρό-
ταση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, κωδικο-
ποιούνται σε ενιαίο αυτοτελές κείµενο οι διατάξεις για
τις Ανώνυµες Εταιρείες (ΑΕ).
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Άρθρο 187
Μεταβατικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του άρθρου 20 για την πιστοποίηση της
καταβολής του κεφαλαίου εφαρµόζονται από την ηµερο-
µηνία του άρθρου 190 και µετά.

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 40 που προβλέπει νέες
δυνατότητες ρύθµισης από το καταστατικό των ζητηµά-
των τήρησης του βιβλίου µετόχων, ισχύουν και σε υφι-
στάµενες εταιρείες.

3. Η µη υπογραφή του βιβλίου µετόχων που προβλέπε-
ται στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 εφαρµόζεται και
στις µεταβιβάσεις µετοχών που καταχωρίζονται στο βι-
βλίο µετόχων από την 1η Ιανουαρίου 2019 και µετά, ακό-
µη και αν η σύµβαση µεταβίβασης µετοχών είχε συνα-
φθεί προηγουµένως.

4. Τα άρθρα 45, 46 και 47 του παρόντος δεν εφαρµό-
ζονται σε εκκρεµείς διαδικασίες των άρθρων 49α, 49β
και 49γ του κ.ν. 2190/1920. 

5. Οι διατάξεις των άρθρων 59 έως και 74 εφαρµόζο-
νται στα οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται από την ηµε-
ροµηνία του άρθρου 190 και µετά. Τα µέρη µπορούν να
αποφασίζουν µε τη διαδικασία που προβλέπεται για την
τροποποίηση των όρων τους, την εφαρµογή του παρό-
ντος νόµου και σε οµολογιακά δάνεια που είχαν εκδοθεί
πριν από την ηµεροµηνία του άρθρου 190.

6. Τα άρθρα 75 και 76 εφαρµόζονται στους ιδρυτικούς
τίτλους που εκδίδονται από την ηµεροµηνία του άρθρου
190 και µετά.

7. Τα άρθρα 99 έως 101 εφαρµόζονται σε συµβάσεις
που συνάπτονται από την ηµεροµηνία του άρθρου 190
και µετά. Τα άρθρα 109  έως 112 εφαρµόζονται στις α-
µοιβές που αντιστοιχούν στις χρήσεις που αρχίζουν µε-
τά τις  31.12.2018.

8. Οι διατάξεις για τη γενική συνέλευση εφαρµόζονται
σε συνελεύσεις που προσκαλούνται από την ηµεροµηνία
του άρθρου 190 και µετά.

9. Το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 144 και οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπο-
νται στον παρόντα νόµο µπορούν να εκδοθούν και πριν
από την ηµεροµηνία του άρθρου 190 και µετά.

10. Αιτήσεις λύσεως ανώνυµης εταιρείας, σύµφωνα µε
την περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 48 του
κ.ν. 2190/1920, που υποβλήθηκαν πριν από τη θέση σε ι-
σχύ του παρόντος νόµου κρίνονται µε βάση το άρθρο αυ-
τό και µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.

11. Η προθεσµία των τριών (3) ετών της παραγράφου 1
του άρθρου 169 ισχύει για εκκαθαρίσεις που αρχίζουν α-
πό την ηµεροµηνία του άρθρου 190 και µετά.

12. Στην περίπτωση των εκκρεµών κατά τη θέση σε ι-
σχύ του παρόντος νόµου εκκαθαρίσεων, η προθεσµία
των πέντε (5) ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 170
δεν συµπληρώνεται πριν από την παρέλευση έξι (6) µη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

13. Επί πτωχεύσεων που κηρύχθηκαν πριν από το
ν. 4446/2016, η αναβίωση της εταιρείας µπορεί να επέλ-
θει και µε πτωχευτικό συµβιβασµό ή αποκατάσταση, ανά-
λογα µε το εφαρµοζόµενο στην πτώχευση δίκαιο.

14. Σε σχέση µε τη διαχρονική εφαρµογή των διατάξε-
ων του παρόντος νόµου που προβλέπουν παραγραφές ή
αποσβεστικές προθεσµίες εφαρµόζεται αναλόγως το
άρθρο 18 του Εισαγωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα.

15. Σε σχέση µε τη διαχρονική εφαρµογή των διατάξε-
ων του παρόντος νόµου που ρυθµίζουν την ευθύνη των
µελών του διοικητικού συµβουλίου και άλλων προσώπων
εφαρµόζονται αναλόγως τα άρθρα 24 και 25 του Εισα-
γωγικού Νόµου του Αστικού Κώδικα.

16. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου για τις διανοµές
κερδών εφαρµόζονται στις διανοµές που αποφασίζονται
από γενικές συνελεύσεις που λαµβάνουν χώρα από την
ηµεροµηνία του άρθρου 190  και µετά. Οι διατάξεις του
παρόντος νόµου για τη διανοµή προσωρινού µερίσµατος
εφαρµόζονται στις διανοµές που γίνονται µε απόφαση
διοικητικού συµβουλίου που λαµβάνεται από την ηµερο-
µηνία του άρθρου 190 και µετά.

17. Διατάξεις του παρόντος νόµου που ορίζουν αρµο-
διότητα δικαστηρίων ή την ακολουθητέα διαδικασία ε-
φαρµόζονται σε δίκες που αρχίζουν από την ηµεροµηνία
του άρθρου 190 και µετά.

Άρθρο 188
Παραποµπές 

Όπου διάταξη νόµου παραπέµπει σε διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920 ή του ν. 3156/2003, οι οποίες καταργού-
νται δυνάµει του άρθρου 189, µε την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου η παραποµπή αυτή νοείται ότι αναφέρε-
ται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόµου. Α-
ντίστοιχα, όπου στο ν. 3156/2003 γίνεται αναφορά σε
«οµολογιακό δάνειο του νόµου αυτού» νοείται οµολο-
γιακό δάνειο του παρόντος νόµου.

Άρθρο 189
Καταργούµενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται:
α) τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του

κ.ν. 2190/1920, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
β) το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (Α΄ 173), 
γ) τα άρθρα 1 έως 9 και το άρθρο 12 του ν. 3156/2003

(Α΄ 157), µε εξαίρεση την παράγραφο 4 του άρθρου 2 και
τα λοιπά άρθρα του νόµου που παραµένουν σε ισχύ,
δ) το άρθρο 4 και η παρ. 2 του άρθρου 9 του

ν. 876/1979 (Α΄ 48),
ε) το π.δ. 30/1988 (Α΄ 13).
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Άρθρο 190
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου
2019, εκτός αν ειδικώς ορίζεται διαφορετικά.
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