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Οι παραποµπές θα γίνονται πάντα στα άρθρα του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτός ισχύει
µε την τροποποίηση του νόµου 3604/2007.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει σαν αντικείµενο τις νέες τροποποιήσεις στο δίκαιο
των Ανωνύµων Εταιρειών σύµφωνα µε τον Νόµο 3604/2007 και έχει ως σκοπό να
παρουσιάσει µε όσο το δυνατό περισσότερη ακρίβεια τις τροποποιήσεις και τις
καινοτοµίες του κ.ν 2190/1920 περί Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.).
Ο Νόµος 3604/2007 έρχεται να συµβάλλει σε µία σειρά από διαρθρωτικά
προβλήµατα που αφορούν την εταιρική καθηµερινότητα, όπως η διοικητική
κηδεµονία, ο απόµακρος χαρακτήρας του 2190 προς τους µετόχους και τη µειοψηφία
και το ξεπερασµένο πλέον καθεστώς ευθύνης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) της
Α.Ε.1.
Στο πρώτο κεφάλαιο, θα αναλύσουµε τις αλλαγές και τις καινοτοµίες που αφορούν
την ίδρυση της Α.Ε.
Στο δεύτερο κεφάλαιο, θα προβούµε στην ανάλυση των αλλαγών και των
καινοτοµιών που αφορούν τα όργανα της Α.Ε. χωριζόµενα σε τρείς οµάδες: α)
∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.), β) ΓενικήΣυνέλευση (Γ.Σ.) και γ) Ελεγκτές.
Στο τρίτο κεφάλαιο, θα γίνει αναλυτική αναφορά στα όσα ισχύουν µε το νέο Νόµο
για τις µετοχές και τη µείωση και αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζουµε τις αλλαγές που έγιναν στη λύση και
εκκαθάριση της ανώνυµης εταιρείας.
Στο πέµπτο κεφάλαιο, θα αναφέρουµε τις αλλαγές που επήλθαν στην εξαγορά των
µετοχών της µειοψηφίας.
Στο έκτο κεφάλαιο, θα αναφερθούµε στις αλλαγές που αφορούν τις µετατροπές και
τις συγχωνεύσεις των ανωνύµων εταιρειών.
Τέλος µε βάση τα όσα αναφέρθηκαν καταλήγουµε στον επίλογο, σε ένα συµπέρασµα
δηλαδή, για τις αλλαγές που επήλθαν µε τον κ.ν. 3604/2007.

1

Αθανάσιου Γ. ∆ηµητρακά, Κωδικοποίηση Νόµου 2190/1920 περί Α.Ε., έκδοση 2007, αιτιολογική
έκθεση σελίδα 289.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η δυναµική της εξέλιξης στους τοµείς των εταιρειών, της οικονοµίας της αγοράς, του
ανταγωνισµού επέβαλλαν την προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου στα νέα
δεδοµένα λειτουργίας των αγορών και στο διεθνή ανταγωνισµό για τους εξής κυρίως
λόγους:
Πρώτον, έχει καταστεί επιτακτική η ανάγκη εναρµόνισης διατάξεων του Νόµου
2190/1920:
 Με το κοινοτικό δίκαιο γενικότερα και ειδικότερα µε την οδηγία 2006/68/ΕΚ
µε τη σύσταση της Α.Ε. και τη διατήρηση και τις µεταβολές του κεφαλαίου
της και
 Με την πρόσφατη νοµολογία του ΣτΕ και των λοιπών διοικητικών
δικαστηρίων σε διάφορα θέµατα, µεταξύ των οποίων και η µορφή του
καταστατικού της Α.Ε.
∆εύτερο, το ίδιο επιτακτικά προέβαλλε και η ανάγκη συµπλήρωσης των διατάξεων µε
εισαγωγή νέων θεσµών, όπως πχ η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης στις συνεδρίες του
∆.Σ. και της Γ.Σ. που διευρύνουν τις εταιρικές δυνατότητες, εκσυγχρονίζουν και
διευκολύνουν τη λειτουργία της Α.Ε.
Τρίτο, επελέγη η διατήρηση του αρχικού Νόµου (Ν.2190) µε τροποποιήσεις πάνω
στο γνωστό κείµενο, προκειµένου να γίνει ευχερέστερη η χρήση του, λόγω της
διατήρησης των γνώριµων διατάξεων, αλλά και της αρίθµησής τους.2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ι∆ΡΥΣΗ Α.Ε.
1. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Νόµου 3604/2007 η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να ιδρυθεί
από ένα ή περισσότερα πρόσωπα, να καταστεί µονοπρόσωπη µε τη συγκέντρωση
όλων των µετοχών σε ένα µόνο πρόσωπο. Το άρθρο 3 συµπληρώνει και αντικαθιστά
το άρθρο 1 του κ.ν. 2190/1920. Συγκεκριµένα αναφέρεται στο άρθρο 1 του κ.ν.
2190/1920 ότι η ανώνυµη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία , για τα χρέη της
οποίας ευθύνεται µόνο η ίδια µε την περιουσία της καθώς δεν υπήρχε σχετική ρητή
διάταξη. Επιπλέον µε την προσθήκη του άρθρου 3 επιτρέπεται πλέον η ίδρυση µίας
µονοπρόσωπης εταιρείας , δυνατότητα που υπήρχε ήδη στα άλλα κράτη µέλη3.

2. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Στην παράγραφο 2α του άρθρου 6 του Νόµου 3604/2007 ορίζεται ότι το ελάχιστο
κεφάλαιο που χρειάζεται για τη σύσταση µίας ανώνυµης εταιρείας είναι 60.000,00
ευρώ, ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά τη σύσταση της εταιρείας4. Το µετοχικό
κεφάλαιο δεν µπορεί να µειωθεί πέρα από το κατώτερο όριο που ορίζει ο Νόµος,
εκτός και αν για τη µείωση του προβλέπεται η ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου ως
το κατώτερο όριο ή αν η εταιρεία αλλάξει µορφή (Ε.Π.Ε., Ο.Ε.) που χρειάζεται
λιγότερο µετοχικό κεφάλαιο.
Καινοτοµία αποτελεί το γεγονός ότι αν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας
υπερβαίνει τα 3.000.000,00 ευρώ τότε ασκείται περαιτέρω έλεγχος νοµιµότητας της
σύστασης της εταιρείας και του καταστατικού.
3
4

Περάκης Ευάγγελος, «Το δίκαιο της Α.Ε.», απόσπασµα αιτ. έκδοσης 2007, σελίδα 45.
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Σύµφωνα µε την παράγραφο 2β του Νόµου 3604/2007, τα παραπάνω δεν ισχύουν για
µετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, όπου απαιτείται έγκριση από την αρµόδια
Αρχή.

3. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Όσον αφορά το καταστατικό, ο Νόµος 3604 βάσει του άρθρου 6, αναφέρει ότι το
καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις που απλώς επαναλαµβάνουν
ισχύουσες διατάξεις του Νόµου, εκτός και αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από
αυτές. Αυτό γίνεται για να έχει το καταστατικό πιο απλή µορφή. Ελάχιστα τηρείται
όµως αυτό γιατί οι ενδιαφερόµενοι επιθυµούν, για λόγους πληροφοριακούς κυρίως,
ένα καταστατικό πολύ πιο αναλυτικό που να περιέχει όλο το ρυθµιστικό πλαίσιο που
διέπει την εταιρεία.
Ακόµα οι ιδρυτές της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζηµιάς
που υπέστη η εταιρεία, οι καλόπιστοι τρίτοι, µέτοχοι ή µη, από παραλήψεις ή
ανακριβείς πληροφορίες που περιλήφθηκαν στο καταστατικό, καθώς και από την
κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, αν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις
σχετικές πληµµέλειες. Η αξίωση αποζηµίωσης µπορεί να παραγραφεί πέντε (5)
χρόνια µετά την ίδρυση της εταιρείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΑ
Α. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Με την ψήφιση του νέου Νόµου 3604/2007 υπήρξαν πολλές αλλαγές σε όλο το
φάσµα του κ.ν. 2190/1920 που διέπει τις Α.Ε.. Στις επόµενες σελίδες θα αναφέρουµε
τις αλλαγές που αφορούν γενικά στην ενότητα του ∆.Σ. Με τον νέο Νόµο επήλθαν
πολλές τροποποιήσεις αλλά και καινοτοµίες αναφορικά µε την εκλογή των µελών
του ∆.Σ., τη συγκρότηση του, το χρόνο και τον τρόπο λειτουργίας, τη λήψη
αποφάσεων, την εκπροσώπηση καθώς επίσης και τις σχέσεις µεταξύ της εταιρείας και
των µελών και εκπροσώπων. Αναλυτικότερα:

1. Αριθµός µελών ∆.Σ.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 25 του Νόµου 3604/2007,ο αριθµός των
µελών του ∆.Σ. ορίζεται από το καταστατικό ή από τη Γ.Σ. εντός των ορίων που
προβλέπονται στο καταστατικό και αποτελείται από τουλάχιστον τρία (3) µέλη. Στις
περισσότερες περιπτώσεις το καταστατικό ορίζει τοv ανώτερο και κατώτερο αριθµό
µελών και µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, είτε µε εκλογή ορισµένου αριθµού
συµβούλων, είτε µε ιδιαίτερη απόφαση καθορίζεται ο αριθµός των συµβούλων. Αυτό
που ίσχυε και από τον προηγούµενο Νόµο και εξακολουθεί να ισχύει είναι ότι για να
µπορέσει να συνεδριάσει και να λάβει εγκύρως αποφάσεις το ∆.Σ., θα πρέπει ο
αριθµός των παραστάντων ή αντιπροσωπευόµενων µελών να µην είναι σε καµία
περίπτωση κάτω των τριών (3).

2. Μέλος του ∆.Σ. µπορεί να είναι και νοµικό πρόσωπο
Με το άρθρο 25 του νέου Νόµου δίδεται επίσης η δυνατότητα, µε καταστατική
ρήτρα, σε κάποιο νοµικό πρόσωπο να είναι µέλος του ∆.Σ. µε την υποχρέωση να
ορίζει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νοµικού αυτού
προσώπου.

3. Εκλογή συµβούλων από κατάλογο - ψηφοδέλτιο
Βάσει του άρθρου 25 του Νόµου 3604/2007, το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι
προτείνονται για εκλογή στο ∆.Σ. οι υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται
από τα µέλη του ∆Σ5 ανάλογα µε τις ψήφους που λαµβάνει κάθε κατάλογος.
Τυχόν κλάσµατα που προκύπτουν λογίζονται υπέρ του καταλόγου µε τις
περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται είτε τα πρόσωπα που
έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του
καταλόγου. Το σύστηµα της εκλογής εάν δεν προβλέπεται από το αρχικό
καταστατικό µπορεί να εισαχθεί ή να καταργηθεί µε απόφαση της Γ.Σ. εκτός και αν
το καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Το σύστηµα
αυτό εκλογής δεν επιτρέπεται αν το καταστατικό προβλέπει δικαίωµα απευθείας
διορισµού των µελών του ∆.Σ.

4. Αντικατάσταση µελών που απώλεσαν την ιδιότητα τους
Επιπλέον από το άρθρο 25 του Νόµου 3604/2007 ορίζεται ρητά η δυνατότητα
εκλογής συµβούλων σε αντικατάσταση των µελών που για κάποιο λόγο έχασαν την
ιδιότητα τους (παραίτηση, θάνατος κ.τ.λ.) από τους εναποµείναντες συµβούλους,
εφόσον ο αριθµός αυτών υπερβαίνει τους τρεις (3). Αυτό ίσχυε και πριν αλλά η
διαφορά µε το νέο Νόµο είναι ότι, η εκλογή του νέου συµβούλου ισχύει για το
υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Το καινοτόµο στοιχείο δηλαδή
είναι η πρόβλεψη για «διαδόχους» που καµία σχέση δεν έχει µε τους
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Η εκλογή των συµβούλων γίνεται από τη Γ.Σ. µε εξαίρεση αυτές του πρώτου διοικητικού
συµβουλίου το οποίο ορίζεται από το καταστατικό.

«αναπληρωµατικούς». Η διαφορά µεταξύ τους είναι ότι ο αναπληρωµατικός είναι ο
σύµβουλος που θα αντικαταστήσει το µέλος για κάποιο χρονικό διάστηµα που δεν θα
µπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του λόγω απουσίας ή κάποιου κωλύµατος ενώ
ο διάδοχος είναι εκείνος που αναφέρει η περίπτωση µας παραπάνω. Εκείνος δηλαδή
που καταλαµβάνει οριστικά τη θέση του µέλους που έχασε την ιδιότητα του για το
υπόλοιπο της θητείας του.

5. ∆υνατότητα µη αντικατάστασης µελών που απώλεσαν την ιδιότητα
τους
Σύµφωνα µε το παραπάνω άρθρο (άρθρο 25 του Νόµου 3604/2007), στο καταστατικό
µπορεί να αναφέρεται ότι στην περίπτωση που κάποιο από τα µέλη του ∆.Σ. χάσει
την ιδιότητα του για οποιαδήποτε αιτία (παραίτηση, θάνατο), τα υπόλοιπα µέλη του
∆.Σ. θα µπορούν να συνεχίσουν την εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς απαραίτητα
να αντικαταστήσουν τα µέλη που έφυγαν αρκεί ο αριθµός αυτών που έµειναν να µην
είναι λιγότερα από τρία (3).

6. Θητεία των µελών του ∆.Σ.
Η θητεία των µελών του ∆.Σ., δεν µπορεί να υπερβεί τα έξι (6) χρόνια. Με το άρθρο
26 του νέου Νόµο ορίζεται ότι η θητεία του ∆.Σ. παρατείνεται, µέχρι τη λήξη της
προθεσµίας, µέσα στην οποία πρέπει να συνέλθει η επόµενη τακτική Γ.Σ. Τα µέλη
αυτά είναι πάντοτε επανεκλέξιµα και ελεύθερα ανακλητά.

7. Σύγκλιση Γ.Σ. από ∆.Σ. µε αριθµό µελών κάτω από τρία
Στο άρθρο 27 του Νόµου 3604/2007 αναφέρεται ότι σε κάθε περίπτωση τα
αποµένοντα µέλη του ∆.Σ. µπορούν να προβούν σε σύγκλιση Γ.Σ µε αποκλειστικό
σκοπό την εκλογή νέου ∆.Σ. ανεξάρτητα από τον αριθµό τους6.
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Μπορεί να είναι ακόµη και ένας (1).

8. Συχνότητα – Τόπος Συνεδριάσεων
Επίσης µε το άρθρο 27 του Νόµου 3604/2007 καταργείται η υποχρέωση της τυπικής
συνεδρίασης του ∆.Σ. κάθε µήνα και εισάγεται η υποχρέωση να συνεδριάζει κάθε
φορά που ο Νόµος ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
Για τον τόπο συνεδριάσεως, σύµφωνα µε το καταστατικό, επιτρέπεται να ορίζεται
εκτός από την έδρα της επιχείρησης και άλλος τόπος στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή
εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆.Σ. και δεν έχει κανείς
αντίρρηση για την πραγµατοποίησης της. Επίσης εισάγεται η δυνατότητα
τηλεδιάσκεψης για το ∆.Σ. χωρίς την έκδοση αδείας από τον Υπουργό Ανάπτυξης µε
την οποία ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα
της συνεδρίασης.

9. Σύγκλιση ∆.Σ.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 27 του Νόµου 3604/2007 αναφέρεται ότι το ∆.Σ.
συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. Η πρόσκληση γνωστοποιείται
δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες µέρες πριν. Η γνωστοποίηση αυτή δεν νοείται σε
καµία περίπτωση να είναι προφορική αλλά οπωσδήποτε γραπτή. Η παράδοση του
εγγράφου για την πρόσκληση στο ∆.Σ. πρέπει να αποδεικνύεται π.χ. µε την υπογραφή
του συµβούλου. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφεται η ηµεροµηνία, ο τόπος και
η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια.
Τη σύγκλιση του ∆.Σ. µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη του µε αίτηση τους
στον πρόεδρο. Εκείνος είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει το ∆.Σ. µέσα σε επτά (7)
ηµέρες. Αν αυτό δεν γίνει µέσα στην προθεσµία των επτά (7) ηµερών τότε τα µέλη
του ∆.Σ. που ζήτησαν τη σύγκλιση έχουν το δικαίωµα εντός πέντε (5) ηµερών µετά
τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας να συγκαλέσουν αυτά το ∆.Σ. γνωστοποιώντας το
και στα υπόλοιπα µέλη7.
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Επίσης για τις εταιρείες που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο το καταστατικό µπορεί να ορίζει
συντοµότερες προθεσµίες για τη σύγκληση του ∆.Σ.

10. Υπογραφή πρακτικών
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 27 του Νόµου 3604/2007 ορίζεται ότι τα πρακτικά
του ∆.Σ. υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν,
από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τα
πρόσωπα αυτά χωρίς να χρειάζεται άλλη επικύρωση τους.

11. Λήψη αποφάσεων ∆.Σ. - Ψήφος Προέδρου
Στο άρθρο 28 του Νόµου 3604/2007 αναφέρεται ότι οι αποφάσεις του ∆.Σ.
λαµβάνονται

έγκυρα

και

µε

απόλυτη

πλειοψηφία

των

παρόντων

και

αντιπροσωπευόµενων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν ισχύει η ψήφος του
Προέδρου8.
Όλα τα παραπάνω µπορεί και να µην ισχύουν αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
Υπάρχει δηλαδή η περίπτωση να υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ώστε να
αντιµετωπισθεί έτσι το πρόβληµα της ισοψηφίας.

12. Αρµοδιότητες του ∆.Σ.
Στο άρθρο 29 ο Νόµος 3604/2007 αναφέρει ότι οι περιορισµοί της εξουσίας του ∆.Σ.
από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται
στους τρίτους ακόµα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. Η
διαφορά µε την παλαιά διάταξη βρίσκεται στην φράση «καλόπιστους τρίτους». Με
την απαλοιφή της λέξης καλόπιστους η νέα διάταξη εναρµονίζεται πλήρως µε το
κοινοτικό δίκαιο και επίσης οι τυχόν περιορισµοί της εξουσίας του ∆.Σ. από τη Γ.Σ. ή
το καταστατικό δεν αντιτάσσονται σε οποιοδήποτε τρίτο (καλόπιστο ή κακόπιστο).
Συµπερασµατικά σηµαίνει ότι το βάρος της απόδειξης αντιστρέφεται και ενώ µέχρι
τώρα ο τρίτος έπρεπε να αποδείξει την καλή του πίστη προκειµένου να µην
δεσµεύεται η Α.Ε. από αποφάσεις του ∆.Σ. που πάρθηκαν καθ’ υπέρβαση της
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Εισάγεται η δυνατότητα κατάρτισης και υπογραφής πρακτικών, ακόµα και εάν δεν έχει προηγηθεί
συνεδρίαση, δηλαδή εισάγεται η δυνατότητα λήψης και υπογραφής του πρακτικού του ∆.Σ. «δια
περιφοράς»
Αθανασίου Γ. ∆ηµητρακά, Κωδικοποίηση Νόµου 2190/1920 περί Α.Ε. , έκδοση 2007 ,σελίδα 269.

εξουσίας του, σήµερα µε τη νέα διατύπωση πρέπει η εταιρεία να αποδείξει ότι ο
τρίτος γνώριζε την περιορισµένη εξουσία του ∆.Σ. και άρα καταχρηστικά επικαλείται
τη διάταξη του άρθρου 22 παρ.2.

13. Εκχώρηση αρµοδιοτήτων του ∆.Σ.
Ακόµα µε το άρθρο 29 του Νόµου 3604/2007 επιτρέπεται το καταστατικό να ορίζει
θέµατα για τα οποία το ∆.Σ. µπορεί να αναθέτει τις εξουσίες διαχείρισης και
εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη. Επίσης το
καταστατικό µπορεί να επιτρέπει ή ακόµα και να υποχρεώνει τον εσωτερικό έλεγχο
της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη, ή εάν ο Νόµος δεν το
απαγορεύει και σε µέλη του ∆.Σ. Τα πρόσωπα αυτά εφόσον δεν το απαγορεύει το
καταστατικό έχουν τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάθεση των εξουσιών που τους
ανατέθηκαν, εάν δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν.

14. Καταστατική συγκρότηση του ∆.Σ.
Οι ιδρυτές της εταιρείας µπορούν στο συµβόλαιο σύστασης να ορίζουν τον πρόεδρο,
αντιπρόεδρο, γενικό γραµµατέα κ.τ.λ. Με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου
29 που εισήχθη µε το Νόµο 3604/2007 ορίζεται ότι στο καταστατικό µπορεί να
περιλαµβάνεται και η συγκρότηση του ∆.Σ. σύµφωνα µε τις επιθυµίες των ιδρυτών.
Σηµειώνεται επίσης ότι στο καταστατικό οι σύµβουλοι που έχουν ορισθεί µπορεί να
ανακληθούν οποιαδήποτε στιγµή από τη Γ.Σ. Τέλος το ∆.Σ. µπορεί να προβεί
οποτεδήποτε σε διαφορετική κατανοµή των ιδιοτήτων µεταξύ των µελών.

15. Ευθύνη µελών του ∆.Σ.
Σύµφωνα µε το Νόµο 2190/1920 κάθε µέλος του ∆.Σ. ευθύνεται έναντι της εταιρείας
κατά την διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δια παν αυτού πταίσµα. Ευθύνεται
κυρίως εάν ο ισολογισµός έχει κάποιες παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις που
αποκρύπτουν την πραγµατική κατάσταση της εταιρείας9.
Με την παράγραφο αυτή όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 30 του Νόµου 3604/2007
ορίζεται ότι η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται εάν το µέλος του ∆.Σ. αποδείξει ότι
κατέλαβε την επιµέλεια10 του συνετού επιχειρηµατία . Επίσης µε το νέο Νόµο
διαβαθµίζεται η ευθύνη του κάθε µέλους ανάλογα µε τη θέση που κατέχει και τα
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Ακόµα εισάγεται ο κανόνας της επιχειρηµατικής
κρίσης και ορίζεται ότι δεν υφίσταται ευθύνη για πράξεις και παραλείψεις που
αφορούν µία επιχειρηµατική απόφαση, η οποία ελήφθη µε καλή πίστη και για
εξυπηρέτηση του συµφέροντος της εταιρείας αποκλειστικά.

16. Ευθύνη προσώπων που δεν είναι µέλη του ∆.Σ., αλλά τους έχει
ανατεθεί κάποια αρµοδιότητα
Η παράγραφος 5 του άρθρου 30 του Νόµου 3604/2007 αναφέρει ότι τα πρόσωπα τα
οποία δεν είναι µέλη του ∆.Σ., αλλά τους έχουν ανατεθεί κάποιες αρµοδιότητες,
έχουν ακριβώς τις ίδιες ευθύνες που έχουν και τα µέλη του ∆.Σ.

17. Αξιώσεις της εταιρείας κατά µελών του ∆.Σ.
Στο άρθρο 31 του Νόµου 3604/2007 ορίζεται ότι οι ευθύνες των µελών του ∆.Σ.
διακρίνονται σε ζηµιές που προξένησαν από αµέλεια και σε αυτές που προξένησαν
µε δόλο.

9

Κ.Ν 2190/1920,παράγραφος 1, άρθρο 22α
Οι διευθυντές ενός υποκαταστήµατος της Α.Ε. από δόλιες πράξεις των οποίων προήλθε η πτώχευση
της Α.Ε. καταδιώκονται για δόλια χρεοκοπία. ΑΠ 22/1936 ΕΕΝ 1936.
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Οι ζηµίες που έγιναν από αµέλεια υποχρεώνουν το ∆.Σ. να στραφεί κατά των
υπαιτίων, εάν αποφασίσει για αυτό η Γ.Σ. µε απόλυτη πλειοψηφία ή εάν αυτό το
ζητήσουν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο(1/10) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου. Στο καταστατικό µπορεί να ορίζεται ποσοστό µικρότερο των
µετόχων.
Όσον αφορά τις ζηµιές που γίνονται µε δόλο, το ∆.Σ. µπορεί να προχωρήσει στην
έγερση αγωγής χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και χωρίς να έχει προηγηθεί
αίτηση από τους µετόχου.

18. Αξιώσεις Α.Ε. κατά προσώπων που δεν είναι µέλη του ∆.Σ., αλλά
τους έχουν εκχωρηθεί αρµοδιότητες
Σε αυτή την περίπτωση για τις ζηµιές που έχουν προξενήσει πρόσωπα τα οποία δεν
είναι µέλη του ∆.Σ. αλλά τους έχουν εκχωρηθεί κάποιες αρµοδιότητες ισχύει, ό,τι
ισχύει και για τα πρόσωπα τα οποία είναι µέλη του ∆.Σ. όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

19. Απαγόρευση ανταγωνισµού
Με την παρ. 2 του άρθρου 32 του Νόµου 3604/2007 ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται
στα µέλη του ∆.Σ. και στους διευθυντές της Α.Ε. να ενεργούν, χωρίς προηγουµένως
να έχουν πάρει άδεια από τη Γ.Σ., για τους ίδιους ή και για λογαριασµό τρίτων, για
πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία.
Με τη διαγραφή της λέξης «κατ’ επάγγελµα» στο νέο Νόµο οποιαδήποτε πράξη έστω
και µεµονωµένη που είναι ανταγωνιστική εις βάρος της εταιρείας απαγορεύεται σε
µέλος της διοίκησης11.

Ακόµα πρέπει να σηµειωθεί ότι:
11

Περάκης Ευάγγελος, «Το δίκαιο της Α.Ε.», απόσπασµα αιτ. Έκθεσης, σελίδα 102.

 Απαγορεύεται να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε άλλες εταιρείες που
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
 Ο χρόνος απαγόρευσης του ανταγωνισµού δεν ορίζεται ρητά στις διατάξεις του
Νόµου. Ισχύει σίγουρα για το διάστηµα που το µέλος του ∆.Σ. ή ο διευθυντής
µετέχουν στην διεύθυνση της εταιρείας. Αλλά οπωσδήποτε ισχύει και για
κάποιο διάστηµα µετά την αποχώρηση τους, για την αποφυγή ζηµίας της
εταιρείας. Αυτό συµβαίνει διότι γνωρίζουν τα απόρρητα της συγκεκριµένης
εταιρείας και η µεταπήδηση τους σε µια άλλη ανταγωνιστική εταιρεία θα ήταν
επιβλαβής για την πρώτη.
 Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων περί απαγόρευσης ανταγωνισµού η
εταιρεία δικαιούται αποζηµίωση.

20. Συµβάσεις της εταιρείας µε µέλη του ∆.Σ.
Με τις διατάξεις του νέου Νόµου και σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Νόµου 3604/2007
επήλθαν οι εξής µεταβολές:
1α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που

διέπουν τις εκάστοτε συναλλαγές

πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων µε πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση
µε αυτά, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 512 του άρθρου
αυτού απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Από τις απαγορεύσεις του άρθρου
αυτού εξαιρέθηκαν οι ιδρυτές της εταιρείας και οι διευθυντές της, ενώ εντάχθηκαν
στις απαγορεύσεις τα πρόσωπα που ασκούν το έλεγχο της εταιρείας.
1β. Κατ’ εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή αλλιώς ασφάλειας υπέρ των προσώπων της
παραγράφου 5 επιτρέπεται µόνο εφόσον:
 Η εγγύηση ή ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συµφέρον.
 Η εταιρεία έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή το προσώπου
υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια.
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Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 5 είναι τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα
πρόσωπα που ακούν έλεγχο στην εταιρεία , οι σύζυγοι αλλά και οι συγγενείς µέχρι 3ου βαθµού. Το
καταστατικό µπορεί να επεκτείνει την εφαρµογή αυτή και σε άλλα πρόσωπα όπως τους γενικούς
διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρείας.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιονδήποτε

συµβάσεων µε τα

παραπάνω πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 23α χωρίς την ειδική άδεια της
Γ.Σ. εκτός των πράξεων που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών
της εταιρείας µε τρίτους. Η άδεια της Γ.Σ. δεν δίνεται εάν δεν συµφωνεί τουλάχιστον
το ένα τρίτο (1/3) των µετόχων. Τα παραπάνω ίσχυαν και πριν αλλά µε τις νέες
διατάξεις υπάρχει η δυνατότητα παροχής ειδικής άδειας από τη Γ.Σ. και µετά τη
σύναψη της σύµβασης εκτός και αν στην απόφαση αντιτάσσεται µικρή µειοψηφία
(µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20).
3. Το καταστατικό µπορεί να επεκτείνει τις απαγορεύσεις και σε άλλα πρόσωπα.

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η Γ.Σ. αποτελεί το ανώτατο όργανο της Α.Ε., στην οποία λαµβάνονται όλες οι
µεγάλες αποφάσεις. Την Γ.Σ. απαρτίζουν οι µέτοχοι της εταιρείας. Στις γενικές
συνελεύσεις γίνεται η ψηφοφορία για τα µέλη του επόµενου ∆.Σ., ορίζονται τα
καθήκοντα του, λαµβάνονται αποφάσεις για πολύ σηµαντικά θέµατα, γίνεται
απολογισµός της προηγούµενης χρήσης και εγκρίνεται ο ισολογισµός της.
Οποιαδήποτε αλλαγή στο καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αποφασιστεί από τη
Γ.Σ. Σε όλα αυτά που προαναφέραµε έχουν επέλθει κάποιες σηµαντικές αλλαγές τις
οποίες θα αναλύσουµε παρακάτω.

1. Τόπος σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης
Με το άρθρο 34 του Νόµου 3604/2007 ρυθµίζονται µε ελαστικότερο τρόπο τα
ζητήµατα που αφορούν στον τόπο συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, καθώς δεν
απαιτείται πλέον ειδική άδεια του Υπουργού για να πραγµατοποιηθεί η Γ.Σ. σε άλλο
τόπο εκτός της έδρας της επιχείρησης. Η Γ.Σ. συνέρχεται τουλάχιστον µία φορά κάθε
εταιρική χρήση και εντός έξι (6) µηνών το πολύ από τη λήξη της χρήσης αυτής.
Πιο συγκεκριµένα για τις εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο η Γ.Σ. µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήµου όπου
βρίσκεται η έδρα του χρηµατιστηρίου.
Για τις εταιρείες των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό τόπος συνεδρίασης οπουδήποτε στην
ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή. Αυτό µπορεί να γίνει και χωρίς την σχετική πρόβλεψη
του καταστατικού αρκεί στη συνέλευση να παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου
και να µην έχει κανείς αντίρρηση για την πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και την
λήψη αποφάσεων.

2. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Νόµου 3604/2007 προβλέπεται ότι στην
πρόσκληση της Γ.Σ. πρέπει να αναγράφεται, ο χώρος που θα γίνει αυτή µε ακριβή
διεύθυνση, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης µε σαφήνεια, οι µέτοχοι που έχουν το δικαίωµα να παραστούν και επίσης
πρέπει να αναφέρονται ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα
µπορούν να συµµετέχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν το δικαίωµα τους
αυτοπροσώπως, ή µέσω αντιπροσώπου ή ακόµα και εξ’ αποστάσεως.
Στον τρόπο δηµοσίευσης της πρόσκλησης δεν έχουµε αλλαγές. Ισχύουν τα
προηγούµενα µε µια µικρή εξαίρεση στις εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο. Το καταστατικό σε αυτές τις εταιρείες µπορεί να προβλέπει ότι η
δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορεί να περιορίζεται σε µια ηµερήσια πολιτική ή
οικονοµική εφηµερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νοµού της έδρας της
εταιρείας. Ακόµα µπορεί να γίνει µε σχετική κοινοποίηση µε δικαστικό επιµελητή ή
συστηµένη επιστολή ή τέλος µε ειδοποίηση µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

3. ∆ιεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης για εταιρείες µε µετοχές µη
εισηγµένες στο χρηµατιστήριο
Εισάγονται νέες ρυθµίσεις που αφορούν εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο. Πιο συγκεκριµένα µε τον Νόµο 3604/2007 και το άρθρο 35, υπάρχει
η δυνατότητα να προβλέπεται από το καταστατικό η συνεδρίαση της Γ.Σ. µε
τηλεδιάσκεψη. Με την απόφαση του υπουργού ανάπτυξης ορίζονται κάποιες
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας ώστε να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη.
Επίσης η παράσταση και η άσκηση του δικαιώµατος ψήφου βάσει καταστατικού,
µπορεί να γίνει εξ’ αποστάσεως αφού έχουν σταλεί στους µετόχους τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης και τα σχετικά ψηφοδέλτια µε τα θέµατα αυτά. Για τον

υπολογισµό της πλειοψηφίας και της απαρτίας λαµβάνονται υπόψη οι εταιρείες που
έχουν λάβει τα ψηφοδέλτια τουλάχιστον δύο µέρες πριν την ηµέρα της Γ.Σ.13

4. Απαρτία - ∆ιαδικασία πρόσκλησης
Σύµφωνα µε το άρθρο 29 του κ.ν 2190/1920 η Γ.Σ. µπορούµε να πούµε ότι ήταν σε
απαρτία14 εάν οι µέτοχοι ή αυτοί που τους αντιπροσώπευαν κάλυπταν το ένα πέµπτο
(1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που δεν είχε
συγκεντρωθεί το ποσοστό αυτό τότε έπρεπε να εκδοθεί νέα πρόσκληση για την
επόµενη Γ.Σ..
Αντίθετα µε το άρθρο 38 του Νόµου 3604/2007 πολλές φορές στην πρόσκληση της
Γ.Σ. είναι δυνατό να καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος της επόµενης συνεδρίασης για
την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. Με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται η εταιρεία
από νεότερες δηµοσιεύσεις και σχετικά έξοδα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Νόµου 3604/2007 , όταν υπάρχουν µετοχές εισηγµένες
στο χρηµατιστήριο και όταν πρέπει να παρθούν κάποιες αποφάσεις για την αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου, τότε η Γ.Σ. για να βρίσκεται σε απαρτία πρέπει οι µέτοχοι
που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται να καλύπτουν το ένα πέµπτο (1/5) του
µετοχικού κεφαλαίου και όχι το ένα τρίτο (1/3) που ίσχυε πριν15.

5. Πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.
Βάσει του άρθρου 40 του Νόµου 3604/2007, προβλέπεται ότι στη Γ.Σ. µε ένα µόνο
µέτοχο αρκεί η παρουσία συµβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά
χωρίς να απαιτείται η παρουσία εκπροσώπου της διοίκησης.
13

Όσον αφορά την τηλεδιάσκεψη και την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου των µετόχων εξ’
αποστάσεως για τις εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται
ύστερα από γνώµη της επιτροπής κεφαλαιαγοράς.
14
Απαρτία είναι το ελάχιστο ποσοστό κεφαλαίου που απαιτείται από το Νόµο ή το καταστατικό να
παρίσταται ή να εκπροσωπείται καθ’ όλη τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης για να µπορούµε να
πούµε ότι η συνεδρίαση είναι νόµιµη.
Γιάννης Βελέντζας, «Ανώνυµη Εταιρεία-Εταιρικό ∆ίκαιο & ∆ίκαιο Κεφαλαιαγοράς», Νοµική
τράπεζα ,έκδοση 2008 , σελίδα 647.
15
Περάκης Ευάγγελος, «Το νέο δίκαιο της Α.Ε.», έκδοση 2007, απόσπασµα αιτ. Έκθεσης, σελίδα 112.

Επίσης για τις εταιρείες µε µετοχές µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο η κατάρτιση
και υπογραφή πρακτικού από όλους τους µετόχους ή αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί
µε απόφαση της Γ.Σ., ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

6. Εξαιρέσεις

στις

αποκλειστικές

αρµοδιότητες

της

Γενικής

Συνέλευσης
Η Γ.Σ. είναι, σύµφωνα µε το Νόµο 2190/192016 που ισχύει ακόµη, η µόνη αρµόδια
να αποφασίζει:
 για τις τροποποιήσεις στο καταστατικό
 για την εκλογή µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών
 για τις εγκρίσεις του ισολογισµού της εταιρείας
 για τη διάθεση των ετήσιων κερδών
Αυτό όµως που αλλάζει µε τις νέες ρυθµίσεις και σύµφωνα µε το άρθρο 41 του
Νόµου 3604/2007, είναι κάποιες εξαιρέσεις στις αρµοδιότητες της Γενικής
Συνέλευσης όπως:
 Ο διορισµός µε το καταστατικό του πρώτου ∆.Σ.
 Η εκλογή σύµφωνα µε το καταστατικό συµβούλων σε αντικατάσταση
κάποιων άλλων που απώλεσαν την ιδιότητα τους µε οποιοδήποτε τρόπο.
 Η απορρόφηση µίας Α.Ε. από κάποια άλλη η οποία κατέχει το 100% των
µετοχών της.
Καινοτοµία αποτελεί επίσης η δυνατότητα διανοµής κερδών ή προαιρετικών
αποθεµατικών µε απόφαση του ∆.Σ. εφόσον υπάρχει εξουσιοδότηση από την
τακτική Γ.Σ.
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κ.ν. 2190\1920 άρθρο 34 παράγραφος 1.

7. Ακυρωσία αποφάσεων από τη Γ.Σ.
Βάσει του άρθρου 42 του Νόµου 3604/2007, όταν η Γ.Σ. πάρει κάποιες αποφάσεις
που δεν είναι σύµφωνες µε το Νόµο ή το καταστατικό τότε ακυρώνονται από το
δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για τις αποφάσεις που πήρε η Γ.Σ. η οποία δεν είχε
συγκροτηθεί ή συγκληθεί νόµιµα. Ακυρώσιµη µπορεί να είναι και µία απόφαση που
λήφθηκε χωρίς να παρασχεθούν οι οφειλόµενες πληροφορίες που ζητήθηκαν από
τους µετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, όταν
παρατηρείται κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας υπό τους όρους του άρθρου
28117 του Αστικού Κώδικα.
Η ακύρωση µπορεί να ζητηθεί από οποιονδήποτε που κατέχει µετοχές που
εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου εκτός από την περίπτωση
που το ελάττωµα οφείλεται σε µη παροχή πληροφοριών, οπότε την ακύρωση
µπορούν να ζητήσουν µέτοχοι που κατέχουν µετοχές που εκπροσωπούν ποσοστό
ίσο µε το δέκα τοις εκατό (10%) του µετοχικού κεφαλαίου.
Οι µέτοχοι που δεν µπορούν να ζητήσουν ακυρωσία λόγω του ότι δεν κατέχουν το
απαιτούµενο αριθµό µετοχών, µπορούν να αξιώσουν από την εταιρεία
αποκατάσταση της ζηµίας (αποζηµίωση) που υπέστησαν εξαιτίας του ότι η
απόφαση που λήφθηκε δεν είναι σύµφωνη µε το Νόµο ή το καταστατικό ή ότι η
Γ.Σ. δεν συγκλήθηκε νόµιµα ή εξαιτίας του ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που
ζήτησαν. Αξίωση αποζηµίωσης έχουν οι µέτοχοι ακόµα και αν η απόφαση
ακυρώθηκε.

8. Ακυρότητα αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Νόµου 3604/2007, οι µέτοχοι έχουν το δικαίωµα
ακυρότητας µίας απόφασης της Γ.Σ. εάν δεν έχει υπάρξει πρόσκληση σε αυτούς για
να παραβρεθούν στην Γ.Σ.. Σε αυτή την περίπτωση δεν µας ενδιαφέρει αν η
πρόσκληση είναι ελαττωµατική, δηλαδή αν δεν αναφέρονται όλα τα βασικά
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Κατάχρηση δικαιώµατος. Η άσκηση του δικαιώµατος απαγορεύεται αν υπερβαίνει προφανώς τα
όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονοµικός σκοπός του
δικαιώµατος.

στοιχεία που χρειάζονται αλλά µόνο η ηµεροµηνία και ο τόπος της Γ.Σ. (εδώ µπορεί
να υπάρξει ακυρωσία) αλλά µας ενδιαφέρει µόνο αν έλαβε χώρα Γ.Σ. χωρίς αυτό να
έχει ανακοινωθεί στους µετόχους.

9. Ανυπόστατες αποφάσεις
Σύµφωνα µε το άρθρο 44 του Νόµου 3604/2007 µία απόφαση µπορεί να είναι
ανυπόστατη, όταν λαµβάνεται µε τις ψήφους προσώπων που δεν είναι µέτοχοι ή εάν
κάποιοι έχουν πάρει το δικαίωµα ψήφου από πρόσωπα που δεν είναι µέτοχοι.

Γ. ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των Α.Ε. µε ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών
πάνω από 1.000.000 ευρώ, όπως επίσης και των νεοϊδρυόµενων µε µετοχικό
κεφάλαιο άνω των 3.000.000 ευρώ για την πρώτη διαχειριστική χρήση πρέπει να
ελέγχονται από ελεγκτές. Οι ελεγκτές ορίζονται είτε από το αρχικό καταστατικό,
είτε από την έκτακτη Γ.Σ. που συγκαλείται στο πρώτο τρίµηνο από τη σύστασή της.
∆ηλαδή οι αλλαγές µε το νέο Νόµο έχουν να κάνουν: Πρώτον, µε τα αριθµητικά
κριτήρια που απαιτούνται για την εκλογή ορκωτών ελεγκτών. Καινοτοµία αποτελεί
το ότι οι εταιρείες µε µετοχικό κεφάλαιο άνω των 3.000.000 ευρώ πρέπει να
ελέγχονται για την πρώτη εταιρική χρήση. Ακόµα στον κ.ν. 2190/1920 δεν
αναφέρεται ότι οι ορκωτοί ελεγκτές δεν µπορούν να είναι ελεγκτές της ίδιας
εταιρείας για πάνω από πέντε (5) χρόνια. Και δεύτερον, δεν αποτελούσε ο έλεγχος
από ορκωτό ελεγκτή προϋπόθεση κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων .

1. Τακτικός έλεγχος της Α.Ε. από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Νόµου
3604/2007, που υπερβαίνουν τα δύο (2) από τα τρία (3) αριθµητικά όρια των
κριτηρίων της παρ.6 του άρθρου 42α, βάσει του νέου Νόµου, για να ελεγχθούν αρκεί
ένας τουλάχιστον ορκωτός ελεγκτής - λογιστής18. Τα κριτήρια αυτά είναι τα
ακόλουθα:
 σύνολο ισολογισµού 2.500.000 ευρώ
 καθαρός κύκλος εργασιών 5.000.000 ευρώ και
 µέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης
πενήντα (50) άτοµα

18

Οι ορκωτοί λογιστές του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) υποκαταστάθηκαν από τους
ορκωτούς ελεγκτές του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΕ) , που αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου. Το Σ.Ο.Ε µετονοµάστηκε Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).
Γιάννης Βελέντζας, «,Ανώνυµη Εταιρεία-Εταιρικό ∆ίκαιο & ∆ίκαιο Κεφαλαιαγοράς», Νοµική
τράπεζα ,έκδοση 2008 , σελίδα 673.

Όπως προαναφέρθηκε, ο έλεγχος είναι αναγκαίος και στην περίπτωση που το
µετοχικό κεφάλαιο των νέων A.E είναι από 3.000.000 ευρώ και πάνω για την πρώτη
διαχειριστική χρήση. Ο έλεγχος αυτός αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από τη Γ.Σ. Τα µέλη του ∆.Σ. έχουν ευθύνη
απέναντι στην εταιρεία αν παραλείψουν το διορισµό των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή αν δεν συγκαλέσουν εγκαίρως την τακτική Γ.Σ. µε θέµα ηµερήσιας
διάταξης την εκλογή αυτών. Όπως είπαµε λοιπόν οι ελεγκτές διορίζονται από την
τακτική Γ.Σ. ακόµα και αυτοί της πρώτης εταιρικής χρήσης. Οι ελεγκτές µπορούν να
επαναπροσδιορίζονται όχι όµως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόµενες
εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναπροσδιορισµός επιτρέπεται αν έχουν
παρέλθει δύο (2) πλήρεις εταιρικές χρήσεις.

2. Τακτικός έλεγχος της Α.Ε. από µη ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές.
Εκλογή ελεγκτών πτυχιούχων ανωτάτων σχολών µέλη του Ο.Ε.Ε

Με το Νόµο 3604/2007 και σύµφωνα µε το άρθρο 46, δεν υπάρχει η υποχρέωση για
εταιρείες µε ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω του 1.500.000 ευρώ να ελέγχονται από
ελεγκτές. Ακόµα προβλέπεται ότι αν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που έχουν
κύκλο εργασιών πάνω από 1.500.000 ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα αριθµητικά όρια
των κριτηρίων που αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο, πρέπει να ελέγχονται,
είτε από ορκωτό ελεγκτή, είτε από δύο (2) τουλάχιστον πτυχιούχους ανώτατων
σχολών Ά τάξης που έχουν άδεια άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε).
Οι ελεγκτές αυτοί, όπως και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται µε απόφαση της Γ.Σ. µε
την οποία καθορίζεται και η αµοιβή τους. Για τον επαναπροσδιορισµό τους ισχύει
ό,τι αναφέρθηκε στην προηγούµενη παράγραφο για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της
έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από τη Γ.Σ.

3. ∆ικαιώµατα µειοψηφίας
Το άρθρο 47 του Νόµου 3604/2007 αναφέρει ότι µε αίτηση των µετόχων που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το
∆.Σ. υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ. των µετόχων ορίζοντας την ηµέρα
συνεδρίασης, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45)
ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του ∆.Σ. Η αίτηση
περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Αυτό αποτελεί ένα καινοτόµο
στοιχείο αν σκεφτεί κανείς ότι µε τις παλιές ρυθµίσεις οι ηµέρες που χρειάζονταν για
τη σύγκλιση της Γ. Σ. ήταν τριάντα (30)19.
Ακόµα έχουµε και κάποιες επιπλέον αλλαγές. Πρώτον, εάν δε συγκληθεί Γ.Σ. από το
∆.Σ. εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκλιση
διενεργείται από τους αιτούντες µέτοχους µε δαπάνες της εταιρείας και µε απόφαση
του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας που εκδίδεται κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. ∆εύτερον, µε αίτηση των µετόχων που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το
∆.Σ. υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γ.Σ. που έχει ήδη συγκληθεί
πρόσθετα θέµατα εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆.Σ. δεκαπέντε (15)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γ.Σ. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή
να γνωστοποιούνται µε ευθύνη του ∆.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
Γ.Σ. Σε περίπτωση που τα θέµατα αυτά δε δηµοσιευτούν, οι αιτούντες µέτοχοι
δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γ.Σ. και να προβούν οι ίδιοι στη
δηµοσίευση των θεµάτων µε δαπάνη της εταιρείας.
Μετά από αίτηση των µετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5)20 του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου ,η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της
προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το ∆.Σ. υποχρεούται να παρέχει στη Γ.Σ.
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της εταιρείας. Το ∆.Σ. µπορεί να µην δώσει τις αιτούµενες πληροφορίες
για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Ένας τέτοιος λόγος µπορεί να είναι η εκπροσώπηση
της αιτούσας µειοψηφίας στο ∆.Σ.
19

Κ..ν. 2190/1920 άρθρο 39 παράγραφος 1.
Θεωρήθηκε απαραίτητη η µείωση του ποσοστού για την άσκηση των δικαιωµάτων µειοψηφίας από
1/3 σε 1/5. Επίσης το δικαίωµα πληροφοριών σε σχέση µε την εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης που ανήκε στο 1/20 του κεφαλαίου έγινε ατοµικό και ανήκει σε κάθε µέτοχο.
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Οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον
αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος.

4. Αίτηση έκτακτου ελέγχου
Σύµφωνα µε τον Νόµο 2190/1920, δικαίωµα αίτησης έλεγχου της εταιρείας από το
µονοµελές πρωτοδικείο της περιφέρειας είχαν:
 Οι µέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό
(1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το καταστατικό µπορεί να
µειώσει αυτό το ποσοστό όχι όµως παραπάνω από το µισό.
 Η επιτροπή κεφαλαιαγοράς για εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες στο
χρηµατιστήριο.
 Ο Υπουργός εµπορίου ή κατά περίπτωση αρµόδια εποπτεύουσα αρχή.
Με το νέο νοµοσχέδιο και συγκεκριµένα βάσει του άρθρου 49, δικαίωµα να ζητήσουν
τον έλεγχο της εταιρείας εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες, έχουν ακόµη:
 Ο Υπουργός Ανάπτυξης, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν
διατάξεις των Νόµων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γ.Σ.
 Οι µέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου εάν από όλη την πορεία της εταιρείας
καθίσταται βέβαιο ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται
όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) χρόνων
από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας έγιναν
οι καταγγελλόµενες πράξεις και όχι εντός δύο (2) ετών που ίσχυε πριν.
Οι µέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν από το µονοµελές πρωτοδικείο της
περιφέρειας να ελεγχθεί η εταιρεία εφόσον αυτοί θεωρούν ότι η διοίκηση της
εταιρείας δεν διαχειρίζεται µε σωστό τρόπο της εταιρικές υποθέσεις. Το καταστατικό
µπορεί να µειώσει το ποσοστό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που
χρειάζεται για την άσκηση αυτού του δικαιώµατος, όχι όµως πέραν του µισού.

5. ∆ιενέργεια έκτακτου ελέγχου
Αναφορικά µε τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου που ορίζεται από το άρθρο 50 του
Νόµου 3604/2007, εισάγονται οι ακόλουθες διατάξεις:
 Το δικαστήριο αναθέτει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου σε ένα τουλάχιστον
ορκωτό λογιστή που είναι εγγεγραµµένος στο ειδικό µητρώο του άρθρου 13
του Π∆ 226/19992 (ΦΕΚ Ά 120). Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται ότι
η αµοιβή των ελεγκτών θα καθορίζεται µετά τη διενέργεια του ελέγχου από το
εποπτικό συµβούλιο του σώµατος ορκωτών ελεγκτών - λογιστών και θα
καταβάλλεται από την εταιρεία που διενεργήθηκε ο έλεγχος.
 Το δικαστήριο εκτιµώντας τις περιστάσεις και ιδιαίτερα το µέγεθος της
εταιρείας, τις καταγγελλόµενες πράξεις και τις αναµενόµενες ελεγκτικές
εργασίες µπορεί αντί ορκωτών ελεγκτών-λογιστών να διορίσει ελεγκτές
λογιστές

–

φοροτεχνικούς

πρώτης

τάξης

µέλη

του

Οικονοµικού

Επιµελητηρίου. Σε αυτή την περίπτωση η αµοιβή των ελεγκτών αυτών
ορίζεται από το δικαστήριο. Οι ελεγκτές οφείλουν χωρίς καθυστερήσεις να
βγάλουν εις πέρας το έργο που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν το πόρισµα
στην αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στο πρόσωπο που ζήτησε τον έλεγχο.
Αν η ελεγχόµενη εταιρεία έχει µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο η
έκθεση πρέπει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν οι
ελεγκτές διαπιστώσουν τελικά παραβάσεις που τιµωρούνται ποινικά τότε
οφείλουν να υποβάλουν την έκθεση τους και στην αρµόδια εισαγγελική αρχή.
Ακόµα το µονοµελές πρωτοδικείο µπορεί να

ορίσει προθεσµίες για την

διενέργεια του ελέγχου, αλλά έχει και την δυνατότητα να αντικαταστήσει τους
ελεγκτές στην περίπτωση που αυτό θεωρείται αναγκαίο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Προνοµιούχες και δεσµευµένες µετοχές
Με το άρθρο 5 του Νόµου 3604/2007 αυξάνονται οι δυνατότητες έκδοσης
προνοµιούχων µετοχών21 µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου µέσω αντίστοιχης πρόβλεψης
του καταστατικού. Επίσης γίνεται αναφορά στη δυνατότητα έκδοσης προνοµιούχων
µετοχών µε προτεραιότητα σε κέρδη «από ορισµένη εταιρική δραστηριότητα», τα
δικαιώµατα και η ειδικότερη θέση των οποίων αναγράφονται στο καταστατικό.
Οι προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν και ως µετατρέψιµες σε κοινές µε
την άσκηση του δικαιώµατος του µετόχου ή µε απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων.
Κατάργηση ή περιορισµός του προνοµίου επιτρέπεται µόνο µετά από απόφαση της
Γ.Σ. των προνοµιούχων µετόχων. Η παραπάνω απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούµενου προνοµιούχου κεφαλαίου.
Όσον αφορά τη µετατροπή, σε κοινές, των προνοµιούχων µετοχών, που δεν έχουν
εκδοθεί ως µετατρέψιµες είναι απαραίτητη εκτός από την απόφαση των
προνοµιούχων µετόχων και η απόφαση της Γ.Σ. των µετόχων που έχουν στην κατοχή
τους κοινές µετοχές. Και αυτή η απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο
τρίτων( 2/3) του εκπροσωπούµενου κοινού µετοχικού κεφαλαίου.
Επιπλέον το καταστατικό µπορεί

να ορίσει κάποιες µορφές περιορισµών στη

µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών. Οι περιορισµοί αυτοί είναι:
 ∆εν επιτρέπεται η µεταβίβαση εάν οι µετοχές δεν προσφερθούν
προηγουµένως στους υπόλοιπους µετόχους ή σε ορισµένους από αυτούς.
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Είναι οι µετοχές που προσφέρουν στον κοµιστή τους ένα προβάδισµα έναντι των κοινών µετοχών,
στη λήψη µερίσµατος και στη λήψη του προϊόντος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της
επιχείρησης , αλλά συνήθως στερούνται του δικαιώµατος ψήφου και συµµετοχής στη διαχείριση της
επιχείρησης.
http://www.ase.gr/content/gr/helpdesk/question.asp?16

 Μπορεί να υπάρξει εκ µέρους της εταιρείας υπόδειξη κάποιου µετόχου ή
τρίτου που θα µπορεί να αποκτήσει τις µετοχές.
Η διαδικασία, οι όροι και η προθεσµία µέσα στην οποία η εταιρεία µπορεί να εγκρίνει
τη µεταβίβαση ή να υποδείξει τον αγοραστή ορίζονται από το καταστατικό. Αν
περάσει αυτή η προθεσµία, η µεταβίβαση των µετοχών είναι ελεύθερη. Εάν η
εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη µεταβίβαση µέσα στην προθεσµία που προβλέπεται,
είναι υποχρεωµένη µετά από αίτηση του µετόχου και µέσα σε διάστηµα τριών (3)
µηνών µετά την υποβολή της αίτησης να εξαγοράσει τις µετοχές.
Το όργανο που λαµβάνει την απόφαση έκδοσης οµολογιακού δανείου µε ονοµαστικές
µετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες οµολογίες µπορεί να αποφασίσει και την εφαρµογή
στις εκδιδόµενες οµολογίες τυχόν περιορισµών που προβλέπονται από το
καταστατικό και αφορούν στη µεταβίβαση των µετοχών. Κάθε µεταβίβαση
οµολογιών που γίνεται µε παράβαση αυτών των περιορισµών είναι άκυρη.

2. Μείωση µετοχικού κεφαλαίου
Με το άρθρο 6 του Νόµου 3604/2007 απλοποιείται η διαδικασία µείωσης του
κεφαλαίου. Καταρχάς καταργείται η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή22, η οποία ήταν
απαραίτητη από το Νόµο 2190/1920 και βεβαίωνε ότι η εταιρεία έχει τη δυνατότητα
να καλύψει τους δανειστές της. Ο νέος Νόµος προβλέπει την απαγόρευση των
καταβολών στους µετόχους, εάν δεν ικανοποιηθούν οι δανειστές. Οι δανειστές
µπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις για την πραγµατοποίηση της
µείωσης µέσα σε διάστηµα εξήντα (60) ηµερών. Το µονοµελές πρωτοδικείο
αποφασίζει για το εάν είναι βάσιµες οι αντιρρήσεις των δανειστών. Εάν οι δανειστές
αποδείξουν ότι η µείωση θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους, το
δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσµευµένων µε τη µείωση ποσών µόνο
υπό τον όρο της εξόφλησης των απαιτήσεων αυτών εάν είναι ληξιπρόθεσµες.
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κ.ν.2190/1920, άρθρο 4 παράγραφος 3.

3. Εγγραφή µε δηµόσια προσφορά κινητών αξιών
Με το άρθρο 12 του νέου Νόµου ορίζεται ότι η Α.Ε. µπορεί να προσφύγει στο κοινό
για την ολική ή µερική κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε
αυτού που προέρχεται από την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή για την κάλυψη
οµολογιακού δανείου.

4. Μετοχικοί τίτλοι - µεταβίβαση µετοχών
Σύµφωνα µε το άρθρο 13 του νέου Νόµου οι µετοχές µιας εταιρείας µπορούν να είναι
ονοµαστικές23 ή ανώνυµες24. Η εταιρεία είναι υποχρεωµένη να εκδώσει και να
παραδώσει στους µετόχους µετοχικούς τίτλους (απλούς ή πολλαπλούς). Μέχρι την
έκδοση οριστικών τίτλων η εταιρεία µπορεί να εκδίδει προσωρινούς τίτλους. Όσον
αφορά τις εταιρείες που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο παρέχεται η
δυνατότητα µη έκδοσης µετοχικών τίτλων, εάν αυτό προβλέπεται από το
καταστατικό. Στην περίπτωση όµως αυτή θα πρέπει να ορίζεται από το καταστατικό
και τρόπος απόδειξης της µετοχικής ιδιότητας. Σε περίπτωση που αυτό δεν έχει γίνει,
η ιδιότητα αποδεικνύεται από:
 τα στοιχεία του ειδικού βιβλίου της εταιρείας
 τους προσωρινούς τίτλους που έχουν εκδοθεί
 τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του ο µέτοχος, εάν κριθεί αναγκαίο.
Η µεταβίβαση των ανώνυµων µετοχών γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που
εφαρµόζονται στη µεταβίβαση κινητών πραγµάτων.
Τέλος, για τις εταιρείες που είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, ο εγγεγραµµένος
στο µητρώο κινητών αξιών θεωρείται µέτοχος, αφού αυτό αντικαθιστά το βιβλίο
µετόχων για τις εισηγµένες εταιρείες.
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Ονοµαστικές είναι οι µετοχές επάνω στις οποίες αναγράφεται το όνοµα του µετόχου που τις κατέχει.
Υποχρεωτικά έχουν ονοµαστικές µετοχές κάποιες κατηγορίες εταιρειών όπως οι κατασκευαστικές, οι
επενδυτικές κ.τ.λ.
24
Ανώνυµες καλούνται οι µετοχές των εταιρειών στις οποίες δεν αναγράφεται όνοµα.
http://www.arbitrage.gr/stocks/stocks/63-stock.html

5. Αποτίµηση εταιρικών εισφορών
Στο άρθρο 14 του Νόµου 3604/2007 διευκρινίζονται τα περί εκτιµήσεως των
εταιρικών εισφορών. Αναλυτικότερα , αναφέρεται ότι για την εκτίµηση των ακινήτων
θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τιµές αγοράς και όχι οι αντικειµενικές αξίες έτσι
ώστε να διασφαλίζεται η σωστή εκτίµηση των ακινήτων. ∆ιευκρινίζεται βέβαια ότι οι
αντικειµενικές αξίες για όσο διάστηµα υφίστανται

θα µπορούν να λαµβάνονται

υπόψη από τους εκτιµητές κυρίως ως κατώτατη βάση. Τέλος η εκτίµηση των
εταιρικών εισφορών σε είδος θα µπορεί να γίνεται και από ορκωτούς ελεγκτές ή από
µέλη του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε).

6. ∆υνατότητα µη αποτίµησης εταιρικών εισφορών
Στο άρθρο 15 του Νόµου 3604/2007 προβλέπονται περιπτώσεις κατά τις οποίες η
εταιρεία δεν είναι υποχρεωµένη να κάνει αποτίµηση των εταιρικών εισφορών σε
είδος όταν το αντικείµενο της εισφοράς είναι κινητές αξίες25 ή µέσα χρηµαταγοράς26,
αντίστοιχα, µε τους παρακάτω όρους:
 Οι κινητές αξίες ή τα µέσα χρηµαταγοράς αποτιµούνται στη µέση σταθµισµένη
τιµή, στην οποία αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε χρηµατιστήριο
κατά το τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της
εισφοράς.
 Όταν η τιµή της προηγούµενης περίπτωσης έχει επηρεασθεί από περιστάσεις
που µπορούν να µεταβάλλουν αισθητά την αξία των παραπάνω περιουσιακών
στοιχείων κατά την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εισφοράς.
25

Κινητές αξίες είναι τα αξιόγραφα δηλαδή τα έγγραφα τα οποία ενσωµατώνουν ορισµένο ιδιωτικό
δικαίωµα για την ενάσκηση του οποίου απαιτείται η κατοχή τους. Τα αξιόγραφα διακρίνονται σε
αξιόγραφα µε τη στενή έννοια, όπως είναι οι µετοχές και σε πιστωτικός τίτλους όπως είναι τα
χρηµατόγραφα, δηλαδή η συναλλαγµατική, η επιταγή , τα έντοκα γραµµάτια του δηµοσίου, οι
οµολογίες κ.τ.λ.
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=148876&ct=84&dt=02/02/2003
26
Τα µέσα χρηµαταγοράς καλύπτουν τις κατηγορίες µεταβιβάσιµων µέσων που κανονικά δεν
αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε ελεγχόµενες αγορές αλλά στη χρηµαταγορά, π.χ. τα
βραχυπρόθεσµα οµόλογα του δηµοσίου και των τοπικών αρχών, τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα
αξιόγραφα, τα µεσοπρόθεσµα έντοκα γραµµάτια και οι τραπεζικές συναλλαγµατικές
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0108:EL:HTML

Επίσης η εταιρεία µπορεί να µην κάνει αποτίµηση των εταιρικών εισφορών όταν το
αντικείµενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από
κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς, τα οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο
αποτίµησης για την αξία τους από αναγνωρισµένο εµπειρογνώµονα και πληρούνται
οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 Η αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων έχει προσδιοριστεί έξι (6)
µήνες µετά την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της σχετικής εισφοράς.
 Η αποτίµηση πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές
αποτίµησης που ισχύουν στην Ελλάδα

για το είδος των περιουσιακών

στοιχείων που εισφέρονται
 Όταν συντρέχουν νέοι λόγοι που µπορούν να µεταβάλλουν αισθητά την αξία
των

παραπάνω

περιουσιακών

στοιχείων

κατά

την

ηµεροµηνία

πραγµατοποίησης της εισφοράς τους, η αξία πρέπει να αναπροσαρµόζεται µε
πρωτοβουλία και ευθύνη του ∆.Σ.
Επίσης, η εταιρεία µπορεί να µην εφαρµόσει το άρθρο 14 του Νόµου 3604/2007 όταν
το αντικείµενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά στοιχεία (εκτός από κινητές
αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς), η αξία των οποίων προκύπτει από υποχρεωτικούς
λογαριασµούς του προηγούµενου οικονοµικού έτους εφόσον οι λογαριασµού αυτοί
αποτελούν αντικείµενο ελέγχου.
Σε περίπτωση που πραγµατοποιούνται εισφορές σε είδος χωρίς αποτίµηση και µέσα
στο διάστηµα του µήνα που γίνεται η εισφορά δηµοσιεύεται δήλωση του ∆.Σ. που
περιλαµβάνει:
 Περιγραφή της σχετικής εισφοράς σε είδος.
 Την αξία της, την προέλευση της αποτίµησης αυτής και, εφόσον απαιτείται,
τη µέθοδο αποτίµησης.
 ∆ήλωση για το αν η αξία που προκύπτει αντιστοιχεί τουλάχιστον στον
αριθµό, την ονοµαστική αξία και, ενδεχοµένως, στο πρόσθετο ποσό που
καταβάλλεται επί των µετοχών που πρόκειται να εκδοθούν έναντι τις
εισφοράς .
 ∆ήλωση ότι δεν συντρέχουν νέοι λόγοι όσον αφορά την αρχική αποτίµηση.

Τέλος, αναφέρεται ότι όταν αυξάνεται το κεφάλαιο µε εισφορές σε είδος χωρίς
αποτίµηση δηµοσιεύεται ανακοίνωση που περιλαµβάνει την ηµεροµηνία κατά την
οποία ελήφθη η απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου και τις πληροφορίες που να
φέρονται

στη δήλωση του διοικητικού συµβουλίου ,πριν πραγµατοποιηθεί η

εισφορά.

7. Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων ενεργητικού.
«Μέσα στα δύο (2) πρώτα χρόνια από τη νόµιµη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και
δύο (2) χρόνια µετά την αύξηση του κεφαλαίου της απαγορεύεται και είναι απολύτως
άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού µε τίµηµα ανώτερο του
ένα δέκατου (1/10) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί εφόσον οι πωλητές
είναι ιδρυτές, µέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό µεγαλύτερο του ένα εικοστού
(1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου».27
Στο άρθρο 16 του Νόµου 3604/2007, προβλέπεται καταρχήν ότι οι αυξήσεις του
κεφαλαίου που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο δεν περιλαµβάνουν αυξήσεις
χωρίς καταβολή νέων εισφορών και συνεπώς δεν περιλαµβάνουν αυξήσεις λόγω
κεφαλαιοποίησης

αποθεµατικών,

κερδών

εις

νέον

κτλ.

Επίσης

εισάγεται

αποκλειστική προθεσµία επίκλησης της ακυρότητας, που είναι δύο (2) χρόνια από το
τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο έγινε η απόκτηση των στοιχείων του
ενεργητικού.

8. Προθεσµίες καταβολής και πιστοποίησης καταβολής του κεφαλαίου.
Με το άρθρο 17 του Νόµου 3604/2007 δεν απαιτείται πλέον πιστοποίηση της
αύξησης του κεφαλαίου εάν η αύξηση δεν έγινε µε νέες εισφορές. Επίσης ορίζεται ότι
η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη
των δεκαπέντε (15) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την
ηµέρα λήψης της απόφασης για την αύξηση του κεφαλαίου.
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Κ.Ν 2190/1920, άρθρο 10, παράγραφος 1.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι η µηνιαία προθεσµία για την οποία µπορεί το ∆.Σ. να
παρατείνει την προθεσµία καταβολής της αύξησης που γίνεται µε τροποποίηση του
καταστατικού δεν µπορεί να αρχίσει πριν από την καταχώρηση της αύξησης στο
µητρώο ανώνυµης εταιρείας.
Σε διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής του
κεφαλαίου, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξής
αντίγραφο του πρακτικού συνεδρίασης του ∆.Σ. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί,
δεν ανακαλείται πλέον η απόφαση της διοίκησης για την αύξηση, αλλά το ∆.Σ.
υποχρεούται να επαναφέρει µε απόφασή του το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου στο
ποσό που ήταν πριν αποφασισθεί η αύξηση.
Τέλος ρυθµίζεται η δυνατότητα να µη γίνεται υποχρεωτικά κατάθεση του µετοχικού
κεφαλαίου ή του ποσού της αύξησης του σε ειδικό λογαριασµό της εταιρείας, εάν
αποδεικνύεται ότι το κεφάλαιο υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε
λογαριασµό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για σκοπούς της εταιρείας. Ειδικότερα, η
ρύθµιση της µη καταβολής σε ειδικό λογαριασµό δεν εφαρµόζεται σε µη εισηγµένες
εταιρείες.

9. Μερική καταβολή κεφαλαίου
Στο άρθρο 18 του νέου Νόµου διευκρινίζεται ότι η µερική καταβολή του µετοχικού
κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο.
Επιπλέον µειώνεται το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο µπορεί να γίνεται η µερική
καταβολή και ορίζεται σε πέντε (5) χρόνια από δέκα (10).

10. Αύξηση κεφαλαίου - δικαίωµα προτίµησης - παροχή δικαιωµάτων
απόκτησης µετοχών.
Σύµφωνα µε το άρθρο 19 του νέου Νόµου επιτρέπεται πλέον η Γ.Σ., η οποία
αποφασίζει την αύξηση του κεφαλαίου, να εξουσιοδοτεί το ∆.Σ. να αποφασίζει για
την τιµή διάθεσης (υπέρ το άρτιο) των µετοχών28, για το επιτόκιο και για τον τρόπο
προσδιορισµού του. Το χρονικό διάστηµα ορίζεται από τη Γ.Σ. και δεν µπορεί να
υπερβεί το ένα (1) έτος.
Επίσης αναφέρεται ότι το καταστατικό έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει το δικαίωµα
προτίµησης σε περιπτώσεις αύξησης µε εισφορές σε είδος ή µε έκδοση οµολογιών µε
δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει εκδώσει
περισσότερες κατηγορίες µετοχών µε διαφορετικά δικαιώµατα είναι δυνατή η αύξηση
του κεφαλαίου µε µετοχές µιας µόνο κατηγορίας. Το δικαίωµα προτίµησης δίδεται
αρχικά στους µετόχους της κατηγορίας αυτής και µετά στους µετόχους των άλλων
κατηγοριών. Το δικαίωµα προτίµησης ασκείται µέσα στο χρονικό διάστηµα που
όρισε το όργανο που αποφάσισε την αύξηση. Το διάστηµα αυτό δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των δεκαπέντε (15) ηµερών. Η προθεσµία δεν αρχίζει πριν από τη λήψη
της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου για τον προσδιορισµό της τιµής διάθεσης
των νέων µετοχών. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης
δηµοσιεύεται µε ευθύνη της εταιρείας στην εφηµερίδα της κυβέρνησης αλλά µπορεί
να προβλέπεται και από το καταστατικό ευρύτερη δηµοσιότητα. Επίσης η Γ.Σ. έχει
τη δυνατότητα κατάργησης ή περιορισµού του δικαιώµατος προτίµησης. Για να
ληφθεί η απόφαση αυτή το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να υποβάλλει στην Γ.Σ. γραπτή
έκθεση στην οποία αναφέρονται τα αίτια για την κατάργηση του δικαιώµατος και
δικαιολογείται η τιµή που προτείνεται για την έκδοση των νέων µετοχών.
Επιπλέον προβλέπεται ότι σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου εν µέρει σε µετρητά και
εν µέρει µε εισφορές σε είδος, µπορεί να ορισθεί (υπό προϋποθέσεις ) ότι αυτός που
καταβάλει εισφορά σε είδος δεν έχει δικαίωµα προτίµησης στο τµήµα που
καταβάλλεται σε µετρητά.
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Εάν µία µετοχή δίδεται σε τιµή µεγαλύτερη από την ονοµαστική αξία τότε λέµε ότι η µετοχή έχει
τιµή υπέρ το άρτιο. Η διαφορά της τιµής αυτής, αν πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου τότε καλύπτει το
επενδυτικό σχέδιο µιας εταιρείας, ενώ αν πρόκειται για µεταπώληση από κάποιο µέτοχο είναι το
κέρδος του από την πώληση.
http://www.arbitrage.gr/stocks/stocks/63-stock.html

Επιπρόσθετα αναµορφώνεται σε σηµαντικό βαθµό το δικαίωµα προαίρεσης (option)
απόκτησης µετοχών που µπορεί να χορηγηθεί στους εργαζόµενους29. Με απόφαση
της Γ.Σ. προβλέπεται εάν η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή εάν
θα χρησιµοποιήσει µετοχές που αποκτά για την ικανοποίηση του δικαιώµατος. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να ορίζεται ο ανώτατος αριθµός µετοχών που µπορούν να
αποκτηθούν, η τιµή και οι όροι διάθεσης. Ακόµα, µε απόφαση της Γ.Σ. µπορεί να
ανατίθεται στο ∆.Σ. η παράδοση των µετοχών στους δικαιούχους προβαίνοντας σε
βαθµιαία αύξηση κεφαλαίου. Το ∆.Σ. οφείλει να προσαρµόζει το κεφάλαιο, κατά τον
τελευταίο µήνα της εταιρικής χρήσης ανάλογα µε τις µετοχές που έχουν εκδοθεί.
Τέλος, προβλέπεται ότι η Γ.Σ. µπορεί µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία να
εξουσιοδοτεί το ∆.Σ. να θεσπίζει προγράµµατα διάθεσης µετοχών κάνοντας έτσι πιο
απλή τη διαδικασία.

11. ∆υνατότητα µερικής κάλυψης κεφαλαίου
Σύµφωνα µε το άρθρο 20 του νέου Νόµου δεν απαιτείται πλέον απόφαση της Γ.Σ.
για τροποποίηση του καταστατικού σε περίπτωση µερικής κάλυψης του κεφαλαίου.
Αντίθετα, προβλέπεται ότι το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο να προσαρµόσει την απόφασή
του µε το άρθρο του καταστατικού, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου
που προέκυψε από τη µερική κάλυψη.
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Είναι ένας σύγχρονος τρόπος αµοιβής των µελών του ∆.Σ. Πρόκειται ουσιαστικά για προσφορά στα
µέλη του ∆Σ, αλλά ενίοτε και στους εργαζοµένους της εταιρείας, µετοχών σε χαµηλή τιµή, ως
αναγνώριση των υπηρεσιών που παρέχουν στην εταιρεία και οι οποίες επέφεραν την αύξηση της
κερδοφορίας της αλλά και της χρηµατιστηριακής αξίας των µετοχών.
http://www.capital.gr/law/articles.asp?id=472349&subcat=102

12. Ίδιες µετοχές
Το άρθρο 21 του νέου Νόµου αναφέρεται στις ίδιες µετοχές. Η εταιρεία µπορεί η ίδια
ή µέσω προσώπου που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της να αποκτήσει
δικές της µετοχές. Αυτό γίνεται βέβαια µόνο µετά από έγκριση της Γ.Σ., η οποία θέτει
και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την απόκτηση των µετοχών. Επίσης η Γ.Σ.
ορίζει τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορούν να αποκτηθούν, καθώς και το
χρόνο απόκτησής τους ο οποίος δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24)
µήνες. Εξαίρεση αποτελούν οι µετοχές που αποκτήθηκαν βάσει Νόµου µε σκοπό την
προστασία των µειοψηφούντων µετόχων κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης,
αλλαγής σκοπού ή µορφής εταιρείας κ.τ.λ., καθώς επίσης και αυτές που αποκτήθηκαν
για την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιµο οµολογιακό
δάνειο.
Όσον αφορά τις µετοχές που αποκτήθηκαν µετά από καθολική µεταβίβαση
περιουσίας καθώς και εκείνες που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν µε
πλειστηριασµό, πρέπει να µεταβιβασθούν σε διάστηµα τριών (3) µηνών µετά την
απόκτησή τους εκτός εάν η ονοµαστική τους αξία δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο
(1/10) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Εάν οι µετοχές δεν µεταβιβασθούν
στο παραπάνω διάστηµα, ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται µε µείωση του
κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται σε κάθε
µέλος του ∆.Σ. πρόστιµο τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ.
Η κατοχή από την εταιρεία ίδιων µετοχών είτε άµεσα είτε έµµεσα επιφέρει την
αναστολή των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές. Αναλυτικότερα:
 Αναστέλλονται τα δικαιώµατα παράστασης και ψήφου στη Γ.Σ. Οι ίδιες
µετοχές δεν υπολογίζονται για το σχηµατισµό απαρτίας.
 Τα µερίσµατα που αντιστοιχούν στις µετοχές αυτές προσαυξάνουν το
µέρισµα των λοιπών µετόχων.
 Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου το δικαίωµα προτίµησης που αντιστοιχεί
στις ίδιες µετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνεται το δικαίωµα των λοιπών
µετόχων εκτός εάν αποφασιστεί η µεταβίβαση του δικαιώµατος ολικά η
µερικά σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό της εταιρείας. Εάν η

αύξηση του κεφαλαίου γίνει χωρίς την καταβολή εισφορών οι ίδιες µετοχές
συµµετέχουν στην αύξηση αυτή.
 Εάν οι ίδιες µετοχές γράφονται στο ενεργητικό του ισολογισµού η εταιρεία
οφείλει να σχηµατίζει και να διατηρεί, για όσο καιρό έχει στην κατοχή της τις
µετοχές αυτές ,αποθεµατικό ισόποσο µε την αξία κτήσης τους.
Όταν η εταιρεία αποκτήσει δικές της µετοχές στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να
αναφέρονται:
 Οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της
εταιρικής χρήσης.
 Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των µετοχών που αποκτήθηκαν και
µεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης καθώς και το τµήµα του
κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.
 Η αξία των µετοχών σε περίπτωση κτήσης ή µεταβίβασης από επαχθή αίτια
 Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία του συνολικού αριθµού των µετοχών που
κατέχει η εταιρεία και το τµήµα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν

13. Παροχή πιστώσεων κτλ για απόκτηση νέων µετοχών
Το άρθρο 22 του νέου Νόµου αναφέρεται στην παροχή πιστώσεων κτλ για την
απόκτηση ίδιων µετοχών. Αναλυτικότερα, αναφέρεται ότι η εταιρεία δεν επιτρέπεται
να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις µε σκοπό
την απόκτηση των µετοχών της από τρίτους εκτός εάν:
 Οι συναλλαγές πραγµατοποιούνται µε ευθύνη του ∆.Σ. µε κατανοητούς όρους
αγοράς κυρίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράττει η εταιρεία και τις
εγγυήσεις που λαµβάνει για να εξασφαλίσει τις απαιτήσεις της.
 Οι συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγµατοποιηθούν, από την Γ.Σ. εκτός
εάν προβλέπονται από το καταστατικό υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή
πλειοψηφίας. Το ∆.Σ. υποβάλλει στη Γ.Σ. γραπτή έκθεση στην οποία
αναγράφονται οι λόγοι της συναλλαγής, το αν αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον ή
όχι για την εταιρεία ,οι όροι της συναλλαγής και οι κίνδυνοι που αυτή µπορεί

να εµπεριέχει και τέλος η τιµή στην οποία θα αποκτηθούν οι µετοχές από τον
τρίτο.
 Η συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή που παρέχεται σε τρίτους δεν έχει ως
αποτέλεσµα τη µείωση των ίδιων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από αυτό που
ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 44α. Για να υπολογιστεί το ποσό αυτό
υπολογίζεται κάθε µείωση των ίδιων κεφαλαίων που µπορεί να προκύψει από
την απόκτηση των ίδιων µετοχών. Η εταιρεία συµπεριλαµβάνει στον
ισολογισµό, µεταξύ των στοιχείων του παθητικού , ένα αποθεµατικό που δεν
µπορεί να διανεµηθεί ίσο µε το ποσό της συνολικής χρηµατικής συνδροµής.

14. Εξαγοράσιµες µετοχές
Το άρθρο 24 του Νόµου 3604/2007 επιτρέπει για πρώτη φορά την αύξηση κεφαλαίου
µε την έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών30. Η εξαγορά γίνεται µε δήλωση της εταιρείας
σύµφωνα µε αυτά που προβλέπει το καταστατικό και τίθενται οι παρακάτω
προϋποθέσεις εξαγοράς:
 Η εξαγορά πρέπει να επιτρέπεται από το καταστατικό πριν την ανάληψη των
µετοχών.
 Οι προς εξαγορά µετοχές πρέπει να έχουν εξοφληθεί.
 Η εξαγορά µπορεί να γίνει µόνο µε τη χρήση πόσων που µπορούν να
διανεµηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 44α ή του προϊόντος νέας έκδοσης
µετοχών που πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εξαγορά.
 Ένα ποσό ίσο µε την ονοµαστική αξία των µετοχών που αγοράστηκαν πρέπει
να αποτελέσει µέρος του αποθεµατικού το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί
στους µετόχους. Τα παραπάνω δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση που η εξαγορά
έγινε µε τη χρήση προϊόντος που εκδόθηκε για την εξαγορά.
 Σε περίπτωση που προβλέπεται καταβολή πρόσθετου ποσού στους µετόχους το
ποσό αυτό δεν µπορεί να καταβληθεί παρά µόνο από τα ποσά που µπορούν να
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. Πρόκειται για µία κατηγορία µετοχών η οποία γνωρίζει ευρύτατη διάδοση στην διεθνή πρακτική
της εταιρικής χρηµατοδότησης. Ουσιαστικά οι εξαγοράσιµες µετοχές δίνουν στον κάτοχό τους το
δικαίωµα να τις πωλήσει στον εκδότη τους έναντι µετρητών ή άλλου χρηµατοοικονοµικού στοιχείου.
Γιάννης Ε. Βελέντζας, «Ανώνυµη Εταιρεία εταιρικό δίκαιο & δίκαιο κεφαλαιαγοράς» , έκδοση 2008 ,
σελίδα 444.

διανεµηθούν στους µετόχους σύµφωνα µε το άρθρο 44α ή από αποθεµατικό
το οποίο δεν µπορεί να διανεµηθεί στους µετόχους.
 Η εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσίευσης του άρθρου 7β του
Νόµου 2190/1920.
Το ∆.Σ. είναι υποχρεωµένο κατά τον τελευταίο µήνα της εταιρικής χρήσης κατά την
οποία έγινε η εξαγορά των µετοχών να προσαρµόζει, µε απόφαση του, το άρθρο του
καταστατικού για το κεφάλαιο, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου
που πρόεκυψε από τις αυξήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σύµφωνα µε τα όσα ίσχυαν στον κ.ν. 2190/192031 πριν την τελευταία τροποποίηση,
η εταιρεία προχωρούσε σε λύση της στις παρακάτω περιπτώσεις:
 Με την πάροδο του χρόνου διάρκειας της που ορίζονταν στο καταστατικό της.
 Με απόφαση της Γ.Σ.
 Εάν η εταιρεία κηρυξει πτώχευση.
 Με υπουργική απόφαση σε ορισµένες περιπτώσεις.
Με τον Νόµο 3604/2007 και σύµφωνα µε το άρθρο 55 η εταιρεία λύεται επίσης µε
δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε το άρθρο 48 και 48α που θα αναφέρουµε
παρακάτω.

1. Λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση του
έχοντος έννοµο συµφέρον
Το άρθρο 56 του Νόµου 3604/2007, αναφέρει ότι η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε
δικαστική απόφαση µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εάν:
 Στην εταιρεία κατά της σύσταση της , δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν
καταβλητέο ολικά ή µερικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του
καταστατικού.
 Η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το
Νόµο.
 Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο από το ένα
δέκατο (1/10) του µετοχικού κεφαλαίου.
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Κ.Ν 2190/1920, άρθρο 47α παράγραφος 1.

 Η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση, οικονοµικές καταστάσεις
τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων εγκεκριµένες από τη
Γ.Σ. Έννοµο συµφέρον για τη λύση της Α.Ε. έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης
ή η αρµόδια Αρχή.
Η αίτηση για τη λύση της εταιρείας εκδικάζεται από το πολυµελές πρωτοδικείο της
έδρας της εταιρείας. Το δικαστήριο πριν εκδώσει την απόφαση του , παρέχει στην
εταιρεία προθεσµία για άρση των λόγων λύσης .Η προθεσµία αυτή µπορεί να είναι
από δύο (2) έως έξι (6) µήνες.

2. Λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση των
µετόχων
Όπως ορίζει το άρθρο 57 του Νόµου 3604/2007, σε αυτήν την περίπτωση η εταιρεία
λύεται κυρίως λόγω ίσων συµµετοχών και έτσι η εκλογή του ∆.Σ. είναι αδύνατη µε
αποτέλεσµα η εταιρεία να µην µπορεί να λειτουργήσει.
Ενάγοντες µπορεί να είναι µέτοχοι ή µέτοχος που συγκεντρώνουν το ένα τρίτο (1/3)
του κεφαλαίου. Υπάρχει η πιθανότητα να παρέµβουν άλλοι µέτοχοι που κατέχουν
το ένα πέµπτο (1/5) του κεφαλαίου και να ζητήσουν την εξαγορά των µετοχών του
αιτούντος.
Το δικαστήριο πριν εκδώσει την απόφαση του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη
προθεσµία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογηµένα θεωρεί ότι το µέτρο
αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσµία αυτή µπορεί να είναι δύο (2) έως έξι (6) µήνες.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αφορούν µόνο τις µη εισηγµένες εταιρείες, διότι στις
εισηγµένες ο µέτοχος µπορεί να εξέλθει της εταιρείας εκποιώντας τις µετοχές του.

3. Τρόπος διενέργειας εκκαθάρισης
Με το άρθρο 58 του Νόµου 3604/2007 εισάγονται ορισµένες τροποποιήσεις που
αφορούν τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης εκ των οποίων οι πιο σηµαντικές
είναι οι ακόλουθες:
 Εισάγεται ως προαιρετική για τον εκκαθαριστή, η προσφυγή στους κανόνες
της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονοµιάς. Οι µέτοχοι της λυθείσας
εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν
έχουν καταβάλει ακόµη, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την
εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.
Μετά το τέλος της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές
οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες δηµοσιεύουν όπως προβλέπει το άρθρο
43β παράγραφος 532, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων, καθώς και τα
υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν καταβληθεί και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν
της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους κατά το λόγο της
συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.
 Καταργείται η εισαχθείσα µε το Νόµο 2339/1995 πενταετής διάρκεια της
εκκαθάρισης που είχε καταλήξει σε παράδοξα αποτελέσµατα µεταξύ των
οποίων είναι η διαγραφή από το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών των οποίων
η εκκαθάριση δεν έχει ακόµη περατωθεί. Χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι
ενθαρρύνονται οι καθυστερήσεις για τη διενέργεια της εκκαθάρισης.
Εάν λοιπόν το σχέδιο της εκκαθάρισης υπερβεί τα πέντε (5) χρόνια ο
εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γ.Σ. στην οποία επιβάλει το
σχέδιο περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό µπορεί να περιλαµβάνει
παραίτηση της εταιρείας από δικαιώµατα, δικόγραφα κτλ. αν η επιδίωξη
τούτων είναι ασύµφορη σε σχέση µε τα προσδοκώµενα οφέλη ή απαιτείται
µεγάλο χρονικό διάστηµα.
Η Γ.Σ. εγκρίνει το σχέδιο µε την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 29 και
του άρθρου 31, τα οποία έχουν προαναφερθεί. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο
εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
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Το ∆.Σ. της Ανώνυµης εταιρείας οφείλει να δηµοσιεύει τις οικονοµικές καταστάσεις είκοσι (20)
τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στις εφηµερίδες και στα έντυπα
(τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε, της εφηµερίδας της κυβέρνησης, σε µια ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα, σε µια
ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα κλπ.)

σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή

οι µέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το µονοµελές
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε αίτηση τους που δικάζεται µε τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο µπορεί να
τροποποιήσει τα µέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όµως και να προσθέσει
µέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την
εφαρµογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύµφωνα µε τα παραπάνω33.
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Σκοπός της εκκαθάρισης είναι η είσπραξη των εταιρικών απαιτήσεων, η πληρωµή των εταιρικών
οφειλών και η διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους µετόχους. Είναι δηλαδή η απόσβεση του
παθητικού και η ρευστοποίηση του ενεργητικού.
Βελέντζας Γιάννης, «Ανώνυµη Εταιρεία Εµπορικό ∆ίκαιο & ∆ίκαιο Κεφαλαιαγοράς», Νοµική
τράπεζα, έκδοση 2008,σελίδα 875.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. ∆ικαίωµα της µειοψηφίας να ζητήσει εξαγορά των µετοχών της από
την εταιρεία.
Με το νέο Νόµο και σύµφωνα µε το άρθρο 59, προστίθεται το δικαίωµα η
µειοψηφία να ζητήσει την εξαγορά των µετοχών της από την εταιρεία. Η εξαγορά
µπορεί να ζητηθεί:
 Αν η Γ.Σ. αποφάσισε τη µεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος
 Αν η Γ.Σ. αποφάσισε την εισαγωγή περιορισµών στη µεταβίβαση των
µετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας
 Σε περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό υπό την προϋπόθεση ότι
προβλέπει και σχετική προθεσµία για την άσκηση της αγωγής.
Η ρύθµιση αυτή αφορά µόνο τις µη εισηγµένες εταιρείες.

2. ∆ικαίωµα της µειοψηφίας για εξαγορά των µετοχών της από τον
πλειοψηφούντα µέτοχο.
Το άρθρο 60 του νέου Νόµου, θεσπίζει το δικαίωµα της µειοψηφίας να ζητήσει
δικαστική παρέµβαση για την εξαγορά των µετοχών της από τον κατά ενενήντα
πέντε τοις εκατό (95%) πλειοψηφούντα µέτοχο. Η αγωγή αυτή ασκείται εντός
προθεσµίας πέντε (5) ετών από τότε που ο µέτοχος απέκτησε το παραπάνω
ποσοστό. Στο ποσοστό αυτό που κατέχει ο µέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά
που κατέχουν: α) συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις, β) ο ή η σύζυγος και γ) οι
συγγενείς του µέχρι και τρίτου βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας. Αρµόδιο για
την εκδίκαση της αγωγής είναι το πολυµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

3. Εξαγορά των µετόχων από τον πλειοψηφούντα µέτοχο
Σύµφωνα µε το άρθρο 61 του Νόµου 3604/2007, εάν ένας µέτοχος µετά την ίδρυση
της εταιρείας διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του
µετοχικού κεφαλαίου της µπορεί να εξαγοράσει τις µετοχές των µειοψηφούντων
µετόχων έναντι ανταλλάγµατος που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγµατική αξία
των µετοχών αυτών.
Περαιτέρω, προβλέπεται ότι µετά από αίτηση του πλειοψηφούντος µετόχου το
πολυµελές πρωτοδικείο ελέγχει τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος εξαγοράς
και προσδιορίζει το σχετικό αντάλλαγµα. Ακόµα προβλέπεται ότι η άσκηση γίνεται
µε σχετική δηµόσια δήλωση, καθορίζεται το περιεχόµενο της και ο τρόπος
δηµοσίευσης. Αν οι µέτοχοι της µειοψηφίας είναι γνωστοί, ιδίως όταν πρόκειται για
ονοµαστικές µετοχές, η δήλωση µπορεί να αντικατασταθεί µε ατοµική γνωστοποίηση
προς τους µετόχους, µε τρόπο που να αποδεικνύεται η παραλαβή της.
Τέλος ορίζεται ότι η µεταβίβαση των µετοχών δεν κωλύεται από τυχόν άσκηση
ένδικων µέσων, αίτησης ανάκλησης ή µεταρρύθµισης ή τριτανακοπής κατά της
απόφασης που διαπίστωσε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος εξαγοράς και
όρισε το αντάλλαγµα. Σε αυτή τη περίπτωση αποζηµίωση δεν αποκλείεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ
Με την ψήφιση του Νόµου 3604/2007 νοµοθετήθηκαν εκτός των άλλων σηµαντικές
διατάξεις που αφορούν τις µετατροπές και τις συγχωνεύσεις. Αναλυτικότερα, όσον
αφορά τις µετατροπές, µε την προσθήκη του άρθρου 66α δίδεται η δυνατότητα
µετατροπής Α.Ε. σε Ο.Ε ή Ε.Ε, χωρίς να εκκαθαρίζεται και να λύεται. ∆εν απαιτείται
η εκτίµηση του ενεργητικού και του παθητικού, ούτε απαιτείται η σύνταξη
ισολογισµού, αφού δεν επέρχεται κατάλυση της Α.Ε., αλλά µεταβάλλεται απλώς ο
νοµικός τύπος αυτής σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.
Όσον αφορά τις συγχωνεύσεις, βάσει του άρθρου 67 του Νόµου 3604/2007
συντοµεύεται η διαδικασία συγχώνευσης, αφού δεν απαιτείται πλέον να περάσουν
δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης34 και η Γ.Σ.
µπορεί να αποφασίσει νωρίτερα.
Στο άρθρο 68 του Νόµου 3604/2007 αναφέρεται ότι η εκτίµηση των περιουσιακών
στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιρειών µπορεί να γίνεται και από ορκωτούς
ελεγκτές - λογιστές ή κατά περίπτωση από εκτιµητές του Σώµατος Ορκωτών
Εκτιµητών. Για τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές και για την εταιρεία των ορκωτών
ελεγκτών - λογιστών της οποίας είναι µέλη είναι απαραίτητο να µην συντρέχουν
κωλύµατα ή ασυµβίβαστα που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα
πρόσωπα αυτά και επιπλέον τα πρόσωπα αυτά θα πρέπει να µην έχουν αναλάβει τον
τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την τελευταία τριετία.
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Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης πρέπει να περιέχει: α) τη µορφή της εταιρείας , την επωνυµία ,
την έδρα των εταιρειών που συγχωνεύονται καθώς και τον αριθµό µητρώου τους, β)τη σχέση
ανταλλαγής των µετοχών, γ)τις διατυπώσεις παράδοσης που εκδίδει η απορροφούσα εταιρεία και τη
σχετική ηµεροµηνία που παραδίδονται οι µετοχές στους µετόχους.

Στο άρθρο 69 του νέου Νόµου, αναφέρεται ότι η Γ.Σ. δεν µπορεί να πάρει απόφαση
αν δεν έχει τηρηθεί η προθεσµία35 της παραγράφου 2 του άρθρου 70 του Νόµου
2190/1920
Επίσης θεσπίζεται, µε το άρθρο 70 του Νόµου 3604/2007, η µεταβίβαση των
διοικητικών αδειών από την απορροφούµενη στην απορροφούσα εταιρεία.
Επιπρόσθετα, στο άρθρο 71 του Νόµου 3604/2007, αναφέρεται ότι η συγχώνευση
κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου µόνο εάν αποδειχθεί
ότι η απόφαση της Γ.Σ. µίας από τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν και που ενέκρινε
τη συγχώνευση είναι άκυρη ή ακυρώσιµη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 α και 35β
(βλέπε σελίδα 23, 24).
Ακόµα, µε το άρθρο 72 του Νόµου 3604/2007, δίδεται η δυνατότητα στους µετόχους
να διεκδικήσουν αποζηµίωση σε περίπτωση που η σχέση ανταλλαγής των µετοχών
έχει ορισθεί αδικαιολόγητα χαµηλή, ενώ δεν κηρύσσεται άκυρη η πράξη της
συγχώνευσης. Η σχετική αξίωση αποζηµίωσης θα πρέπει να ασκηθεί στο µονοµελές
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µέσα σε έξι µήνες από την καταχώρηση στο
µητρώο της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, διαφορετικά παραγράφεται. Το
ύψος της αποζηµίωσης ορίζεται από το µονοµελές πρωτοδικείο. Επίσης η
απορροφούσα εταιρεία µπορεί µε δήλωση της να εξαγοράσει τις µετοχές των
µετόχων που ασκούν την παραπάνω αξίωση αποζηµίωσης και εάν υπάρξει διαφωνία
για το ποσό της εξαγοράς αποφασίζει σχετικά το µονοµελές πρωτοδικείο, το οποίο
δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.
Σύµφωνα µε το άρθρο 73 του Νόµου 3604/2007, θεσπίζεται ότι η συγχώνευση δεν
κηρύσσεται άκυρη λόγω του ότι το αντίτιµο των δικαιωµάτων των µετόχων των
εξαγοραζόµενων εταιρειών έχει ορισθεί σε αδικαιολόγητα χαµηλό ποσό, αλλά κάθε
µέτοχος της εξαγοραζόµενης εταιρείας µπορεί να απαιτήσει την καταβολή σε αυτόν
από την εξαγοράζουσα εταιρεία αποζηµίωσης σε µετρητά.
Τέλος, το άρθρο 74 του Νόµου 3604/2007, αναφέρει ότι απορροφούµενη εταιρεία
είναι η εταιρεία που εξαφανίζεται και απορροφούσα είναι η νέα εταιρεία. Ουσιαστικά
35

Η εν λόγω προθεσµία ορίζεται εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση σε µία ηµερήσια οικονοµική
εφηµερίδα. Μέσα σε αυτό το διάστηµα οι πιστωτές τον συγχωνευόµενων εταιρειών έχουν το δικαίωµα
να ζητήσουν να λάβουν επαρκής εγγυήσεις αν η οικονοµική κατάσταση των συγχωνευόµενων
εταιρειών καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή και εφόσον οι πιστωτές δεν έχουν ήδη λάβει
τέτοιες εγγυήσεις

το άρθρο αυτό αποτελεί αναδιατύπωση του άρθρου 80 του προηγούµενου Νόµου έτσι
ώστε να συµπεριληφθεί και το νέο άρθρο 72 στις διατάξεις που εφαρµόζονται στη
συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι αλλαγές που επήλθαν µε το Νόµο 3604/2007 σίγουρα βελτίωσαν το καθεστώς
σύστασης και λειτουργίας των Ανώνυµων Εταιρειών. Επίσης είναι σηµαντικό το
γεγονός ότι µε τις τροποποιήσεις συµµορφώθηκε το ελληνικό εταιρικό δίκαιο µε τις
κοινοτικές οδηγίες εκσυγχρονίζοντας έτσι το ελληνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον
και εξασφαλίζοντας τις δυνατότητες για περαιτέρω αναπτυξιακή δραστηριότητα.
Ωστόσο δεν θα µπορούσαµε παρά να συµφωνήσουµε µε την επιτροπή της Βουλής
που πρότεινε τις τροποποιήσεις οι οποίες αφορούν αρχικά την κατάργηση όλων των
φορολογικής έµπνευσης διατάξεων σε σχέση µε τη µεταβίβαση των µετοχών και την
αντιµετώπιση των φορολογικών ζητηµάτων χωρίς παρεµβάσεις, από το εταιρικό
δίκαιο. Επιπλέον θεωρείται αναγκαίο να αναθεωρηθεί το καθεστώς των
συγχωνεύσεων µε αναµόρφωση των φορολογικών νόµων και ένταξή τους στο δίκαιο
των συγχωνεύσεων, και να αναθεωρηθούν οι ποινικές διατάξεις. Η αναθεώρηση αυτή
απαιτεί πείρα ειδικών στο Ποινικό ∆ίκαιο και γνώση των πραγµατικών αναγκών
ποινικής καταστολής.
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