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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ: 

Η αναµόρφωση του δικαίου των Ανωνύµων Εταιριών 

υπό το πρίσµα του Ν. 3604/ 2007 

QUO VADIS ? 

 

 

 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ιωάννης Βλ. Γιαννακόπουλος 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτούς, 

στους οποίους οφείλω το ευ ζην µου 

στους ∆ιδασκάλους µου 

...υποκλίνοµαι 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 

Αντί προλόγου 

1. Εισαγωγή 

2. Η απόπειρα δραστικής µείωσης της διοικητικής παρέµβασης στη 

σύσταση και λειτουργία της ανώνυµης εταιρίας. 

3. Η προσπάθεια ενίσχυσης της θέσης των µετόχων. 

4. Η διεύρυνση των περιθωρίων των καταστατικών διαµορφώσεων. 

5. Η εισαγωγή ρυθµίσεων διευκόλυνσης – διεύρυνσης των 

επιχειρηµατικών επιλογών και απλοποίησης των λειτουργικών 

διαδικασιών. 

6. Η αναθεώρηση µειζόνων ζητηµάτων και η ρύθµιση επιµέρους 

θεµάτων. 

7. «Ετεροχρονισµένες» διατάξεις: εισαγωγή ρυθµίσεων, µετά την 

ολοκλήρωση από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του 

υπουργείου ανάπτυξης, του έργου της αναµόρφωσης του 

Ν.2190/1920. 

8. Με µια µατιά : Οι κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 2190/1920 

όπως εισήχθησαν µε το Ν. 3604/ 2007. 

Αντί επιλόγου 

 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

 

Α. ΦΕΚ Α 189/ 08.08.2007 – Νόµος υπ’ αριθµ. 3604 – 

Αναµόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιηµένου νόµου 

2190/ 1920 «Περί ανωνύµων εταιρειών» και άλλες διατάξεις. 

Β. Πρόταση Σχεδίου Νόµου - Τροποποίηση και Αναθεώρηση του 

Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/ 1920 «Περί Ανωνύµων 

Εταιριών» και Ενηµερωτικό σηµείωµα. 

Γ. Έκθεση επί του Νοµοσχεδίου «Αναµόρφωση και τροποποίηση 

του κωδικοποιηµένου νόµου 2190/ 1920 Περί ανωνύµων 

εταιρειών – Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών: 

α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 και β) 2003/58/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 

2003». 

∆. Συγκριτικός πίνακας: αναλογική απεικόνιση προϊσχύσαντος 

νοµοθετικού καθεστώτος και ισχύοντος (µετά την ψήφιση του Ν. 

3604/ 2007). 

Ε. Υπόδειγµα καταστατικού Ανώνυµης Εταιρίας µε βάση το νέο 

τροποποιηµένο νόµο 2190/ 1920. 
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Αντί προλόγου 

 

Μετά από δεκαπέντε χρόνια επαγγελµατικής διαδροµής στο χώρο των 

επιχειρήσεων ως νοµικός σύµβουλος, αλλά και συνακόλουθης (άλλοτε 

εξαναγκαστικής/ βασανιστικής και άλλοτε εκούσιας/ λυτρωτικής) θεωρητικής 

µου ενασχόλησης µε το δίκαιο των ανωνύµων εταιριών, αν µε ρωτήσει κανείς 

ποια είναι η πιο διασκεδαστικά επαναλαµβανόµενη σκηνή, που µπορώ να 

θυµηθώ, έχω πλέον καταλήξει ότι µε µεγάλη ευκολία θα έλεγα το εξής: 

Σταθερά, αταλάντευτα και επανειληµµένα, καλούµαι να απαντήσω, κοιτώντας 

στα µάτια εύλογα απορηµένους ανθρώπους (που δεν διαθέτουν νοµική εξοικίωση 

αλλά όµως αναφισβήτητα αναγνωρίζονται ως επιτυχηµένοι στο στίβο της 

εταιρικής δράσης), αναφορικά µε το πώς είναι δυνατόν ένας θεσµός της 

σύγχρονης χρηµατοοικονοµικής µας πραγµατικότητας, όπως αυτός της ανώνυµης 

εταιρίας, τόσο αναντίρρητα δυναµικός (εκ φύσεως), τόσο διαρκώς εξελισσόµενος 

(εκ των πραγµάτων) και συνάµα τόσο αναλλοίωτα ζωτικός (εκ του 

προσδωκόµενου αποτελέσµατος), να ρυθµίζεται κανονιστικά από ένα 

νοµοθέτηµα, που από τον τίτλο του και µόνο, παραπέµπει αξιωµατικά σε έναν 

αναχρονιστικό παραλογισµό 

«Νόµος 2190/ 1920 - Θεσµικός Νόµος  περί Ανωνύµων Εταιριών» 

Ειδικά οι τεχνοκράτες managers µε αγγλοσαξωνικές γνωστικές καταβολές ή/ και 

βιώµατα (καθώς και οι αντίστοιχοι επιχειρηµατίες), αδυνατούν πλήρως να 

πιστέψουν ότι ένας νόµος που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του έτους 1920, συνεχίζει 

(ακόµα και µετά από σχεδόν έναν ολόκληρο αιώνα), να αποτελεί τον 

ακρογωνιαίο λίθο του δικαίου που ρυθµίζει τη λειτουργία της σύγχρονης 
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ανώνυµης εταιρίας, σε µία οικονοµία σαν την ελληνική, η οποία αρέσκεται να 

παινεύεται για την ανταγωνιστική της διάθεση και την αναπτυξιακή της 

προοπτική. ∆εν είναι µάλιστα λίγες οι φορές που οι ίδιοι άνθρωποι φτάνουν στο 

σηµείο να θεωρήσουν ότι η αναφορά στη συγκεκριµένη χρονολογία «γέννησης» 

ενός ισχύοντα µέχρι σήµερα θεσµικού νόµου, είναι απλώς… ένα τυπογραφικό 

λάθος (!!!). 

Η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση και η προσπάθεια αποκατάστασης της 

αλήθειας απέχει αρκετά, όπως συνήθως συµβαίνει σε αυτή τη ζωή, από την 

πρώτη, επιφανειακή προσέγγιση της πραγµατικότητας. 

∆εν θα µπορούσε κανείς εύκολα να διαφωνήσει µε την νοµοτελειακά 

προκαθορισµένη µοίρα του νοµοθέτη, η οποία τον έταξε να τρέχει ασθµαίνοντας 

πίσω από κάθε είδους εξέλιξη, προκειµένου να θέσει πλαίσια κανόνων και 

συµπεριφορών. Και φυσικά, ο κόσµος και η πραγµατικότητα των ανωνύµων 

εταιριών δεν θα µπορούσαν να αποτελέσουν την εξαίρεση του κανόνα. 

Σε αυτόν τον αέναο αγώνα, και αναφορικά µε την εξέλιξη των ανωνύµων 

εταιριών στην Ελλάδα, εντοπίζονται ελάχιστοι (δυστυχώς) σταθµοί – ορόσηµα 

που αποδεικνύουν ιστορικά τη δυνατότητα του νοµοθέτη να επιβεβαιώσει 

επιτυχώς το ρόλο ύπαρξής του. Έτσι, θα µπορούσε κανείς να σταθεί µόνο στην 

ευρεία τροποποίηση που πραγµατοποιήθηκε µε τον Ν. 5076/1931 «περί 

ανωνύµων εταιριών και τραπεζών» και ιδίως µε το Ν.∆. 4237/ 1962 «περί 

τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιριών 

και άλλων τινών διατάξεων» καθώς και (απλώς για λόγους «τεχνοκρατικής 

επιβράβευσης» και µόνο) στο Β.∆. 174/ 1963 που κωδικοποίησε τις διατάξεις του 

Ν. 2190/ 1920 και του Ν.∆. 4237/ 1962 σε ένα ενιαίο κείµενο. 

Ο νέος Νόµος 3604/2007 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 31.07.2007 

και δηµοσιεύτηκε στις 08.08.2007 (ΦΕΚ Α’ 189). Η αιτιολογική έκθεση στο 
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σχέδιο του νόµου1 αφενός µεν αναγνώριζε (πώς θα µπορούσε άλλωστε να µην ;) 

το γεγονός ότι η ελληνική νοµοθεσία για τις ανώνυµες εταιρίες δεν έχει 

ανανεωθεί (µε εξαίρεση τις πολλές και σηµαντικές παρεµβάσεις που 

επιχειρήθηκαν προκειµένου να ενσωµατωθούν κοινοτικές οδηγίες2), αφετέρου δε 

προανήγγειλε ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της «ευρύτερης µεταρρύθµισης» και 

έρχεται να συµβάλλει στην αντιµετώπιση µιας σειράς από διαρθρωτικά 

προβλήµατα που υπάρχουν και αφορούν στην «εταιρική καθηµερινότητα», όπως 

είναι η διοικητική κηδεµονία και εποπτεία της ανώνυµης εταιρίας, ο απόµακρος 

χαρακτήρας των προβλέψεων του νόµου αναφορικά µε τους µετόχους και τη 

µειοψηφία καθώς και το ξεπερασµένο καθεστώς ευθύνης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας. 

Ενόψει αυτών, το ερώτηµα “QUO VADIS” προκύπτει τόσο αβίαστα όσο και 

αυτονόητα. 

Η παρούσα εργασία φιλοδοξεί να αποτελέσει µία κριτική προσέγγιση του 

θεσµικού πλαισίου των ανωνύµων εταιριών (Ν. 2190/ 1920) όπως αυτό 

πρόσφατα αναµορφώθηκε ριζικά (µε το Ν. 3604/ 2007) και ταυτόχρονα ένα 

χρηστικό, κωδικοποιητικό εργαλείο για όλους τους ασχολούµενους µε το 

χρηµατοοικονοµικό θεσµό της ανώνυµης εταιρίας που προσπαθούν συνήθως σε 

καθεστώς επαγγελµατικής πίεσης και αυξηµένης ευθύνης… να 

αποκωδικοποιήσουν τα ισχύοντα. 

 

                                                 
1 Βλ. Παράρτηµα Γ. 
 
2 Με το πδ 409/1986, µε το οποίο προσαρµόστηκε ο ν. 2190 προς το κοινοτικό δίκαιο και ειδικότερα προς τις 
διατάξεις των Οδηγιών του Συµβουλίου 68/151/ΕΟΚ, 77/91/ΕΟΚ, 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ. Ένα µόλις έτος 
µετά, µε το πδ 498/1987 προσαρµόστηκε ο ν. 2190 προς τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών 78/855/ΕΟΚ, 
82/891/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και µερικώς προς τις διατάξεις των κοινοτικών οδηγιών 68/151/ΕΟΚ, 77/91/ΕΟΚ και 
78/660/ΕΟΚ. Αρκετές τροποποιήσεις δευτερεύουσας σηµασίας έλαβαν χώρα και κατά τη δεκαετία του 1990 κυρίως 
σε µια προσπάθεια ενσωµάτωσης αρκετών κοινοτικών οδηγιών. 
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1. Εισαγωγή 

 

Την 6.6.2006, υποβλήθηκε στο υπουργείο ανάπτυξης, από τη συσταθείσα – µε 

βάση την υπ’ αριθµό Κ2/14485/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης – 11/µελή νοµοπαρασκευαστική 

επιτροπή (αποτελούµενη από εµπειρογνώµονες και «εµπειρογνώµονες») το 

νοµοσχέδιο για την τροποποίηση και αναθεώρηση του Ν.2190/1920.  

Η επιτροπή αυτή, εργάσθηκε για χρονικό διάστηµα περίπου δέκα οκτώ µηνών 

(από το Φεβρουάριο 2005 έως τον Ιούνιο 2006), υπό την καθοδήγηση του 

πρόεδρου της, καθηγητή της νοµικής σχολής Αθηνών Ευάγγελου Περάκη. Τελικά 

το νοµοσχέδιο έλαβε τη µορφή νόµου (Ν.3604/2007) που δηµοσιεύθηκε στο µε 

αριθµό 189/Α/8.8.2007 Φ.Ε.Κ., µε τον οποίο κατά τρόπο φαινοµενικά 

ουσιαστικό και παρεµβατικό, σίγουρα όµως εκτεταµένο (αναφορικά και 

συγκριτικά µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα), εκσυγχρονίσθηκε και αναµορφώθηκε, 

θα έλεγε κανείς ριζικά, η πλειονότητα των θεµατολογικών διατάξεων του Ν. 

2190/ 1920. 

Πρώτιστη αποστολή της νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής, ήταν να συντάξει ένα 

νοµοσχέδιο µε βάση το οποίο το δίκαιο της Α.Ε. να είναι προσαρµοσµένο στη 

σύγχρονη πραγµατικότητα, υιοθετώντας τις απαιτήσεις των καιρών (και όχι τις 

καιροσκοπικές απαιτήσεις) και τέλος, να µην υπολείπεται σε λειτουργικότητα 

από το δίκαιο των άλλων ευρωπαϊκών νοµοθεσιών. Ενισχυτικό της προσπάθειας 

λειτουργικής εναρµόνισης µε ευρωπαϊκή κατεύθυνση είναι το γεγονός ότι 

αναφορικά µε σοβαρά ζητήµατα, που απαιτούσαν τη διατύπωση δυσχερών 

διατάξεων, λήφθηκε υπόψη το δίκαιο άλλων κρατών µελών της ευρωπαϊκής 

ένωσης. 
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Βασικοί άξονες προσανατολισµού για την επιτροπή, προκειµένου να επιτευχθούν 

οι ανωτέρω καθορισµένοι στόχοι ήταν : 

α) Η δραστική µείωση της διοικητικής παρέµβασης, τόσο κατά τη σύσταση, 

όσο και κατά τη λειτουργία της Α.Ε. 

β) Η ενίσχυση της θέσης (των δικαιωµάτων) των µετόχων. 

γ) Η παροχή µεγαλύτερης ευχέρειας στη διαµόρφωση των καταστατικών. 

δ) Η διευκόλυνση των επιχειρηµατικών επιλογών και η απλοποίηση της 

σύστασης και λειτουργίας της Α.Ε., και 

ε) Η αναθεώρηση ρυθµίσεων σε ορισµένα σηµαντικά θέµατα του δικαίου της 

Α.Ε. 

Σκοπός της επιτροπής ήταν και η ενσωµάτωση στο Ελληνικό δίκαιο των οδηγιών 

2006/68/Ε.Κ. και 2003/58/Ε.Κ. του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. 

Η πληρέστερη κατανόηση των κατευθυντήριων στόχων της επιτροπής 

προϋποθέτει την θεµατολογική απαρίθµηση των ζητηµάτων που δεν αποτέλεσαν 

αντικείµενο επεξεργασίας. Τα ζητήµατα αυτά ήταν τα εξής: 

α) Η συστηµατική ενσωµάτωση των εκκρεµών κοινοτικών οδηγιών. 

β) Η αναµόρφωση του ποινικού δικαίου της Α.Ε. 

γ) Η ολοκληρωµένη παρέµβαση σε θέµατα εταιρικών µετασχηµατισµών. 

δ) Η αναµόρφωση του λογιστικού δικαίου. 
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2. Η απόπειρα δραστικής µείωσης της διοικητικής παρέµβασης στη 

σύσταση και λειτουργία της ανώνυµης εταιρίας. 

 

Κύριο χαρακτηριστικό της αναµόρφωσης του δικαίου των Α.Ε. υπό το πρίσµα 

των εισαγοµένων στον υπό εξέταση νόµο, αποτελεί η έντονη εντύπωση της 

προσπάθειας αυτονόµησης του θεσµού της Α.Ε. προς την κατεύθυνση της 

«απελευθέρωσης». Η χειραφέτηση της Α.Ε. µέσω του απογαλακτισµού της από 

τα ούτως ή άλλως γραφειοκρατικά γρανάζια της διοίκησης, αποτελούσε πρώτιστη 

αναγκαιότητα. Ταυτόχρονα όµως, προκαλούσε µέγιστο φόβο ενόψει του 

κινδύνου χλευασµού ενός συστήµατος (κυρίως πολιτικού) που θα αντιδρούσε σε 

ρηξικέλευθες προτάσεις και θα είχε, ενδεχοµένως, ως αποτέλεσµα την µοιραία 

µαταίωση του όλου εγχειρήµατος. 

Βεβαίως, το αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες 

του σύγχρονου ευρωπαϊκού κόσµου3, που παραµένει προσηλωµένη στη 

διοικητική κηδεµονία και εποπτεία στην Α.Ε., σε πείσµα των απαιτήσεων 

ευελιξίας και ταχύτητας των σύγχρονων καιρών, µε αποτέλεσµα να τίθενται 

αναρίθµητα εµπόδια στην εύρυθµη λειτουργία της, αποτελούσε µία πρώτης 

τάξεως ευκαιρία για την επίτευξη (έστω και µερική, έστω και περιορισµένη) του 

επιθυµητού στόχου. 

Για παράδειγµα, η έντονη διοικητική παρέµβαση κατά τον έλεγχο των 

καταστατικών και των τροποποιήσεών τους, αποµείωνε συστηµατικά τη σηµασία 

του αυτοελέγχου και τις ευθύνες των ίδιων των ενδιαφεροµένων, που λογικά, 

τελολογικά αλλά και νοµοτελειακά, θα έπρεπε να έχουν τη βασική µέριµνα για 

                                                 
3 Είναι εξόχως χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η διοικητική παρέµβαση στην ελευθερία σύστασης Α.Ε., καταργήθηκε 
στην Αγγλία το 1862, στη Γαλλία το 1867, στην Ισπανία το 1869, στη Γερµανία το 1870, στο Βέλγιο το 1873 και στην 
Ιταλία το 1882. 
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την τήρηση της νοµιµότητας, εντός του ευρύτερου πλαισίου της εξυπηρέτησης 

των συµφερόντων τους. 

Αλλά και η ιστορικά παγιωµένη δυνατότητα της διοίκησης να παρεµβαίνει 

δραστικά στην ύπαρξη και διαιώνιση του νοµικού προσώπου της Α.Ε., µε την 

ολιγαρχικού τύπου δυνατότητά της να ανακαλεί την άδεια σύστασης της Α.Ε., 

αποτελεί ελληνική µοναδικότητα και πρωτοτυπία. Κι αυτό, διότι πανευρωπαϊκά η 

ανάκληση αντιµετωπίζεται, είτε µε µέτρα εταιρικού δικαίου που λαµβάνονται 

από τους µετόχους ή τρίτους, είτε µε δικαστική παρέµβαση, είτε, τέλος, µε µέτρα 

πτωχευτικού δικαίου. 

Επιπρόσθετα, η τελολογική προσέγγιση υφισταµένων διατάξεων αυξηµένου 

δήθεν προστατευτισµού, µέσω της άκρατης και ενίοτε άλογα κρατικοδίαιτης 

εποπτικής παρέµβασης, δεν κατέστη ποτέ ικανή να αποδώσει οποιασδήποτε 

φύσης «κοινωνικό όφελος». 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ανάγκη περιορισµού της εποπτείας (αλλά όχι 

και η εξαφάνισή της) αποτέλεσε όρο sine qua non. Για το σκοπό αυτό, 

αναθεωρήθηκαν οι ακόλουθες διατάξεις : 

2.1. Εξαιρούνται από το ∆ιοικητικό έλεγχο της νοµιµότητας της σύστασης της 

Α.Ε., καθώς και της τροποποίησης των καταστατικών, οι γνωστές ως 

«µικρότερες εταιρίες», δηλαδή οι µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες των 

οποίων το µετοχικό κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό ευρώ 3.000.000 (µε 

εξαίρεση τις τραπεζικές, ασφαλιστικές, επενδύσεων χαρτοφυλακίου και 

αµοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και τις αθλητικές Α.Ε.). Με τον τρόπο αυτό 

καθίσταται πασιφανές ότι «ωφελείται» η συντριπτική πλειονοψηφία των 

εταιρικών σχηµάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα υπό το νοµικό 

περίβληµα της Α.Ε. Η καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του 

καταστατικού ή της τροποποίησής του, γίνεται χωρίς ∆ιοικητική έγκριση 
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(άρθρο 4 παρ. 2α, 7α παρ. 1, 7β παρ. 1, 10, 11). Αντίθετα, όµως, αν 

πρόκειται για µετατροπή ή συγχώνευση, διατηρείται ο έλεγχος της 

∆ιοίκησης (άρθρο 4 παρ. 2β). Η παραπάνω αποµείωση της εποπτείας και 

της διοικητικής παρέµβασης, συνδυάζεται µε την ευθύνη, πλέον, των 

ιδρυτών – µετόχων, η οποία εισάγεται µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 

του Ν.2190/1920. 

2.2. Καταργείται η δυνατότητα ανάκλησης της άδειας σύστασης της Α.Ε. από 

τη ∆ιοίκηση, για τους λόγους, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν, που 

αναφέρονται στα άρθρα 48 και 48α. Πλέον, η πρόβλεψη περί λύσεως της 

εταιρίας προϋποθέτει τη λήψη δικαστικής απόφασης, µετά από αίτηση, 

είτε οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον (για λόγους που ανάγονται 

κυρίως στη µη καταβολή ή στην απώλεια του µετοχικού κεφαλαίου), είτε 

από µέτοχο ή τη µειοψηφία των µετόχων (1/3 του κεφαλαίου), όταν η 

συνέχιση της εταιρίας προκύπτει κατά τρόπο προφανή και µόνιµο ότι 

είναι αδύνατη (άρθρα 48 και 48α). Επίσης, καταργείται η δυνατότητα της 

∆ιοίκησης για ανάκληση της έγκρισης αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου 

σε περίπτωση µη καταβολής του και εισάγεται υποχρέωση του ∆.Σ. να 

αναπροσαρµόζει το µετοχικό κεφάλαιο (στην ουσία να το «επαναφέρει») 

στο ποσό που αντιστοιχούσε πριν την απόφαση για αύξησή του (άρθρο. 11 

παρ. 5). 

2.3. Η εκτίµηση των εισφορών σε είδος, τόσο κατά τη σύσταση της Α.Ε. όσο 

και σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, θα µπορεί να γίνεται, 

πέρα από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων, τόσο από ορκωτούς ελεγκτές 

λογιστές, όσο και από ορκωτούς εκτιµητές. Ειδικά για την εκτίµηση των 

ακινήτων, θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η τιµή αγοράς και όχι η 
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αντικειµενική αξία (άρθρο 9 παρ.2 και 4)4. Παρέχεται η δυνατότητα µη 

αποτίµησης των εταιρικών εισφορών του άρθρου 9, εφόσον αντικείµενο 

της εισφοράς σε είδος είναι κινητές αξίες ή µέσα χρηµαταγοράς, δηλαδή, 

όταν τα εισφερόµενα έχουν αγοραία αξία που µπορεί να προσδιοριστεί 

αντικειµενικά, (π.χ. που αποτέλεσαν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε 

χρηµατιστήριο) ή είναι περιουσιακά στοιχεία, διαφορετικά από κινητές ή 

µέσα χρηµαταγοράς που έχουν ήδη εκτιµηθεί ή προκύπτει η εύλογη αξία 

τους από τους, αναφερόµενους στην παράγραφο 3, λογαριασµούς (άρθρο 

9α). 

2.4. Στη Γενική Συνέλευση στην οποία παρευρίσκεται ένας µόνο µέτοχος, 

αρκεί η παρουσία συµβολαιογράφου, και συνεπώς δεν απαιτείται η 

παρουσία εκπροσώπου της ∆ιοίκησης (άρθρο 32 παρ.2)5. 

2.5 Καταργείται η υποχρέωση για έγκριση (άδεια) της ∆ιοίκησης στην 

περίπτωση κατά την οποία το ∆.Σ., σύµφωνα µε πρόβλεψη στο 

καταστατικό, συνεδριάζει στην αλλοδαπή (άρθρο 20 παρ. 2). Το ίδιο 

ισχύει και στην περίπτωση της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης στην 

ηµεδαπή ή αλλοδαπή για µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο Α.Ε. (άρθρο 

25). 

2.6. Οι αποκτήσεις περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 10 

παρ. 1, θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, εφόσον προηγηθεί έγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης και αποτίµηση των µεταβιβαζοµένων στοιχείων, 

χωρίς να απαιτείται πλέον και έγκριση της ∆ιοίκησης (άρθρο 10 παρ. 2). 

                                                 
4  Η αντιδιαστολή µεταξύ «αντικειµενικής» και «αγοραίας» αξίας του ακινήτου αλλά κυρίως η υιοθέτηση της 
δεύτερης, όσα ερωτήµατα παραλογισµού κι αν εισάγει στο µέσο, λογικά σκεπτόµενο άνθρωπο (αναφορικά µε την 
ανάγκη ύπαρξης µιας τέτοιας διάκρισης, µόνο σοφή και προς την ορθολογιστική κατεύθυνση µπορεί να θεωρηθεί. Θα 
µπορούσε δε κανείς να υποστηρίξει ότι προοιωνίζει και τη γενικότερη κατάργηση της διάκρισης σε όλους τους τοµείς 
του δικαίου, κυρίως δε του φορολογικού. 
5 Κατά µία ερµηνεία της διάταξης αυτής, που όµως αποµένει να δοκιµαστεί στην πράξη (κυρίως µέσω της 
νοµολογιακής αντιµετώπισής της), αν πρόκειται για µονοπρόσωπη Α.Ε., στην αντίστοιχη συνεδρίαση δεν απαιτείται, 
ούτε η παράσταση συµβολαιογράφου. 
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2.7. Ο προαναφερόµενος περιορισµός της διοικητικής εποπτείας δεν εξαλείφει 

και την «απλή εποπτεία» η οποία συνεχίζει να υφίσταται, αλλά ασκείται 

πλέον όπως ορίζουν τα νέα άρθρα 51 και 53, «στην έκταση που ορίζεται 

στο νόµο». Επιπροσθέτως, διατηρείται το δικαίωµα της ∆ιοίκησης να ζητά 

έκτακτο έλεγχο από το δικαστήριο (άρθρο 40 παρ.1).  

 

Τέλος αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι η θεσµοθέτηση του Γενικού Εµπορικού 

Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), µε το Ν. 3419/2005 (Φ.Ε.Κ. 297/Α/6.12.2005), όπου θα 

εγγράφονται όλοι οι ασκούντες εµπορία στην Ελλάδα, και η αναµενόµενη έναρξη 

λειτουργίας του, συνιστά ένα ακόµη µέτρο µείωσης της κρατικής παρέµβασης, 

τόσο κατά την ίδρυση, όσο και κατά τη λειτουργία της Α.Ε. και συνάδει µε την 

ενιαία µεταχείριση όλων των εταιρικών µορφών ως προς τα ζητήµατα 

καταχωρίσεων που αφορούν είτε τις ιδρυτικές πράξεις είτε τις τροποποιήσεις του 

καταστατικού είτε τις διαγραφές6. 

Η αποµείωση της κρατικής εποπτείας και της διοικητικής παρέµβασης είχε ως 

αποτέλεσµα τη µετατόπιση του βάρους ευθύνης προς τους άµεσα 

ενδιαφεροµένους δηλαδή στους ίδιους του ιδρυτές αλλά και στους νοµικούς τους 

παραστάτες π.χ. στους δικηγόρους, συντάκτες του σχεδίου του καταστατικού, και 

στους συµβολαιογράφους (άρθρο 2 παρ. 2). Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσε 

κανείς να συµπεράνει (βλέποντας το ίδιο νόµισµα από την αντίθετη όψη του) ότι 

η διοίκηση απαλλάσσεται από ευθύνες που αφορούν αµιγώς σε θέµατα ιδιωτικών 

επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. 

                                                 
6 Για το λόγο δε αυτό, στις διατάξεις που προβλέπεται παρουσία της ∆ιοίκησης η διατύπωση που υιοθετήθηκε είναι  
«Το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η κατά νόµο εκάστοτε αρµόδια αρχή». 
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3. Η προσπάθεια ενίσχυσης της θέσης των µετόχων. 

 

Ο Ν. 2190/1920 δεν φηµιζόταν ποτέ για την επίδειξη ιδιαίτερα φιλικής διάθεσης 

προς τους µετόχους και κυρίως προς τους µειοψηφούντες µετόχους, παρά το 

γεγονός ότι θεωρείται πλέον αυταπόδεικτο πως η ενίσχυση κυρίως της 

µειοψηφίας αποτελεί κίνητρο για επενδύσεις και δηµιουργία εµπιστοσύνης στην 

αγορά. Ήταν εποµένως επιτακτική η ανάγκη της βελτίωσης της θέσης των 

µετόχων, κατά τρόπο διακριτικό και όχι δραστικό, ώστε να µην προκύψουν βίαιες 

ανατροπές που θα έθεταν υπό διακινδύνευση ισορροπίες και προσδοκίες των 

επιχειρήσεων, µε δυσµενή αποτελέσµατα. 

Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των µετοχικών δικαιωµάτων και της 

αναβάθµισης του ρόλου της µετοχικής µειοψηφίας, αναθεωρήθηκαν οι 

ακόλουθες διατάξεις : 

 

3.1. Η µειοψηφία των µετόχων που εκπροσωπεί, τουλάχιστον, το 1/20 του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µπορεί δεκαπέντε (15) ηµέρες, 

τουλάχιστον πριν από τη συγκληθείσα ήδη Γενική Συνέλευση, µε αίτησή 

της να ζητήσει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να περιλάβει στην ηµερήσια 

διάταξη και άλλα πρόσθετα θέµατα, τα οποία όµως υπάγονται σε 

δηµοσίευση ή γνωστοποίηση, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης. Αν δεν γίνει τέτοια δηµοσίευση, οι αιτούντες µέτοχοι 

δικαιούνται να ζητήσουν αναβολή της συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση (άρθρο 39 παρ. 2). 
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3.2. Σε όλες τις περιπτώσεις, που για την άσκηση των δικαιωµάτων της 

µειοψηφίας των µετόχων απαιτούνταν η εκπροσώπηση από αυτούς του 

1/3 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό αυτό µειώθηκε 

προς όφελος της µειοψηφίας, στο 1/5 (άρθρο 39 παρ. 5, άρθρο 40 παρ. 3). 

3.3. Το δικαίωµα παροχής πληροφοριών στη Γενική Συνέλευση από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο αναφορικά µε τις εταιρικές υποθέσεις, το οποίο 

αποτελούσε «προνόµιο» της µειοψηφίας του 1/20 του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, έγινε πλέον ατοµικό δικαίωµα του µετόχου για την 

άσκηση του οποίου απαιτείται να υποβληθεί αίτηση στην εταιρία πέντε (5) 

ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 39 παρ. 4). 

3.4. Για την άσκηση των δικαιωµάτων της µειοψηφίας των µετόχων, δεν 

απαιτείται η κατάθεση των µετοχών τους στο ταµείο της εταιρίας ή σε 

τράπεζα ή στο ταµείο παρακαταθηκών και δανείων, αλλά η απλή απόδειξη 

της µετοχικής τους ιδιότητας(άρθρο 39 παρ. 8, άρθρο 40 παρ. 4). 

3.5. Στην ενίσχυση της προστασίας των µετόχων µειοψηφίας, εντάσσονται και 

άλλες διατάξεις, όπως η δυνατότητα τόσο εκλογής του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε ψηφοδέλτιο (άρθρο 18 παρ. 6), όσο και του αιτήµατος της 

µειοψηφίας για λύση της Α.Ε. (άρθρα 48, 48 α), καθώς και της εξαγοράς 

των µετοχών της µειοψηφίας σε ορισµένες περιπτώσεις, είτε από την ίδια 

την εταιρία, είτε από πλειοψηφούντα µέτοχο (άρθρο 49 α, 49 β)7. Επίσης, 

στη βελτίωση της θέσης των µετόχων εντάσσεται και η µείωση των 

ποσοστών για λήψη κάποιας πρωτοβουλίας ή για να καταστεί αδύνατη η 

λήψη κάποιας απόφασης ή για να αντιταχθούν οι µέτοχοι σε κάποια 

ενέργεια (άρθρα 22α παρ.4, 22β παρ. 1, 23α παρ.1,4). 

                                                 
7 Πρόκειται για το γνωστό και εφαρµόσιµο από πολλών ετών σε άλλα κράτη δικαίωµα «sell – out». 
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4. Η διεύρυνση των περιθωρίων των καταστατικών διαµορφώσεων. 

 

Η υλοποίηση του στόχου αυτού υπήρξε ιδιαίτερα δυσχερής µε δεδοµένο ότι 

αφορούσε στη διαµόρφωση των εταιρικών σχέσεων. Η µεγάλη δυσκολία 

εντοπιζόταν κυρίως στον καθορισµό των ζητηµάτων, η ρύθµιση των οποίων θα 

έπρεπε να προβλεφθεί κατά τρόπο που να παρέχει ελευθερία επί τη βάσει της 

βούλησης των µετόχων στην επιθυµητή έκταση (σύστηµα επιλογής), σε 

συνδυασµό µε τα ζητήµατα που απαραίτητα θα έπρεπε να προβλεφθούν 

ρυθµιστικά/ κανονιστικά από το νόµο, προκειµένου αυτά είτε να υιοθετούνται 

µέσω του καταστατικού εφόσον είναι επιθυµητά (σύστηµα υπαγωγής), είτε να 

ισχύουν, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά, δηλαδή τα αποκλείει 

(σύστηµα εξαίρεσης). 

Με στόχο την παροχή µεγαλύτερης ευελιξίας στη διαµόρφωση των καταστατικών 

προβλέψεων αλλά και τη συνακόλουθη προσαρµογή της υπό σύσταση εταιρίας 

στον περισσότερο «κλειστό» ή «ανοιχτό» χαρακτήρα που οι ίδιοι οι ιδρυτές (ή 

στη συνέχεια οι επιγενόµενοι µέτοχοι) επιθυµούν να επιλέξουν, αναµορφώθηκαν 

οι ακόλουθες διατάξεις : 

 

4.1 Σύστηµα επιλογής 

4.1.1. Προκειµένου για τις προνοµιούχες µετοχές, το καταστατικό µπορεί – πέρα 

από την παροχή σταθερού µερίσµατος ή τη συµµετοχή µερικά, µόνο, (όχι, 

ολικά) στα καθαρά κέρδη της εταιρίας – να προβλέπει τη χορήγηση και 

άλλων προνοµίων, περιουσιακής φύσης, περιλαµβανοµένης, τόσο της 

απόληψης ορισµένου τόκου (η οποία απόληψη µπορεί να γίνει µε την 
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προϋπόθεση ότι για ορισµένο χρόνο οι προνοµιούχες µετοχές δεν θα 

συµµετέχουν στα κέρδη της εταιρίας), όσο και της κατά προτεραιότητα, 

συµµετοχής στα κέρδη από ορισµένη εταιρική δραστηριότητα (άρθρο 3 

παρ. 2). 

4.1.2. Οι όροι µετατροπής των µετατρέψιµων προνοµιούχων µετοχών (µε ή 

χωρίς δικαίωµα ψήφου) σε κοινές, καθορίζονται από το καταστατικό. 

Επίσης, το καταστατικό µπορεί για την άσκηση από το µέτοχο του 

δικαιώµατος της µετατροπής, να ορίζει διαφορετικό χρόνο, από αυτόν της 

δήλωσής του προς την εταιρία (άρθρο 3 παρ.3). Συµπερασµατικά, οι 

προνοµιούχες µετοχές µπορούν να µετατραπούν σε κοινές µετοχές µε 

τρεις (3) τρόπους :  

α) Η µετατροπή µπορεί να είναι υποχρεωτική για τον προνοµιούχο 

µέτοχο µε ορισµένες προϋποθέσεις (πρόβλεψη στο καταστατικό). 

β) Η µετατροπή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δήλωση του µετόχου. 

γ) Η µετατροπή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε απόφαση των 

γενικών συνελεύσεων των µετόχων µε κοινές αλλά και 

προνοµιούχες µετοχές (άρθρο 3 παρ. 3,5). 

4.1.3. Το καταστατικό µπορεί να ορίσει ότι το δικαίωµα ψήφου των 

προνοµιούχων µετοχών περιορίζεται σε ορισµένα µόνο ζητήµατα (άρθρο 3 

παρ. 4). 

4.1.4. Για την κατάργηση ή τον περιορισµό του προνοµίου, απαιτείται η Γενική 

Συνέλευση των προνοµιούχων µετόχων να λάβει απόφαση µε πλειοψηφία 

2/3, αντί του προϊσχύσαντος 3/4. Επίσης για τη µετατροπή των 

προνοµιούχων µετοχών σε κοινές µετοχές, που δεν εκδόθηκαν ως 

µετατρέψιµες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
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προνοµιούχων και κοινών µετόχων µε πλειοψηφία ποσοστού 2/3, αντί του 

προϊσχύσαντος 3/4, αλλά και απαρτία, επίσης, ποσοστού 2/3, αντί του 

προϊσχύσαντος 3/4 (άρθρο 3 παρ. 5). 

4.1.5. Παρέχεται η ευχέρεια όπως το καταστατικό ορίσει και άλλες µορφές 

περιορισµών στη µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών, µε εξαίρεση την 

περίπτωση της µεταβίβασης λόγω θανάτου. Η νέα διάταξη αναφέρει 

ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά), ως κυριότερους περιορισµούς, το 

ανεπίτρεπτο της µεταβίβασης αν προηγουµένως οι µετοχές δεν 

προσφερθούν σε λοιπούς µετόχους ή αν η εταιρία δεν υποδείξει µετόχους 

ή τρίτους8. Το καταστατικό πρέπει να προβλέψει προθεσµία µέσα στην 

οποία η εταιρία οφείλει να εγκρίνει τη µεταβίβαση ή να προβεί στην 

υπόδειξη αγοραστή, µετά την εκπνοή της οποίας η µεταβίβαση είναι 

πλέον ελεύθερη. Οι περιορισµοί δεν µπορούν να καθιστούν τη µεταβίβαση 

αδύνατη, πλην όµως, µεταβίβαση γενόµενη, κατά παράβαση του 

καταστατικού, είναι άκυρη. Μπορεί όµως το καταστατικό να προβλέπει 

ότι σε περίπτωση άρνησης της εταιρίας να εγκρίνει τη µεταβίβαση των 

ονοµαστικών µετοχών, υποχρεούται αυτή να εξαγοράσει τις µετοχές µε τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 (άρθρο 3 παρ. 7,8). 

4.1.6. Ο νόµος επιτρέπει, για τα ακόλουθα ζητήµατα, όπως το καταστατικό 

καθορίσει µικρότερα ποσοστά µειοψηφίας από τα προβλεπόµενα στις 

οικείες διατάξεις του. 

4.1.6.1. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει το ποσοστό (ο νόµος δεν 

αναφέρει όριο µείωσης) της µειοψηφίας που απαιτείται για την 

άσκηση αγωγής κατά µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για 

                                                 
8  Με τον τρόπο αυτό ελπίζεται ότι θα δοθεί, ενδεχοµένως, οριστικό τέλος στην «ταλαιπωρία» µετόχων, οι οποίοι 
στην προσπάθειά τους να συνεργαστούν υπό συγκεκριµένες (επιχειρηµατικά κοινά αποδεκτές και παραδεδεγµένες) 
αρχές που αφορούσαν στον τρόπο µεταβίβασης των µετοχών τους, κατέφευγαν στην κατάρτιση ενοχικών 
συµφωνιών («Shareholders’ Agreements») αµφίβολης ισχύος, η εκτέλεση των οποίων, στην πράξη, προαπαιτούσε 
µακροχρόνιους και αµφίρροπης αποτελεσµατικότητας δικαστικούς αγώνες. 
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εταιρικές υποθέσεις, το οποίο ανέρχεται στο 1/10 του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 22β παρ. 1). 

4.1.6.2. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει, όχι όµως περισσότερο από το 

µισό (1/2), τα ποσοστά του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

που πρέπει να εκπροσωπεί η µειοψηφία, τα οποία απαιτούνται για 

την άσκηση των προβλεπόµενων στο άρθρο 39 δικαιωµάτων 

(άρθρο 39 παρ. 9). 

4.1.6.3. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει, όχι όµως περισσότερο από το 

1/2, το ποσοστό 1/5 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που 

πρέπει να εκπροσωπεί η µειοψηφία, προκειµένου να ζητηθεί από 

το δικαστήριο έκτακτος έλεγχος λόγω µη συνετής και χρηστής 

διοίκησης (άρθρο 40 παρ. 3). 

4.1.7. Το καταστατικό των µη εισηγµένων σε χρηµατιστήριο ανωνύµων 

εταιριών, επιτρέπεται να καθορίσει διαφορετικούς τρόπους σύγκλησης 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή άλλες βραχύτερες προθεσµίες πρόσκλησης, 

κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 

20 (άρθρο 20 παρ. 5α).  

 

4.2. Σύστηµα υπαγωγής 

4.2.1. Επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό ότι για την εκλογή του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου προτείνονται κατάλογοι υποψηφίων, από τους 

οποίους εκλέγονται τα µέλη κατά την αναλογία των ψήφων που λαµβάνει 

κάθε κατάλογος. Από κάθε κατάλογο εκλέγονται, ανάλογα µε την 

πρόβλεψη του καταστατικού, είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις 

περισσότερες ψήφους, είτε αυτά που προηγούνται στη σειρά του 
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καταλόγου9. Το σύστηµα αυτό, δεν είναι επιτρεπτό σε περίπτωση που το 

καταστατικό προβλέπει δικαίωµα απευθείας διορισµού συµβούλων από 

µέτοχο ή µετόχους σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 18 (άρθρο 

18 παρ. 6). 

4.2.2. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι οι συνεδριάσεις, τόσο της 

Γενικής Συνέλευσης όσο και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µπορούν να 

γίνουν µε τηλεδιάσκεψη. Ειδικά σε ότι αφορά στη συνεδρίαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο 

καταστατικό αλλά υπάρχει οµόφωνη απόφαση των συµβούλων, αυτή 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τηλεδιάσκεψη. Πάντως, λόγω της 

σηµαντικότητας του θέµατος µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

µπορούν να καθοριστούν οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας 

προκειµένου οι συνεδριάσεις να θεωρούνται έγκυρες (άρθρα 20 παρ.3α 

και 28 παρ. 7). Συνεπώς, η έκδοση της προβλεπόµενης από το νόµο 

υπουργικής απόφασης είναι δυνητική, που σηµαίνει ότι, η τηλεδιάσκεψη 

είναι δυνατή και πριν από την έκδοση αυτής10. 

4.2.3. Επιτρέπεται, µε πρόβλεψη στο καταστατικό, η άσκηση του δικαιώµατος 

ψήφου στη Γενικής Συνέλευσης των µετόχων από απόσταση, αφού 

προηγουµένως έχουν αποσταλεί στους µετόχους τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης, καθώς και τα ψηφοδέλτια µε τα θέµατα η συµπλήρωση των 

οποίων µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω διαδικτύου. Τα 

ψηφοδέλτια πρέπει να έχουν παραληφθεί από την εταιρία, δύο (2) ηµέρες 

πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι όροι και προϋποθέσεις της περίπτωσης 

                                                 
9 Αυτός ο τρόπος αρχαιρεσιών, ενισχύει την εκλογή συµβούλων από τους µετόχους µειοψηφίας µε το σύστηµα της 
απλής αναλογικής. 
10 Πρόκειται για µία από τις χαρακτηριστικότερες προσπάθειες του νοµοθέτη να «νοµιµοποιήσει» µία «παρανοµία» 
ευρέως διαδεδοµένη, κυρίως λόγω της εν τοις πράγµασι λειτουργίας της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς συνακόλουθο 
της οποίας ήταν η αυτονόητη συµµετοχή στα βασικά όργανα της ανώνυµης εταιρίας (∆.Σ. και Γ.Σ.) εκπροσώπων 
ξένων κεφαλαίων, η παρουσία των οποίων, πολύ συχνά, παρουσιαζόταν σε έγγραφα ως δεδοµένη, την ίδια στιγµή 
που από έναν απλό έλεγχο (π.χ. διαβατηρίου) προέκυπτε ότι, την ίδια µέρα και ώρα, το ίδιο φυσικό πρόσωπο 
βρισκόταν σε άλλη χώρα. 
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αυτής, µπορούν, να καθοριστούν µε απόφαση του υπουργού ανάπτυξης 

(άρθρο 28 παρ. 7). Συνεπώς, η έκδοση της προβλεπόµενης από το νόµο, 

υπουργικής απόφασης είναι δυνητική, που σηµαίνει ότι, η ψηφοφορία 

από απόσταση θα είναι δυνατή και πριν από την έκδοση αυτής. 

4.2.4. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι µέλος του ∆.Σ. µπορεί να είναι 

και νοµικό πρόσωπο, του οποίου την εξουσία θα ασκεί υποδεικνυόµενο, 

από αυτό, φυσικό πρόσωπο (άρθρο 18 παρ. 2). Η πρόβλεψη αυτή ήρθε να 

καλύψει την πραγµατική ανάγκη που µοιραία δηµιουργεί η αυξηµένη 

κινητικότητα που παρατηρείται σε υψηλόβαθµα στελέχη επιχειρήσεων τα 

οποία συµµετέχουν στα όργανα διοίκησης της Α.Ε. όχι λόγω της 

«αυτόνοµης αξίας» που µπορεί να διαθέτουν, αλλά λόγω της ιδιότητας του 

στελέχους – εργαζοµένου σε συγκεκριµένη επιχείρηση, τη δεδοµένη 

χρονική στιγµή. 

4.2.5. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι τα πρόσωπα, σύµβουλοι ή µη, 

στα οποία το ∆.Σ. ανέθεσε τις εξουσίες διαχείρισης, εκπροσώπησης ή 

εσωτερικού ελέγχου (επίσης, µε πρόβλεψη του καταστατικού, είτε για 

ορισµένα θέµατα, είτε για όλα), µπορούν να αναθέτουν τις εξουσίες αυτές, 

παραπέρα σε άλλα πρόσωπα, συµβούλους ή όχι (αρθ.22 παρ. 3)11. 

4.2.6. Κατά το στάδιο της ίδρυσης της ανώνυµης εταιρίας, ο διορισµός 

προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντα ή εντεταλµένου συµβούλου ή 

άλλων λειτουργηµάτων στο πλαίσιο του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

µπορεί να γίνει και µε το καταστατικό, χωρίς πλέον να απαιτείται ειδική 

συνεδρίαση για τη συγκρότηση του σώµατος σε σώµα και κατ’ επέκταση 

για την αντίστοιχη κατανοµή τίτλων και αρµοδιοτήτων. Η αρχική σύνθεση 

                                                 
11 Με τον τρόπο αυτό φαίνεται να επιλύεται οριστικά η θεωρητική αµφισβήτηση της µετάθεσης εξουσιών και 
ευθυνών από εξουσιοδοτηµένους από µέλη του ∆.Σ. (τα οποία έχουν εκλεγεί από το υπέρτατο όργανο της εταιρίας, 
δηλαδή τη Γ.Σ.) σε τρίτα πρόσωπα πιθανότατα παντελώς άγνωστα στη Γ.Σ. 
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µπορεί να αλλάζει οποτεδήποτε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (άρθρο 22 

παρ. 3)12. 

4.2.7. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά, όχι µόνο στην έδρα της 

εταιρίας αλλά και στην περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της 

έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έδρας. Επίσης, µε πρόβλεψη στο 

καταστατικό (η οποία δεν απαιτείται αν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται 

µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου µε 

δικαίωµα ψήφου και ουδείς αντιλέγει), η Γενική Συνέλευση των µη 

εισηγµένων σε χρηµατιστήριο Α.Ε. µπορεί να πραγµατοποιείται και σε 

άλλο τόπο – πέρα από την έδρα της Α.Ε. ή την περιφέρεια άλλου δήµου 

εντός του νοµού της έδρας της Α.Ε. – που βρίσκεται στην Ελλάδα ή στην 

αλλοδαπή (άρθρο 25)13. 

4.2.8. Το καταστατικό των µη εισηγµένων σε χρηµατιστήριο ανωνύµων 

εταιριών, µπορεί να προβλέπει ότι η δηµοσίευση της πρόσκλησης για τη 

σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να περιορίζεται σε µια 

ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νοµού 

της έδρας της εταιρίας, ή ότι η δηµοσίευση αυτή, µπορεί να 

αντικατασταθεί µε κοινοποίηση της πρόσκλησης µε δικαστικό επιµελητή ή 

µε συστηµένη επιστολή ή µε παράδοση αυτής, εφόσον οι µετοχές είναι 

ονοµαστικές στο σύνολό τους και οι µέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα 

στην εταιρία τη διεύθυνσή τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η 

ηµεροµηνία αποστολής θεωρείται ως ηµεροµηνία παραλαβής, εκτός εάν 

το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά. Επίσης, στις ίδιες ανώνυµες 

εταιρίες, το καταστατικό µπορεί ακόµα να προβλέπει ότι για την 

                                                 
12 Σε µία ρηξικέλευθη θεώρηση, θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ακόµα και η πρώτη εκπροσώπηση της 
εταιρίας θα µπορούσε πιθανά να ρυθµίζεται από τις (µεταβατικές τουλάχιστον) διατάξεις του καταστατικού ώστε να 
απαλλαγεί το νοµικό πρόσωπο από την ανάγκη µιας επιπλέον γραφειοκρατικής διατύπωσης και να καταστεί ικανό 
προς άµεση λειτουργία αυτοµάτως µε τη σύστασή του. 
13 Η συγκεκριµένη πρόβλεψη εκκινείται από αντίστοιχη σκέψη αυτής που αναλύεται στην παράγραφο 4.2.1. 
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πρόσκληση αρκεί η ειδοποίηση µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον 

οι µέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρία την αντίστοιχη ηλεκτρονική 

τους διεύθυνση (αρθ.26 παρ. 2α). 

4.2.9. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ευρύτερη δηµοσιότητα της 

πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης στην αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου, πέραν δηλαδή από τη δηµοσίευση αυτής στο 

Φ.Ε.Κ. (άρθρο 13 παρ. 9). 

4.2.10. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι σε περίπτωση ισοψηφίας στις 

αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, υπερισχύει η ψήφος του 

προέδρου (άρθρο 21 παρ.2). 

 

4.3 Σύστηµα εξαίρεσης 

4.3.1. Το καταστατικό µπορεί να απαλλάσσει τις µη εισηγµένες σε 

χρηµατιστήριο ανώνυµες εταιρίες από την υποχρέωση έκδοσης µετοχικών 

τίτλων, εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές, οπότε στην περίπτωση αυτή 

θα πρέπει το καταστατικό να ορίζει πως θα αποδεικνύεται η µετοχική 

ιδιότητα (άρθρο 8β παρ. 4). 
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5. Η εισαγωγή ρυθµίσεων διευκόλυνσης – διεύρυνσης των 

επιχειρηµατικών επιλογών και απλοποίησης των λειτουργικών 

διαδικασιών. 

 

Αναθεωρήθηκαν µια σειρά διατάξεων µε τις οποίες εισάγονται νέες δυνατότητες 

που διευκολύνουν την επιχειρηµατική πρωτοβουλία και επιλογή και 

απλουστεύουν την εταιρική ζωή της ανώνυµης εταιρίας. Για την επίτευξη του 

στόχου αυτού εισήχθησαν οι ακόλουθες ρυθµίσεις : 

 

5.1. Επιτρέπεται πλέον η ίδρυση µονοπρόσωπης Α.Ε., δηλαδή η σύσταση του 

νοµικού προσώπου από έναν και µόνο ιδρυτή – µέτοχο. Στην περίπτωση 

αυτή, απαιτείται να υποβληθούν σε δηµοσιότητα και τα στοιχεία του 

µοναδικού µετόχου (άρθρο 1 παρ.3)14. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφθηκε η 

νοµική παραδοξότητα που ίσχυε και η οποία «επέβαλε» στις ανώνυµες 

εταιρίες την «συνύπαρξη» τουλάχιστον δύο προσώπων κατά τη σύσταση, 

ενώ τεχνικά ήταν εύκολη η επιγενόµενη «µετατροπή» σε µονοπρόσωπη, 

ακόµη και την απολύτως επόµενη µέρα, µέσω απλής µεταβίβασης των 

µετοχών από έναν εκ των ιδρυτών στον (τελικά εναποµείναντα) άλλο 

ιδρυτή - µέτοχο. 

5.2. Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις που αποτελούν απλά 

επανάληψη των ισχυουσών διατάξεων (άρθρο 2 παρ. 1α). Αρκούν τα 

στοιχεία εκείνα από τα οποία προκύπτει µε σαφήνεια η εξατοµίκευση του 

                                                 
14 Στην περίπτωση αυτή και σε εφαρµογή της 12ης οδηγίας 89/667/ΕΟΚ (άρθρο 6), απαιτείται η τήρηση των 
διατυπώσεων δηµοσιότητας σύµφωνα µε το άρθρο 7β του 2190/ 1920 τόσο ως προς το «µονοπρόσωπο» του νοµικού 
προσώπου όσο και ως προς τα στοιχεία του µοναδικού µετόχου. 
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νοµικού προσώπου15. Συνακόλουθα, λογικά συνάγει κανείς ερµηνεύοντας 

τη συγκεκριµένη διάταξη ότι σε περίπτωση επιτρεπτής παρέκκλισης η 

αναφορά είναι υποχρεωτική όσο και αναγκαία. Ωστόσο, η λειτουργική 

αρτιότητα του κειµένου του καταστατικού και ο εκ φύσεως προορισµός 

του για ολοκληρωµένη παρουσίαση των κανόνων που διέπουν τη 

λειτουργία του νοµικού προσώπου στο σύνολό του, απαιτούν τουλάχιστον 

στην πράξη, την κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα ακόµα και µε την 

επανάληψη διατάξεων η αναγραφή των οποίων δεν είναι εκ του νόµου 

υποχρεωτική16. 

5.3. Για την αποκατάσταση της ζηµιάς που υπέστη η εταιρία ή οι καλόπιστοι 

τρίτοι ή οι µέτοχοι για παραλείψεις ή ανακρίβειες του καταστατικού, 

υπεύθυνοι είναι, πλέον, οι ιδρυτές. Η αξίωση αποζηµίωσης παραγράφεται 

µετά την παρέλευση πενταετίας από την ίδρυση της Α.Ε. (άρθρο 2 παρ. 3). 

5.4. Για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, ανεξάρτητα από το σκοπό της 

και τον τρόπο πραγµατοποίησής της, δεν απαιτείται, πλέον, έκθεση 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή, αφού η απαγόρευση καταβολών στους 

µετόχους, υποβάλλεται σε αυστηρές προϋποθέσεις και επιπλέον 

ενδεχόµενα – µε την τροποποίηση της διάταξης – η όποια καταβολή στους 

µετόχους εξαρτάται από το δικαστήριο. Ειδικότερα, µέσα σε εξήντα (60) 

ηµέρες από τη δηµοσιότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, οι 

δανειστές µπορούν να εγείρουν αντιρρήσεις για την επιστροφή των 

εισφορών στους µετόχους, οπότε το θέµα θα κριθεί από το δικαστήριο. 

Μάλιστα, εφόσον οι δανειστές αποδείξουν ότι η µείωση του µετοχικού 

                                                 
15 Το θέµα αυτό ούτως ή άλλως είχε ήδη κριθεί νοµολογιακά αρκετά χρόνια πριν (βλ. ΣτΕ 1861/1993. ΕΕµπ∆ 1993, 
418), αλλά θεωρήθηκε σκόπιµο να αναφέρεται ρητά στο νόµο. 
16 Θα πρέπει να ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός ότι το καταστατικό δεν αποτελεί µόνο συστατικό έγγραφο, το 
οποίο αναµφισβήτητα θα πρέπει να πληροί του όρους του νόµου, αλλά κυρίως «εγχειρίδιο προς ναυτιλοµένους» που 
καθηµερινά πλέουν στην πολυπλοκότητα της λειτουργίας της Α.Ε. χωρίς (στην πλειονότητα των περιπτώσεων) να 
διαθέτουν νοµικές γνώσεις αλλά ούτε καν τα κείµενα των νόµων, στα οποία θα µπορούσαν συµπληρωµατικά να 
ανατρέξουν για να επιλύσουν, πάσης φύσεως, πρακτικές απορίες τους. 
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κεφαλαίου θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, τότε 

το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των οικείων ποσών στους 

µετόχους, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης των απαιτήσεών τους αν 

είναι ληξιπρόθεσµες ή της παροχής επαρκών ασφαλειών. Οι διατάξεις 

αυτές εφαρµόζονται και στην περίπτωση που η µείωση του κεφαλαίου 

γίνεται µε ολική ή µερική απαλλαγή των µετόχων από την καταβολή του 

καλυµµένου αλλά µη καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 4 παρ. 

4). 

5.5. Η παράταση κατά ένα (1) µήνα από το διοικητικό συµβούλιο της 

προθεσµίας καταβολής της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που 

συνιστά τροποποίηση καταστατικού, αρχίζει από την ηµεροµηνία 

καταχώρησης της αύξησης στο µητρώο. (άρθρο 11 παρ. 4). Η ρύθµιση 

αυτή στοχεύει στο να µη καταβάλλει ο µέτοχος την εισφορά του πριν καν 

λάβει υπόσταση η αύξηση µέσω της καταχώρησή της στο µητρώο. 

5.6. Ο ελάχιστος χρόνος προθεσµίας καταβολής της αύξησης του µετοχικού 

κεφαλαίου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, από την ηµεροµηνία λήψης 

της απόφασης του αρµόδιου οργάνου, είτε πρόκειται για εισηγµένες στο 

Χ.Α.Α. εταιρίες είτε για µη εισηγµένες, ενώ ο ανώτατος χρόνος καταβολής 

παραµένει στους τέσσερεις (4) µήνες (άρθρο 11 παρ. 3). 

5.7. Για κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζεται από την 

καταστατική Γενική Συνέλευση, µπορεί αυτή να εξουσιοδοτεί το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο όπως ορίζει την τιµή έκδοσης των νέων µετοχών σε 

προθεσµία αποφασιζόµενη από τη Γενική Συνέλευση και η οποία δεν 

µπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία για 

την καταβολή της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου αρχίζει από την 
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ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

και όχι από τη Γενική Συνέλευση (άρθρο 13 παρ. 6). 

5.8. Τροποποιήθηκαν οι σχετικές διατάξεις αναφορικά µε την προθεσµία 

άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης στην αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου.  

Πιο συγκεκριµένα : 

α) Η προθεσµία, µε την επιφύλαξη της οριζόµενης στο άρθρο 11 

προθεσµίας καταβολής, ορίζεται ότι δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ηµερών τόσο για τις εισηγµένες όσο και για τις 

µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. ανώνυµες εταιρίες. 

β) Στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το 

διοικητικό συµβούλιο για τον προσδιορισµό της τιµής διάθεσης, 

τότε η προθεσµία των δεκαπέντε (15) ηµερών αρχίζει από τη λήψη 

της απόφασης για τον ορισµό της τιµής διάθεσης των νέων 

µετοχών. 

γ) Στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου µε εισφορές σε είδος ή µε 

µετοχές µιας µόνο κατηγορίας, τότε η παραπάνω προθεσµία, για 

τους λοιπούς µετόχους, ορίζεται από το όργανο που αποφάσισε την 

αύξηση, η οποία όµως δεν µπορεί να είναι µικρότερη από δέκα (10) 

ηµέρες, αρχόµενη από την επόµενη ηµέρα της λήξης της 

προθεσµίας για τους µετόχους της κατηγορίας που ανήκουν οι νέες 

µετοχές (άρθρο 13 παρ. 8). 

5.9. Το µετοχικό κεφάλαιο επιτρέπεται να αυξηθεί µερικά µε εισφορές σε 

µετρητά και µερικά µε εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, απόφαση 

του αρµόδιου οργάνου για την αύξηση ότι οι µέτοχοι που εισφέρουν σε 

 28



είδος δεν συµµετέχουν και στην αύξηση µε εισφορά σε µετρητά, εφόσον η 

αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος σε σχέση µε την συνολική 

αύξηση είναι τουλάχιστον η ίδια µε την αναλογία της συµµετοχής στο 

εταιρικό κεφάλαιο του µετόχου που προβαίνει στις εισφορές αυτές, δεν 

συνιστά αποκλεισµό του δικαιώµατος προτίµησης (άρθρο 13 παρ. 11)17. 

5.10. Σε περίπτωση ύπαρξης κατηγοριών µετοχών, κατά την ονοµαστική 

αύξηση του κεφαλαίου (δηλαδή, χωρίς καταβολή εισφορών), δεν 

θεωρείται ότι θίγονται τα συµφέροντα των µετόχων και συνεπώς δεν 

απαιτείται η έγκριση από τις ιδιαίτερες κατηγορίες µετόχων, εφόσον οι 

νέες µετοχές εκδίδονται αναλογικά από όλες τις κατηγορίες και 

παραδίνονται στους µετόχους σε αριθµό ανάλογο µε τις µετοχές που ήδη 

κατέχονται από αυτούς (άρθρο 13 παρ. 12). 

5.11. Αναµορφώνεται σε µεγάλο βαθµό η διάταξη για το δικαίωµα προαίρεσης 

απόκτησης µετοχών που µπορεί να χορηγηθεί στα µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου και στους εργαζόµενους. 

Ειδικότερα : 

α) Επεκτείνεται το δικαίωµα αυτό και στα πρόσωπα εκείνα, που 

παρέχουν στην εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. 

β) Η ονοµαστική αξία των εκδιδόµενων για το σκοπό αυτό µετοχών, 

δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 1/10 του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου (αντί του 1/10 των υφιστάµενων µετοχών, 

όπως αναφερόταν στην αντικατασταθείσα διάταξη). 

                                                 
17 Για παράδειγµα, αν η συνολική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε 100.000 € και οι µέτοχοι είναι δύο 
(2), από τους οποίους ο ένας εισφέρει ακίνητο αξίας ευρώ 50.000, δεν θα µπορεί ο µέτοχος αυτός, να λάβει µέρος και 
στην αύξηση του κεφαλαίου µε εισφορές σε µετρητά, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα µειωνόταν ανάλογα η θέση 
του άλλου µετόχου στην ανώνυµη εταιρία. 
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γ) Ο καθορισµός των δικαιούχων, η διάρκεια του προγράµµατος, ο 

τρόπος άσκησης του δικαιώµατος και κάθε άλλος όρος του 

προγράµµατος µπορεί να γίνεται από το διοικητικό συµβούλιο 

αλλά, µόνο, µε ανάθεση σε αυτό µε απόφαση της (καταστατικής) 

Γενικής Συνέλευσης. 

δ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει τις µετοχές στους 

δικαιούχους του προγράµµατος διάθεσης µετοχών, κατά ανώτατο 

όριο, ανά τρίµηνο, αντί το µήνα ∆εκέµβριο κάθε έτους, όπως 

αναφερόταν στην αντικατασταθείσα διάταξη (άρθρο 13 παρ. 

13,14). 

ε) Η καταστατική Γενική Συνέλευση µπορεί να εξουσιοδοτήσει το 

διοικητικό συµβούλιο να θεσπίσει πρόγραµµα διάθεσης µετοχών µε 

δικαίωµα προαίρεσης (άρθρο 13 παρ. 13), αυξάνοντας ενδεχοµένως 

το µετοχικό κεφάλαιο και λαµβάνοντας όλες τις σχετικές 

αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός 

αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντοµότερο χρόνο ισχύος αυτής 

(άρθρο 13 παρ. 14). 

στ) ∆εν υπάρχει αποκλεισµός από το δικαίωµα προτίµησης, όταν η 

αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συµµετοχή του προσωπικού της 

εταιρίας σύµφωνα µε το Π.∆. 30/1988 (άρθρο 13 παρ. 10). 

5.12. Αναµορφώνεται το καθεστώς της νόµιµης ή όχι σύνθεσης του διοικητικού 

συµβουλίου, καθώς παρέχεται η δυνατότητα ρυθµίσεων µέσω του 

καταστατικού. 

Ειδικότερα : 
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α) Με πρόβλεψη στο καταστατικό επιτρέπεται στο διοικητικό 

συµβούλιο µε απόφαση των αποµενόντων µελών του, αν είναι 

τουλάχιστον τρία (3), να εκλέγει µέλη σε αντικατάσταση εκείνων, 

που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν µε άλλο τρόπο της 

ιδιότητάς τους, µε την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των 

συµβούλων αυτών δεν είναι εφικτή από αναπληρωµατικά µέλη που 

ενδεχοµένως έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση (εφόσον αυτό 

επιτρέπεται από το καταστατικό). Η εκλογή αυτή πρέπει να 

ανακοινωθεί από το διοικητικό συµβούλιο στην αµέσως προσεχή 

Γενική Συνέλευση, στην οποία παρέχεται η δυνατότητα να τους 

αντικαταστήσει ακόµη και αν το θέµα αυτό δεν έχει αναγραφεί 

στην ηµερήσια διάταξη (άρθρο 18 παρ. 7). 

β) Εναλλακτικά το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι, αν 

σύµβουλοι παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή εξέπεσαν της ιδιότητάς 

τους, τα υπόλοιπα µέλη επιτρέπεται να συνεχίσουν τη διαχείριση 

και εκπροσώπηση της εταιρίας, χωρίς να αντικατασταθούν, 

εφόσον όµως ο αριθµός τους υπερβαίνει το µισό (1/2) των µελών 

που υπήρχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων 

(άρθρο 18 παρ. 8). 

γ) Σε περίπτωση που το καταστατικό δεν προβλέπει τα όσα 

αναφέρονται παραπάνω στις περιπτώσεις α και β, τα αποµένοντα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όποιος και αν είναι ο αριθµός 

τους (δηλαδή, έστω και ένας σύµβουλος) µπορούν να προβούν σε 

σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή 

νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου (άρθρο 18 παρ. 9). 
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5.13. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παρατείνεται µέχρι τη λήξη της 

προθεσµίας, µέσα στην οποία πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη 

τακτική Γενική Συνέλευση (άρθρο 19 παρ. 1)18. 

5.14. Εφόσον η αρχική πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, 

περιέχει ορισµό του τόπου και του χρόνου της ενδεχόµενης 

επαναληπτικής συνεδρίασης, που θα απαιτηθεί σε περίπτωση µη 

επίτευξης απαρτίας, τότε δεν απαιτείται νέα πρόσκληση (άρθρο 29 παρ. 

2). 

5.15. Ειδικά για τις ανώνυµες εταιρίες που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, 

η απαιτούµενη απαρτία στην δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση 

(δηλαδή στην τρίτη κατά σειρά, συνυπολογιζοµένης και της αρχικής) 

καθορίζεται στο 1/5 (αντί του προϊσχύσαντος 1/3), τουλάχιστον του 

καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 29 παρ. 4). 

5.16. Με σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης προς το 

διοικητικό συµβούλιο, παρέχεται η δυνατότητα διανοµής κερδών ή 

προαιρετικών αποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα χρήση και συνεπώς, το 

θέµα αυτό της διανοµής κερδών δεν υπάγεται στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 34 παρ. 2 στ)19. 

                                                 
18 Με την θέσπιση της διάταξης αυτής, σύµφωνη µε την οποία είναι και η υπ’ αριθµόν 5/2004 απόφαση της 
ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, λύθηκε ένα σηµαντικό πρόβληµα στη λειτουργία της ανώνυµης εταιρίας. 
19 Π.χ.: η τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται την 30.6.2008 για να εγκρίνει, µεταξύ άλλων και τις οικονοµικές 
καταστάσεις της χρήσης 2007, µπορεί να εξουσιοδοτήσει το ∆.Σ. όπως µέχρι την 31.12.2008 αποφασίσει την διανοµή 
κερδών ή προαιρετικών αποθεµατικών. 
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6. Η αναθεώρηση µειζόνων ζητηµάτων και η ρύθµιση επιµέρους 

θεµάτων. 

 

Μία σειρά µειζόνων ζητηµάτων αλλά και επιµέρους θεµάτων, η επίλυση των 

οποίων είχε καταστεί αναγκαία, οδήγησε στην αναµόρφωση διατάξεων, οι οποίες 

στην πράξη προκαλούσαν προβλήµατα και παρενέργειες στην εύρυθµη 

λειτουργία της ανώνυµης εταιρίας. Για το λόγο αυτό, υιοθετήθηκαν οι ακόλουθες 

ρυθµίσεις :  

 

6.1. Επανακαθορίστηκε ο τρόπος έκδοσης των µετοχικών τίτλων, η µεταβίβασή 

τους, καθώς και η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας. Ειδικότερα, ορίζεται 

πλέον ρητά στο νόµο (άρθρο 8 β) ότι : 

α) Οι µετοχές µπορούν να είναι ονοµαστικές ή ανώνυµες, όπως 

προβλέπεται στο καταστατικό (παρ. 1). 

β) Η εταιρία υποχρεούται να εκδίδει οριστικούς µετοχικούς τίτλους 

και, µέχρι την έκδοσή τους, µπορεί να εκδίδει προσωρινούς 

τίτλους, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις που αυτοί έχουν εκδοθεί σε 

άϋλη µορφή ή που το καταστατικό των µη εισηγµένων στο 

χρηµατιστήριο ανωνύµων εταιριών, προβλέπει τη µη έκδοση 

ονοµαστικών (όχι και ανωνύµων) µετοχών (παρ. 2, 3, 4)20. 

γ) Οι ανώνυµες µετοχές (όχι και οι ονοµαστικές) µεταβιβάζονται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις για τη µεταβίβαση κινητών πραγµάτων 

                                                 
20 Κατά την ορθότερη ερµηνεία της διάταξης, η γενικότερη και µη χρονικά προσδιορισθείσα υποχρέωση της 
ανώνυµης εταιρίας να εκδίδει µετοχές, συνεπάγεται και την υποχρέωσή της για άµεση έκδοση, αν ο µέτοχος 
απαιτήσει να εκδοθούν οι µετοχές. 
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(παρ. 5). Κατά την ερµηνεία του νόµου, ως τέτοιες διατάξεις, 

εννοούνται αυτές του Αστικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το οποίο, κάθε 

κινητό πράγµα µεταβιβάζεται µε συµφωνία και παράδοση (Α.Κ. 

1034) και συνακόλουθα ο κάτοχος της µετοχής θεωρείται κατά 

τεκµήριο και κύριος αυτής (Α.Κ. 1110). 

δ) Η µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών (η οποία, επίσης, γίνεται 

µε συµφωνία και παράδοση, αλλά ο νόµος απαιτεί και πρόσθετες 

διατυπώσεις), αν µεν υπάρχουν τίτλοι γίνεται µε εγγραφή σε ειδικό 

βιβλίο της εταιρίας21 µε τον τρόπο που καθορίζει η παράγραφος 6 

του άρθρου 8β, αν δε έχουν εκδοθεί σε αϋλη µορφή γίνεται µε 

σχετική καταχώρηση στο µητρώο κινητών αξιών (παρ. 7).  

6.2. Αναµορφώνονται σε σηµαντικό βαθµό οι διατάξεις για τις ίδιες µετοχές. Οι 

κυριότερες ρυθµίσεις είναι οι ακόλουθες : 

α) Παρέχεται γενικά η δυνατότητα απόκτησης από την ανώνυµη 

εταιρία ίδιων µετοχών, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η 

οποία ορίζει και τους όρους και ιδίως τον ανώτατο αριθµό µετοχών, 

τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση (µη δυνάµενη να 

υπερβεί τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες), καθώς και τα κατώτατα 

και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης, εφόσον αυτή γίνεται λόγω 

επαχθούς αιτίας (αρθ.16 παρ. 1). Η απόκτηση όµως αυτή 

(συµπεριλαµβανοµένων και των µετοχών που προορίζονται για 

διανοµή στο προσωπικό), πρέπει να γίνεται µε ευθύνη του 

διοικητικού συµβουλίου µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

                                                 
21 Η διατύπωση της συγκεκριµένης διάταξης κρίνεται από τον γράφοντα τουλάχιστον ελλιπής. Η γραµµατική 
διατύπωση µπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση του λανθασµένου συµπεράσµατος ότι η µεταβίβαση των ονοµαστικών 
µετοχών δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς την εγγραφή στο ειδικό βιβλίο µετόχων/ µετοχών της εταιρίας, 
γεγονός που θα οδηγούσε σε ανατροπή βασικών κανόνων αστικού δικαίου. Αντιθέτως, η µη τήρηση της 
συγκεκριµένης προϋπόθεσης (δηλ. της σχετικής εγγραφής στο σχετικό βιβλίο), καθόλου δεν επηρεάζει το κύρος της 
δικαιοπραξίας καθ’ εαυτήν αλλά µόνο διαδικαστικά (και µάλιστα εντελώς παροδικά) προβλήµατα µπορεί να 
δηµιουργήσει και µόνο ως προς τις σχέσεις του «αµελούς» µετόχου µε την εταιρία (π.χ. δυσκολίες στο δικαίωµα 
ενηµέρωσης και πληροφόρησης, συµµετοχής σε συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης. κ.λπ.). 
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αα) Η ονοµαστική αξία των µετοχών που αποκτήθηκαν, 

συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που ενδεχοµένως έχουν ήδη 

αποκτηθεί, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. Από την προϋπόθεση αυτή, εξαιρείται η 

απόκτηση ίδιων µετοχών µε σκοπό τη διανοµή τους στο προσωπικό 

της εταιρίας ή στο προσωπικό συνδεµένης µε αυτήν εταιρίας 

(άρθρο 16 παρ. 3). 

αβ) Η απόκτηση των ίδιων µετοχών δεν µπορεί να έχει σαν 

αποτέλεσµα τη µείωση των ίδιων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο 

από το άθροισµα του µετοχικού κεφαλαίου (µειούµενου κατά το 

ποσό που ενδεχοµένως δεν έχει ακόµα καταβληθεί) και των 

υποχρεωτικών αποθεµατικών (δηλαδή, αυτών που απαγορεύεται η 

διανοµή από το νόµο ή το καταστατικό) και  

αγ) Οι αποκτώµενες ίδιες µετοχές µπορούν να αφορούν µόνο 

εξοφληθείσες πλήρως (άρθρο 16 παρ. 2). 

β) Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων δεν εφαρµόζεται, εφόσον 

η απόκτηση των ίδιων µετοχών γίνεται : 

βα) σε εκτέλεση απόφασης για µείωση του κεφαλαίου 

ββ) λόγω καθολικής µεταβίβασης περιουσίας 

βγ) λόγω χαριστικής αιτίας (θα πρέπει να είναι πλήρως 

εξοφληµένες) 

βδ) µε σκοπό την προστασία των µειοψηφούντων µετόχων µε 

βάση νόµο ή δικαστική απόφαση, κυρίως σε περίπτωση 

συγχώνευσης ή αλλαγής του σκοπού ή της νοµικής µορφής της 

εταιρίας ή µεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής 
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περιορισµών στη µεταβίβαση των µετοχών, καθώς επίσης και µε 

σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας από 

ανταλλάξιµο οµολογιακό δάνειο. 

βε) µε σκοπό την ικανοποίηση αξίωσης της εταιρίας κατά µετόχου 

κατόπιν πλειστηριασµού από αναγκαστική εκτέλεση (υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι πλήρως εξοφληµένες). 

Οι αποκτήσεις αυτές (βα – βε), δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσµα τη 

µείωση της καθαρής θέσης σε ποσό κατώτερο από το άθροισµα του 

καλυφθέντος κεφαλαίου και των αποθεµατικών που απαγορεύεται η διανοµή 

τους από το νόµο (άρθρο 16 παρ. 4).  

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω διατάξεις, καταργείται η ειδική 

περίπτωση απόκτησης ίδιων µετοχών από τις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο 

ανώνυµες εταιρείες µέχρι το 10% του συνόλου των µετοχών τους µε σκοπό τη 

στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους, µε το αιτιολογικό ότι, η διάταξη 

αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι συνιστά χειραγώγηση της αγοράς22. 

γ) Οι µετοχές που αποκτήθηκαν στις παραπάνω περιπτώσεις υπό ββ 

– και βε (δηλαδή, πλην της περίπτωσης που αποκτώνται µε σκοπό 

τη µείωση του κεφαλαίου ή τη διανοµή στο προσωπικό που πρέπει 

να γίνει µέσα σε δώδεκα µήνες από την απόκτησή τους), πρέπει να 

µεταβιβασθούν σε προθεσµία τριών (3) ετών το αργότερο από το 

χρόνο απόκτησής τους, εκτός αν η ονοµαστική αξία των 

αποκτηµένων µετοχών δεν υπερβαίνει το 1/10 του καλυφθέντος 

κεφαλαίου. Το ίδιο πρέπει να συµβεί και στην περίπτωση που µέσα 

σε δώδεκα µήνες από την απόκτησή τους οι ίδιες µετοχές δεν 

                                                 
22 Ωστόσο, στην πράξη αποδεικνύεται ότι τα περιθώρια «αυθαιρεσιών» από τις ανώνυµες εταιρίες είναι ευρύτατα και 
ότι παρά την εν λόγω κατάργηση, τα θεσµοθετηµένα όργανα της πολιτείας δεν επαρκούν για να ελέγξουν 
περιπτώσεις συγκεκαλυµµένης χρηµατιστηριακής στήριξης της τιµής της µετοχής (και εποµένως ενδεχόµενης 
απαγορευµένης χειραγώγησης), µέσω της αγοράς/ απόκτησης ιδίων µετοχών. 
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διανεµηθούν στο προσωπικό. Εφόσον οι µετοχές αυτές δεν 

µεταβιβασθούν µέσα στην προθεσµία αυτή, τότε θα πρέπει να 

ακυρωθούν µε µείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου. Σε περίπτωση 

παράβασης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στα µέλη του ∆.Σ. 

πρόστιµο 30.000 ευρώ. Πάντως η µεταβίβαση µπορεί να γίνει και 

µετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, αλλά πριν την ακύρωσή 

της (άρθρο 16 παρ. 5 και 6)23. 

δ) Οι µετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση όλων των παραπάνω 

διατάξεων, πρέπει να µεταβιβασθούν µέσα σε προθεσµία ενός (1) 

έτους από την απόκτησή τους και σε αντίθετη περίπτωση, αυτές 

ακυρώνονται µε µείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου. Σε 

περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στα 

µέλη του διοικητικού συµβουλίου πρόστιµο 30.000 ευρώ (άρθρο 16 

παρ. 7). 

ε) Οι κατεχόµενες ίδιες µετοχές δεν υπολογίζονται για τον 

υπολογισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και επιπλέον, το 

αναλογούν σε αυτές µέρισµα προσαυξάνει το µέρισµα των λοιπών 

µετόχων (και συνεπώς, το µέρισµα δεν αποσβένυται δια 

συγχύσεως). Επίσης, σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού 

κεφαλαίου, οι ίδιες µετοχές, µε εξαίρεση την περίπτωση όπου η 

αύξηση γίνεται χωρίς καταβολή εισφορών, δεν έχουν δικαίωµα 

προτίµησης στην αύξηση, εκτός αν αποφασιστεί από το αρµόδιο 

όργανο που αποφασίζει την αύξηση η µεταβίβαση του δικαιώµατος 

αυτού σε πρόσωπα µη ενεργούντα για λογαριασµό της εταιρίας. 

                                                 
23 Ωστόσο, ζήτηµα γεννάται αναφορικά µε τις αποκτήσεις µετοχών που αποφασίσθηκαν να πραγµατοποιηθούν υπό 
το προϊσχύσαν δίκαιο, δηλαδή προκειµένου να στηριχθεί η χρηµατιστηριακή τιµή της µετοχής (π.χ. σε Γενική 
Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε την 30.06.2007) αλλά εκτελέσθηκαν (σύννοµα και σύµφωνα µε τις επιταγές της 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2007) ολικά ή µερικά µετά την εισαγωγή του νέου νόµου, δηλαδή µετά 
την 08.08.2007). Πρόκειται για αποκτήσεις νόµιµες υπό το πρίσµα του παλαιού νόµου αλλά παράνοµες υπό το 
πρίσµα του νέου νόµου. 
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Τέλος, εφόσον οι ίδιες µετοχές εµφανίζονται στο ενεργητικό του 

ισολογισµού, υπάρχει υποχρέωση για σχηµατισµό ισόποσου 

αποθεµατικού, µετά από τον υπολογισµό της κράτησης για τακτικό 

αποθεµατικό (και πριν από τον υπολογισµό του πρώτου 

µερίσµατος), από τα κέρδη της κλειοµένης χρήσης, το οποίο δεν 

επιτρέπεται να διανεµηθεί (άρθρο 16 παρ. 8). 

6.3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 23 α, αναφορικά µε την 

απαγόρευση χορήγησης προκαταβολών, δανείων ή εγγυήσεων από την 

ανώνυµη εταιρία ή τις θυγατρικές της ή τις οµόρρυθµες εταιρίες, στις 

οποίες µέλος είναι η ανώνυµη εταιρία, µε σκοπό την απόκτηση µετοχών 

της από τρίτους, µεταφέρθηκαν στο νέο άρθρο 16 α, όπου άλλωστε 

νοµοτεχνικά ανήκουν (άρθρο 16α παρ. 1,3). Εντούτοις, από την 

απαγόρευση αυτή θεσπίστηκαν εξαιρέσεις και συνεπώς, είναι επιτρεπτή η 

προκαταβολή, η χορήγηση δανείου ή παροχή εγγύησης µε σκοπό την 

απόκτηση µετοχών της Α.Ε. από τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Αν οι παραπάνω συναλλαγές γίνονται µε ευθύνη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε εύλογους όρους αγοράς και κυρίως, αναφορικά µε 

τους εισπραττόµενους τόκους και τις λαµβανόµενες εγγυήσεις για 

εξασφάλιση των απαιτήσεών της. 

β) Αν οι παραπάνω συναλλαγές αποφασιστούν από την καταστατική 

Γενική Συνέλευση, µετά από προηγούµενη προς τούτο έκθεση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία 

υποβάλλεται σε δηµοσιότητα. 

γ) Αν, λόγω των παραπάνω συναλλαγών, δεν επέρχεται µείωση των 

ιδίων κεφαλαίων σε ποσό µικρότερο από το οριζόµενο στην 
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παράγραφο 1 του άρθρου 44 - (που έχει προκύψει και προκύπτει 

µε την απόκτηση των ίδιων µετοχών) – (άρθρο 16α παρ. 1).  

Όλα τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις συναλλαγές που γίνονται, τόσο στο 

πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών των πιστωτικών ιδρυµάτων, όσο και µε 

σκοπό την απόκτηση µετοχών από ή για το προσωπικό της ανώνυµης εταιρίας 

ή εταιρίας συνδεµένης µε αυτή (άρθρο 16 παρ.4).  

6.4. Απαγορεύεται στην ανώνυµη εταιρία να λαµβάνει δικές της µετοχές, καθώς 

και µετοχές της µητρικής της (αντί της θυγατρικής της, όπως αναφερόταν 

στην αντικατασταθείσα διάταξη), ως ενέχυρο για την εξασφάλιση 

χορηγούµενων από αυτή δανείων ή άλλων απαιτήσεών της (άρθρο 17 

παρ.1). Επίσης, εισάγεται εξαίρεση από την απαγόρευση απόκτησης ίδιων 

µετοχών της µητρικής από τη θυγατρική της εταιρία, στις περιπτώσεις που 

επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η απόκτηση ίδιων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 

16. Το ίδιο συµβαίνει και µε την ενεχυρίαση µετοχών (άρθρο 17 παρ. 2α). 

6.5. Αναµορφώνεται το απαρχαιωµένο καθεστώς ευθύνης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

Ειδικότερα :  

α) ∆εν υπάρχει ευθύνη του συµβούλου απέναντι στην εταιρία, κατά τη 

διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, για οποιοδήποτε πταίσµα του, 

εφόσον αποδείξει ότι κατέβαλε την επιµέλεια του συνετού 

επιχειρηµατία (και όχι πλέον, του συνετού οικογενειάρχη), η οποία 

κρίνεται µε βάση τη θέση του κάθε µέλους και των καθηκόντων του 

(και συνεπώς, το κριτήριο αυτό ισχύει και για τον διευθύνοντα 

σύµβουλο ο οποίος δεν έχει, πλέον, υποχρέωση για κάθε 

επιµέλεια). Επίσης, τέτοια ευθύνη δεν υπάρχει προκειµένου για 

πράξεις ή παραλείψεις βασιζόµενες σε σύννοµη απόφαση της 
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Γενικής Συνέλευσης ή για εύλογη επιχειρηµατική απόφαση 

ληφθείσα µε καλή πίστη, µε βάση επαρκείς πληροφορίες και προς 

εξυπηρέτηση του εταιρικού συµφέροντος (άρθρο 22α παρ. 2). 

β) Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και κάθε τρίτο 

πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες του διοικητικού 

συµβουλίου απαγορεύεται να επιδιώκουν δικά τους συµφέροντα, 

που αντιβαίνουν σε αυτά της εταιρίας (άρθρο 22 α παρ. 3 α). 

Επιπλέον, έχουν την υποχρέωση να αποκαλύπτουν έγκαιρα στους 

υπόλοιπους συµβούλους τα συµφέροντά τους, που ενδέχεται να 

προκύψουν από συναλλαγές της εταιρίας εµπιπτόµενες στα 

καθήκοντά τους, καθώς και οποιαδήποτε σύγκρουση των 

συµφερόντων τους µε αυτά της εταιρίας ή των συνδεµένων 

επιχειρήσεων που προκύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους (άρθρο 22α παρ. 3β).  

γ) Αναθεωρείται το ποσοστό της µειοψηφίας, που απαιτείται για να 

µην έχει δικαίωµα η εταιρία, να παραιτηθεί από την αξίωσή της για 

αποζηµίωση ή να συµβιβαστεί µετά πάροδο διετίας από τη γένεση 

της αξίωσης και από το 1/4 του εκπροσωπούµενου στη Γενική 

Συνέλευση κεφαλαίου, καθορίζεται στο 1/5 αυτού (άρθρο 22α παρ. 

4). 

δ) Οι παραπάνω διατάξεις αναφορικά µε την ευθύνη των συµβούλων, 

εφαρµόζονται και για τα πρόσωπα εκείνα µη µέλη του διοικητικού 

συµβουλίου, που ασκούν εξουσίες σύµφωνα µε την παράγραφο 3 

του άρθρου 22 (άρθρο 22 α παρ. 5). 

6.6. Αναµορφώνεται το σύστηµα των επιτρεπόµενων ή µη συµβάσεων της 

εταιρίας µε µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 
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Ειδικότερα : 

α) Παροχή δανείων και πιστώσεων προς τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν έλεγχο 

στην εταιρία (δηλαδή, όχι µόνο προς τους ιδρυτές), σύµφωνα µε τις 

αναφερόµενες περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του 

νόµου αυτού (περί συνδεµένων επιχειρήσεων), στους συζύγους και 

συγγενείς αυτών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του τρίτου 

βαθµού (δηλαδή, εξαιρούνται οι γενικοί διευθυντές και 

διευθυντές), καθώς και στα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από 

τα πρόσωπα αυτά, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα, µε 

την επιφύλαξη, όµως, του άρθρου 16 (άρθρο 23α παρ.1). Η 

απαγόρευση αυτή, ισχύει και για τις συµβάσεις που συνάπτουν τα 

παραπάνω πρόσωπα µε νοµικά πρόσωπα ελεγχόµενα από την 

εταιρία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42 ε ή µε 

οµόρρυθµες εταιρίες, στις οποίες µέλος της είναι η ανώνυµη 

εταιρία (άρθρο 23α παρ. 6). Το καταστατικό µπορεί να επεκτείνει 

την απαγόρευση αυτή και σε άλλα πρόσωπα και κυρίως, τους 

γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρίας (άρθρο 23α παρ. 

5). Το ίδιο ισχύει και µε την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ 

των παραπάνω προσώπων, εκτός : αα) αν υπηρετείται το εταιρικό 

συµφέρον, αβ) η εταιρία έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του 

πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η 

ασφάλεια, αγ) οι λαµβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια 

προβλέπεται ότι θα ικανοποιούνται µόνο µετά την πλήρη εξόφληση 

ή συναίνεση των πιστωτών και αδ) αν υπάρχει προέγκριση της 

Γενικής Συνέλευσης, χωρίς όµως να έχει αντιταχθεί µειοψηφία 
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µετόχων ποσοστού 1/10 ή 1/20 προκειµένου για ανώνυµες εταιρίες 

εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, του εκπροσωπούµενου στη Γενική 

Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 23 α παρ. 1). 

β) Άλλες συµβάσεις µε τα παραπάνω πρόσωπα, είναι νόµιµες µε την 

προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί ειδική άδεια (και όχι προέγκριση)24 

της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς όµως να έχει αντιταχθεί µειοψηφία 

µετόχων ποσοστού 1/3 του εκπροσωπούµενου στη Γενική 

Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου, εκτός και αν αυτές αφορούν 

τρέχουσες πράξεις συναπτόµενες υπό κανονικές συνθήκες (άρθρο 

23α παρ.2 και 3). Η ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να 

παρασχεθεί και µετά τη σύναψη της σύµβασης, αρκεί όµως να µην 

έχει αντιταχθεί µειοψηφία µετόχων ποσοστού 1/20 του 

εκπροσωπούµενου στη γενική συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου 

(άρθρο 23α παρ. 4). 

6.7. Αναµορφώνεται το απαρχαιωµένο καθεστώς της ακυρότητας ή ακυρωσίας 

των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, µε την εισαγωγή νέων 

διατάξεων που λήφθηκαν κυρίως από το Ιταλικό δίκαιο και διακρίνονται 

µε σαφήνεια οι περιπτώσεις της άκυρης και της ακυρώσιµης Γενικής 

Συνέλευσης. Πιο συγκεκριµένα, η ακυρωσία (άρθρο 35 α) αφορά την 

παράβαση διατάξεων που αναφέρονται στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ενώ η ακυρότητα (άρθρο 35 β) 

αφορά τις αποφάσεις που το περιεχόµενό τους βρίσκεται σε αντίθεση µε 

το νόµο ή το καταστατικό και συνεπώς, πρόκειται για παράβαση ουσίας 

                                                 
24 Με τον τρόπο αυτό λύθηκε οριστικά ο γόρδιος δεσµός που σχεδόν όλες οι ανώνυµες εταιρίες καλούνταν υπό το 
προϊσχύσαν καθεστώς να επιλύσουν, όταν διαπίστωναν έκπληκτες ότι κάποια σύµβαση που συνήθως µε ιδιαίτερο 
επιχειρηµατικό κόπο και ρίσκο είχαν καταφέρει να συνάψουν, ήταν άκυρη, διότι λησµονήθηκε να ληφθεί πριν την 
υπογραφή/ κατάρτισή της µία, συνήθως, τυπική έγκριση/ απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Η 
ακυρότητα αυτή δεν ήταν θεραπεύσιµη ακόµα κι εάν οι µέτοχοι ήταν πρόθυµοι να παρέξουν την µεταγενέστερη 
έγκρισή τους, µόνο εκ του γεγονότος ότι ο νοµοθέτης απαιτούσε αυστηρά προηγούµενη, της κατάρτισης της 
σύµβασης, έγκριση. 
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(άρθρο 35 α και 35 β). Στην ακυρότητα εντάσσεται και η περίπτωση 

λήψης αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση χωρίς την ύπαρξη 

πρόσκλησης (έλλειψη σύγκλησης). Αν υπάρξει πρόσκληση αλλά αυτή είναι 

ελαττωµατική, τότε επέρχεται ακυρωσία και όχι ακυρότητα. Τέλος, µε το 

άρθρο 35γ, ρυθµίζεται το ζήτηµα της ανυπόστατης Γενικής Συνέλευσης. 

Ειδικότερα : 

α) Κάθε απόφαση Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται µε τρόπο 

αντίθετο µε το νόµο ή το καταστατικό ή λαµβάνεται από µη νόµιµα 

συγκληθείσα ή συγκροτηθείσα Γενική Συνέλευση ή λαµβάνεται 

χωρίς να παρασχεθούν οι πληροφορίες που ζήτησε η µειοψηφία 

των µετόχων, σύµφωνα µε το άρθρο 39, ακυρώνεται (ακυρώσιµη) 

από το δικαστήριο (αρθ. 35α παρ. 1 και 2). 

β) Την ακύρωση έχει δικαίωµα να ζητήσει, από το δικαστήριο 

(µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας), µε αγωγή 

στρεφόµενη κατά της εταιρίας, οποιοσδήποτε µέτοχος που 

εκπροσωπεί ποσοστό 2/100 του κεφαλαίου, αν δεν παραβρέθηκε 

στη Γενική Συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση, καθώς και 

κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου, µέσα σε προθεσµία τριών 

(3) µηνών από τη λήψη της απόφασης ή από την καταχώρησή της 

στο µητρώο, εφόσον πρόκειται για απόφαση υποβαλλόµενη σε 

δηµοσιότητα (άρθρο 35 α παρ. 3 και 7). Ειδικότερα, στην 

περίπτωση που το ακυρώσιµο της απόφασης ανάγεται στην 

άρνηση του διοικητικού συµβουλίου να παράσχει (στη Γενική 

Συνέλευση) πληροφορίες για υποθέσεις της εταιρίας, κατά την 

παράγραφο 4 του άρθρου 39, την ακύρωση µπορούν να ζητήσουν 

µόνο οι µέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες και βέβαια 
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εκπροσωπούν το 1/20 του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 

(άρθρο 35α παρ.3).  

γ) Οι µέτοχοι που στερούνται των παραπάνω απαιτούµενων 

ποσοστών επί του κεφαλαίου, µπορούν να αξιώσουν από την 

εταιρία αποκατάσταση της ζηµιάς που υπέστησαν λόγω της 

ληφθείσας απόφασης κατά παράβαση του νόµου ή του 

καταστατικού ή των διατάξεων για τη σύγκληση ή συγκρότηση της 

Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 35α παρ. 4). 

δ) Πριν από την άσκηση της αγωγής, µπορεί να ζητηθεί από το 

δικαστήριο η λήψη ασφαλιστικών µέτρων, οπότε στην περίπτωση 

αυτή η αγωγή πρέπει να ασκηθεί µέσα σε ένα (1) µήνα από την 

έκδοση της απόφασης για τα ασφαλιστικά µέτρα, αλλιώς τα 

ασφαλιστικά µέτρα αίρονται.  

ε) Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της 

αντίστοιχης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, υποβάλλεται σε 

δηµοσιότητα και ισχύει έναντι πάντων. Πάντως, τα δικαιώµατα 

των τρίτων που αποκτήθηκαν µε καλή πίστη από την ακυρωθείσα 

απόφαση δεν θίγονται (άρθρο 35α παρ. 9 και 11).  

στ) Κατά ρητή διατύπωση του νόµου (άρθρο 35α παρ. 5), δεν 

θεωρούνται ακυρώσιµες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 

στην οποία έλαβαν µέρος πρόσωπα που δεν είχαν δικαίωµα 

συµµετοχής, εκτός αν η συµµετοχή τους ήταν αποφασιστική για 

την επίτευξη της απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για 

την επίτευξη της πλειοψηφίας ή λόγω ακυρότητας ή ακυρωσίας 

ορισµένων ψήφων, εκτός αν αυτές ήταν αποφασιστικές για την 

επίτευξη πλειοψηφίας ή λόγω ανακρίβειας, αοριστίας ή 
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πληµµελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός αν είναι 

αδύνατη η διάγνωση του περιεχοµένου της απόφασης, καθώς, 

επίσης, λόγω ελαττώµατος της απόφασης του διοικητικού 

συµβουλίου για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης εκτός αν για 

το λόγο αυτό δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των 

µετόχων.  

ζ) Σε περίπτωση έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης ή 

αντίθεσης του περιεχοµένου της απόφασης στο νόµο ή το 

καταστατικό (δηλαδή, ελαττώµατα ουσίας, που ανάγονται στο 

περιεχόµενο της απόφασης και όχι στον τρόπο λήψης αυτής για 

την οποία τελευταία συντρέχει περίπτωση ακυρωσίας, όπως 

αναφέραµε παραπάνω), η απόφαση είναι άκυρη. Πάντως, δεν 

συντρέχει περίπτωση έλλειψης νόµιµης σύγκλησης, εφόσον η 

δηµοσιευµένη πρόσκληση από την εταιρία είναι εµπρόθεσµη, 

σύµφωνη µε το νόµο, και αναφέρει, τουλάχιστον, την ηµεροµηνία 

και τον τόπο της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 35β παρ.1 και 2)25.  

η) Την ακυρότητα έχει δικαίωµα να προβάλλει κάθε πρόσωπο, 

µέτοχος ή τρίτος, που έχει έννοµο συµφέρον, µέσα σε προθεσµία 

ενός (1) έτους (αντί της διετίας που προέβλεπε η αντικατασταθείσα 

διάταξη) από τη λήψη της απόφασης ή από την καταχώρησή της 

στο µητρώο, εφόσον πρόκειται για απόφαση υποβαλλόµενη σε 

δηµοσιότητα. Κατ’ εξαίρεση, η προβολή της ακυρότητας δεν 

υπάγεται σε καµιά προθεσµία, όταν ο σκοπός της εταιρίας, µε 

τροποποίηση του καταστατικού της, γίνεται παράνοµος ή 

αντιβαίνει στη δηµόσια τάξη, καθώς και όταν µε την απόφαση 

                                                 
25 Εποµένως, ακόµα κι αν η ηµερήσια διάταξη έχει ελάττωµα, παρότι η απόφαση δεν είναι άκυρη, εντούτοις µπορεί 
να ζητηθεί η ακύρωσή της, καθότι πάσχει ακυρωσία. 
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παραβιάζονται διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Η ακυρότητα 

µπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο 

στην παραπάνω προθεσµία (άρθρο 35β παρ.4 και 5). 

θ) Πάντως, ο µέτοχος δεν µπορεί να προβάλλει την ακυρότητα λόγω 

έλλειψης νόµιµης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, εφόσον 

αυτός δήλωσε µεταγενέστερα προς την εταιρία ότι η Γενική 

Συνέλευση πραγµατοποιήθηκε νοµίµως (άρθρο 35β παρ. 3). 

ι) Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα 

υποβάλλεται σε δηµοσιότητα (άρθρο 35β παρ. 6). 

κ) Τέλος, ανυπόστατη θεωρείται κάθε απόφαση που λήφθηκε µε τις 

ψήφους προσώπων, τα οποία είτε δεν έφεραν την ιδιότητα του 

µετόχου είτε αποδέχτηκαν το δικαίωµα ψήφου από πρόσωπα που 

δεν έφεραν τη µετοχική ιδιότητα (άρθρο 35γ). 

6.8. Σηµαντική τροποποίηση γίνεται στις διατάξεις που αφορούν τους τρόπους 

λύσης της ανώνυµης εταιρίας. Κυρίως, καταργείται το σύστηµα ανάκλησης 

της άδειας σύστασης από τη ∆ιοίκηση και εισάγεται ο θεσµός της 

δικαστικής λύσης, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον 

ή/και της µειοψηφίας των µετόχων (άρθρο 47, 48, 48α). 

Ειδικότερα :  

α) Η εταιρία λύεται λόγω παρέλευσης του χρόνου διάρκειάς της (όπως 

αυτός προβλέπεται στο καταστατικό), µε απόφαση της 

καταστατικής Γενικής Συνέλευσης, µε την κήρυξή της σε 

πτώχευση, ή µε δικαστική απόφαση σύµφωνα µε τα άρθρα 48 και 

48 α (άρθρο 47α παρ. 1 και 2). 
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β) Εφόσον κατά τη σύσταση της εταιρίας δεν καταβλήθηκε το 

κεφάλαιο, που σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό είναι 

καταβλητέο ή το κεφάλαιο υπολείπεται του ελάχιστου νόµιµου ή το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι µικρότερο από το 1/10 του 

µετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν αποφασίζει τη 

λύση της εταιρίας, ούτε και υιοθετεί άλλο µέτρο ή τέλος δεν 

υποβάλλει στη ∆ιοίκηση οικονοµικές καταστάσεις τριών (3) 

τουλάχιστο συνεχών χρήσεων που έχουν εγκριθεί από τη Γενική 

Συνέλευση, τότε όποιος έχει έννοµο συµφέρον (έννοµο συµφέρον 

έχει και η ∆ιοίκηση), µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τη λύση 

της. Πριν τη λήψη απόφασης, το δικαστήριο (µονοµελές 

πρωτοδικείο) παρέχει στην εταιρία εύλογη προθεσµία από δύο (2) 

µέχρι έξι (6) µήνες, δυναµένη να παραταθεί για ένα (1) ακόµη 

τρίµηνο, για άρση των λόγων λύσης, εκτός και αν θεωρηθεί ότι το 

µέτρο αυτό είναι άσκοπο (άρθρο 48 παρ. 1, 2 και 3). 

γ) Σε περίπτωση που για σπουδαίο λόγο – ο οποίος αναφέρεται, 

κυρίως στην ύπαρξη ίσων συµµετοχών, µε συνέπεια να µην είναι 

δυνατή, τόσο η εκλογή διοικητικού συµβουλίου, όσο και η 

λειτουργία της ανώνυµης εταιρίας – η συνέχιση της «ζωής» της 

εταιρίας είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα ασύµφορη για τον αιτούντα, 

τότε µέτοχοι που εκπροσωπούν, τουλάχιστο, ποσοστό 1/5 του 

καταβληµένου κεφαλαίου, µπορούν µε αγωγή κατά της εταιρίας να 

ζητήσουν από το δικαστήριο (µονοµελές πρωτοδικείο) τη λύση της 

εταιρίας26. Άλλοι µέτοχοι, µε το ίδιο ποσοστό στο κεφάλαιο 

µπορούν να παρέµβουν. Πριν τη λήψη απόφασης, το δικαστήριο 

                                                 
26 Πρόκειται για µία από τις γνωστές, κυρίως στις χώρες µε αγγλοσαξωνικά συστήµατα δικαίου, «deadlock». 
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παρέχει στην εταιρία, την ίδια προθεσµία, όπως στην προηγούµενη 

περίπτωση β (άρθρο 48α παρ. 1, 2, 3, 4).  

δ) Το δικαστήριο, κατόπιν αίτησης των µετόχων που παρενέβησαν, 

µπορεί να αποφασίσει την εξαγορά από αυτούς των µετοχών που 

ανήκουν στους ενάγοντες, οπότε ορίζει και την αξία τους, για τον 

προσδιορισµό της οποίας µπορεί να διατάξει πραγµατογνωµοσύνη 

από τα πρόσωπα που προβαίνουν σε εκτίµηση, σύµφωνα µε το 

άρθρο 9. Πάντως, η αξία εξαγοράς δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη 

του πιθανολογούµενου ποσού, που θα λάβουν οι ενάγοντες σε 

περίπτωση εκκαθάρισης, δυναµένου µε δικαστική απόφαση, να 

προσαυξηθεί κατά ποσοστό 20% (άρθρο 48α παρ. 5). 

ε) Αν σύµφωνα µε το καταστατικό, η µεταβίβαση των µετοχών αυτών 

υπόκειται σε περιορισµούς, αυτοί δεν λαµβάνονται υπόψη, εκτός 

αν το καταστατικό προβλέπει διαφορετικά (άρθρο 48α παρ. 6). 

στ) Το δικαστήριο µπορεί να ορίσει προθεσµία για την 

πραγµατοποίηση της εξαγοράς, η οποία αν παρέλθει άπρακτη, µε 

υπαιτιότητα του υπόχρεου σε εξαγορά, τότε λύεται η εταιρία 

(άρθρο 48α παρ. 8). Πάντως οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 48α 

(λύση της ανώνυµης εταιρίας µε δικαστική απόφαση µετά από 

αίτηση των µετόχων), δεν εφαρµόζονται για τις εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο εταιρίες (άρθρο 48α παρ. 9). 

6.9. Εισάγεται ένας νέος θεσµός που αποσκοπεί στην άρση ενδεχόµενων 

επιχειρηµατικών αδιεξόδων και αφορά το δικαίωµα, τόσο της µειοψηφίας 

να ζητήσει, κατόπιν δικαστικής απόφασης, την εξαγορά των µετοχών της, 

(είτε από την εταιρία, είτε από τον πλειοψηφούντα µέτοχο), όσο και του 
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πλειοψηφούντα, κατά ποσοστό 95%, µετόχου να ζητήσει να εξαγοράσει τις 

µετοχές µειοψηφίας (άρθρο 49α, 49β και 49γ)27. 

Ειδικότερα :  

α) Ένας ή περισσότεροι µέτοχοι, µπορούν να ζητήσουν µε αγωγή τους 

στο δικαστήριο (µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας) 

την εξαγορά των µετοχών τους από την εταιρία, εφόσον η 

παραµονή τους σε αυτή γίνεται κατά τρόπο προφανή, ασύµφορη, 

εξαιτίας των ακόλουθων λόγων : 

αα) Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, είτε τη µεταφορά της έδρας 

της εταιρίας σε άλλο κράτος, είτε την εισαγωγή περιορισµών στη 

µεταβίβαση των µετοχών, είτε την αλλαγή του σκοπού αυτής. Στις 

περιπτώσεις αυτές απαιτείται, οι µέτοχοι που ζητούν την εξαγορά 

των µετοχών τους, να έχουν παραβρεθεί στη Γενική Συνέλευση και 

να έχουν αντιταχθεί στη λήψη της σχετικής απόφασης, η δε αγωγή 

τους µπορεί να ασκηθεί µέσα σε τρεις (3) µήνες από τη συντέλεση 

της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. 

αβ) Σε άλλες περιπτώσεις προβλεπόµενες από το καταστατικό, 

που θα πρέπει να καθορίζει υποχρεωτικά και την προθεσµία 

άσκησης της αγωγής (άρα, δεν ισχύει το τρίµηνο) το δικαστήριο 

µπορεί να αποφασίσει ότι σε περίπτωση µη ολοκλήρωσης της 

εξαγοράς, µέσα σε ορισµένη προθεσµία, µε υπαιτιότητα του 

υπόχρεου σε εξαγορά, η ανώνυµη εταιρία θα λύεται. Για τις ίδιες 

µετοχές που θα αποκτηθούν λόγω της εξαγοράς, εφαρµόζονται οι 

παράγραφοι 4 έως 9 του άρθρου 16 (άρθρο 49α παρ.6). Η διάταξη 

                                                 
27 Πρόκειται για τα γνωστά δικαιώµατα, κυρίως στις χώρες µε αγγλοσαξωνικά συστήµατα δικαίου, «sell out» 
(δικαίωµα της µειοψηφίας περί εξαγοράς των µετοχών του από τον πλειοψηφούντα µέτοχο) και «squeeze out» 
(δικαίωµα του πλειοψηφούντος µετόχου περί εξαγοράς των µετοχών της µειοψηφίας) αντίστοιχα. 
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αυτή δεν έχει εφαρµογή στις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο 

εταιρίες. (άρθρο 49α παρ. 7). 

β) Ένας ή περισσότεροι µέτοχοι, µπορούν να ζητήσουν µε αγωγή τους 

στο δικαστήριο την εξαγορά των µετοχών τους, από τον πλειοψηφούντα 

κατά ποσοστό 95% του κεφαλαίου της, αποκτηµένο µετά την ίδρυσή της, 

µέτοχο, χωρίς τις προϋποθέσεις της προηγούµενης περίπτωσης (α). Η 

αγωγή µπορεί να ασκηθεί µέσα σε πέντε (5) έτη από το χρόνο που ο 

πλειοψηφών µέτοχος απόκτησε το παραπάνω ποσοστό (άρθρο 49β παρ.1, 

2).   

γ) Μέτοχος, που µετά την ίδρυση της ανώνυµης εταιρίας απέκτησε 

ποσοστό 95% του κεφαλαίου της, µπορεί να ζητήσει, µέσα σε πέντε (5) έτη 

από το χρόνο απόκτησης του παραπάνω ποσοστού, από το δικαστήριο, να 

εξαγοράσει τις µετοχές της µειοψηφίας, έναντι ανταλλάγµατος 

ανταποκρινόµενου στην πραγµατική αξία των µετοχών αυτών, 

υποβάλλοντας προς αυτό και σχετική εκτιµητική έκθεση από τα πρόσωπα 

του άρθρου 9 του Ν.2190/1920. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού, (η 

οποία είναι υποχρεωτική για τους µετόχους της µειοψηφίας) γίνεται µε 

σχετική δηµόσια δήλωση, εκτός αν οι µέτοχοι της µειοψηφίας είναι 

γνωστοί οπότε η δήλωση αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε ατοµική 

γνωστοποίηση προς τους µετόχους (άρθρο 49γ παρ.1 – 7). 

6.10. Τροποποιούνται οι σχετικές διατάξεις για την εκκαθάριση. 

Πιο συγκεκριµένα : 

α) Οι εκκαθαριστές έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν, µε αίτησή τους 

προς το δικαστήριο, τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύµφωνα µε τις 
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σχετικές διατάξεις του αστικού κώδικα (άρθρο 1913 επ. ΑΚ) αναφορικά µε 

τη δικαστική εκκαθάριση της κληρονοµιάς (άρθρο 49 παρ. 4α)28. 

β) Οι µέτοχοι της λυθείσας ανώνυµης εταιρίας, υποχρεούνται να 

καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν καταβάλει, στην 

έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της 

εκκαθάρισης (άρθρο 49 παρ. 4β). 

γ) Εφόσον η εκκαθάριση υπερβεί την πενταετία και δεν 

πιθανολογείται η σύντοµη περάτωσή της, ο εκκαθαριστής έχει την 

υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει 

σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Στο σχέδιο αυτό 

περιλαµβάνεται έκθεση για τις µέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης 

καθώς και για τα µέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. 

Εφόσον το σχέδιο αυτό εγκριθεί από την καταστατική Γενική Συνέλευση, 

τότε ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει το έργο του σύµφωνα µε το σχέδιο. Αν 

όµως αυτό δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο εκκαθαριστής ή η 

µειοψηφία που εκπροσωπεί ποσοστό 1/20 του καταβληµένου κεφαλαίου, 

µπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου από το δικαστήριο, το 

οποίο ναι µεν µπορεί να τροποποιήσει τα προβλεπόµενα από το σχέδιο 

µέτρα, όχι όµως και να προσθέσει µη προβλεπόµενα από αυτό µέτρα. 

Πάντως, η τήρηση του σχεδίου που εγκρίθηκε δεν δηµιουργεί ευθύνες για 

τον εκκαθαριστή (άρθρο 49 παρ. 6)29. Η έγκριση του σχεδίου από τους 

µετόχους ή το δικαστήριο, απαλλάσσει τον εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη, 

εφόσον αυτός λάβει τα προβλεπόµενα από το σχέδιο µέτρα. 

                                                 
28 Κατά µια ισχυρά υποστηριζόµενη άποψη, παρότι η διαδικασία αυτή δεν είναι ενδεδειγµένη ή και απαραίτητη, 
εντούτοις ο εκκαθαριστής µπορεί να κρίνει τη χρησιµότητά της ανάλογα µε τις περιστάσεις και κυρίως, όταν το 
ενεργητικό είναι ανεπαρκές. 
29 Με τη διάταξη αυτή καταργήθηκε η πενταετής (ή δεκαετής, µετά από άδεια του υπουργού) διάρκεια της 
εκκαθάρισης, η οποία κατέληγε στο παράδοξο αποτέλεσµα της διαγραφής της Α.Ε. από το Μ.Α.Ε. παρότι η 
εκκαθάριση δεν είχε ακόµη περατωθεί. Αντί αυτού προβλέπεται «σχέδιο περάτωσης εκκαθάρισης», το οποίο µπορεί 
να περιέχει παραιτήσεις της Α.Ε. από δικαιώµατα, δίκες κ.λ.π., αν η επιδίωξη αυτών είναι ασύµφορη οικονοµικά ή 
απαιτεί µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
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6.11. Παρότι το δίκαιο των εταιρικών µετασχηµατισµών (µετατροπές και 

συγχωνεύσεις) πρόκειται να αναµορφωθεί συνολικά, µε αφορµή την 

ενσωµάτωση πρόσφατης οδηγίας της Ε.Ε. για τις διασυνοριακές 

συγχωνεύσεις, εντούτοις τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις : 

α) Με την προσθήκη του νέου άρθρου 66α, προβλέπεται η µετατροπή 

της ανώνυµης εταιρίας σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρία µε οµόφωνη 

απόφαση όλων των µετόχων (άρθρο 66α παρ. 1). 

β) Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης ή διάσπασης, δεν απαιτείται 

πλέον να υποβάλλεται σε δηµοσιότητα, δύο (2) τουλάχιστον µήνες πριν 

από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Συνακόλουθα, 

η Γενική Συνέλευση µπορεί να λάβει απόφαση και νωρίτερα, αρκεί να έχει 

παρέλθει η προβλεπόµενη, από την παράγραφο 2 του άρθρου 70, µηνιαία 

προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος των πιστωτών όπως ζητήσουν 

επαρκείς εγγυήσεις (άρθρα 69 παρ. 3, άρθρο 72 παρ. 1 και άρθρο 82 παρ. 

4). 

γ) Η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι η σχέση 

ανταλλαγής των µετοχών των συγχωνευόµενων εταιριών είχε οριστεί 

αδικαιολόγητα χαµηλή (άρθρο 77α παρ. 1). Σε µια τέτοια περίπτωση, κάθε 

µέτοχος της απορροφούµενης εταιρίας, µπορεί να αξιώσει να του 

καταβληθεί από την απορροφούσα εταιρία αποζηµίωση, εντός χρονικού 

διαστήµατος έξι (6) µηνών από την καταχώρηση της συγχώνευσης στο 

Μ.Α.Ε. (άρθρο 77α παρ. 2). 

δ) Η απορροφούσα ανώνυµη εταιρία µπορεί µε δήλωσή της να 

εξαγοράσει τις µετοχές από τους µετόχους της απορροφούµενης 

ανώνυµης εταιρίας, οι οποίοι αξίωσαν την καταβολή αποζηµίωσης από 

την απορροφούσα (άρθρο 77 α παρ. 3). 
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ε) Η απορροφούσα εταιρία, αλλά και οι επωφελούµενες στην 

περίπτωση της διάσπασης, υποκαθίστανται στο σύνολο των δικαιωµάτων 

και υποχρεώσεων των απορροφούµενων εταιριών ή της διασπώµενης 

εταιρίας, συµπεριλαµβανοµένων και των διοικητικών αδειών των 

απορροφούµενων ή της διασπώµενης (άρθρα 75 παρ. 1 και 85 παρ. 1). 

στ) Η εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων 

εταιριών, µπορεί να γίνει, είτε από την επιτροπή εµπειρογνωµόνων της 

παρ. 1 του άρθρου 9, είτε από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, είτε και από 

ορκωτούς εκτιµητές, οι οποίοι θα πρέπει στην έκθεσή τους, να εκφράσουν 

τη γνώµη τους, για το «δίκαιο» και «λογικό» της σχέσης ανταλλαγής των 

µετοχών (άρθρο 71 παρ. 1, 2). 

6.12. Τροποποιούνται, µερικά, οι διατάξεις του άρθρου 4 α αναφορικά µε την 

ακυρότητα της εταιρίας. 

Ειδικότερα : 

α) Λόγω του ότι εισάγεται η δυνατότητα ίδρυσης µονοπρόσωπης 

ανώνυµης εταιρίας, (τροποποιείται και η παράγραφος 1 του άρθρου 8 και 

προβλέπεται ότι το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο αναλαµβάνεται από ένα ή 

περισσότερους ιδρυτές), διαγράφεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 

4α, η περίπτωση γ, στην οποία αναφερόταν ως λόγος ακυρότητας της 

εταιρίας η ύπαρξη αριθµού ιδρυτών κατώτερου από δύο. 

β) Οι αναφερόµενοι, στην παράγραφο 1 του άρθρου 4α, λόγοι 

ακυρότητας της εταιρίας – µε εξαίρεση την περίπτωση της µη ικανότητας 

προς δικαιοπραξία όλων των ιδρυτών κατά την υπογραφή του 

καταστατικού – θεραπεύονται, αν µέχρι τη συζήτηση της αγωγής (περί 

ακυρώσεως), τροποποιηθεί το καταστατικό ώστε να µην υφίσταται πλέον 

ο σχετικός λόγος ακυρότητας. Επιπλέον, το δικαστήριο µπορεί να 
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χορηγήσει στην εταιρία τρίµηνη το πολύ προθεσµία για τροποποίηση του 

καταστατικού, δυναµένη να παραταθεί για έναν (1) ακόµα µήνα (άρθρο 

4α παρ. 2α). 

γ) Η αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας πρέπει να ασκηθεί µέσα σε 

µια διετία από την καταχώρηση της ανώνυµης εταιρίας στο µητρώο, εκτός 

εάν η ακυρότητα αφορά σε σκοπό παράνοµο ή αντίθετο στη δηµόσια 

τάξη, οπότε δεν υπάρχει προθεσµία (άρθρο 4α παρ. 6). 

6.13. Όλες οι αναφερόµενες στο άρθρο 8α διατάξεις αναφορικά µε τη δηµόσια 

εγγραφή κινητών αξιών, αντικαθίστανται µε µια απλή διάταξη, λόγω της 

ρύθµισης του θέµατος αυτού από το Ν.3401/2005 «ενηµερωτικό δελτίο 

δηµόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής του για 

διαπραγµάτευση». Με τη νέα διάταξη, η ανώνυµη εταιρία µπορεί να 

προσφύγει στο κοινό για την ολική ή µερική κάλυψη του µετοχικού 

κεφαλαίου, είτε κατά τη σύστασή της, είτε σε περιπτώσεις αύξησης του 

µετοχικού της κεφαλαίου ή για σύναψη οµολογιακού δανείου, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις για τις δηµόσιες προσφορές κινητών αξιών και µάλιστα 

χωρίς πλέον να τίθεται κατώτατο όριο µετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 8α). 

6.14. Την ακυρότητα απόκτησης περιουσιακών στοιχείων κατά παράβαση της 

παραγράφου 1 του άρθρου 10, µπορεί να επικαλεσθεί όποιος έχει έννοµο 

συµφέρον, εντός προθεσµίας δύο (2) ετών από το τέλος του έτους κατά το 

οποίο αποκτήθηκαν τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 στοιχεία (άρθρο 

10 παρ. 5). 

6.15. ∆εν απαιτείται, πλέον, πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου από το 

διοικητικό συµβούλιο, εφόσον η αύξηση αυτού, δεν γίνεται µε νέες 

εισφορές (είτε σε είδος, είτε σε µετρητά). ∆ηλαδή, δεν απαιτείται 

πιστοποίηση καταβολής από το διοικητικό συµβούλιο, στην περίπτωση 
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που η αύξηση του κεφαλαίου γίνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών ή 

αδιανέµητων κερδών ή διαφοράς αναπροσαρµογής ή διαφοράς από 

έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο (άρθρο 11 παρ. 2). 

6.16. Η παράλειψη καταβολής του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ή των 

αυξήσεών του, καθώς και των καταθέσεων των µετόχων µε προορισµό τη 

µελλοντική αύξησή του, σε ειδικό λογαριασµό της ανώνυµης εταιρίας (που 

τηρείται για το σκοπό αυτό σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα στην 

Ελλάδα), δεν επιφέρει ακυρότητα, εφόσον αποδεικνύεται ότι το σχετικό 

ποσό υφίσταται και ότι κατατέθηκε σε λογαριασµό της εταιρίας ή έστω 

δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας, των γεγονότων αυτών 

αναφεροµένων στο σχετικό πρακτικό του διοικητικού συµβουλίου περί 

πιστοποίησης καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 11 παρ. 6). 

6.17. Το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει (στην έδρα της εταιρίας ή 

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη του καταστατικού και σε άλλο τόπο 

στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή) κάθε φόρα που ο νόµος ή οι ανάγκες της 

εταιρίας το απαιτούν (άρθρο 20 παρ. 1). Συνεπώς, καταργείται η 

υποχρέωση τυπικής συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου µια φορά το 

µήνα. 

6.18. Οι περιορισµοί της εξουσίας του διοικητικού συµβουλίου από το 

καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται 

στους τρίτους – αντί της αντικατασταθείσας διάταξης «στους καλόπιστους 

τρίτους» – ακόµα και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας 

(άρθρο 22 παρ. 2). 

6.19. Στο κείµενο της παραγράφου 3 του άρθρου 29, προστέθηκε νέα 

διατύπωση, σύµφωνα µε την οποία, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, 
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όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι εκπροσωπούντες τα 2/3 

του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και γενικά σε κάθε άλλη 

περίπτωση που ορίζεται από το νόµο (άρθρο 29 παρ. 3).  

6.20 Αναθεωρήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 43 β και για τον ορισµό των 

εφηµερίδων στις οποίες πρέπει να δηµοσιεύονται οι οικονοµικές 

καταστάσεις. Γίνεται πλέον παραποµπή στην παράγραφο 2 του άρθρου 

26, στην οποία αναφέρονται οι εφηµερίδες στις οποίες είναι δηµοσιευτέα 

η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 43 β παρ. 5). 

6.21. Καταργείται ως αδόκιµη η έκφραση «κωδικοποίηση του καταστατικού» 

και εισάγεται η έκφραση «σύνταξη ολόκληρου του νέου κειµένου του 

καταστατικού». Για τη σύνταξη ολόκληρου του κειµένου του νέου 

καταστατικού η οποία γίνεται µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, δεν 

απαιτείται, τόσο απόφαση της γενικής συνέλευσης όσο και έγκριση της 

αρµόδιας Αρχής αλλά ούτε και δηµόσιο έγγραφο (άρθρο 4 παρ. 2). Το νέο 

κείµενο του καταστατικού, που υπογράφεται από τον πρόεδρο του 

διοικητικού συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του, καταχωρείται στο µητρώο 

ανωνύµων εταιριών (άρθρα 7 α παρ. 1 και 7 β παρ. 11). 

6.22. Η εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. 

όχι µόνο της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την 

έγκριση του καταστατικού της, αλλά και της ιδρυτικής πράξης µε το 

καταστατικό (άρθρο 7 β παρ. 10). Η διάταξη αυτή, εφαρµόζεται στις 

περιπτώσεις που ασκείται έλεγχος νοµιµότητας της σύστασης, γιατί 

διαφορετικά, αρκεί η καταχώρηση µόνο της ιδρυτικής πράξης µε το 

καταστατικό. 

6.23. Η καταχώρηση στο Μ.Α.Ε. των πράξεων και στοιχείων γίνεται, αν µεν 

πρόκειται για ανώνυµη εταιρία µε µετοχικό κεφάλαιο µέχρι του ποσού 
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3.000.000 ευρώ (οπότε, δεν γίνεται και έλεγχος της νοµιµότητας 

σύστασης από τη ∆ιοίκηση), αυθηµερόν, εκτός της περίπτωσης που η 

αίτηση δεν είναι ακριβής και πλήρης ως προς το περιεχόµενό της και τα 

δικαιολογητικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η καταχώρηση αυτή πρέπει να 

γίνει µέσα σε ένα (1) µήνα, αν πρόκειται για µη εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο ανώνυµες εταιρίες ή µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες αν 

πρόκειται για εισηγµένες, από το χρόνο υποβολής των προς καταχώρηση 

πράξεων και στοιχείων στη ∆ιοίκηση (άρθρο 7 β παρ. 1). 

6.24. Εισάγεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα συνεδρίασης, τόσο του ∆.Σ. 

(άρθρο 21 παρ. 5) όσο και της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 32 παρ. 3) «µε 

περιφορά» αφού στα οικεία αυτά άρθρα ορίζεται ότι η κατάρτιση και 

υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆.Σ. ή από όλους τους µετόχους 

(των µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο ανωνύµων εταιριών), ισοδυναµεί 

µε απόφαση, ακόµα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

6.25. Τα πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρό 

του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. 

∆ηλαδή, µε τη διάταξη αυτή, δεν απαιτείται πλέον τα πρακτικά να 

υπογράφονται από όλους τους παρόντες στην οικεία συνεδρίαση (άρθρο 

20 παρ. 8). 

6.26. Στις διατάξεις για τη µερική καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, επήλθαν 

οι ακόλουθες τροποποιήσεις : 

α) Απαγορεύεται η µερική καταβολή του κεφαλαίου στις εισηγµένες 

στο χρηµατιστήριο ανώνυµες εταιρίες (άρθρο 12 παρ. 1). 

β) Ο χρόνος που µπορεί η αξία της µετοχής να παραµένει µερικά 

καταβληµένη, δεν µπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη, αντί των δέκα 

(10) που προέβλεπε η προϊσχύσασα διάταξης (άρθρο 12 παρ. 2). 
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6.27. Οι συµβάσεις που συνάπτονται (πλην δανείων και πιστώσεων) µεταξύ του 

µοναδικού µετόχου και της εταιρίας την οποία αυτός εκπροσωπεί, πρέπει 

να καταχωρούνται στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του διοκητικού 

συµβουλίου ή να καταρτίζονται εγγράφως, (µε εξαίρεση αυτές που 

αφορούν τρέχουσες συναλλαγές της εταιρίας), γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση είναι άκυρες (άρθρο 23 α παρ. 7). 

6.28. Για να είναι έγκυρη η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει 

απαραιτήτως να περιλαµβάνει πέρα από τα στοιχεία που αναφέρονταν 

στην παλαιά διάταξη και συνεχίζουν να ισχύουν (δηλαδή, οίκηµα µε 

ακριβή διεύθυνση, χρονολογία, ώρα και θέµατα ηµερήσιας διάταξης) και 

τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ακριβείς 

οδηγίες για τον τρόπο που οι µέτοχοι θα µπορούν να συµµετάσχουν στη 

συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους (άρθρο 26 παρ. 2). Η 

έλλειψη κάποιου στοιχείου από το παραπάνω περιεχόµενο της 

πρόσκλησης, την καθιστά ελαττωµατική και συνεπώς, οι ληφθείσες 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης 

είναι ακυρώσιµες. Τέλος, µε τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 26, 

καταργήθηκε η υποχρέωση για τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο 

κατάστηµα της εταιρίας. 

6.29. Μετά την κατάργηση των τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 6 του 

άρθρου 29 και της παραγράφου 4 του άρθρου 31, που όριζαν ότι σε καµιά 

περίπτωση δεν µπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση του συνολικού 

µετοχικού κεφαλαίου και η πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των 

εκπροσωπούµενων στη συνέλευση µετόχων, παρέχεται πλέον η ευχέρεια 

στο καταστατικό να προβλέπει τέτοιες περιπτώσεις.  
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7. «Ετεροχρονισµένες» διατάξεις: εισαγωγή ρυθµίσεων, µετά την 

ολοκλήρωση από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή του 

υπουργείου ανάπτυξης, του έργου της αναµόρφωσης του 

Ν.2190/1920. 

 

7.1. Με την προσθήκη του νέου άρθρου 17 β στο Ν. 2190/1920, προβλέπεται 

ότι το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου µε έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών, η εξαγορά των οποίων 

γίνεται µε δήλωση της εταιρίας και είναι έγκυρη µόνο µε απόδοση της 

εισφοράς. Η δυνατότητα εξαγοράς είναι επιτρεπτή, µόνο εφόσον 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 17 β. Ειδικότερα : α) η εξαγορά πρέπει να προβλέπεται από το 

καταστατικό, πριν την ανάληψη των εξαγοράσιµων µετοχών, β) η εξαγορά 

πρέπει να γίνει µόνο µε τη χρησιµοποίηση των ποσών που µπορούν να 

διανεµηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 44 ή του προϊόντος νέας έκδοσης 

µετοχών µε σκοπό την εξαγορά, γ) θα πρέπει να σχηµατιστεί αποθεµατικό 

ισόποσο µε την ονοµαστική αξία των εξαγορασθεισών µετοχών, το οποίο, 

πλην της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου, δεν µπορεί να διανεµηθεί 

στους µετόχους, αλλά µπορεί να κεφαλαιοποιηθεί, δ) Αν, λόγω της 

εξαγοράς προβλέπεται καταβολή πρόσθετου ποσού στους µετόχους, αυτό 

πρέπει να δοθεί, είτε από τα ποσά που µπορούν να διανεµηθούν στους 

µετόχους, σύµφωνα µε το άρθρο 44, είτε από αποθεµατικό, διαφορετικό 

όµως από αυτό που σχηµατίστηκε λόγω της εξαγοράς και ε) η εξαγορά 

πρέπει να υποβληθεί σε δηµοσιότητα. 

 59



7.2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 τέθηκε διάταξη, σύµφωνα µε την οποία, 

σε περίπτωση που ιδρύεται ανώνυµη εταιρία µε µετοχικό κεφάλαιο, 

τουλάχιστον 3.000.000 ευρώ, το καταστατικό πρέπει να προβλέπει ότι οι 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης ελέγχονται 

από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. 

7.3. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 36 καθιερώνεται ευθύνη των µελών του 

διοικητικού συµβουλίου έναντι της εταιρίας, σε περίπτωση παράλειψης 

αυτών να συγκαλέσουν έγκαιρα γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) µε 

θέµα το διορισµό ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Πάντως ο διορισµός αυτός 

είναι έγκυρος, έστω και αν γίνει από µεταγενέστερη γενική συνέλευση. 

Επιπλέον, στην παράγραφο 3 του άρθρου 36, ορίζεται ότι οι ορκωτοί 

ελεγκτές λογιστές µπορούν να επαναδιορίζονται µέχρι το πολύ, για πέντε 

(5) συνεχείς χρήσεις. Μπορούν όµως, να επαναδιοριστούν και 

µεταγενέστερα, όχι όµως πριν (ενδιαµέσως) παρέλθουν δύο (2) πλήρεις 

χρήσεις. 

7.4. α) ∆εν υπάρχει υποχρέωση ελέγχου από τακτικούς ελεγκτές των 

εταιριών εκείνων που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών µικρότερο ή ίσο του 

ποσού του 1.000.000 ευρώ και συγχρόνως δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα 

τρία κριτήρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α (παρ. 1 άρθρου 36α). 

β) Στην περίπτωση αυτή, παρέχεται προαιρετικά η δυνατότητα (µέσω 

σχετικής καταστατικής πρόβλεψης ή κατόπιν σχετικής απόφασης της 

γενικής συνέλευσης), οι εταιρείες αυτές να εκλέγουν τους τακτικούς 

ελεγκτές τους είτε από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, µελών 

του οικονοµικού επιµελητηρίου και κατόχων άδειας φοροτεχνικού λογιστή 

Α τάξης, είτε από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, για χρονικό διάστηµα 

τουλάχιστον πέντε (5) χρήσεων (άρθρο 36α παρ. 3). 
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γ) Εφόσον, στις προηγούµενες περιπτώσεις α και β δεν έχει γίνει 

διορισµός ορκωτού ελεγκτή λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές 

πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που είναι µέλη του οικονοµικού 

επιµελητηρίου και κάτοχοι άδειας φοροτεχνικού λογιστή Α τάξης. Όσον 

αφορά στον ανώτατο χρόνο επαναδιορισµού των ελεγκτών αυτών, 

εφαρµόζονται τα όσα ισχύουν και για τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 

(άρθρο 36α παρ. 3). 

7.5. Αυξάνονται τα δύο (2) από τα τρία (3) αριθµητικά όρια της παραγράφου 6 

του άρθρου 42 α, στα οποία παραπέµπει η παράγραφος 1 του άρθρου 36, 

πέραν των οποίων υπάρχει υποχρέωση για υπαγωγή των ανωνύµων 

εταιριών στον τακτικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Πιο 

συγκεκριµένα, το σύνολο του ενεργητικού αυξάνεται στο ποσό των 

2.500.000 (αντί 1.500.000) ευρώ και ο καθαρός κύκλος εργασιών 

αυξάνεται στο ποσό των 5.000.000 (αντί 3.000.000) ευρώ, ενώ ο αριθµός 

του µέσου όρου του προσωπικού παραµένει αµετάβλητος στα 50 άτοµα30. 

7.6. Σηµαντική αλλαγή επήλθε στον τρόπο διανοµής των καθαρών κερδών και 

συγκεκριµένα στον υπολογισµό του πρώτου µερίσµατος. Το πρώτο 

µέρισµα υπολογίζεται πλέον, µε βάση µόνο τις διατάξεις του άρθρου 3 του 

Α.Ν. 148/1967 και συνεπώς, καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του 

άρθρου 45, που προέβλεπε τη διανοµή ως ελάχιστου – υποχρεωτικού, 

µερίσµατος ανερχόµενου σε ποσοστό 6% του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου (άρθρο 45 παρ. 2). 

7.7. Παρασχέθηκε η δυνατότητα στις υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες, κατά 

το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν.3604/2007 (08.08.2007) και για ένα έτος 

(07.08.2008), να εναρµονίσουν το καταστατικό τους προς τις προβλέψεις 

                                                 
30 Η υπέρβαση των δύο εκ των τριών αυτών κριτηρίων, δηµιουργεί υποχρέωση για υπαγωγή της εταιρίας στον 
τακτικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 
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του νέου νόµου, τροποποιώντας το µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, 

λαµβανόµενης µε την απλή (συνήθη) απαρτία και πλειοψηφία31. 

7.8. Με την παράγραφο 12 του άρθρου 79 του Ν.3604/2007, ορίσθηκε ότι 

«φορολογικές διατάξεις που ρυθµίζουν θέµατα διεπόµενα και από τον 

παρόντα νόµο (δηλαδή, το Ν.2190/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το 

Ν.3604/2007), δεν θίγονται»32. 

                                                 
31 Τροποποίηση ή/ και ενσωµάτωση στο καταστατικό δυνητικών ρυθµίσεων σύµφωνα µε το νέο νόµο, µπορεί φυσικά 
να πραγµατοποιηθεί και σε οποιοδήποτε µεταγενέστερο στάδιο (µετά την πάροδο του έτους), υπό τις προβλέψεις 
όµως (αναφορικά µε τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης που θα αποφασίσει σχετικά) 
των γενικών διατάξεων του Ν.2190/1920 (άρθρο 79 παρ. 10). 
32 Με τον τρόπο αυτό, κατέστη για µία ακόµη φορά καταφανέσταστη η αγχώδης ανησυχία της «επίσηµης πολιτείας» 
να εµπλέξει ατυχώς (και συνήθως σε βάρος της ευρυθµίας των συναλλαγών) φορολογικές προβλέψεις στο χώρο του 
εταιρικού δικαίου, ο οποίος θα µπορούσε να διατηρήσει την αυτονοµία του και συνακόλουθα τον κυρίαρχο ρόλο του, 
αποφεύγοντας τη δηµιουργία νοµικών συγχύσεων. Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγµα της διατηρηθείσας (µε την 
εισαγωγή της διάταξης αυτής) αδικαιολόγητης νοµικής σύγχυσης, αναφέρεται η φορολογική διάταξη της 
παραγράφου 4 του άρθρου 79 του Ν.2238/1994, σύµφωνα µε την οποία, η µεταβίβαση των µετοχών (ονοµαστικών 
και ανώνυµων) πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε συµβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο το οποίο απαραιτήτως 
πρέπει να είναι θεωρηµένο από την φορολογική αρχή (οικεία ∆.Ο.Υ.), αλλιώς θεωρείται άκυρη, µη παράγουσα 
οποιοδήποτε έννοµο δικαίωµα υπέρ του αποκτώντος προσώπου (αγοραστή). Αντιθέτως, η παράγραφος 5 του άρθρου 
8 β του Ν.2190/1920, αναγνωρίζει ως έγκυρη και ισχυρή τη µεταβίβαση µετοχών που πραγµατοποιείται µε 
συµφωνία των µερών και απλή παράδοση (σύµφωνα και µε τις προβλέψεις του άρθρου 1034 του αστικού κώδικα). 
Συνακόλουθα, µία «άκυρη» για το φορολογικό νοµοθέτη µεταβίβαση µετοχών, είναι καθόλα έγκυρη υπό το πρίσµα 
τόσο του αστικού όσο και του εµπορικού δικαίου (!!!). 
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8. Με µια µατιά : Οι κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 2190/1920 

όπως εισήχθησαν µε το Ν. 3604/ 2007 

1. Προβλέπεται η σύσταση και µονοπρόσωπης Ανώνυµης Εταιρίας - από 

έναν δηλαδή µόνο ιδρυτή. 

2. Το καταστατικό της Ανώνυµης Εταιρίας µπορεί να µην ρυθµίζει θέµατα, 

που ρυθµίζονται από τον νόµο. 

3. Αναδιατυπώνονται οι διατάξεις για τις προνοµιούχες µετοχές. 

4. Εισάγονται ειδικές ρυθµίσεις για δεσµευµένες µετοχές - µεταβίβαση µετά 

από έγκριση της εταιρίας και εάν δεν δοθεί η έγκριση η εταιρία 

υποχρεούται να τις εξαγοράσει. Οι δεσµεύσεις δεν αφορούν µεταβίβαση 

λόγω θανάτου. 

5. Οι ρυθµίσεις για τις δεσµευµένες µετοχές µπορούν να ισχύσουν και για 

οµολογίες, µετατρέψιµες σε µετοχές ή όχι. 

6. Καταργείται ο έλεγχος (από την αρµόδια εποπτεύουσα αρχή δηλαδή την 

αντίστοιχη ∆ιεύθυνση των κατά τόπους αρµοδίων Νοµαρχιών για τις µη 

εισηγµένες ή τη ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις εισηγµένες) 

νοµιµότητας και περιεχοµένου και ως προς τη σύσταση αλλά και ως προς 

την τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυµης εταιρίας, όταν το 

µετοχικό κεφάλαιο είναι µικρότερο των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000) 

ευρώ. Η κατάργηση του ελέγχου δεν ισχύει για µετατροπές, συγχωνεύσεις 

και διασπάσεις, όπου ο έλεγχος εξακολουθεί να ισχύει. 

7. Σε κάθε τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυµης εταιρίας, το 

κωδικοποιηµένο κείµενο συντάσσεται µε ευθύνη του διοικητικού της 

συµβουλίου και δεν απαιτείται έγκρισή του. 
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8. Ορίζεται προθεσµία για την καταχώρηση των διαφόρων πράξεων και 

στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών που τηρείται στην αρµόδια 

εποπτεύουσα αρχή. 

9. Για ονοµαστικές µετοχές µη εισηγµένες το καταστατικό της ανώνυµης 

εταιρίας µπορεί να προβλέπει ότι δεν εκδίδονται τίτλοι. 

10. Αντί της τριµελούς εκτιµητικής επιτροπής εµπειρογνωµόνων του άρθρου 

9, η εκτίµηση µπορεί να γίνει από δύο ορκωτούς ελεγκτές ή δύο ορκωτούς 

εκτιµητές. 

11. Υπό προϋποθέσεις δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις για την εκτίµηση 

εισφορών (µετοχές, άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιµηθεί 

εντός των προηγούµενων 6 µηνών ή η αποτίµηση έχει περιληφθεί σε 

ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις). 

12. Η απαγόρευση απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από ιδρυτές της 

ανώνυµης εταιρίας, µέλη του διοικητικού συµβουλίου αυτής, µετόχους 

αυτής µε ποσοστό άνω των 5% κ.λπ. εντός δύο ετών από την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου δεν ισχύει για αυξήσεις που γίνονται χωρίς 

καταβολή εισφορών (π.χ κεφαλαιοποιήσεις). Η απόλυτη ακυρότητα της 

απόκτησης γίνεται σχετική. 

13. Για αυξήσεις που γίνονται χωρίς καταβολή εισφορών (π.χ 

κεφαλαιοποιήσεις) δεν απαιτείται πιστοποίηση καταβολής. 

14. Υπό προϋποθέσεις είναι έγκυρη η αύξηση κεφαλαίου ακόµα και αν το 

ποσό της αύξησης δεν κατατεθεί σε λογαριασµό. 

15. Μερική καταβολή δεν επιτρέπεται για εισηγµένες µετοχές. 

16. Η περίοδος µερικής καταβολής µειώνεται από δέκα σε πέντε έτη. 
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17. Αναδιατυπώνονται οι διατάξεις για το δικαίωµα προτίµησης και οι 

διατάξεις για τα stock options, που εντάσσονται στο άρθρο για το 

δικαίωµα προτίµησης. 

18. Για την απόκτηση ιδίων µετοχών απαιτείται απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης της ανώνυµης εταιρίας. Οι ίδιες προϋποθέσεις ισχύουν και για 

απόκτηση µετοχών της µητρικής από θυγατρική. 

19. Καταργούνται οι διατάξεις για την απόκτηση ιδίων µετοχών για στήριξη 

της χρηµατιστηριακής τιµής µετοχής εισηγµένης Ανώνυµης Εταιρίας. 

20. Υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται η χορήγηση δανείων και εγγυήσεων για 

την απόκτηση µετοχών της εταιρίας, αλλά προς διάθεση ποσό πρέπει να 

καλύπτεται µε µη διανεµητέο αποθεµατικό. 

21. Προβλέπεται η έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών. 

22. Καθίσταται δυνατός ο διορισµός νοµικού προσώπου ως µέλους του 

διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας. 

23. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ανώνυµης εταιρίας µπορούν να 

εκλέγονται και µε βάση καταλόγους (κατ’ ουσίαν ψηφοδέλτια). 

24. Αναπλήρωση συµβούλων που παραιτούνται κ.λπ. µπορεί να γίνει και από 

αναπληρωµατικά µέλη εφόσον έχουν εκλεγεί µε βάση τους παραπάνω 

καταλόγους και σχετική πρόβλεψη εµπεριέχεται στο καταστατικό της 

Ανώνυµης Εταιρίας. 

25. Αναπλήρωση παραιτηθέντων κ.λπ. µελών του διοικητικού συµβουλίου δεν 

είναι απαραίτητη εφόσον το προβλέπει το καταστατικό και εφόσον ο 

αριθµός των µελών δεν έχει µειωθεί σε ποσοστό κάτω του 50% των 

εκλεγέντων. 
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26. Ανεξαρτήτως αριθµού αποµενόντων µελών (µετά από παραίτηση κ.λπ.) το 

διοικητικό συµβούλιο µπορεί πάντοτε να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση 

της ανώνυµης εταιρίας προκειµένου να εκλεγεί νέο διοικητικό συµβούλιο. 

27. Καταργείται η υποχρεωτική κατά µήνα συνεδρίαση του διοικητικού 

συµβουλίου. 

28. Επιτρέπεται συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου µε τηλεδιάσκεψη. 

29. Πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή 

πρόσωπο που ορίζει το καταστατικό και όχι απαραίτητα από όλα τα µέλη 

του σώµατος. Αν υπογραφούν από όλα τα µέλη ισχύουν ως απόφαση έστω 

και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση (απόφαση δια περιφοράς). 

30. Το καταστατικό της ανώνυµης εταιρίας µπορεί να ορίζει ότι σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

31. ∆άνεια του νοµικού προσώπου (της ανώνυµης εταιρίας) προς µέλη 

∆ιοικητικού συµβουλίου και πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρία καθώς 

και εταιρίες που ελέγχονται από τα πιο πάνω πρόσωπα είναι απολύτως 

άκυρα. Το καταστατικό µπορεί να επεκτείνει την απαγόρευση και στους 

διευθυντές. Η απαγόρευση ισχύει και για όλες τις συνδεδεµένες εταιρίες. 

32. Η Γενική Συνέλευση της Ανώνυµης Εταιρίας µπορεί να συνεδριάζει και σε 

άλλο δήµο του νοµού της έδρας ή σε όµορο δήµο και για εισηγµένες στην 

περιφέρεια του δήµου που βρίσκεται το ΧΑΑ. 

33. Για τις µη εισηγµένες ανώνυµες εταιρίες, το καταστατικό µπορεί να ορίζει 

ότι η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται σε µία µόνον 

πολιτική εφηµερίδα, ή αποστέλλεται µε δικαστικό επιµελητή ή µε 

συστηµένη επιστολή ή µε e-mail. 
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34. Στις µη εισηγµένες ανώνυµες εταιρίες η Γενική Συνέλευση µπορεί να 

συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη. 

35. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση µε 

ταχυδροµική αποστολή ψηφοδελτίων ή µε ηλεκτρονική συµπλήρωση και 

αποστολή τους. 

36. Η αρχική πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ορίζει απευθείας 

και ηµεροµηνία για την επαναληπτική οπότε δεν απαιτείται νέα 

πρόσκληση. 

37. Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σε εισηγµένες ανώνυµες 

εταιρίες, η απαρτία στην τελευταία (δεύτερη επαναληπτική) Γενική 

Συνέλευση µειώνεται από 1/3 του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου στο 

1/5. 

38. Καταργείται η διάταξη που απαγόρευε να ορίζεται στο καταστατικό 

απαρτία και πλειοψηφία 100%. 

39. Εάν κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης παρίσταται ένας 

µέτοχος, το πρακτικό υπογράφεται και από συµβολαιογράφο (όχι 

απαραίτητα της έδρας της εταιρίας) και δεν είναι αναγκαία η παρουσία 

εκπροσώπου της σχετικής ∆ιεύθυνσης της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής. 

40. Πρακτικό συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης που υπογράφεται από όλους 

τους µετόχους ισχύει ως απόφαση έστω και αν δεν υπήρχε συνεδρίαση 

(υπογραφή δια περιφοράς). 

41. Αναδιατυπώνονται και τροποποιούνται οι διατάξεις για την ακυρότητα 

αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και τα δικαιώµατα της µειοψηφίας. 

Για την άσκηση των δικαιωµάτων της µειοψηφίας δεν είναι αναγκαία η 

κατάθεση των µετοχών. 
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42. Αναδιατυπώνονται σε ξεχωριστά άρθρα οι διατάξεις για τον έλεγχο από 

ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και από «απλούς» ελεγκτές. 

43. Οι «απλοί» ελεγκτές µπορούν να ορισθούν για πέντε συνεχόµενες χρήσεις 

και να επαναδιορισθούν αφού παρέλθουν δύο χρήσεις. 

44. Παρέχεται και στους ορκωτούς δυνατότητα να αποποιηθούν τον ορισµό 

τους εντός πέντε ηµερών. 

45. Εταιρίες µε µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον τριών εκατοµµυρίων 

(3.000.000) ευρώ ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς. 

46. Εταιρίες µε κύκλο εργασιών µέχρι ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ 

µπορούν να µην ελέγχονται. 

47. Τα όρια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς αυξάνονται σε σύνολο 

ισολογισµού δυόµιση εκατοµµύρια (2.500.000) ευρώ και καθαρό κύκλο 

εργασιών πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ (αντί 1.500.000 και 

3.000.000 που ίσχυε πριν). 

48. Καταργείται η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Ανώνυµης Εταιρίας 

και προβλέπεται η λύση του νοµικού προσώπου µε δικαστική απόφαση. 

49. Καταργείται η διαγραφή από το µητρώο σε περίπτωση που η εκκαθάριση 

υπερβεί τα πέντε έτη. 

50. Προβλέπεται η δυνατότητα της µειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των 

µετοχών της από το νοµικό πρόσωπο της ανώνυµης εταιρίας ή την 

πλειοψηφία. Προβλέπεται η δυνατότητα πλειοψηφίας (ποσοστό 

τουλάχιστον 95%) να ζητήσει την εξαγορά των µετοχών της µειοψηφίας. 

51. Προβλέπεται η δυνατότητα µετατροπής ανώνυµης εταιρίας σε οµόρρυθµη 

ή ετερόρρυθµη εταιρία. 
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52. Οι διατάξεις για την εκτίµηση σε περίπτωση συγχώνευσης και διάσπασης 

προσαρµόζονται στις τροποποιήσεις που αφορούν την επιτροπή του 

άρθρου 9. 

53. Σε περίπτωση συγχώνευσης και διάσπασης µεταφέρονται αυτοδίκαια 

στην νέα εταιρία οι διοικητικές άδειες που έχει η απορροφώµενη και η 

διασπώµενη αντίστοιχα, ενώ αν η σχέση ανταλλαγής µετοχών δεν είναι 

δίκαιη δεν ακυρώνεται ο µετασχηµατισµός αλλά οι µέτοχοι που θίγονται 

δικαιούνται αποζηµίωσης. 

54. ∆εν απαιτείται να παρέλθει δίµηνο µεταξύ της δηµοσίευσης του σχεδίου 

σύµβασης συγχώνευσης ή διάσπασης και της Γενικής Συνέλευσης της 

ανώνυµης εταιρίας αλλά πρέπει να τηρηθεί η προθεσµία του ενός µηνός 

για τις αντιρρήσεις των πιστωτών. Αν υπάρχουν αντιρρήσεις η Γενική 

Συνέλευση µπορεί να συνέλθει µόνον µετά την έκδοση της σχετικής 

απόφασης του δικαστηρίου. 

55. Καταργείται το υποχρεωτικό µέρισµα µέχρι ποσοστού 6% του µετοχικού 

κεφαλαίου αλλά διατηρείται το υποχρεωτικό µέρισµα µέχρι ποσοστού 

35% των ετησίων κερδών. 

56. Κέρδη «εις νέον» και αποθεµατικά µπορούν να διανεµηθούν µε απόφαση 

του διοικητικού συµβουλίου εφόσον έχει προηγηθεί εξουσιοδότηση από τη 

Γενική Συνέλευση της Ανώνυµης Εταιρίας. 
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Αντί επιλόγου 

 

Ο Ν. 3604/ 2007, προσπάθησε να συνεισφέρει στην εξέλιξη του θεσµού των 

ανωνύµων εταιριών, έστω και καθυστερηµένα, υιοθετώντας µία νέα φιλοσοφία, 

προς την κατεύθυνση της ελαστικοποίησης των κανόνων λειτουργίας, 

προκειµένου αυτοί να αντανακλούν τις υφιστάµενες δοµικές ιδιαιτερότητες που 

συναρτώνται άµεσα µε τη σύγχρονη επιχειρηµατική δραστηριοποίηση. 

Μόνο ως τυχαία δεν θα µπορούσε να χαρακτηριστεί η ευκρινής κατηγοριοποίηση 

«µικρών» και «µεγάλων» ανωνύµων εταιριών αλλά και η κανονιστική 

διαφοροποίηση εισηγµένων και µη εισηγµένων στο χρηµατιστήριο αξιών, 

ανωνύµων εταιριών. Οµοίως, η απλούστευση του περιεχοµένου του 

καταστατικού αλλά και του συνόλου των διαδικασιών, που αφορούν στη 

συγκρότηση και λήψη αποφάσεων των εταιρικών οργάνων, επιβεβαιώνουν την 

προσπάθεια υιοθέτησης της προαναφεροµένης φιλοσοφίας. 

Αποµένουν να γίνουν πολλά, άλλα εκ των οποίων θα πρέπει να αναµένονται στο 

εγγύς µέλλον και άλλα στο απώτερο. Στο πλαίσιο αυτής της λογικής, η ίδια η 

νοµοπαρασκευαστική επιτροπή επέλεξε ως επίλογο του ενηµερωτικού 

σηµειώµατός της, τη διατύπωση ενός σύντοµου ευχολογίου που καταδεικνύει την 

ανάγκη άµεσης ρυθµιστικής παρέµβασης, αναφορικά µε ορισµένα θέµατα, ή 

καλύτερα, ορισµένες θεµατικές κατηγορίες, µε τις οποίες θα πρέπει άµεσα να 

ασχοληθεί ο έλληνας νοµοθέτης. Συγκεκριµένα, η επιτροπή διατύπωσε τις 

ακόλουθες «ευχές»: 
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(α) Να καταργηθούν όλες οι φορολογικής έµπνευσης διατάξεις σε σχέση µε τη 

µεταβίβαση των µετοχών και τα φορολογικά ζητήµατα να αντιµετωπισθούν 

χωρίς παρεµβάσεις από το εταιρικό δίκαιο. 

(β) Να αναθεωρηθεί το καθεστώς των συγχωνεύσεων µε αναµόρφωση των 

φορολογικών νόµων και ένταξή τους στο δίκαιο των συγχωνεύσεων. 

(γ) Να αναθεωρηθούν οι ποινικές διατάξεις. Η αναθεώρηση αυτή απαιτεί πείρα 

ειδικών στο ποινικό δίκαιο και γνώση των πραγµατικών αναγκών της ποινικής 

καταστολής. 

Το µόνο βέβαιο είναι ότι εφεξής, όσες φορές κάποιος µεγαλοσχήµων 

επιχειρηµατίας, µειδιώντας και υποτιµητικά απευθυνόµενος στον «εταιρικό 

δικηγόρο» θα αναφέρεται µε στοµφώδες ύφος στον «απηρχαιωµένο» νόµο 

2190/1920, που «εξαναγκαστικά» ρυθµίζει τη λειτουργία των επιχειρηµατικών 

του επιλογών, η απάντηση θα είναι απλή: ο νόµος 2190/ 1920 αναµορφώθηκε και 

τροποποιήθηκε ριζικά µε το νόµο 3604/ 2007, λαµβάνοντας υπόψη τις 

απαιτήσεις των καιρών αλλά και τη δυναµική της ανώνυµης εταιρίας. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 189
 8 Αυγούστου 2007

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3604

Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου 
νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» και 
άλλες διατάξεις.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον νόμο που ψήφισε η Βουλή:

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι, αφ’ ενός η τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του κωδικοποιημένου νόμου 
(κ.ν.) 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 37/Α΄) 
και, αφ’ ετέρου, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της 
Οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και 
του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006 για τροπο−
ποίηση της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχε−
τικά με τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη 
διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της (ΕΕ L 
264 της 25.9.2006) και, εν μέρει, της Οδηγίας 2003/58/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 15ης Ιουλίου 2003 για τροποποίηση της Οδηγίας 
68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις 
δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών (ΕΕ L 
221 της 4.9.2003).

2. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 ή στον παρόντα νόμο γί−
νεται αναφορά: α) σε χρηματιστήριο ή β) σε μετοχές ή 
σε άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή 
απλώς εισηγμένες, νοούνται, αντίστοιχα, η οργανωμένη 
ή ρυθμιζόμενη αγορά, όπως ορίζεται στο σημείο 14 της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων (ΕΕ L 145 της 30.4.2004) και οι μετοχές ή οι κι−
νητές αξίες που είναι εισηγμένες για διαπραγμάτευση 
σε οργανωμένη ή ρυθμιζόμενη αγορά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2

Ο κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τροποποιείται και συ−
μπληρώνεται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3

Το άρθρο 1 αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ως 
εξής:

«Άρθρο 1 – Ορισμός ανώνυμης εταιρείας – Αριθμός 
και ευθύνη μετόχων

1. Η ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία 
με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευ−
θύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της.

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

3. Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη 
με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα μόνο 
πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ως μονοπρό−
σωπης ή η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα 
μόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού 
μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 7β.»

Άρθρο 4

1. Στο άρθρο 2 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Περιεχό−
μενο του καταστατικού».

2. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 2 προστίθεται 
παράγραφος 1α ως εξής:

«1α. Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει δι−
ατάξεις, έστω και εάν αναφέρονται στα θέματα της 
παραγράφου 1, εφόσον αποτελούν απλώς επανάληψη 
ισχυουσών διατάξεων του νόμου, εκτός αν εισάγεται 
επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές.»

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 προστίθεται 
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση 
της ζημίας που υπέστη η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρί−
τοι, μέτοχοι ή μη, από τυχόν παράλειψη υποχρεωτικής 
διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες 
που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή πε−
ριλήφθηκαν στο καταστατικό, από τη μη τήρηση των 
διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την καταβολή 
των εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της 
ακυρότητας της εταιρείας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να 
γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η αξίωση απο−
ζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται 
μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ίδρυση 
της εταιρείας.»
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Άρθρο 5

1. Στο άρθρο 3 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Προνο−
μιούχες και δεσμευμένες μετοχές».

2. Οι παράγραφοι 1 έως 5 του άρθρου 3 αντικαθίστα−
νται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται να ορίζεται με διατάξεις του κατα−
στατικού προνόμιο υπέρ μετοχών. Το προνόμιο αυτό 
συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις 
κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος, σύμφωνα 
με τις ειδικότερες διατάξεις του καταστατικού, και στην 
προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κα−
τόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το 
προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συ−
μπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ 
το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Ομοίως, 
επιτρέπεται να ορίζεται ότι σε περίπτωση μη διανομής 
μερίσματος σε μια ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο 
υπέρ των μετοχών αφορά στην προνομιακή καταβολή 
μερισμάτων και για τις χρήσεις 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, περιλαμβανομέ−
νης της απόληψης ορισμένου τόκου ή της συμμετοχής, 
κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από ορισμένη εταιρική 
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 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που καθορίζεται κατά 
την έκδοσή τους. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προ−
νομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του 
άρθρου 44α. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς 
έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα.

3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν 
και ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές. Η μετατροπή 
γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
καταστατικού είτε με άσκηση σχετικού δικαιώματος του 
μετόχου. Οι όροι και οι προθεσμίες της μετατροπής 
ορίζονται στο καταστατικό. Το δικαίωμα της μετατρο−
πής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικά με 
δήλωσή του προς την εταιρεία και η μετατροπή ισχύει 
από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός εάν το κατα−
στατικό προβλέπει άλλο χρονικό σημείο.

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.

5. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την 
εταιρεία επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση, η οποία 
λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνο−
μιούχων μετόχων στους οποίους αφορά το προνόμιο, 
με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπού−
μενου 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, εφαρ−
μόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γενική συνέλευση 
των μετόχων διατάξεις. Για τη μετατροπή, σε κοινές, 
των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί 
ως μετατρέψιμες κατά την παράγραφο 3, απαιτείται, 

εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων 
του πρώτου εδαφίου και απόφαση της γενικής συνέ−
λευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η 
οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. 
Οι γενικές αυτές συνελεύσεις των μετόχων, που κατέ−
χουν προνομιούχες και κοινές μετοχές, ευρίσκονται σε 
απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα για τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις παραγράφους 3 
και 4 του άρθρου 29.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 3 προ−
στίθενται εδάφια ως εξής:

«Με εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου, 
το καταστατικό μπορεί να ορίσει και άλλες μορφές 
περιορισμών στη μεταβίβαση των ονομαστικών μετο−
χών, 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, εάν ο μέτοχος επιθυμεί 
τη μεταβίβασή τους. Το καταστατικό πρέπει να ορίζει 
τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία, εντός της 
οποίας η εταιρεία εγκρίνει τη μεταβίβαση ή προβαίνει 
στην υπόδειξη αγοραστή. Αν παρέλθει η προθεσμία 
αυτή, η μεταβίβαση των μετοχών είναι ελεύθερη. Οι πε−
ριορισμοί της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται 
να καθιστούν τη μεταβίβαση αδύνατη. Μεταβιβάσεις 
κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού είναι 
άκυρες.»

4. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 3 προστίθενται 
παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

«8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι στις περι−
πτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, εάν η εταιρεία 
αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν 
δίνει απάντηση στο μέτοχο εντός της προβλεπόμενης 
από το καταστατικό προθεσμίας, υποχρεούται, μετά 
από αίτηση του μετόχου και εντός τριών (3) μηνών από 
την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις μετοχές σύμφω−
να με το άρθρο 49α του παρόντος νόμου. Η προθεσμία 
της παραγράφου 3 του άρθρου 49α αρχίζει από τη λήξη 
της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου.

9. 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 πε−
ριορισμών που προβλέπονται από το καταστατικό και 
αφορούν στη μεταβίβαση των μετοχών. Μεταβιβάσεις 
ομολογιών κατά παράβαση των περιορισμών αυτών 
είναι άκυρες.»

Άρθρο 6

1. Στο άρθρο 4 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Ίδρυση 
εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και μείωση 
κεφαλαίου».

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 αντικαθίστα−
νται, αντίστοιχα, ως εξής:

«1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά το νόμο εκάστοτε 
αρμόδια Αρχή υποχρεούνται να εγκρίνουν με απόφασή 
τους τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας και το καταστα−
τικό της, εφόσον αυτό έχει καταρτισθεί με δημόσιο 
έγγραφο και έχουν τηρηθεί οι σχετικές διατάξεις.

2. Το καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της 
γενικής συνέλευσης που εγκρίνεται από τον Υπουργό 
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Ανάπτυξης ή την κατά το νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή, 
που ελέγχουν μόνο την τήρηση του νόμου. Για την τρο−
ποποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο 
έγγραφο. Ολόκληρο το κείμενο του νέου καταστατικού, 
όπως διαμορφώνεται μετά από κάθε τροποποίησή του 
σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 7β του πα−
ρόντος νόμου, μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του 
διοικητικού συμβουλίου, χωρίς απόφαση της γενικής 
συνέλευσης και έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Για τη 
σύνταξη του νέου κειμένου του καταστατικού δεν απαι−
τείται δημόσιο έγγραφο.»

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 προστίθενται 
παράγραφοι 2α και 2β ως εξής:

«2α. Αν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπερ−
βαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) 
ευρώ, δεν ασκείται έλεγχος νομιμότητας της σύστα−
σης της εταιρείας, καθώς και της τροποποίησης του 
καταστατικού της, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 
2 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυτές οι 
καταχωρίσεις στο Μητρώο γίνονται μετά από τυπικό 
έλεγχο των υποβαλλόμενων εγγράφων, χωρίς έκδοση 
διοικητικής εγκριτικής απόφασης. Εξαιρούνται από την 
εφαρμογή της παρούσας παραγράφου οι εταιρείες της 
παραγράφου 8 του άρθρου 7β και οι αθλητικές ανώ−
νυμες εταιρείες.

2β. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε 
μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, όπου απαι−
τείται έγκριση από την αρμόδια Αρχή.»

4. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 4 αντικαθίστα−
νται ως εξής:

«3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέ−
λευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, 
να ορίζουν το σκοπό της μείωσης αυτής, καθώς και τον 
τρόπο πραγματοποίησής της.

4. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το 
αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό της εταιρεί−
ας, με ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, εκτός 
εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποί−
ων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα 
σύμφωνα με το άρθρο 7β της απόφασης για τη μείωση 
ή ενδεχομένως της σχετικής εγκριτικής διοικητικής πρά−
ξης και είναι ληξιπρόθεσμες ή, σε περίπτωση που δεν 
είναι ληξιπρόθεσμες, εφόσον λάβουν επαρκείς ασφάλει−
ες, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ασφαλειών που έχουν 
ήδη λάβει, καθώς και της εταιρικής περιουσίας που θα 
απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης. Οι 
δανειστές αυτοί μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία 
αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω 
καταβολών εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από 
την παραπάνω δημοσιότητα. Επί του βασίμου των αντιρ−
ρήσεων κρίνει το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της 
εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο−
σίας, μετά από αίτηση της εταιρείας. Εάν υποβληθούν 
αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται 
μία απόφαση ως προς όλες. Εάν οι δανειστές αποδεί−
ξουν ότι η μείωση θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση 
των απαιτήσεών τους και ότι δεν διαθέτουν επαρκείς 
ασφάλειες, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των 
αποδεσμευόμενων με τη μείωση ποσών μόνο υπό τον 
όρο της εξόφλησης των απαιτήσεων αυτών, εάν είναι 
ληξιπρόθεσμες ή της παροχής επαρκών ασφαλειών. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και όταν η μείωση 

του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των 
μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος 
και μη καταβληθέντος κεφαλαίου.»

Άρθρο 7

1. Στο άρθρο 4α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Κήρυξη 
της ακυρότητας της εταιρείας».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4α αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφα−
ση μόνο εάν: α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των περι−
πτώσεων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, της 
παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 8, β) ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται 
στη δημόσια τάξη και γ) ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι 
ιδρυτές δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία κατά 
την υπογραφή της εταιρικής σύμβασης.»

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4α προστίθεται 
παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Οι λόγοι ακυρότητας των περιπτώσεων α΄ και β΄ 
της παραγράφου 1 θεραπεύονται εάν, μέχρι τη συζήτηση 
της αγωγής, το καταστατικό τροποποιηθεί, ώστε να 
μην υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας που αναφέ−
ρεται στην αγωγή. Το δικαστήριο που εκδικάζει αγωγή 
για κήρυξη της ακυρότητας μπορεί να χορηγήσει στην 
εταιρεία εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των τριών 
(3) μηνών, με σκοπό να ληφθεί η απόφαση της τροπο−
ποίησης του καταστατικού και ενδεχομένως να υπο−
βληθεί στην αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 4. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη 
μήνα. Για το διάστημα που μεσολαβεί το δικαστήριο 
μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα.»

4. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 4α προστίθεται 
παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Η αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας ασκείται εντός 
διετίας από την καταχώριση της εταιρείας στο Μητρώο. 
Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, η άσκηση της 
αγωγής δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.»

Άρθρο 8

1. Στο άρθρο 7α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πράξεις 
και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα».

2. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 7α αντικαθίστανται ως εξής:

«α. Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών και 
το καταστατικό, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκη−
σης, όπου απαιτείται.

β. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, 
με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτεί−
ται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστα−
τικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις.»

3. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7α 
καταργείται.

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 7α, προ−
στίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται 
εντός της επόμενης χρήσεως με τη λογιστική κατάστα−
ση των εργασιών του υποκαταστήματος.»

5. Στις περιπτώσεις ζ΄ και ε΄ των παραγράφων 2 και 3, 
αντίστοιχα, του άρθρου 7α, οι φράσεις: «νόμιμοι εκπρό−
σωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υπο−
καταστήματος» αντικαθίστανται με τη φράση: «μόνιμοι 
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εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του 
υποκαταστήματος».

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7α καταργείται.

Άρθρο 9

1. Στο άρθρο 7β προστίθεται τίτλος ως εξής: «Τρόπος 
πραγματοποίησης της δημοσιότητας».

2. Τα εδάφια δεύτερο και τρίτο της περίπτωσης α΄ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 7β αντικαθίστανται ως 
εξής:

«Στην περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 4, 
η καταχώριση γίνεται αυθημερόν, εκτός εάν η αίτηση 
καταχώρισης δεν είναι ακριβής και πλήρης ως προς το 
περιεχόμενό της και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογη−
τικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η καταχώριση πρέπει 
να γίνεται εντός μηνός από την υποβολή εκ μέρους της 
εταιρείας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων 
στην αρμόδια διοικητική Αρχή και επί εταιρειών με ει−
σηγμένες μετοχές εντός δεκαπέντε (15) ημερών.»

3. Οι παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 7β αντικαθί−
στανται ως εξής:

«10. Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την 
καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών 
της ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη 
διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και 
την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται.

11. Η τροποποίηση καταστατικού συντελείται με την 
καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών 
της σχετικής απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργά−
νου μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, 
και, όπου απαιτείται, τη διοικητική απόφαση για την 
έγκριση της τροποποίησης. Το νέο κείμενο του κατα−
στατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο 
του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή 
του.»

Άρθρο 10

Το άρθρο 7γ αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7γ – Στοιχεία εντύπων της εταιρείας
1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περι−

λαμβανομένων των επιστολών και των εγγράφων πα−
ραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής 
ενδείξεις: α. Το Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών, όπου έχει 
εγγραφεί η εταιρεία. β. Τον αριθμό μητρώου της εται−
ρείας. γ. Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, 
την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται 
σε εκκαθάριση.

2. Αν στα έγγραφα της προηγούμενης παραγράφου 
γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει να 
αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κε−
φάλαιο.

3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να πε−
ριλαμβάνουν τις ενδείξεις της παραγράφου 1. Αν γίνεται 
μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 
2.»

Άρθρο 11

1. Στο άρθρο 8 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Κεφάλαιο 
της ανώνυμης εταιρείας».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρείας καλύπτεται, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό, από έναν 

ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται, κατά τη 
σύσταση της εταιρείας, στο σύνολό του ή εν μέρει. Στη 
δεύτερη περίπτωση, το μέρος που καταβάλλεται κατά 
τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστον 
ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου.»

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«6. Το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί πέρα 
από το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 
2, εκτός αν η απόφαση για τη μείωση προβλέπει την 
ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως 
το κατώτατο όριο ή τη μετατροπή της εταιρείας σε 
εταιρεία με άλλη νομική μορφή.»

Άρθρο 12

Στο άρθρο 8α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8α – Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών 
Αξιών

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

Άρθρο 13

Στο άρθρο 8β προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8β – Μετοχικοί τίτλοι – Μεταβίβαση των με−
τοχών

1. Οι μετοχές μπορούν να είναι ονομαστικές ή ανώνυ−
μες, όπως ορίζεται στο καταστατικό.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋ−
λοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στην πα−
ράγραφο 4, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και 
να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι 
τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν 
έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε 
μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει 
τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν 
μικρότερο αριθμό μετοχών.

3. Μέχρι την έκδοση οριστικών μετοχικών τίτλων 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, η εταιρεία μπορεί να 
εκδώσει προσωρινούς τίτλους.

4. Εάν η εταιρεία έχει ονομαστικές μετοχές μη ει−
σηγμένες σε χρηματιστήριο, το καταστατικό μπορεί 
να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωσή της να 
εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή το 
καταστατικό ορίζει τον τρόπο απόδειξης της μετοχικής 
ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα εκ 
των μετοχών. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετικό 
όρο, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που 
δεν εκδίδονται μετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της μετο−
χικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλί−
ου που τηρείται κατά την παράγραφο 6 ή τους τυχόν 
εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν παρίσταται 
ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος.

5. Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις που διέπουν τη μεταβίβαση κινητών 
πραγμάτων.
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6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται 
με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας, η οποία 
χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα 
μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυ−
τών. Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος 
ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του υπάρχοντος 
τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και 
η εταιρική επωνυμία ή τα ονοματεπώνυμα με την έδρα 
και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το επάγγελμα και την 
εθνικότητα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. 
Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο 
του πρώτου εδαφίου. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας 
θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.

7. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη 
μορφή γίνεται με σχετική καταχώριση στο μητρώο όπου 
τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονο−
μαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των 
κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας εταιρίας 
ως μέτοχος.»

Άρθρο 14

1. Στο άρθρο 9 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αποτί−
μηση των εταιρικών εισφορών».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιου−
σιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν η 
πραγματική και νομική κατάσταση αυτών και τα τυχόν 
βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η τιμή 
και οι τίτλοι κτήσης, η εμπορικότητα της περιοχής, οι 
προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγματικές τρέχουσες τιμές, 
οι άδειες οικοδομής και αντίστοιχη τεχνοοικονομική 
έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, 
μεταφορικών μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η 
αξία κτήσης, ο βαθμός χρησιμοποίησης, συντήρησης 
και εμπορευσιμότητάς τους, η ενδεχόμενη τεχνολο−
γική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή 
παρεμφερή πάγια στοιχεία.»

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Η εκτίμηση που γίνεται κατά το παρόν άρθρο μπο−
ρεί, με επιλογή των ιδρυτών κατά το στάδιο της ίδρυσης 
ή, στη συνέχεια, του διοικητικού συμβουλίου, να γίνει 
με δαπάνες της εταιρείας και χωρίς παρέμβαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Αρχής από δύο 
ορκωτούς ελεγκτές−λογιστές ή, κατά περίπτωση, από δύο 
εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. Για τους ορ−
κωτούς ελεγκτές−λογιστές και για την εταιρεία ορκωτών 
ελεγκτών−λογιστών, της οποίας είναι μέλη, δεν πρέπει 
να συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέ−
κλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα 
αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να έχουν αναλάβει 
τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την τελευταία 
τριετία. Αυτοί που διενεργούν την εκτίμηση εφαρμόζουν, 
ως προς την εκτίμηση και το περιεχόμενο της σχετικής 
έκθεσης, τις διατάξεις της παραγράφου 2.»

Άρθρο 15

Μετά το άρθρο 9 προστίθεται νέο άρθρο 9α ως 
εξής:

«Άρθρο 9α – Δυνατότητα μη αποτίμησης των εταιρι−
κών εισφορών

1. Η εταιρεία μπορεί να μην εφαρμόσει το άρθρο 9 
όταν, σύμφωνα με το καταστατικό ή την απόφαση του 
εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση κεφα−
λαίου, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι κινητές 
αξίες ή μέσα χρηματαγοράς κατά την έννοια των ση−
μείων 18 και 19 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της 
Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγο−
ρές χρηματοπιστωτικών μέσων (ΕΕ L 321 της 31.12.2003), 
αντίστοιχα, με τους ακόλουθους όρους:

α) Οι κινητές αξίες ή τα μέσα χρηματαγοράς αποτι−
μούνται στη μέση σταθμισμένη τιμή, στην οποία αποτέ−
λεσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο 
κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία 
πραγματοποίησης της σχετικής εισφοράς.

β) Όταν η τιμή της προηγούμενης περίπτωσης έχει 
επηρεασθεί από εξαιρετικές περιστάσεις που μπορούν 
να μεταβάλουν αισθητά την αξία των παραπάνω περι−
ουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία πραγματο−
ποίησης της εισφοράς, όπως μεταξύ άλλων σε περι−
πτώσεις που η αγορά τέτοιων κινητών αξιών ή μέσων 
χρηματαγοράς έχει παύσει να έχει ρευστότητα, η αξία 
πρέπει να αναπροσαρμόζεται με πρωτοβουλία και ευθύ−
νη του διοικητικού συμβουλίου. Για την αναπροσαρμογή 
της ανωτέρω αξίας γίνεται αποτίμηση σύμφωνα με το 
άρθρο 9. Ο μέτοχος που εισέφερε τα παραπάνω περι−
ουσιακά στοιχεία υποχρεούται να καταβάλει αμέσως 
οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά σε μετρητά, διαφoρε−
τικά θεωρείται ότι δεν κατέβαλε την εισφορά του.

2. Η εταιρεία μπορεί να μην εφαρμόσει το άρθρο 
9, όταν, σύμφωνα με το καταστατικό ή την απόφαση 
του εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του 
κεφαλαίου, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι 
περιουσιακά στοιχεία διαφορετικά από τις κινητές αξί−
ες ή τα μέσα χρηματαγοράς της παραγράφου 1, τα 
οποία έχουν ήδη αποτελέσει αντικείμενο αποτίμησης 
για την εύλογη αξία τους από αναγνωρισμένο ανεξάρ−
τητο εμπειρογνώμονα και πληρούνται οι ακόλουθες 
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 πραγ−
ματοποίησης της σχετικής εισφοράς,

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,

γ) όταν συντρέχουν νέες περιστάσεις που μπορούν 
να μεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία των παρα−
πάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία 
πραγματοποίησης της εισφοράς τους, η αξία πρέπει 
να αναπροσαρμόζεται με πρωτοβουλία και ευθύνη του 
διοικητικού συμβουλίου. Για την αναπροσαρμογή της 
αξίας γίνεται αποτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 9. Αν 
δεν γίνει η αναπροσαρμογή αυτή, ένας ή περισσότεροι 
μέτοχοι που κατέχουν συνολικά ποσοστό τουλάχιστον 
πέντε τοις εκατό (5%) του καλυφθέντος κεφαλαίου της 
εταιρείας κατά την ημέρα που λαμβάνεται η απόφα−
ση για την αύξηση του κεφαλαίου, μπορούν να ζητή−
σουν αποτίμηση σύμφωνα με το άρθρο 9. Οι μέτοχοι 
αυτοί μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους μέχρι 
την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς σε 
είδος, υπό τον όρο ότι, κατά την ημερομηνία υποβολής 
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του αιτήματος, εξακολουθούν να κατέχουν συνολικά 
ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του κα−
λυφθέντος κεφαλαίου της εταιρείας, όπως αυτό είχε 
διαμορφωθεί κατά την ημέρα που ελήφθη η απόφαση 
για αύξηση του κεφαλαίου. Ο μέτοχος που εισέφερε τα 
παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι υποχρεωμένος 
να καταβάλει αμέσως οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά 
σε μετρητά, διαφορετικά θεωρείται ότι δεν κατέβαλε 
την εισφορά του.

3. Η εταιρεία μπορεί να μην εφαρμόσει το άρθρο 
9 όταν, σύμφωνα με το καταστατικό ή την απόφαση 
του εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του 
κεφαλαίου, αντικείμενο της εισφοράς σε είδος είναι 
περιουσιακά 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 υποχρεωτικούς λογαριασμούς του προηγούμενου 
οικονομικού έτους, εφόσον οι λογαριασμοί αυτοί απο−
τέλεσαν αντικείμενο ελέγχου σύμφωνα με την Οδηγία 
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 17ης Μαΐου 2006, για τους υποχρεωτικούς 
ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαρι−
ασμών (ΕΕ L 157 της 9.6.2006). Εάν συντρέχουν νέες 
περιστάσεις που μπορούν να μεταβάλουν αισθητά την 
εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων 
κατά την ημερομηνία πραγματοποίησης της εισφοράς 
τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της 
παραγράφου 2.

4. Όταν, κατά τις προηγούμενες παραγράφους, πραγ−
ματοποιούνται εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίμηση 
σύμφωνα με το άρθρο 9, εκτός από τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόμου, και 
εντός μηνός από την ημερομηνία πραγματοποίησης της 
εισφοράς σε είδος, δημοσιεύεται, κατά το άρθρο 7β, δή−
λωση 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 αντιστοι−

χεί τουλάχιστον στον αριθμό, την ονομαστική αξία και, 
ενδεχομένως, 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 13 με εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίμηση 
σύμφωνα με το άρθρο 9, δημοσιεύεται κατά το άρθρο 
7β ανακοίνωση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, κατά 
την οποία ελήφθη η απόφαση για την αύξηση του κε−
φαλαίου και τις πληροφορίες της παραγράφου 4 του 
παρόντος άρθρου, προτού πραγματοποιηθεί η εισφορά. 
Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου περιορίζεται στη δήλωση ότι δεν 
έχουν συντρέξει νέες περιστάσεις μετά τη δημοσίευση 
της ανωτέρω ανακοίνωσης.»

Άρθρο 16

1. Στο άρθρο 10 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Μεταγε−
νέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 10 προ−
στίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν λαμβά−
νονται υπ’ όψιν αυξήσεις κεφαλαίου που έγιναν χωρίς 
καταβολή νέων εισφορών.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην 
προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυ−
ρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και 
αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην 
εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Η έκ−
θεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημο−
σιότητας του άρθρου 7β. Εν προκειμένω εφαρμόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9α.»

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. 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 εποπτεύ−
ονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις 
που πραγματοποιούνται σε χρηματιστήριο.»

5. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 10 προστίθεται 
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Την ακυρότητα της παραγράφου 1 μπορεί να επι−
καλεσθεί όποιος έχει έννομο συμφέρον. Επίκληση της 
ακυρότητας δεν είναι επιτρεπτή μετά παρέλευση διε−
τίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το 
οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1.»

Άρθρο 17

Στο άρθρο 11 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11 – Προθεσμίες καταβολής και πιστοποίησης 
της καταβολής του κεφαλαίου

1. Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της 
ανώνυμης εταιρείας το διοικητικό συμβούλιο υποχρε−
ούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, με θέμα ημερήσιας 
διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του 
αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ορίζεται από το κα−
ταστατικό.

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφα−
λαίου η πιστοποίηση της καταβολής ή μη αυτού κατά 
την προηγούμενη παράγραφο πρέπει να γίνεται εντός 
προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας 
καταβολής του ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση κα−
ταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν 
γίνεται με νέες εισφορές.

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαί−
ου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη σχετική από−
φαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών 
από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.

4. Σε περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κε−
φαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του 
σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, 
η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου 
κατά την παράγραφο 3 αρχίζει από την ημέρα λήψης 
της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των 
μετόχων και μπορεί να παραταθεί από το διοικητικό 
συμβούλιο για έναν (1) μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία 
δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο 
Μητρώο.
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5. Εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της προθε−
σμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται 
να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρμόδια 
Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης 
του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή 
του κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό 
συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο 
στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση 
του καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον 
τρόπο αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της 
οποίας έληξε η προθεσμία καταβολής. Η παράβαση 
της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του 
άρθρου 58α του παρόντος. Η απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότη−
τας του άρθρου 7β.

6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού 
μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς 
και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντι−
κή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιού−
νται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό 
της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό 
ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την 
επιφύλαξη του άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε 
λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύ−
εται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε 
εκ των υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι 
δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για τα 
γεγονότα του προηγούμενου εδαφίου γίνεται σχετική 
αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για 
την πιστοποίηση της καταβολής. Τα εδάφια δεύτερο και 
τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε 
εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο.»

Άρθρο 18

1. Στο άρθρο 12 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Μερική 
καταβολή κεφαλαίου».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου δεν επι−
τρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος, καθώς και 
επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστή−
ριο.»

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 
αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Ο χρόνος, κατά τον οποίο η αξία μετοχής μπορεί 
να παραμένει εν μέρει μόνο καταβεβλημένη, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη.»

Άρθρο 19

1. Στο άρθρο 13 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου – δικαίωμα προτίμησης – πα−
ροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών».

2. Τα επόμενα του πρώτου εδάφια της παραγράφου 
5 του άρθρου 13 καταργούνται.

3. Οι παράγραφοι 6 έως και 9 του άρθρου 13 αντι−
καθίστανται και προστίθενται μετά την παράγραφο 9 
παράγραφοι 10 έως και 14, ως εξής:

«6. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κε−
φαλαίου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του 
άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31, μπορεί 
να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να αποφα−
σίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή 
και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, 

σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης 
τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική 
συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα 
(1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβο−
λής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 αρχίζει από τη 
λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με 
την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή 
και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά 
περίπτωση.

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφα−
λαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση 
ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, 
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο 
κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων 
κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετο−
χή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το κατα−
στατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης 
και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή 
έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε 
μετοχές. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει 
ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσό−
τερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου 
ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος 
της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι 
δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο 
από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το 
δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των 
άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαι−
ώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία 
ανήκουν οι νέες μετοχές.

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προ−
θεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που 
αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επι−
φύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφα−
λαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11, δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση 
της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία 
για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρ−
χίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού 
συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης 
των νέων μετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και 
του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 7 του παρόντος 
άρθρου, 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) ημε−
ρών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την 
οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατη−
γορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. Μετά το 
τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν 
αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από 
το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή 
όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμε−
νοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο 
της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την 
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία 
αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει με απόφασή του 
το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που 
προβλέπονται από το άρθρο 11.

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος 
προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και 
η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό 
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το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας 
στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορι−
σμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στο 
καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δημο−
σιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η πρό−
σκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης 
του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπο−
ρούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση 
παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του 
μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθε−
σμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος 
προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από 
αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η 
δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικαταστα−
θεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι 
μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους.

10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβά−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 
4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 
31, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα 
προτίμησης της παραγράφου 7. Για να ληφθεί η από−
φαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να 
υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην 
οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιο−
ρισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και 
στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για 
την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της γενικής 
συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότη−
τας του άρθρου 7β. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το 
δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας 
παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πι−
στωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους 
προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους 
σύμφωνα με την παράγραφο 7. Επίσης, δεν υπάρχει 
αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύ−
ξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσω−
πικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 
30/1988 (ΦΕΚ 13 Α΄).

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με ει−
σφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με εισφορές σε εί−
δος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που 
αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που 
εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με 
εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δι−
καιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των 
εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση 
είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής 
στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν 
στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού 
κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει 
σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει 
αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α πριν από τη 
λήψη της σχετικής απόφασης.

12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, 
κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά στην 
αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προ−
βλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 σχετικά με την 
παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για την αύ−
ξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση 
της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων 
τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν 
θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η 

αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες 
μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν 
τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατε−
θούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας 
σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, 
ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής 
της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση 
των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνε−
ται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας 
και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 
3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31. Για τη σύ−
γκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε 
αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης 
αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση 
των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετι−
κές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

13. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβά−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 
4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31, 
μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό της 
εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εται−
ρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 
42ε, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) από−
κτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, 
περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας του άρθρου 7β. Ως δικαιούχοι μπορούν 
να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία 
υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των 
μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο 
(1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την 
ημερομηνία της απόφασης της γενικής συνέλευσης. Η 
απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για 
την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εται−
ρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου 
ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει 
αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16. Σε κάθε περίπτωση, 
η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον 
ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν 
ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παρα−
πάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των 
μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις 
κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο προσδιορισμού της 
τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 
2 του άρθρου 14 του παρόντος νόμου, τη διάρκεια του 
προγράμματος, καθώς 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 αυτών, ο τρόπος άσκη−
σης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος 
του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό 
συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, 
εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά 
τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών 
και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο κατ’ ανώτατο όριο, πα−
ραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει 
και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, 
αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και 
πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής 
του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά ημερολο−
γιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο 
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άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου 
δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν 
εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του 
παρόντος άρθρου. Tο διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται 
κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός 
της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα 
ανωτέρω οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφασή του, 
το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι 
ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως 
προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις 
διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.

14. Η γενική συνέλευση, με απόφασή της που λαμβά−
νεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 
4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 
31 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 7β, μπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό 
συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας 
ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνοντας 
όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότη−
ση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική 
συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής 
και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του διοικητικού 
συμβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 
Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνεται υπό 
τους όρους της παραγράφου 1 και με τους περιορισμούς 
της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 20

1. Στο άρθρο 13α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Δυνα−
τότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 13α αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, 
το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να προσαρμόσει, με 
την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, 
σύμφωνα με το άρθρο 11, το άρθρο του καταστατικού 
περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το 
ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική 
κάλυψη.»

Άρθρο 21

Στο άρθρο 16 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 16 – Ίδιες μετοχές
1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης 

των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση και των 
διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α΄), όπως εκά−
στοτε ισχύει, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με πρόσωπο 
το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό 
της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο όμως μετά 
από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων 
αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθμό μετοχών 
που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την 
οποία χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, σε πε−
ρίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα 
και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης.

2. Οι αποκτήσεις της προηγούμενης παραγράφου γί−
νονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλί−
ου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, 
συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε 
αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και 
των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο 
ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της 
εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέ−
κατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

β) η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των 
μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η 
εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέ−
κτησε 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 άρθρου 44α,

γ) η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που 
έχουν εξοφληθεί πλήρως.

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 δεν εφαρμόζεται 
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 
προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή σύμφωνα 
με την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε. Η διανομή των 
μετοχών του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιεί−
ται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 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 από−

φασης για μείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξα−
γοράς μετοχών,

β) στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική 
μεταβίβαση περιουσίας,

γ) στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν 
αποκτηθεί από χαριστική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από 
τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργανισμούς ως προ−
μήθεια 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, 
κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 4 του άρθρου 75, αλλαγής του σκοπού 
ή της μορφής της εταιρείας, μεταφοράς της έδρας στο 
εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη μεταβίβαση των 
μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με 
σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας 
από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο,

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 
άρθρου 44α.

5. Οι μετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β΄ 
έως ε΄, που αναφέρονται στην παράγραφο 4, πρέπει 
να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας τριών (3) ετών το 
αργότερο από το χρόνο της απόκτησής τους, εκτός 
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αν η ονομαστική αξία των μετοχών αυτών, συμπερι−
λαμβανομένων των μετοχών που η εταιρεία μπορεί να 
έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο 
όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δεν υπερβαίνει 
το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου.

6. Οι μετοχές που δεν μεταβιβάζονται στην προθε−
σμία που ορίζεται στην παράγραφο 5 ακυρώνονται. Η 
ακύρωση αυτή γίνεται με μείωση του κεφαλαίου κατά 
το αντίστοιχο ποσό, με απόφαση της γενικής συνέλευ−
σης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 
31. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής 
επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 51 σε 
κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου της 
εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) 
ευρώ, με εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 
63δ. Η μεταβίβαση 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 
διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να 
μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός (1) έτους από 
το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην 
προθεσμία αυτή, ακυρώνονται, με αντίστοιχη μείωση 
του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6. Σε 
περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλ−
λεται σε κάθε υπαίτιο μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρείας πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) 
ευρώ, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο 6.

8. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων μετοχών είτε 
άμεσα από την ίδια είτε μέσω προσώπου που ενεργεί 
στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, επιφέρει την 
αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις 
μετοχές αυτές και ισχύουν ειδικότερα τα ακόλουθα:

α) Αναστέλλονται τα δικαιώματα παράστασης στη 
γενική συνέλευση και ψήφου. Οι μετοχές αυτές δεν 
υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας.

β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές 
πρoσαυξάνουν το μέρισμα των λοιπών μετόχων.

γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα 
προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν 
ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των λοιπών με−
τόχων, εκτός εάν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση 
αποφασίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή 
μερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό 
της εταιρείας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιεί−
ται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμε−
τέχουν στην αύξηση αυτή.

δ) Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό 
του ισολογισμού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται 
από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κανόνες, η εται−
ρεία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί, για όσο 
χρονικό διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές, αποθε−
ματικό ισόποσο με την αξία κτήσης τους. Το αποθεμα−
τικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλειόμενης 
χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούμενο ποσό 
για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και δεν 
επιτρέπεται να διανεμηθεί.

9. 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 αντι−
προσωπεύουν,

γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή 
αιτία, η αξία των μετοχών,

δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού 
αριθμού των μετοχών που κατέχονται από την εταιρεία, 
καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσω−
πεύουν.»

Άρθρο 22

Μετά το άρθρο 16 προστίθεται νέο άρθρο 16α, ως 
εξής:

«Άρθρο 16α – Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση 
ίδιων μετοχών

1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, 
να προβαίνει σε προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να 
παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών 
της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) Οι ανωτέρω συναλλαγές πραγματοποιούνται με 
ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου με εύλογους όρους 
αγοράς, ιδίως όσον αφορά τους τόκους που εισπράτ−
τει η εταιρεία και τις εγγυήσεις που λαμβάνει προς 
εξασφάλιση των απαιτήσεών της. Η φερεγγυότητα του 
τρίτου ή, σε περίπτωση πολυμερών συναλλαγών, κάθε 
αντισυμβαλλομένου, πρέπει να ερευνάται με την προ−
σήκουσα επιμέλεια.

β) Οι ανωτέρω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγ−
ματοποιηθούν, από τη γενική συνέλευση σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγρα−
φο 2 του άρθρου 31, εκτός εάν το καταστατικό προβλέ−
πει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Το 
διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση 
γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι της 
συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για 
την εταιρεία, οι όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που 
αυτή εμπεριέχει για τη ρευστότητα και τη φερεγγυό−
τητα της εταιρείας και η τιμή στην οποία ο τρίτος θα 
αποκτήσει τις μετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη 
δημοσιότητα του άρθρου 7β.

γ) Η συνολική χρηματοδοτική συνδρομή που παρέχε−
ται σε τρίτους σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων 
σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 
του άρθρου 44α. Για τον υπολογισμό του ποσού αυτού 
συνυπολογίζεται κάθε μείωση των ιδίων κεφαλαίων που 
ενδέχεται να έχει προκύψει με την απόκτηση, από την 
εταιρεία ή για λογαριασμό της, ιδίων μετοχών σύμφω−
να με το άρθρο 16. Η εταιρεία συμπεριλαμβάνει στον 
ισολογισμό, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού, ένα 
αποθεματικό μη διανεμητέο, ίσο με το ποσό της συνο−
λικής χρηματοδοτικής συνδρομής.

2. Η παράγραφος 1 ισχύει και προκειμένου για προ−
καταβολές, δάνεια ή εγγυήσεις που χορηγούνται από 
θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια της παραγρά−
φου 5 του άρθρου 42ε, για την απόκτηση μετοχών της 
μητρικής από τρίτους, καθώς και από ομόρρυθμες ή 
ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος 
είναι η ανώνυμη εταιρεία.
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3. Σε περιπτώσεις όπου συμβαλλόμενοι σε συναλλαγή 
της παραγράφου 1 είναι μέλη του διοικητικού συμβου−
λίου της εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας, κατά την 
έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή η ίδια η 
μητρική εταιρεία ή πρόσωπα που ενεργούν στο όνομά 
τους, αλλά για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων 
ή της μητρικής εταιρείας, η έκθεση της περίπτωσης β΄ 
της παραγράφου 1 πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση 
ορκωτού ελεγκτή−λογιστή από την οποία εμφαίνεται 
ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται με τα συμφέροντα 
της εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρμόζεται 
το άρθρο 23α.

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρμόζονται στις 
συναλλαγές που έγιναν στο πλαίσιο των τρεχουσών 
συναλλαγών των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυ−
μάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποι−
ήθηκαν 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 παράγραφο 1 του άρθρου 44α.»

Άρθρο 23

1. Στο άρθρο 17 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αποκτή−
σεις ιδίων μετοχών κ.λπ. μέσω τρίτων».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 η λέξη «θυγατρι−
κής» αντικαθίσταται με τη λέξη «μητρικής».

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 καταργείται και οι 
παράγραφοι 3, 4 και 5 αυτού αναριθμούνται σε παρα−
γράφους 2, 3 και 4, αντίστοιχα.

4. Μετά την αναριθμηθείσα ως παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 προστίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, αποκτήσεις 
μετοχών μητρικής εταιρείας από θυγατρική της είναι 
επιτρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτη−
ση ιδίων μετοχών κατά το άρθρο 16. Το προηγούμενο 
εδάφιο εφαρμόζεται και στην ενεχύραση μετοχών.»

5. Η αναριθμηθείσα ως παράγραφος 3 του άρθρου 17 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 
16 εφαρμόζεται και στις μετοχές των παραγράφων 2 
και 2α του παρόντος άρθρου.»

6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 17 καταργείται.

Άρθρο 24

Μετά το άρθρο 17α προστίθεται άρθρο 17β ως εξής:
«Άρθρο 17β – Εξαγοράσιμες μετοχές
1. Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει την αύξηση 

κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών. Οι με−
τοχές αυτές μπορούν να εκδίδονται και ως προνομι−
ούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3. Η εξαγορά γίνεται με 
δήλωση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο καταστατικό και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση 
της εισφοράς.

2. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των 
εξαγοράσιμων μετοχών, καθώς και για τον ενδεχόμενο 
αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 13.

3. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

α) η εξαγορά πρέπει να επιτρέπεται από το καταστα−
τικό 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 
μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με 
το άρθρο 44α ή του προϊόντος νέας έκδοσης μετοχών 
που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,

δ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των με−
τοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέ−
ρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από 
την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, 
να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του 
καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματι−
κών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν 
εφαρμόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη 
χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή,

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 μπο−
ρούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το άρθρο 44α ή από 
αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην 
προηγούμενη περίπτωση δ΄, το οποίο δεν μπορεί, εκτός 
από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφα−
λαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό 
αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση 
του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθε−
ματικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται 
στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 ή των εξόδων έκδοσης 
μετοχών ή ομολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου 
ποσού στους κατόχους των μετοχών ή των ομολογιών 
που πρέπει να εξαγορασθούν,

στ) η εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημο−
σιότητας του άρθρου 7β.

4. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τε−
λευταίο μήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας 
έλαβαν χώρα εξαγορές μετοχών κατά τα οριζόμενα στις 
προηγούμενες παραγράφους, να προσαρμόζει με από−
φασή του το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαί−
ου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, 
όπως προέκυψε μετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας 
τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 25

1. Στο άρθρο 18 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Εκπρο−
σώπηση της εταιρείας».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 18 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
ορίζεται από το καταστατικό ή από τη γενική συνέλευ−
ση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστα−
τικό. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον 
από τρία μέλη. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει 
ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι 
και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό 
πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο 
για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου 
ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.»
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3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 18 καταργείται και στη 
θέση της τίθενται παράγραφοι 6, 7, 8 και 9 ως εξής:

«6. 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 περισ−
σότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, 
ανάλογα με τις προβλέψεις του καταστατικού είτε τα 
πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους είτε τα 
πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. 
Το σύστημα της εκλογής αυτής, εάν δεν προβλέπεται 
από το αρχικό καταστατικό, μπορεί να εισαχθεί ή να 
καταργηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που 
λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31, εκτός αν 
το καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρ−
τίας ή πλειοψηφίας. Το σύστημα εκλογής της παρού−
σας παραγράφου δεν επιτρέπεται, εάν το καταστατικό 
προβλέπει δικαίωμα απευθείας διορισμού μελών του 
διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με τις παραγράφους 
3 έως 5 του παρόντος άρθρου.

7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι το διοικη−
τικό συμβούλιο εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση 
μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την 
ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλο−
γή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η ανα−
πλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από 
αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από 
τη γενική συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από 
το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό 
συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων με−
λών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το 
υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 
Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα 
του άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, 
η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, 
ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην 
ημερήσια διάταξη.

8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, σε περί−
πτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του 
διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να 
συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της 
εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπό−
ντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το 
ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση 
των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη 
αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).

9. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοι−
κητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, 
μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης 
με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού 
συμβουλίου.»

Άρθρο 26

1. Στο άρθρο 19 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Θητεία 
μελών διοικητικού συμβουλίου».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 προστίθεται εδά−
φιο ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου 
παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της 
οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική 
γενική συνέλευση.»

Άρθρο 27

1. Στο άρθρο 20 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Σύγκλη−
ση του διοικητικού συμβουλίου».

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 20 αντικαθίστα−
νται ως εξής:

«1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει 
στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το 
καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.

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

3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 20 προστίθεται 
παράγραφος 3α ως εξής:

«3α. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με 
τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προβλέπεται από το κατα−
στατικό ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση 
αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμ−
βουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για 
τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες 
τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα 
της συνεδρίασης.»

4. Στην αρχή της παραγράφου 4 του άρθρου 20 η 
φράση: «από τον πρόεδρό του» αντικαθίσταται με τη 
φράση: «από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του».

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να 
ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς 
τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 
υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβού−
λιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 
επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην 
αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, 
με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το 
διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό 
συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του 
εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη 
που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το 
διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημε−
ρών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά 
(7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα 
λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.»

6. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 20 προστίθεται 
παράγραφος 5α, ως εξής:

«5α. Το καταστατικό εταιρειών των οποίων οι μετο−
χές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο μπορεί να 
ορίσει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες προθεσμίες 
πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4 και 
5 του παρόντος άρθρου.»

7. Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 20 προστίθεται 
παράγραφος 8, ως εξής:

«8. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογρά−
φονται από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζε−
ται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των 
πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, 
χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.»
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Άρθρο 28

1. Στο άρθρο 21 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Λήψη 
αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
21 αντικαθίσταται ως εξής:

«Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος 
του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, εκτός εάν 
το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.»

3. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 5 ως 
εξής:

«5. 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.»

Άρθρο 29

1. Στο άρθρο 22 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αρμο−
διότητες του διοικητικού συμβουλίου».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβου−
λίου από το καταστατικό ή από απόφαση της γενικής 
συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και 
αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 22 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Επιτρέπεται το καταστατικό να ορίζει θέματα για 
τα οποία το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει 
τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα 
ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης 
να επιτρέπει στο διοικητικό συμβούλιο ή να το υποχρε−
ώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας 
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο 
νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν 
το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από 
τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέ−
τουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους 
ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. 
Κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός προέδρου, 
αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου 
ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το 
πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το 
καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδή−
ποτε να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω 
ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του.»

Άρθρο 30

1. Στο άρθρο 22α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Ευθύνη 
μελών του διοικητικού συμβουλίου».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 22α αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε την επι−
μέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η επιμέλεια αυτή 
κρίνεται με βάση και την ιδιότητα του κάθε μέλους και 
τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή 
δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις 
που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συ−
νέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική από−
φαση η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς 
πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του 
εταιρικού συμφέροντος.»

3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 22α προστίθε−
νται παράγραφοι 3α και 3β, ως εξής:

«3α. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε 
τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό 
αρμοδιότητές του απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια 
συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της 
εταιρείας.

3β. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο 
πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του 
οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα στα υπόλοιπα μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, 
που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εται−
ρείας οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς 
και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτά 
της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων 
κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε 
του παρόντος νόμου, που ανακύπτει κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους.»

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 22α αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς απο−
ζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο 
(2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον 
συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται 
μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέμπτο (1/5) του 
εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.»

5. Μετά την παράγραφο 5 του άρθρου 22α προστίθε−
ται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευ−
θύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 22.»

Άρθρο 31

1. Στο άρθρο 22β προστίθεται τίτλος ως εξής: «Άσκηση 
αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 22β αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των μελών του δι−
οικητικού συμβουλίου που απορρέουν από τη διοίκηση 
των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν 
το αποφασίσει η γενική συνέλευση, με απόφαση που 
λαμβάνεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31, ή το 
ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθα−
ριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το κατα−
στατικό μπορεί να μειώσει το ποσοστό αυτό. Η αίτηση 
της μειοψηφίας λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνο εάν βεβαιωθεί 
ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) τουλάχιστον 
μήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώ−
του εδαφίου δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η 
ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 22β προ−
στίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών 
εκπροσώπων και για την επιδίωξη των αξιώσεων της 
εταιρείας βαρύνει την τελευταία.»

4. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 22β προστίθε−
ται παράγραφος 4, ως εξής:
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«4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την 
ευθύνη των προσώπων που δεν είναι μέλη του διοικη−
τικού συμβουλίου και ασκούν εξουσίες σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 22.»

Άρθρο 32

1. Στο άρθρο 23 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Απαγό−
ρευση ανταγωνισμού».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν 
με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, 
καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς 
άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό 
ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε 
κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία 
και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες 
που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.»

Άρθρο 33

Στο άρθρο 23α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 23α – Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου

1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε 
διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών 
ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με 
αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του παρόντος νόμου, 
δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγρά−
φου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι 
απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου 
εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα 
πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή 
εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

β) Κατ’ εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφά−
λειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπε−
ται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί 
το εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα ανα−
γωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ 
του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι 
οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανο−
ποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναί−
νεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη 
γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, 
σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ΄ και δδ) ληφθεί 
προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία 
όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν 
μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο 
(1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού 
κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για 
εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το 
διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση 
έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της πα−
ρούσας υποπαραγράφου.

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνε−
ται σύμφωνα με την προηγούμενη υποπερίπτωση δδ΄, 
η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή 
της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, 
καθώς και την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, 
υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς 
της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη 
δημοσιότητα αυτή.

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδή−
ποτε άλλων συμβάσεων της εταιρείας με τα πρόσωπα 
της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέ−
λευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για 
πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών 
συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγού−
μενη παράγραφο 2 δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση 
αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 
ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση 
μετοχικού κεφαλαίου.

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχε−
θεί και μετά τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην 
απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν του−
λάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου 
στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν 
για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα πρόσωπα 
που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους 
και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος 
ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και 
τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέ−
ρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί 
έλεγχο επί της εταιρείας, εάν συντρέχει μια από τις 
περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε. Το 
καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως 
στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εται−
ρείας.

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν 
και στις συμβάσεις που συνάπτουν τα πρόσωπα της 
παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από 
την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του 
άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, 
στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς 
και στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέ−
χονται από τα πρόσωπα αυτά.

7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται 
μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας, την 
οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά 
της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου 
ή καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή ακυρότητας. Η 
διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται 
στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 34

Στο άρθρο 25 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 25 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέ−
λευση

Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην 
έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου 
εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου 
της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρή−
ση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της 
χρήσης αυτής. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές 
είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, που εδρεύει στην 
Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και 
στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του 
χρηματιστηρίου. Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές 
δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο ή δεν έχουν 
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αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, είτε στο 
πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο 
διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, το καταστατικό μπορεί 
να επιτρέπει στη γενική συνέλευση να συνέρχεται και 
σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. 
Τούτο είναι επιτρεπτό και χωρίς σχετική πρόβλεψη του 
καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντι−
προσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο 
του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν 
αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρία−
σης και τη λήψη αποφάσεων.»

Άρθρο 35

1. Στο άρθρο 26 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πρό−
σκληση της γενικής συνέλευσης».

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
26 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει 
τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρο−
νολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες 
για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν 
να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δι−
καιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, 
ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως. Η πρόσκληση δημο−
σιεύεται ως εξής:».

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 26 προστίθεται 
παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Εξαιρουμένων των εταιρειών με μετοχές εισηγ−
μένες σε χρηματιστήριο, το καταστατικό μπορεί να 
προβλέπει: α) ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης της 
παραγράφου 2 μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερή−
σια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα της Αθήνας ή της 
πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας ή β) 
ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρ−
θρο μπορεί να αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση 
με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με 
παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν 
γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή 
τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται με 
συστημένη επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, 
αποδεδειγμένα, να προηγείται πέντε (5) τουλάχιστον 
ημέρες της προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προ−
θεσμίας δημοσίευσης της πρόσκλησης. Το καταστατικό 
των ιδίων εταιρειών μπορεί ακόμη να προβλέπει ότι, για 
την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (E−mail) προς εκείνους τους μετόχους 
που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. 
Στην περίπτωση αυτή μπορεί να προβλέπεται στο κα−
ταστατικό και ο τρόπος επιβεβαίωσης της αποστολής 
ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό τα−
χυδρομείο.»

Άρθρο 36

Στο άρθρο 27 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Δικαιώμα−
τα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση».

Άρθρο 37

1. Στο άρθρο 28 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Δικαι−
ούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση».

2. Στο άρθρο 28 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 
ως εξής:

«6. Προκειμένου περί εταιρειών που δεν έχουν μετοχές 
εισηγμένες σε χρηματιστήριο είναι δυνατή η διεξαγωγή 
γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο 
προβλέπεται από το καταστατικό. Με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να ορισθούν ελάχιστες 
τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θε−
ωρείται η συνέλευση έγκυρη, καθώς και οι προϋποθέ−
σεις εφαρμογής της διάταξης αυτής και σε εταιρείες, οι 
μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. 
Προκειμένου για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε 
χρηματιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από 
γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα 
εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη 
γενική συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων 
αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφο−
δελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφο−
δέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους 
να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέ−
τοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται 
για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, 
εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από 
την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 
από την ημέρα της γενικής συνέλευσης. Με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται οι προ−
ϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης 
της προέλευσης της ψήφου, η διαδικασία για την εξ 
αποστάσεως συμμετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς 
και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση 
ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης. Προκειμένου 
περί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστή−
ριο η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.»

Άρθρο 38

1. Στο άρθρο 29 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Απαρ−
τία».

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 29 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική 
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επανα−
ληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, 
για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που 
αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, 
στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, 
στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται 
από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 
2 του άρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή 
γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα 
με την παράγραφο 6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του 
τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διά−
σπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας 
ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας 
προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
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13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, 
η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκ−
προσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου.»

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 29 προ−
στίθενται εδάφια ως εξής:

«Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή 
σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση 
για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευ−
ταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία 
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτο−
χοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη 
πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση 
ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών 
εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την 
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 
29 καταργείται.

Άρθρο 39

1. Στο άρθρο 31 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πλει−
οψηφία».

2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
31 καταργείται.

Άρθρο 40

1. Στο άρθρο 32 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Πρακτικά 
της γενικής συνέλευσης».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 32 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτο−
χος, είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, 
ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής συ−
νέλευσης.»

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 32 προστίθεται 
παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγού−
μενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν με−
τοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και 
υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους 
αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γε−
νικής συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί 
συνεδρίαση.»

Άρθρο 41

1. Στο άρθρο 34 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αποκλει−
στική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν 
υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις 
παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 από το διοικητικό 
συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από 
διατάξεις άλλων νόμων, β) η τροποποίηση του κατα−
στατικού από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 
του άρθρου 13 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β, γ) 
ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού 
συμβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφω−
να με την παράγραφο 7 του άρθρου 18, συμβούλων σε 

αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλε−
σάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 
ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εταιρείας 
από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των 
μετοχών της και στ) η δυνατότητα διανομής κερδών 
ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα 
εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβου−
λίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της 
τακτικής γενικής συνέλευσης.»

Άρθρο 42

Στο άρθρο 35α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 35α – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συ−
νέλευσης

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ, από−
φαση της γενικής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο 
που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, 
ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για 
αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν 
είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί.

2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) 
χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που 
ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 από μετόχους, οι οποίοι 
ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη παράγρα−
φο, ή β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, 
υπό τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα.

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποι−
ονδήποτε 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 διοικητι−
κού συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν παρίσταται 
ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 6 διορίζει, μετά 
από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό 
εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. 
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, την ακύρωση 
μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις 
πληροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό 
(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύ−
ρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσοστό με−
τοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη 
παράγραφο, 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 συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε 
νόμιμα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις 
πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έχουν 
κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι 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 εάν η συμμετοχή 
τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας 
ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη 
πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους 
ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές 
για την επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας 
ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός 
εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να δια−



γνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, δ) ελαττώματος 
της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία 
συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός εάν για το λόγο 
αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση 
των μετόχων.

6. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συ−
νέλευσης εκδικάζεται από το πολυμελές πρωτοδικείο 
της έδρας της εταιρείας.

7. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της εταιρείας 
και ασκείται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από 
την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια 
αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, 
από την καταχώρισή της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας 
προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημίωσης κατά 
την παράγραφο 4.

8. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, 
τόσο κατά την άσκηση όσο και κατά τη συζήτηση της 
αγωγής, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δι−
καίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν μετά την άσκηση 
της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες 
τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε κατά τη συζήτηση 
της αγωγής να μην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά 
της παραγράφου 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να 
ζητήσουν με τις προτάσεις τους αποζημίωση σύμφωνα 
με την παράγραφο 4.

9. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. 
Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να λάβει τα μέ−
τρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από 
την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δι−
καιώματα 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 αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης.

10. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά 
μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. Στην πε−
ρίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός δεκα−
πέντε (15) ημερών από την έκδοση της απόφασης που 
διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα και, σε κάθε περίπτωση, 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7, διαφορετικά 
τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δικα−
στήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστο−
λή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί 
να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύησης, 
σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων 
την αναστολή και τη ζημία της εταιρείας που μπορεί 
να προκληθεί από την αναστολή αυτή.

11. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της 
γενικής συνέλευσης και η δικαστική απόφαση με την 
οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στη δη−
μοσιότητα του άρθρου 7β.»

Άρθρο 43

Στο άρθρο 35β προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 35β − Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συ−
νέλευσης

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

2. Με την επιφύλαξη εφαρμογής του προηγούμενου 
άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η γενική συνέλευ−
ση, εάν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την 

εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ημε−
ρομηνίας και του τόπου της γενικής συνέλευσης και η 
πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε κατά το νόμο.

3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω 
έλλειψης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης δεν είναι 
επιτρεπτή, εάν 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 πρό−
σωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμφέρον, εντός 
προθεσμίας ενός (1) έτους από την υποβολή του σχε−
τικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση 
υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της 
στο Μητρώο. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του 
καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθίσταται πα−
ράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και 
όταν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση 
διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυ−
ρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία.

5. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπ’ όψιν και αυτε−
πάγγελτα από το δικαστήριο, εντός της προθεσμίας 
της παραγράφου 4.

6. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρό−
τητα απόφασης της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται 
στη δημοσιότητα του άρθρου 7β.»

Άρθρο 44

Στο άρθρο 35γ προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 35γ – Ανυπόστατες αποφάσεις
1. Οι διατάξεις των άρθρων 35α και 35β δεν εφαρμό−

ζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις.
2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαμβάνεται με 

τις ψήφους προσώπων τα οποία: α) δεν είχαν μετοχική 
ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από 
πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Άρθρο 45

Στο άρθρο 36 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 36 – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορ−
κωτούς ελεγκτές − λογιστές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εται−
ρειών που υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά 
όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 
42α, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή 
− λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί 
ορκωτών ελεγκτών − λογιστών νομοθεσίας. Οι διατάξεις 
των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται 
αναλόγως. Σε κάθε περίπτωση, το καταστατικό εται−
ρείας που ιδρύεται με κεφάλαιο τουλάχιστον τρία εκα−
τομμύρια (3.000.000) ευρώ πρέπει να προβλέπει ότι οι 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής 
χρήσης ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή − λογιστή.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο 
αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη γενική συ−
νέλευση.

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές − λογιστές διορίζονται από 
την τακτική γενική συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά 
τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την 
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οικεία νομοθεσία. Το καταστατικό ή έκτακτη γενική συ−
νέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύστα−
ση της εταιρείας, μπορεί να ορίζει ορκωτούς ελεγκτές 
− λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρεί−
ας για την παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών 
− λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκά−
λεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην 
περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη γενική 
συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό 
ορκωτών ελεγκτών − λογιστών. Για την παράλειψη του 
προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του διοικητικού συμ−
βουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 
57. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών 
− λογιστών από μεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν 
επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. Οι ελεγκτές 
του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, 
όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες 
εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός 
δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει 
δύο (2) πλήρεις χρήσεις.

4. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών − λογιστών, που 
διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού ελέγχου, 
καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών − λογιστών. Ο διορι−
σμός των ορκωτών ελεγκτών − λογιστών γνωστοποιεί−
ται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές 
− λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό 
τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) ερ−
γάσιμων ημερών.»

Άρθρο 46

Στο άρθρο 36α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 36α – Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη 
ορκωτούς ελεγκτές − λογιστές

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εται−
ρειών που έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από ένα 
εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν υπερβαίνουν τα 
δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της 
παραγράφου 6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από δύο 
τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρό−
ντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή − λογιστή. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να αναπρο−
σαρμόζεται το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών της 
παρούσας παραγράφου.

2. Ανώνυμες εταιρείες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου μπορούν 
να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, εάν δεν προ−
βλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής 
συνέλευσης, την υποβολή των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους ελεγκτές της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό 
ελεγκτή − λογιστή. Η πρόβλεψη του καταστατικού ή η 
απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να αφορά 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων.

3. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, αν δεν 
έχει προβλεφθεί ο διορισμός ορκωτού ελεγκτή − λογι−
στή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους 
ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επι−
μελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγ−
γέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του ν. 
2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους 

αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους. 
Ποσοστό της αμοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και 
αποδίδεται στο Ο.Ε.Ε.. Το ελάχιστο όριο της αμοιβής 
των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτη−
σης και η διαδικασία απόδοσής του στο Ο.Ε.Ε. καθο−
ρίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της 
Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπο−
ρούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες 
από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μετα−
γενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει 
χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζεται το έργο, 
η μέθοδος και η διαδικασία ελέγχου που διεξάγεται 
από ελεγκτές της παρούσας παραγράφου, το ύψος της 
αμοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και 
σχετική λεπτομέρεια.

4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις 
παραγράφους 1 και 2 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους 
της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 
από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του 
άρθρου 36 εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ελε−
γκτών του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 47

1. Στο άρθρο 39 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Δικαι−
ώματα μειοψηφίας».

2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 39 αντικαθίστα−
νται ως εξής:

«1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα ει−
κοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαί−
ου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί 
έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέ−
ρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει 
περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την 
ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμε−
νο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική 
συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι 
(20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η 
σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους 
με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς 
πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην 
απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της 
συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα ει−
κοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαί−
ου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει 
στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει 
ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτη−
ση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα 
πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνω−
στοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, 
κατά το άρθρο 26, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημο−
σιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν 
την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, 
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κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη 
της εταιρείας.»

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 39 αντικαθί−
στανται ως εξής:

«4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υπο−
βάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό 
συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέ−
λευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για 
τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 
χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που 
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρε−
ούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον 
είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, 
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβου−
λίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε 
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία 
ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανω−
τέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα 
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η 
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό 
συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του 
άρθρου 18.

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 
ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφα−
λαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της 
προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοι−
κητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική 
συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρεί−
ας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την πα−
ροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, 
ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 
μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση 
των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμ−
φωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, εφόσον 
τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν 
λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.»

4. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 39 αντικαθί−
στανται ως εξής:

«8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου 
οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη με−
τοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που 
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 
Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28.

9. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και 
πέραν του ημίσεος, τα ποσοστά του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση 
των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρ−
θρο.»

Άρθρο 48

1. Στο άρθρο 39α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Άσκηση 
ελέγχου επί των ανωνύμων εταιρειών».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 39α, η τελευταία 
φράση «γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 40, 40α, 
40β, 40δ και 40ε» αντικαθίσταται με τη φράση «γίνεται 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 40 και 40α».

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39α αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Η λοιπή αρμοδιότητα ελέγχου, κατά τα οριζόμενα 
στα άρθρα 51 έως 53, ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
και τις άλλες κατά το νόμο αρμόδιες αρχές, οι οποί−
ες μπορούν, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, να 
ασκούν δια των αρμόδιων υπαλλήλων της παραγράφου 
3 του παρόντος.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39α αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Αρμόδιοι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγρά−
φου νοούνται οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και οι 
υπάλληλοι των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που υπη−
ρετούν στις αρμόδιες υπηρεσίες ανωνύμων εταιρειών 
και εμπορίου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που συμπληρώνουν 
τετραετή υπηρεσία και κατηγορίας ΔΕ που συμπληρώ−
νουν δωδεκαετή υπηρεσία και είναι κάτοχοι τουλάχι−
στον απολυτηρίου λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου, οι 
οποίοι ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
Η αμοιβή των ελεγκτών της παραγράφου αυτής καθο−
ρίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και κα−
ταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην οποία 
διενεργείται ο έλεγχος.»

Άρθρο 49

Στο άρθρο 40 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 40 – Αίτηση έκτακτου ελέγχου
1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από 

το μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία 
εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρεί−
ας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό 
(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το 
καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του 
ημίσεος, το ποσοστό αυτό, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγο−
ράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές 
έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κά−
λυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων 
μετοχών, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση 
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο δι−
ατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παρα−
βιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της 
εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται 
εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών 
καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν 
οι καταγγελλόμενες πράξεις.

3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα 
πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρα−
γράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την 
όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση 
των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλ−
λει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό 
μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, το 
ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της 
παρούσας παραγράφου.



3920 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

4. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να απο−
δείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που 
τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της 
εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση 
των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 28.

5. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπη−
ση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, δεν 
δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.»

Άρθρο 50

Στο άρθρο 40α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 40α – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου
1. Το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 

αναθέτει τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου σε έναν του−
λάχιστον ορκωτό ελεγκτή − λογιστή που είναι εγγε−
γραμμένος στο ειδικό μητρώο του άρθρου 13 του π.δ. 
226/1992 (ΦΕΚ 120 Α΄). Στην απόφαση του δικαστηρίου 
ορίζεται ότι, η αμοιβή των ελεγκτών για τη διενέργεια 
του ελέγχου, θα καθορίζεται, μετά την ολοκλήρωσή 
του, από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών και ότι θα καταβάλλεται από την 
εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Το δικα−
στήριο μπορεί να επιρρίψει στον αιτούντα το σύνολο ή 
μέρος της αμοιβής των ελεγκτών.

2. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ιδιαί−
τερα το μέγεθος της εταιρείας, τις καταγγελλόμενες 
πράξεις και τις αναμενόμενες ελεγκτικές εργασίες, 
μπορεί, αντί ορκωτών ελεγκτών − λογιστών, να διορί−
σει ως ελε−γκτές λογιστές − φοροτεχνικούς α΄ τάξης 
μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση 
αυτή η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει και την αμοιβή 
των ελεγκτών αυτών, η οποία καταβάλλεται από την 
εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος μετά την 
ολοκλήρωσή του. Το δικαστήριο μπορεί να επιρρίψει 
στον αιτούντα το σύνολο ή μέρος της αμοιβής των 
ελεγκτών. Η αμοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση μετά τη 
διενέργεια του ελέγχου, με αίτηση του ελεγκτή ή του 
βαρυνόμενου με την καταβολή της.

3. Οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, 
να περατώσουν το έργο που τους ανατέθηκε και να 
υποβάλουν το πόρισμά τους στην ελεγχόμενη εται−
ρεία, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στο πρόσω−
πο που ζήτησε τον έλεγχο. Αν η ελεγχόμενη εταιρεία 
έχει μετοχές που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο, ή 
έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, 
στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε 
διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, η έκθεση πρέπει να 
υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν 
οι ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις που τιμωρούνται 
ποινικά, οφείλουν να υποβάλουν την έκθεσή τους και 
στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

4. Το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 
μπορεί να τάξει προθεσμία για τη διενέργεια του ελέγ−
χου, καθώς και να αντικαταστήσει τους ελεγκτές που 
διορίσθηκαν.»

Άρθρο 51

Τα άρθρα 40β έως και 40ε καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Άρθρο 52

Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρ−
θρου 42α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίστανται ως εξής: 
«α) σύνολο ισολογισμού δύο εκατομμύρια πεντακόσιες 
χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από 
την άθροιση των στοιχείων Α μέχρι Ε του ενεργητικού 
στο υπόδειγμα ισολογισμού που παραπέμπει το άρθρο 
42γ και β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατομμύρια 
(5.000.000) ευρώ.» Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης μπορούν να αναπροσαρμόζονται τα αριθμητικά όρια 
των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 6 του 
άρθρου 42α.

Άρθρο 53

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 43β αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Ο ισολογισμός εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτε−
λέσματα χρήσεως» και ο «πίνακας διαθέσεως αποτε−
λεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, 
όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές 
− λογιστές, την κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και την κατάσταση ταμειακών ροών, όταν κατά περί−
πτωση συντάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 42α, δημοσιεύονται όπως 
ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.»

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 43β αντικαθίσταται 
ως εξής:

«5. Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας 
οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγούμενης 
παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφημερί−
δες και στα έντυπα που ορίζονται στην παράγραφο 2 
του άρθρου 26.»

Άρθρο 54

Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 45 
αντικαθίσταται ως εξής:

«β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή 
του μερίσματος, που προβλέπεται από το άρθρο 3 του 
α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α΄).»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Άρθρο 55

1. Στο άρθρο 47α προστίθεται τίτλος ως εξής: «Λόγοι 
λύσεως της εταιρείας».

2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 47α αντικαθί−
στανται ως εξής:

«2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, 
σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α.

3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση 
της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση 
α΄ της παραγράφου 1, το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί 
χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει 
διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη 
γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 
1, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον 
εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο 
εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την από−
φαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.»
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Άρθρο 56

Στο άρθρο 48 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 48 – Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση 
μετά από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση 
μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον 
εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν καταβλήθη−
κε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή μερικά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστα−
τικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που 
ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, γ) το σύνολο των 
ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται 
στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται από 
το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου 
(1/10) του μετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση 
δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 47, δ) η εταιρεία 
δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονομικές κα−
ταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστι−
κών χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση. 
Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και 
ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια 
εποπτεύουσα Αρχή.

2. Η αίτηση εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας από το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας 
της εταιρείας.

3. Το δικαστήριο, πριν εκδόσει την απόφασή του, πα−
ρέχει 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 και μπορεί να παραταθεί 
μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προ−
θεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την 
προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

4. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση 
που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, 
σύμφωνα με το άρθρο 7β του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 57

Στο άρθρο 48α προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 48α – Λύση της εταιρείας με δικαστική από−
φαση μετά από αίτηση των μετόχων

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση 
μετά από αγωγή μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου με−
τοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαί−
ος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά 
τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη.

2. Σπουδαίος λόγος κατά την προηγούμενη παρά−
γραφο υφίσταται, ιδίως, εάν, λόγω ίσων συμμετοχών 
στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συμβουλίου είναι 
αδύνατη ή η εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει.

3. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας ενώπιον 
του πολυμελούς πρωτοδικείου της έδρας της. Άλλοι 
μέτοχοι, εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο 
(1/5) του κεφαλαίου, μπορούν να παρέμβουν στη σχε−
τική δίκη.

4. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, πα−
ρέχει 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 και μπορεί να παραταθεί 

μέχρι τρεις (3) μήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω προ−
θεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει μέτρα για την 
προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών υποθέσεων.

5. Με αίτηση των μετόχων που έχουν ασκήσει παρέμ−
βαση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την εξαγορά 
από αυτούς του συνόλου των μετοχών του ενάγοντος 
ή των εναγόντων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο 
ορίζει και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο 
και να ανταποκρίνεται στην αξία των μετοχών αυτών, 
καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσ−
διορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
πραγματογνωμοσύνη που διενεργείται από την επιτρο−
πή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 9. Η τυχόν απόκτηση του ελέγχου της 
εταιρείας διαμέσου της εξαγοράς λαμβάνεται ιδιαίτερα 
υπ’ όψιν. Η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό που πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες 
σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας, το οποίο το 
δικαστήριο μπορεί να προσαυξήσει μέχρι είκοσι τοις 
εκατό (20%).

6. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, τυχόν διατάξεις του κατα−
στατικού για δέσμευση των μετοχών αυτών, σύμφωνα 
με την παράγραφο 7 του άρθρου 3, δεν λαμβάνονται 
υπ’ όψιν, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει διαφο−
ρετικά.

7. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει τη λύση της 
εταιρείας εάν η διατασσόμενη κατά το παρόν άρθρο 
εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, 
εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά.

8. Η αγωγή για λύση της εταιρείας και η απόφαση 
που διατάσσει τη λύση της δημοσιεύονται στο Μητρώο, 
σύμφωνα με το άρθρο 7β.

9. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί εταιριών των 
οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστή−
ριο.»

Άρθρο 58

1. Στο άρθρο 49 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Τρόπος 
διενέργειας της εκκαθάρισης».

2. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 49 προστίθε−
νται παράγραφοι 4α και 4β ως εξής:

«4α. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που 
υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο της έδρας 
της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της 
εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες 
διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρο−
νομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι 
δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας 
στο στάδιο της εκκαθάρισης.

4β. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται 
να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν 
ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο 
για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.»

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 
49 αντικαθίσταται ως εξής:

«Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές 
καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές καταστάσεις, τις 
οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β 
παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, 
καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν 
καταβληθεί, και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκ−
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καθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, 
κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο 
μετοχικό κεφάλαιο.»

4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 49 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πε−
νταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει 
γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επι−
τάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο 
αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες 
της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα 
μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. 
Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση 
της εταιρείας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, 
αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με 
τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να πε−
ριλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις 
ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική 
συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και πλει−
οψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της 
παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, 
ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν 
εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν 
το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από 
το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με 
αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσι−
ας 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 παραπάνω.»

Άρθρο 59

Μετά το άρθρο 49 προστίθεται νέο άρθρο 49α ως 
εξής:

«Άρθρο 49α – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την 
εξαγορά των μετοχών της από την εταιρεία

1. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 
2 του παρόντος άρθρου, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι 
μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την εξαγορά των με−
τοχών τους από την εταιρεία, εάν εκ των λόγων αυτών 
η παραμονή τους σε αυτή καθίσταται, κατά τρόπο προ−
φανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το 
πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Το 
δικαίωμα αυτό υφίσταται υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αιτούντες μέτοχοι παρέστησαν στη γενική συνέλευση 
και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, 
εκτός αν, στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ο λό−
γος εξαγοράς δεν σχετίζεται με τέτοια απόφαση.

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

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

περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών ή την αλ−
λαγή του σκοπού της εταιρείας,

γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το καταστα−
τικό, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπει και σχετική 
προθεσμία για την άσκηση της αγωγής.

3. Η αγωγή της παραγράφου 1 μπορεί να ασκηθεί 
εντός τριών (3) μηνών από τη συντέλεση της σχετικής 

τροποποίησης του καταστατικού. Στην περίπτωση γ΄ 
της παραγράφου 2 η αγωγή ασκείται εντός της προ−
θεσμίας που προβλέπει το καταστατικό.

4. Το δικαστήριο ορίζει το αντάλλαγμα, που πρέπει 
να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην πραγμα−
τική αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους 
καταβολής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το 
δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, 
που διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 
1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 
9. Εάν οι ενάγοντες μέτοχοι δεν αποδέχονται το τίμη−
μα που προσδιορίζεται με τον τρόπο αυτόν, μπορούν 
να αρνηθούν 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 
εταιρείας εάν η διατασσόμενη κατά το παρόν άρθρο 
εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, 
εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου σε εξαγορά.

6. Στην περίπτωση της εξαγοράς σύμφωνα με το πα−
ρόν άρθρο εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 
4 έως 9 του άρθρου 16.

7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται επί εταιρειών 
των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματι−
στήριο.»

Άρθρο 60

Μετά το άρθρο 49α προστίθεται νέο άρθρο 49β ως 
εξής:

«Άρθρο 49β – 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, εάν ένας μέτοχος 
απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατη−
ρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) 
του μετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι 
από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με 
αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω 
ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από το 
μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαί−
ου της εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος 
συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συν−
δεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, β) ο ή η σύζυγός του 
και γ) συγγενείς του μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας.

2. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το 
πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 49α του παρόντος.»

Άρθρο 61

Μετά το άρθρο 49β προστίθεται νέο άρθρο 49γ, ως 
εξής:

«Άρθρο 49γ – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας 
από τον πλειοψηφούντα μέτοχο

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια 
πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέ−
κτησε μετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το 
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) τουλάχιστον του μετο−
χικού κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές 
των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, 
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που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία 
των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 
πέντε (5) ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος 
απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.

2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δι−
καιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλ−
λάγματος προβαίνει, μετά από αίτηση του πλειοψηφού−
ντος μετόχου, το πολυμελές πρωτοδικείο της έδρας της 
εταιρείας με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 
Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστήριο έκθεση πραγματο−
γνωμοσύνης, που συντάσσεται από την επιτροπή της 
παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 
του άρθρου 9. Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την 
έκθεση αυτή.

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, μετά από έλεγχο της νομιμοποίησής τους. 
Η καταβολή γίνεται με την παράδοση των μετοχικών 
τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ίδρυμα 
μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να παρακατα−
θέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το μέρος 
του ανταλλάγματος που δεν αναζητήθηκε για διάστημα 
τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Η παρακατάθεση του ανταλ−
λάγματος στο πιστωτικό ίδρυμα συνοδεύεται από τη 
δικαστική απόφαση της παραγράφου 2 και αντίγραφο 
της έκθεσης πραγματογνωμοσύνης. Οι μειοψηφούντες 
μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των παρα−
πάνω εγγράφων έναντι του κόστους αυτών.

4. Η άσκηση του δικαιώματος της παραγράφου 1 γίνε−
ται, επί ποινή ακυρότητας, με σχετική δημόσια δήλωση, 
που περιλαμβάνει:

α) την επωνυμία της εταιρείας, τα στοιχεία του ασκού−
ντος το δικαίωμα και το ποσοστό που ο τελευταίος 
έχει στην εταιρεία,

β) τα στοιχεία και το περιεχόμενο της δικαστικής 
απόφασης για τη διαπίστωση των προϋποθέσεων 
άσκησης του δικαιώματος και τον προσδιορισμό του 
ανταλλάγματος,

γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος όπου έχει 
γίνει η παρακατάθεση του ανταλλάγματος και από το 
οποίο οι μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν να εισπρά−
ξουν το αντάλλαγμα, καθώς και τυχόν προϋποθέσεις για 
την είσπραξη τούτου. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισημαίνεται 
η δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύματος να παρακα−
ταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων.

5. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου δημο−
σιεύεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
26 και καταχωρίζεται στο Μητρώο κατά το άρθρο 7β. 
Από την ημερομηνία της τελευταίας δημοσίευσης ή της 
καταχώρισης, οι μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων 
περιέρχονται αυτοδικαίως στον πλειοψηφούντα μέτοχο, 
και οι μειοψηφούντες μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν 
αμέσως το αντάλλαγμα. Εάν έχουν εκδοθεί μετοχικοί 
τίτλοι, μέχρι την παράδοσή τους κατά την παράγραφο 
3, αυτοί ενσωματώνουν μόνο το δικαίωμα λήψης του 
ανταλλάγματος.

6. Εάν οι μέτοχοι της μειοψηφίας είναι γνωστοί, ιδίως 
όταν πρόκειται για ονομαστικές μετοχές, η δήλωση της 
παραγράφου 5 μπορεί να αντικατασταθεί με ατομι−
κή γνωστοποίηση προς τους μετόχους, με τρόπο που 

αποδεικνύει την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή, 
η μεταβίβαση των μετοχών κάθε μετόχου επέρχεται 
κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστοποίησης, η οποία 
πρέπει να συντελεσθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την πρώτη. Σχετική ειδοποίηση για το χρόνο της πρώ−
της και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται με νέα 
δήλωση του μετόχου που ασκεί το δικαίωμα εξαγοράς 
με τον ίδιο τρόπο.

7. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν κωλύεται από τυ−
χόν άσκηση ένδικων μέσων, αίτησης ανάκλησης ή με−
ταρρύθμισης ή τριτανακοπής κατά της απόφασης που 
διαπίστωσε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος 
εξαγοράς και όρισε το αντάλλαγμα. Στην περίπτωση 
αυτή, αξίωση αποζημίωσης δεν αποκλείεται.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

Άρθρο 62

1. Στο άρθρο 50 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Εγκα−
τάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 50 καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄

Άρθρο 63

Στο άρθρο 51 προστίθεται τίτλος και το άρθρο αυτό 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 51 – Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας
Η εποπτεία επί των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, 

καθώς και επί των υποκαταστημάτων και πρακτορεί−
ων των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα, 
ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την κατά πε−
ρίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, στην έκταση που 
ορίζεται στο νόμο.»

Άρθρο 64

1. Στο άρθρο 53 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Επο−
πτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 53 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Η εποπτεία, κατά το μέρος που αφορά τη λει−
τουργία της εταιρείας, περιλαμβάνει, ιδίως, την τήρηση 
των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των 
αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την 
εξακρίβωση της αλήθειας των οικονομικών καταστά−
σεων με την εξέταση και επαλήθευση των εταιρικών 
βιβλίων.»

3. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 53 καταργού−
νται.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Η αμοιβή των ελεγκτών ανωνύμων εταιρειών που 
διενεργούν τον έλεγχο κατά το άρθρο 52 και την πα−
ράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται, μετά 
το πέρας του ελέγχου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης 
και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην 
οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄

Άρθρο 65

Το άρθρο 64 καταργείται.
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Άρθρο 66

Μετά το άρθρο 66 προστίθεται άρθρο 66α ως εξής:
«Άρθρο 66α – Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε 

ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία
1. Η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή 

ετερόρρυθμη εταιρεία γίνεται με ομόφωνη απόφαση 
όλων των μετόχων. Στη σχετική απόφαση πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι όροι του καταστατικού της ομόρ−
ρυθμης ή της ετερόρρυθμης εταιρείας.

2. Από τη συντέλεση των δημοσιεύσεων και των διατυ−
πώσεων δημοσιότητας κατά το άρθρο 42 του Εμπορικού 
Νόμου και το άρθρο 7β του παρόντος νόμου για τη γε−
νόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρεία 
συνεχίζεται με τη μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης 
εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων 
δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή 
δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση 
της μετατροπής, οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο 
όνομα της νέας εταιρείας, χωρίς να επέρχεται διακοπή 
τους.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄

Άρθρο 67

1. Στο άρθρο 69 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Σχέδιο 
σύμβασης συγχώνευσης».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης υποβάλλεται 
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, από 
καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.»

Άρθρο 68

1. Στο άρθρο 71 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Εκτίμηση 
στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 71 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των 
συγχωνευόμενων εταιρειών συντάσσεται έκθεση προς 
τη γενική συνέλευση των μετόχων των εταιρειών αυ−
τών, από επιτροπή εμπειρογνωμόνων ή την επιτροπή 
της παραγράφου 1 ή τα πρόσωπα της παραγράφου 4 
του άρθρου 9. Τα πρόσωπα αυτά, που ορίζονται μετά 
από κοινή αίτηση ή συμφωνία των συγχωνευόμενων 
εταιρειών, εξετάζουν επίσης και τους όρους που περι−
λαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
71 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην έκθεσή τους τα πρόσωπα της παραγράφου 1 
υποχρεούνται να αναφέρουν αν, κατά τη γνώμη τους, 
η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ή των απορρο−
φούμενων εταιρειών προς τις μετοχές που εκδίδει η 
απορροφούσα εταιρεία είναι δίκαιη και λογική.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 71 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Κάθε πρόσωπο της παραγράφου 1 έχει το δικαί−
ωμα να λαμβάνει από τις συγχωνευόμενες εταιρείες 
οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για τη 
διεκπεραίωση του έργου της εκτίμησης, καθώς και να 
διενεργεί όλες τις απαραίτητες έρευνες και να προβαί−
νει στους αναγκαίους ελέγχους.»

Άρθρο 69

1. Στο άρθρο 72 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Απόφα−
ση γενικής συνέλευσης».

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 72 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση 
αν δεν έχει τηρηθεί η προθεσμία της παραγράφου 2 
του άρθρου 70 και, στην περίπτωση της παραγράφου 
3 του άρθρου 70, αν δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του 
δικαστηρίου.»

Άρθρο 70

1. Στο άρθρο 75 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αποτε−
λέσματα της συγχώνευσης».

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 75 
αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύ−
νολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών της ή 
των απορροφούμενων εταιρειών, περιλαμβανομένων 
των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή 
των απορροφούμενων εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή 
εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή.»

Άρθρο 71

1. Στο άρθρο 77 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Ακυρό−
τητα της συγχώνευσης».

2. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 77 
αντικαθίσταται ως εξής:

«β. αποδειχθεί ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης 
μιας από τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν και που 
ενέκρινε τη συγχώνευση είναι άκυρη ή ακυρώσιμη κατά 
τις διατάξεις των άρθρων 35α και 35β».

Άρθρο 72

Μετά το άρθρο 77 προστίθεται άρθρο 77α ως εξής:
«Άρθρο 77α – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής
1. Η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο 

ότι η σχέση ανταλλαγής των μετοχών των μετόχων της 
απορροφούμενης εταιρείας με μετοχές της απορροφού−
σας έχει ορισθεί αδικαιολόγητα χαμηλή.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 κάθε μέτοχος 
της απορροφούμενης εταιρείας μπορεί να αξιώσει την 
καταβολή σε αυτόν από την απορροφούσα εταιρεία 
αποζημίωσης σε μετρητά. Η αποζημίωση ορίζεται από 
το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. 
Η σχετική αξίωση παραγράφεται αν παρέλθουν έξι (6) 
μήνες από την καταχώριση στο μητρώο της εγκριτικής 
απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το 
άρθρο 74.

3. Η απορροφούσα εταιρεία μπορεί με δήλωσή της να 
εξαγοράσει τις μετοχές των μετόχων που ασκούν την 
αξίωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζεται, αναλόγως, το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 84.»

Άρθρο 73

Μετά το άρθρο 79 προστίθεται άρθρο 79α ως εξής:
«Άρθρο 79α – Μη δίκαιο αντάλλαγμα
1. Η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 

προηγούμενου άρθρου δεν κηρύσσεται άκυρη για το 
λόγο ότι το αντίτιμο των δικαιωμάτων των μετόχων 
των εξαγοραζόμενων εταιρειών έχει ορισθεί σε αδικαι−
ολόγητα χαμηλό ποσό.



2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 κάθε μέτοχος 
της εξαγοραζόμενης εταιρείας μπορεί να αξιώσει την 
καταβολή σε αυτόν από την εξαγοράζουσα εταιρεία 
αποζημίωσης σε μετρητά. Η αποζημίωση ορίζεται από 
το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. 
Η σχετική αξίωση παραγράφεται αν παρέλθουν έξι (6) 
μήνες από την καταχώριση στο μητρώο της εγκριτι−
κής απόφασης της εξαγοράς, που προβλέπεται από 
το άρθρο 74.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄

Άρθρο 74

1. Στο άρθρο 80 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Εφαρ−
μογή διατάξεων».

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 80 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 4α, 
τα άρθρα 69 έως και 77α εφαρμόζονται και στη συγ−
χώνευση με σύσταση νέας εταιρείας. Για την εφαρμογή 
αυτής της διάταξης ως απορροφούμενες εταιρείες νο−
ούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται και ως απορρο−
φούσα εταιρεία η νέα εταιρεία.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄

Άρθρο 75

1. Στο άρθρο 82 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Σχέδιο 
σύμβασης διάσπασης».

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 82 αντικαθίσταται 
ως εξής:

«4. Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης υποβάλλεται στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, από κάθε 
εταιρεία που συμμετέχει στη διάσπαση.»

Άρθρο 76

1. Στο άρθρο 85 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Αποτε−
λέσματα της διάσπασης».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 85 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Η μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας (ενερ−
γητικού και παθητικού) της διασπώμενης εταιρείας 
στις επωφελούμενες εταιρείες, περιλαμβανομένων των 
διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της δια−
σπώμενης εταιρείας και αφορούν τη μεταβιβαζόμενη 
περιουσία.»

Άρθρο 77

1. Στο άρθρο 86 προστίθεται τίτλος ως εξής: «Ακυρό−
τητα της διάσπασης».

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 86 προστίθεται 
παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για τη σχέση ανταλλαγής εφαρμόζεται αναλόγως 
το άρθρο 77α.»

Άρθρο 78

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστά−
σεις, σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται στη 
σύνταξη Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Δι−
αχειριστών της εταιρείας, με περιεχόμενο που ορίζεται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 43α, στην παράγραφο 

3 του άρθρου 107 και στην παράγραφο 3 του άρθρου 
22 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 136 του κ.ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει, καταργείται και η παράγραφος 4 του ίδιου 
άρθρου αναριθμείται σε 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄

Άρθρο 79

Μεταβατικές, τελικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Οι προθεσμίες των παραγράφων 6 και 5 των άρθρων 

4α και 10, αντίστοιχα, του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικα−
θίστανται με τον παρόντα νόμο, δεν συμπληρώνονται 
πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόμου.

2. Οι προθεσμίες καταβολής του κεφαλαίου, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 11 και στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 12 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαθίστανται με 
τον παρόντα νόμο, ισχύουν για κεφάλαια καταβλητέα 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου για την αύξηση 
ή τη μείωση κεφαλαίου εφαρμόζονται σε αυξήσεις ή 
μειώσεις κεφαλαίου, που αποφασίζονται από το αρμόδιο 
όργανο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, 
όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο, ισχύουν για 
ίδιες μετοχές των οποίων η απόκτηση αποφασίζεται 
στην περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, 
ή πραγματοποιείται, στις λοιπές περιπτώσεις, μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 
18 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται και για τη σύγκλη−
ση και τη λήψη αποφάσεων γενικών συνελεύσεων που 
έλαβαν χώρα πριν από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
νόμου, υπό την προϋπόθεση ότι, μέχρι αυτό το χρονικό 
σημείο, δεν έχουν εκδοθεί αντίθετες σχετικές δικαστι−
κές αποφάσεις οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας.

6. Οι νέες ρυθμίσεις του παρόντος νόμου για την 
ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου ισχύουν 
για πράξεις ή παραλείψεις τούτων που λαμβάνουν χώρα 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

7. Οι νέες ρυθμίσεις του παρόντος νόμου για την 
πρόσκληση, τη συγκρότηση και τη διεξαγωγή της γε−
νικής συνέλευσης, καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής 
σε αυτήν, εφαρμόζονται σε γενικές συνελεύσεις που 
συγκαλούνται ή, σε περίπτωση μη νόμιμης πρόσκλησης, 
λαμβάνουν χώρα δύο (2) μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος νόμου. Οι διατάξεις του νόμου αυτού 
για την ακυρότητα, την ακυρωσία και το ανυπόστατο 
των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ισχύουν για 
αποφάσεις που λαμβάνονται από γενικές συνελεύσεις 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

8. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του 
κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιούνται με τον παρόντα 
νόμο, εφαρμόζονται στα διανεμόμενα κέρδη, που προ−
έρχονται από ισολογισμούς που εγκρίνονται από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής.

9. Οι διατάξεις των άρθρων 77α, 79α και της παραγρά−
φου 4 του άρθρου 86 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικα−
θίστανται με τον παρόντα νόμο, εφαρμόζονται σε συγ−
χωνεύσεις, εξαγορές ή διασπάσεις που αποφασίζονται 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

ΦΕΚ 189 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3925
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10. Οι υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες μπορούν να 
εναρμονίσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του παρόντος νόμου. Η απόφαση τροποποίησης 
του καταστατικού για το σκοπό αυτόν, μπορεί να ληφθεί 
με την απαρτία και την πλειοψηφία των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 29 και της παραγράφου 1 του άρθρου 
31 του κ.ν. 2190/1920, υπό την προϋπόθεση ότι η σχε−
τική απόφαση θα ληφθεί εντός έτους από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος νόμου. Μεταγενέστερη εναρμό−
νιση, καθώς και πρόβλεψη στο καταστατικό δυνητικών 
ρυθμίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, 
γίνεται κατά τις γενικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, 
όπως αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο.

11. Όπου στον κ.ν. 2190/1920 αναφέρεται Υπουργείο 
Εμπορίου, εφεξής νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η 
κατά το νόμο αρμόδια αρχή.

12. Φορολογικές διατάξεις που ρυθμίζουν θέματα διε−
πόμενα και από τον παρόντα νόμο δεν θίγονται.

13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ−
γούνται τα άρθρα 29 έως 37, 40 και 45 του Εμπορικού 
Νόμου.

14. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορεί να γίνει 
κωδικοποίηση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, όπως 
ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του 
παρόντος νόμου. Κατά την κωδικοποίηση αυτή, επιτρέ−
πεται νέα αρίθμηση των άρθρων και διάρθρωση των 
διατάξεών τους, η διαγραφή, η σύμπτυξη ή η διεύρυνση 
των άρθρων και του αριθμού τους, καθώς και η μετα−
γλώττιση και οποιαδήποτε αναγκαία φραστική μεταβο−
λή των κειμένων, χωρίς αλλοίωση της εννοίας τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄

Άρθρο 80
Άλλες διατάξεις

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ν. 3412/2005 
«Πλαίσιο ρυθμίσεων για τη σύσταση και λειτουργία της 
ευρωπαϊκής εταιρείας» (ΦΕΚ 276 Α΄) αντικαθίσταται ως 
εξής:

«2. Αν η Εταιρεία δεν εκπληρώνει την ανωτέρω υπο−
χρέωση, τίθεται σε εκκαθάριση με απόφαση της Επο−
πτεύουσας Αρχής. Η απόφαση δημοσιεύεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Με 
την ίδια απόφαση διορίζονται εκκαθαριστές που δεν 
μπορεί να είναι περισσότεροι από τους προβλεπόμενους 
στο καταστατικό.»

2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης 
β) της περίπτωσης α΄ του άρθρου 7β του ν. 2323/1995, 
όπως ισχύει, προστίθενται τα εξής: «Στον ίδιο κωδικό 
μπορεί να μεταφέρονται κονδύλια και από κωδικούς 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου για την αμοιβή των 
μελών των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαι−
θρίου Εμπορίου (Κ.Ε.Λ.Α.Υ.Ε.) της παρούσας υποπερί−
πτωσης. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει 
αναδρομικά από 19.8.2005.»

3. Στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 
7στ του ν. 2323/1995, όπως ισχύει, διαγράφεται η λέξη 
«επαγγελματίες».

Άρθρο 81

1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 
(ΦΕΚ 278 Α΄), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως 

εξής: «Το συνολικό ποσό που λαμβάνουν τα πρόσωπα 
του προηγούμενου εδαφίου για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβεί το 
χρηματικό ποσό που ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297 Α΄), όπως ισχύει.»

2. Η παράγραφος 18 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Ανάπτυξης, ύστερα από εισήγηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθορίζεται το ύψος των 
δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και 
διανυκτέρευσης του Προέδρου και των μελών της Επι−
τροπής Ανταγωνισμού, καθώς και των υπαλλήλων που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, για την κάλυψη υπηρεσι−
ακών αναγκών.»

3. α) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 8δ του ν. 703/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού κάθε κατη−
γορίας ορίζεται στις εκατόν πενήντα (150). Η αύξηση 
του αριθμού των θέσεων γίνεται με προεδρικό διάταγ−
μα, το οποίο εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο πρώτο 
εδάφιο και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί 
τις διακόσιες (200).

β) Οι πενήντα (50) θέσεις που θα προκύψουν από 
την αύξηση του προσωπικού, κατά τα ανωτέρω, προ−
στίθενται στις θέσεις του προσωπικού της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού που προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 
31/2006 «Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγω−
νισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 29 Α΄) και 
κατανέμονται ως εξής:

Α) Θέσεις τακτικού προσωπικού.
1. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
α. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής: θέσεις μία (1)
β. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού–Λογιστικού: θέσεις δύο (2).
2. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
α. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: θέσεις επτά 

(7)
β. Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής: θέση μία (1)
γ. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός: θέση μία (1).
3. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
α. Κλάδος Επιμελητών: θέση μία (1).
Β) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου.
Τριάντα επτά (37) θέσεις του ειδικού επιστημονικού 

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπως 
αυτό ορίζεται στο π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39 Α΄) και καλύπτο−
νται από τις παρακάτω ειδικότητες:

α. Οικονομολόγοι/Κοστολόγοι/Στατιστικολόγοι: θέσεις 
είκοσι (20)

β. Νομικοί: θέσεις δεκαπέντε (15)
γ. Πληροφορικής: θέση μία (1)
δ. Μεταφραστών − Διερμηνέων: θέση μία (1).
Οι ειδικότητες, με τις οποίες καλύπτονται οι ανω−

τέρω θέσεις, ορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη 
πλήρωσής τους.»

Άρθρο 82
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη 
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους 
διατάξεις του.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

Ιωάννινα, 6 Αυγούστου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΡΟΚΟΠ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣ. ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε
η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*01001890808070028*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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Πρόταση Σχεδίου Νόµου - Τροποποίηση και Αναθεώρηση 

του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/ 1920 «Περί Ανωνύµων Εταιριών» 

και Ενηµερωτικό σηµείωµα. 
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Πρόταση Σχεδίου Νόμου 
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Αθήνα, Ιούνιος 2006 
 
 
 



 
Ενημερωτικό σημείωμα 

για το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 
περί ανωνύμων εταιριών 

 
------------------------- 

 
Από το ν.δ. 4237/1962 μέχρι σήμερα η ελληνική νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρίες (ν. 
2190/1920) δεν έχει ανανεωθεί, με εξαίρεση τις πολλές και σημαντικές παρεμβάσεις που επιχει-
ρήθηκαν για την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών. Οι παρεμβάσεις όμως αυτές, παρά τη 
μεγάλη σημασία τους, αφορούσαν κατιδίαν ζητήματα, εκείνα κυρίως που ο κοινοτικός νομοθέτης 
θεώρησε ότι θα έπρεπε να εναρμονισθούν σε κοινοτικό επίπεδο. Πολλά άλλα όμως ζητήματα, 
που μάλιστα αφορούν την «εταιρική καθημερινότητα», δεν έχουν ανανεωθεί, με αποτέλεσμα η 
σημερινή κατάσταση του δικαίου της α.ε. να υπολείπεται σε λειτουργικότητα των άλλων ευρω-
παϊκών νομοθεσιών και να μην ανταποκρίνεται πια στις ανάγκες των καιρών και των επιχειρή-
σεων. 
 
Η υποβαλλόμενη πρόταση σχεδίου νόμου επιχειρεί μια ανανέωση του δικαίου της α.ε. σε ποικίλα 
ζητήματα, πολλά από τα οποία δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο κοινοτικής εναρμόνισης. Δεν 
έχει σκοπό να προβεί σε ενσωμάτωση συγκεκριμένων οδηγιών ή προτάσεων οδηγιών που εκκρε-
μούν (για τα δικαιώματα των μετόχων, τον τακτικό έλεγχο κλπ.), για τις οποίες θα πρέπει να λη-
φθεί η δέουσα μέριμνα στον κατάλληλο χρόνο, αν και πολλές από τις προτεινόμενες τροποποιή-
σεις εμπνέονται από τις κοινοτικές εργασίες ή και το δίκαιο κρατών μελών. Δεν έχει επίσης σκο-
πό να αποτελέσει ένα εξ υπαρχής νέο νόμο για τις α.ε. Κάτι τέτοιο θα επεξέτεινε το έργο πέραν 
των δυνατοτήτων της Επιτροπής (προεχόντως χρονικών), κυρίως όμως δεν θα είχε χρησιμότητα, 
ενόψει των περαιτέρω τροποποιήσεων που προγραμματίζονται: Αναμόρφωση του λογιστικού 
δικαίου, εναρμόνιση με οδηγίες που θα υιοθετηθούν, ανακαίνιση των ποινικών διατάξεων, αλλά 
και της συνολικής νομοθεσίας για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς κλπ. Η Επιτροπή θεώρησε 
συνεπώς ότι τυχόν εκπόνηση νέου νόμου θα αποτελούσε για την ώρα μάταιο εγχείρημα. Άλλω-
στε η διατήρηση του αρχικού νόμου (ν. 2190/1920) με τροποποιήσεις πάνω στο γνωστό κείμενο 
καθιστά ευχερέστερη τη χρήση του, λόγω της κατά τα λοιπά διατήρησης των γνώριμων διατάξε-
ων αλλά και της αρίθμησής τους. 
 
Από πλευράς νομοτεχνικής: Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε άρθρα, το καθένα από τα οποία 
αφορά την αναμόρφωση ενός κεφαλαίου του κ.ν. 2190/1920. Οι παράγραφοι του κάθε άρθρου 
του σχεδίου νόμου, με αραβική αρίθμηση, αντιστοιχούν στις τροποποιήσεις ανά άρθρο του κ.ν. 
2190/1920. Για κάθε επιμέρους τροποποίηση του αυτού άρθρου του κ.ν. 2190/1920 (προσθήκη, 
αντικατάσταση, μεταβολή κλπ.) χρησιμοποιείται υποπαράγραφος με ελληνική αρίθμηση. Για τη 
διευκόλυνση του αναγνώστη του νόμου, σε όλα τα τροποποιούμενα άρθρα τίθεται τίτλος. 
 
Η αναμόρφωση που επιχειρείται με το προτεινόμενο νομοσχέδιο κινείται στους εξής γενικούς 
άξονες: Πρώτον, μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέμβαση στη σύσταση και τη λειτουργία 
της α.ε. Δεύτερον, καταβάλλεται μέριμνα για την ενίσχυση της θέσης των μετόχων. Τρίτον, διευ-
ρύνονται τα περιθώρια καταστατικών διαμορφώσεων. Τέταρτον, εισάγονται ρυθμίσεις που διευ-
κολύνουν τις επιχειρηματικές επιλογές των ενδιαφερομένων ή απλοποιούν τη σύσταση και τη 
λειτουργία της εταιρίας (η απομείωση της διοικητικής παρέμβασης συντελεί ήδη σ’ αυτό). Πέ-
μπτον, αναθεωρούνται ορισμένα μείζονα ζητήματα του δικαίου της α.ε. και ρυθμίζονται επιμέ-
ρους ζητήματα. 
 
Στα παρακάτω γίνεται κάποια ανάλυση των παραπάνω στόχων, με παραδείγματα. Τα παραδείγ-
ματα αυτά μπορεί να αναφέρονται σε περισσότερα σημεία της ανάλυσης, στο μέτρο που υπηρε-
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τούν περισσότερους στόχους. Τα αναφερόμενα άρθρα είναι εκείνα του κ.ν. 2190/1920 και όχι του 
σχεδίου νόμου. 
 
Ι. Βαθμιαίος "απογαλακτισμός" της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας από τη Διοίκηση 
 
Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες (αν όχι η μοναδική) του ευρωπαϊκού χώρου, που διατη-
ρεί τη διοικητική κηδεμονία και εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας. Τούτο δεν ανταποκρίνεται πια 
στις σημερινές ανάγκες και μάλλον αποτελεί αιτία γραφειοκρατικών εμποδίων στη λειτουργία 
της. Η πείρα έχει δείξει ότι, παρά την κατάρτιση και καλή θέληση των διοικητικών στελεχών, η 
διοικητική παρέμβαση (π.χ. κατά τον έλεγχο των καταστατικών ή των τροποποιήσεών τους) δεν 
προσφέρει σε συνολικό επίπεδο κάποιο χειροπιαστό κοινωνικό όφελος, που να αντισταθμίζει το 
διοικητικό κόστος και τις καθυστερήσεις, και μάλλον απομειώνει τη σημασία του αυτοελέγχου 
και τις ευθύνες εκείνων (δηλ. των ίδιων των ενδιαφερομένων), που θα έπρεπε να έχουν την κύρια 
μέριμνα για την τήρηση της νομιμότητας. Μάλιστα, ο διοικητικός έλεγχος μπορεί να προκαλέσει 
στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες και τελικά να αποβεί αντιπαραγωγικός. Παρομοίως: Η δυνατό-
τητα της διοίκησης να παρέμβει δραστικά μέσω ανάκλησης της άδειας σύστασης της εταιρίας 
είναι και αυτό ελληνική πρωτοτυπία, ενώ παντού αλλού οι περιπτώσεις της ανάκλησης αντιμε-
τωπίζονται είτε με μέτρα εταιρικού δικαίου, λαμβανόμενα από τους μετόχους ή τρίτους, δηλ. με 
τις δυνάμεις της αγοράς, είτε με δικαστική παρέμβαση, είτε τέλος με μέτρα πτωχευτικού δικαίου. 
Συγκρίνοντας τα οφέλη της εποπτείας με τις δυσλειτουργίες που προκαλεί, η Επιτροπή κατέληξε 
στο συμπέρασμα να προτείνει το δραστικό περιορισμό της (όχι όμως και την ολοσχερή κατάργη-
σή της). Άλλωστε η εισαγωγή του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, όπου εγγράφονται όλοι οι α-
σκούντες εμπορία στην Ελλάδα, συνάδει με την ενιαία μεταχείριση όλων των εταιρικών μορφών 
σε ζητήματα καταχωρίσεων είτε της ιδρυτικής πράξης, είτε των τροποποιήσεων του καταστατι-
κού, είτε της διαγραφής. 
 
Οι κύριες εκδηλώσεις του περιορισμού της εποπτείας είναι οι ακόλουθες: 
 
1. Πρώτον, η εξαίρεση από το διοικητικό έλεγχο της σύστασης ή της τροποποίησης του κατα-

στατικού ενός μεγάλου αριθμού μη εισηγμένων εταιριών, εκείνων δηλ. με κεφάλαιο μέχρι 3 
εκ. ευρώ, και η καταχώριση στο Μητρώο ΑΕ του καταστατικού ή της τροποποίησής του χω-
ρίς διοικητική έγκριση, ως δηλ. εάν επρόκειτο για μια εταιρία περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 
4 § 2α και συνεπώς άρθρα 7α § 1 και 7β §§ 1, 10 και 11 του νόμου). Διατηρείται όμως ο έ-
λεγχος κατά τη μετατροπή και τη συγχώνευση (άρθρο 4 § 2β). Η απομείωση της εποπτείας 
πρέπει να συνδυάζεται με ευθύνη των ιδρυτών, γι’ αυτό και προτείνονται σχετική διάταξη 
στο άρθρο 2 § 3. Την ευθύνη των ιδρυτών προβλέπουν και άλλα δίκαια, π.χ. το γαλλικό δί-
καιο (code de commerce, άρθρο 210-8), το γερμανικό (AktG § 46), και το ιταλικό δίκαιο 
(άρθρο 2339 ιταλΑΚ). 
 

2. Δεύτερον, η κατάργηση της δυνατότητας ανάκλησης της άδειας σύστασης για τους λόγους 
που προβλέπουν τα άρθρα 48 και 48α του ισχύοντος νόμου και η αναγωγή των λόγων αυτών 
σε ενδεχόμενους λόγους δικαστικής λύσεως της εταιρίας. Αντίστοιχα καταργείται η δυνατό-
τητα ανάκλησης της έγκρισης αύξησης κεφαλαίου σε περίπτωση μη καταβολής του (άρθρο 
11 § 5) και εισάγεται υποχρέωση του δ.σ. να αναπροσαρμόζει αυτό το κεφάλαιο. 

 
3. Τρίτον, η παροχή εναλλακτικών λύσεων σε σχέση με τη διοικητική παρέμβαση ή και η κα-

τάργηση διαφόρων «αδειών». Π.χ. σύμφωνα με το άρθρο 9 θα μπορεί η εκτίμηση των εισφο-
ρών σε είδος να γίνεται και από ορκωτούς ελεγκτές, που θα βασίζονται σε εκθέσεις ειδικών 
πραγματογνωμόνων εκτιμητών (νέα § 3α). Στη γ.σ. με ένα μόνο μέτοχο θα αρκεί η παρουσία 
συμβολαιογράφου, χωρίς δυνατότητα παρουσίας εκπροσώπου της Διοίκησης (άρθρο 32 § 2). 
Επίσης καταργούνται οι άδειες της Διοίκησης π.χ. στα άρθρα 10 § 2, 20 § 2. 
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Όπως ελέχθη όμως, η διοικητική εποπτεία των εταιριών αυτών δεν εξαφανίζεται. Εξακολουθεί να 
υφίσταται, αν και μειωμένη, ασκείται δε πλέον όπως ορίζουν τα άρθρα 51 και 53. Επίσης εξακο-
λουθεί η δυνατότητα της διοικητικής αρχής να ζητεί έκτακτο έλεγχο από το δικαστήριο (άρθρο 
40 § 1). 
 
ΙΙ. Ενίσχυση των δικαιωμάτων των μετόχων 
 
Όπως έχει αποδειχθεί, η ενίσχυση του μετόχου αποτελεί κίνητρο επενδύσεων και δημιουργία ε-
μπιστοσύνης στην αγορά. Ο ν. 2190/1920 δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα φιλικός προς τους μετόχους 
και τη μειοψηφία. Ήταν επιβεβλημένο να υπάρξει κάποια βελτίωση στη θέση των μετόχων. Από 
την άλλη μεριά, η βελτίωση αυτή δεν μπορεί να είναι απότομη και έντονη, διότι διαφορετικά ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος ανατροπής ισορροπιών και προσδοκιών στις επιχειρήσεις, με δυσμενή αποτε-
λέσματα. 
 
Έτσι, η αναμόρφωση των δικαιωμάτων μειοψηφίας δεν είναι ριζική. Ενδεικτικό είναι ότι ο κατά-
λογος των δικαιωμάτων των άρθρων 39 και 40 δεν διευρύνθηκε, αν και προστέθηκε το δικαίωμα 
προσθήκης θέματος στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας γ.σ. (δικαίωμα όμως που γινόταν 
ήδη ερμηνευτικά δεκτό). Θεωρήθηκε όμως απαραίτητο να μειωθούν τα ποσοστά για την άσκηση 
των δικαιωμάτων μειοψηφίας από 1/3 σε 1/5, τα δικαιώματα του 1/20 να δοθούν και σε μετό-
χους, που έχουν μετοχές ονομαστικής αξίας τουλάχιστον 300.000 ευρώ, ενώ το δικαίωμα πληρο-
φοριών που ανήκε στο 1/20 του κεφαλαίου έγινε ατομικό και ανήκει σε κάθε μέτοχο. Η άσκηση 
των δικαιωμάτων διευκολύνεται με το να μην είναι πλέον υποχρεωτική η κατάθεση των μετοχών. 
Από την άλλη μεριά, προτείνεται η μείωση των ποσοστών για λήψη κάποιας πρωτοβουλίας ή για 
να καταστεί αδύνατη η λήψη κάποιας απόφασης ή για να αντιταχθούν οι μέτοχοι σε κάποια ενέρ-
γεια (π.χ. άρθρα 22α § 4, 22β § 1, 23α §§ 1 και 4). Εξαιρετικά μικρά ποσοστά προβλέπονται για 
να ζητηθεί η ακύρωση απόφασης γ.σ. (άρθρο 35α § 3). Στην προστασία της μειοψηφίας εντάσσο-
νται η νεοεισαγόμενη δυνατότητα εκλογής του δ.σ. με ψηφοδέλτιο (άρθρο 18, νέα § 6), καθώς 
και οι δυνατότητες της μειοψηφίας να ζητεί τη λύση της εταιρίας (άρθρο 48 και 48α) ή την εξα-
γορά των μετοχών της σε ορισμένες περιπτώσεις είτε από την εταιρία είτε από τον πλειοψηφού-
ντα μέτοχο (νέα άρθρα 49α και 49β). 
 
ΙΙΙ. Μεγαλύτερη ευχέρεια των καταστατικών διαμορφώσεων 
 
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι η παρεχόμενη μεγα-
λύτερη ευελιξία στη διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων. Και άλλοτε μεν ορισμένα ζητήματα 
επαφίενται στη βούληση των ενδιαφερομένων να τα ρυθμίσουν στην επιθυμητή έκταση (σύστη-
μα «επιλογής»). Άλλοτε δε ορισμένες ρυθμίσεις του νόμου θα πρέπει να υιοθετούνται, αν είναι 
επιθυμητές, από το καταστατικό (σύστημα «υπαγωγής» ή opt-in), ενώ άλλες θα ισχύουν, εκτός 
αν το καταστατικό τις αποκλείσει (σύστημα «εξαίρεσης» ή opt-out). 
 
1. Παραδείγματα «επιλογής»: 

 
• Διευρύνονται οι δυνατότητες έκδοσης, διαμόρφωσης και όρων μετατροπής των προ-

νομιούχων μετοχών (άρθρο 3 §§ 1 επ.) καθώς και της έκδοσης «δεσμευμένων» μετο-
χών και όρων εξαγοράς τους κλπ. (άρθρο 3 §§ 7-9). 

• Για την ειδοποίηση των μετόχων προς άσκηση του δικαιώματος προτίμησης το κα-
ταστατικό μπορεί να διαγράφει μεγαλύτερη δημοσιότητα (άρθρο 13, νέα § 9). 

• Δυνατότητα μείωσης των ποσοστών μειοψηφίας σε ορισμένα ζητήματα (π.χ. άρθρα 
22β § 1, 39, 40). 
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• Δυνατότητα διεύρυνσης των λόγων εξαγοράς της μειοψηφίας από την εταιρία μετά 
από αίτηση της πρώτης (νέο άρθρο 49α § 2). 

• Το καταστατικό μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις για τη σύγκληση του δ.σ. 
(άρθρο 20, νέα § 5α). 

 
2. Παραδείγματα «υπαγωγής» 

 
• Επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό η εκλογή του δ.σ. μέσω διαδικασίας 

ψηφοδελτίου, ώστε να εκπροσωπείται και η μειοψηφία (άρθρο 18, νέα § 6). 
• Επιτρέπεται να εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη του δ.σ., αν το προβλέπει το κα-

ταστατικό (άρθρο 18, νέα § 7). 
• Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει συνεδρίαση του δ.σ. και της γ.σ. με τηλεδιά-

σκεψη (άρθρα 20, νέα § 3α, και § 28 § 7). 
• Επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό η παράσταση και η άσκηση του δι-

καιώματος ψήφου εξ αποστάσεως (άρθρο 28, νέα § 8). 
• Αναμορφώνεται και διευρύνεται το καθεστώς υποκατάστασης του δ.σ. από εκπρο-

σώπους, τους οποίους διορίζει το ίδιο ή οι ήδη διορισμένοι εκπρόσωποι (άρθρο 22 § 
3). Οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει να περιέχονται στο καταστατικό. Η παράλληλη 
ρύθμιση του άρθρου 18 § 2 καταργείται, διότι σε μεγάλο βαθμό επικαλύπτεται από 
το άρθρο 22 § 3. Στη θέση της προβλέπεται η δυνατότητα εκλογής νομικού προσώ-
που ως μέλους του δ.σ., κάτι που και κατά το ισχύον δίκαιο γίνεται δεκτό. 

• Για μη εισηγμένες εταιρίες επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό τόπος 
συνεδρίασης της γ.σ. οπουδήποτε στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή (άρθρο 25). 

• Για μη εισηγμένες εταιρίες επιτρέπεται να προβλέπονται από το καταστατικό ορι-
σμένοι εναλλακτικοί τρόποι σύγκλησης της γ.σ., που μπορούν να αντικαταστήσουν, 
εν όλω ή εν μέρει τη δημοσίευση διά του τύπου (άρθρο 26, νέα § 2α). 

• Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι για τη συμμετοχή στη γ.σ. επιβάλλεται κα-
τάθεση των μετοχών ή των εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετό-
χων, καθώς και ότι το δ.σ. οφείλει να συντάσσει πίνακα μετόχων (άρθρο 28). Οι δια-
τυπώσεις αυτές είναι σήμερα υποχρεωτικές. 

 
3. Παράδειγμα «εξαίρεσης»: 
 

• Το καταστατικό μπορεί να απαλλάσσει τις μη εισηγμένες από την υποχρέωση έκδο-
σης μετοχικών τίτλων, οπότε και πρέπει να ορίζει πώς θα αποδεικνύεται η μετοχική 
ιδιότητα (άρθρο 8β § 4). 

 
Η παροχή, διαμέσου διάσπαρτων στο σχέδιο νόμου διατάξεων, μεγαλύτερης ευχέρειας καταστα-
τικών διαμορφώσεων επιτρέπει την προσαρμογή της εταιρίας στο μικρότερο ή μεγαλύτερο μέγε-
θός της ή στον πιο «κλειστό» ή πιο «ανοιχτό» χαρακτήρα, που οι ιδρυτές ή στη συνέχεια οι μέτο-
χοι επιθυμούν να της προσδώσουν. Την ίδια δυνατότητα προσαρμογής υπαινίσσονται και ορι-
σμένοι νέοι θεσμοί που εισάγονται για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων λειτουργίας ή την απλού-
στευση της καθημερινής εταιρικής ζωής (παρακάτω υπό IV). Είναι όμως κατανοητό, ότι πολλές 
από τις εναλλακτικές ρυθμίσεις ή δυνατότητες δεν παρέχονται σε εταιρίες με εισηγμένες σε χρη-
ματιστήριο μετοχές. 
 
Μετά τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου σκόπιμο θα είναι οι εταιρίες να μελετήσουν το ενδεχόμενο 
τροποποίησης των καταστατικών τους, προκειμένου να υιοθετήσουν τις ρυθμίσεις που θέλουν ή 
να αποκλείσουν την εφαρμογή διατάξεων του νόμου που θεωρούν ακατάλληλες κατά περίπτωση. 
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IV. Εισαγωγή ορισμένων νέων θεσμών, που μπορούν να συντελέσουν στη διεύρυνση των 
επιχειρηματικών δυνατοτήτων ή στη διευκόλυνση ή απλούστευση της εταιρικής ζωής 
 
Με σειρά διατάξεων εισάγονται νέες δυνατότητες, που μπορούν να διευκολύνουν την επιχειρη-
ματική πρωτοβουλία και τις επιχειρηματικές επιλογές ή απλουστεύουν τη λειτουργία της εταιρί-
ας. Τους σκοπούς αυτούς υπηρετούν π.χ. οι ακόλουθες ρυθμίσεις: 
 
1. Η ίδρυση εξαρχής μονοπρόσωπης α.ε. (άρθρο 1, νέα § 3, και συνεπώς άρθρα 4α § 1 και 8 § 

1). Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την «δωδέκατη» εταιρική οδηγία (89/667/ΕΟΚ), που αφο-
ρά τη μονοπρόσωπη επε, στην περίπτωση που κράτος μέλος επιτρέψει την ίδρυση μονοπρό-
σωπη α.ε., ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας. Αυτό επέβαλλε τις διατάξεις των άρθρων 1 § 3 
και 23α § 7. 
 

2. Το καταστατικό της α.ε. μπορεί να έχει μορφή απλούστερη εκείνης που απαντάται συνήθως, 
χωρίς δηλ. επανάληψη των διατάξεων του νόμου. Αυτό έχει ήδη νομολογηθεί από το ΣτΕ 
(1861/1993), θεωρήθηκε όμως σκόπιμο να ορισθεί ειδικά (άρθρο 1, νέα § 1α). 

 
3. Αυξάνονται οι δυνατότητες έκδοσης προνομιούχων μετοχών (με ή χωρίς ψήφο) και διευκρι-

νίζονται ζητήματα μετατροπής τους σε κοινές με δήλωση του μετόχου ή με απόφαση της γ.σ. 
(άρθρο 3). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η εισαγωγή προνομιούχων μετοχών με προτεραιότητα 
συμμετοχής σε κέρδη «από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα» (tracking shares) (άρθρο 3 § 
2). Επίσης αυξάνονται οι δυνατότητες περιορισμών στη μεταβίβαση των μετοχών (άρθρο 3 
§§ 7-9). 

 
4. Αναμορφώνεται η διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου (άρθρο 4 § 3 επ.). Καταργείται η έκ-

θεση ορκωτού ελεγκτή, που δεν προβλέπεται από τη «δεύτερη» οδηγία και που, ως έχει, δεν 
εξυπηρετεί κάποιο αυτοτελή σκοπό, εφόσον η απαγόρευση καταβολών στους μετόχους υπο-
βάλλεται σε αυστηρές προϋποθέσεις και ενδεχομένως (με την προτεινόμενη τροποποίηση) 
εξαρτάται πλέον από δικαστική απόφαση. 

 
5. Η εκτίμηση των εταιρικών εισφορών σε είδος θα μπορεί να γίνεται χωρίς την προβλεπόμενη 

σήμερα διαδικασία και από ορκωτούς ελεγκτές, που θα βασίζονται σε εκθέσεις ειδικών 
πραγματογνωμόνων εκτιμητών (νέα § 3α του άρθρου 9). Όμοια ρύθμιση για τις συγχωνεύσεις 
(άρθρο 71 § 1). 

 
6. Για την καταβολή του κεφαλαίου μετά από αύξηση κεφαλαίου με τροποποίηση του καταστα-

τικού, το δ.σ. μπορεί να παρατείνει τη σχετική προθεσμία καταβολής. Όμως (και αυτό προ-
βλέπεται με τη νέα § 4 του άρθρου 11) η κατά παράταση προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την 
καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο. Τούτο δε για να μην καλείται ο μέτοχος να καταβά-
λει κεφάλαιο, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν έχει ακόμη λάβει υπόσταση με καταχώριση της 
σχετικής τροποποίησης του καταστατικού στο μητρώο. 

 
7. Επιτρέπεται να εξουσιοδοτεί η γ.σ., που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, το δ.σ. να προσδιο-

ρίσει αυτό την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών (άρθρο 13, νέα § 6), πράγμα που διευκολύνει 
τη διαδικασία book building (βιβλίου προσφορών). 

 
8. Σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, 

μπορεί να ορισθεί (υπό προϋποθέσεις) ότι ο καταβάλλων είδος δεν έχει δικαίωμα προτίμησης 
στο τμήμα που καταβάλλεται σε μετρητά (άρθρο 13, νέα § 11). 
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9. Αναμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό το άρθρο 13 § 13 για το δικαίωμα προαίρεσης απόκτη-
σης μετοχών που μπορεί να χορηγηθεί σε εργαζομένους. 

 
10. Αναμορφώνεται το καθεστώς του «κολοβού» δ.σ., με δυνατότητα ποικίλων καταστατικών 

δυνατοτήτων (άρθρο 18, νέες §§ 7-9). 
 
11. Επαναπροσδιορίζεται ο χρόνος λήξεως της θητείας του δ.σ., ιδίως προς αντιμετώπιση δυσκο-

λιών που ανέκυψαν μετά την απόφαση της ΟλομΑΠ 5/2004 (άρθρο 19 § 1). 
 
12. Εισάγεται η δυνατότητα εκλογής αναπληρωματικών μελών του δ.σ. (άρθρο 18, νέα § 7). 
 
13. Εισάγεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης τόσο για το δ.σ. (άρθρο 20, νέα § 3α), όσο και για τη 

γ.σ. (άρθρο 28, νέα § 7). Η έκδοση υπουργικής απόφασης που προβλέπεται είναι δυνητική, 
δηλ. η τηλεδιάσκεψη θα είναι δυνατή και πριν από την έκδοση μια τέτοιας απόφασης, που 
ωστόσο θα έχει αναμφισβήτητη χρησιμότητα. 

 
14. Εισάγεται η δυνατότητα πρακτικών «δια περιφοράς» τόσο για το δ.σ. (άρθρο 21, νέα § 5), 

όσο και για τη γ.σ. (για εισηγμένες – βλ. άρθρο 32, νέα § 3). 
 
15. Ρυθμίζονται με ελαστικότερο τρόπο τα του τόπου συνεδρίασης της γ.σ. (άρθρο 25). 
 
16. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη γ.σ. και στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως (άρθρο 28, νέα § 8). 

Και εδώ η προβλεπόμενη υπουργική απόφαση είναι δυνητική 
 
17. Επιτρέπεται στην πρόσκληση της γ.σ. να καθορίζεται απευθείας ο τόπος και ο χρόνος της 

επαναληπτικής, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας (αντίστοιχα και για την δεύτερη 
επαναληπτική, επί καταστατικών γ.σ.). Έτσι αποφεύγονται νεότερες δημοσιεύσεις. Εννοείται 
ότι ο μέτοχος θα φέρει το βάρος να πληροφορηθεί αν έλαβε ή όχι χώρα η πρώτη γ.σ., έτσι 
όμως ενθαρρύνεται να παραστεί ήδη στην πρώτη γ.σ. (άρθρο 29 § 2). Επίσης, για τις κατα-
στατικές γ.σ. εισηγμένων εταιριών, η απαρτία στη δεύτερη επαναληπτική μειώνεται σε 1/5, 
διότι έχει αποδειχθεί ότι με το υπάρχον ποσοστό του 1/3 η γ.σ. αποβαίνει εξαιρετικά δυσχε-
ρής. 

 
18. Αναδιατυπώνονται οι εξαιρέσεις της αποκλειστικής αρμοδιότητας της γ.σ. Προστίθεται η 

δυνατότητα διανομής με απόφαση του δ.σ. κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην 
τρέχουσα χρήση (άρθρο 34, νέα § 2). 

 
19. Παρέχεται ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ομόρρυθμη ή ετε-

ρόρρυθμη εταιρία (νέο άρθρο 66α). 
 
 
V. Αναθεώρηση των ρυθμίσεων του νόμου 2190/1920 σε ορισμένα κρίσιμα θέματα 
 
Προτείνεται η υιοθέτηση νέων ρυθμίσεων σε ορισμένα σημαντικά θέματα του δικαίου της α.ε. 
Έτσι π.χ.: 

 
1. Με το άρθρο 8β επανακαθορίζεται ο τρόπος έκδοσης μετοχικών τίτλων και μεταβίβασης των 

μετοχών, καθώς και της απόδειξης τη μετοχικής ιδιότητας. 
 
2. Αναμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό το άρθρο 16 για τις ίδιες μετοχές. Οι κύριες μεταβολές 

είναι οι ακόλουθες: Πρώτον, χορηγείται γενική δυνατότητα (υπό όρους) απόκτησης μέχρι 
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του 1/10 του κεφαλαίου. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από την «δεύτερη» οδηγία, δεν εί-
χε όμως εισαχθεί στο ελληνικό δίκαιο. Δεύτερον, καταργείται η ειδική περίπτωση απόκτησης 
μετοχών για στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας, που μπορεί να συνιστά χειραγώγηση της 
αγοράς (σχετικά ισχύει και ο Κανονισμός 2273/2003 της Επιτροπής, ΕΕ L 336/33 της 
23.12.2003). Τρίτον, διευκρινίζεται το νομικό καθεστώς των ίδιων μετοχών. Σημειώνεται ότι 
από το άρθρο 23α αποσπάται η ρύθμιση της παροχής δανείων κλπ. από την εταιρία για από-
κτηση μετοχών της (financial assistance) και μεταφέρεται ως άρθρο 16α, αμέσως δηλ. μετά 
τη ρύθμιση των ιδίων μετοχών, όπου κανονικά είναι η θέση της. Ταυτόχρονα εισάγονται οι 
επιτρεπόμενες από τη «δεύτερη» οδηγία εξαιρέσεις παροχής δανείων κλπ., στο μέτρο που 
πρόκειται είτε για τρέχουσες συναλλαγές πιστωτικών ιδρυμάτων είτε για απόκτηση μετοχών 
από το προσωπικό. 

 
3. Αναμορφώνεται το απηρχαιωμένο καθεστώς ευθύνης του δ.σ. (άρθρο 22α). Αντικαθίσταται 

το κριτήριο του συνετού οικογενειάρχη με εκείνο του συνετού επιχειρηματία, αντικαθίσταται 
η ειδική ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου με διαβάθμιση της ευθύνης ανάλογα με «τη 
θέση του κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί» (τούτο αποσαφηνίζει και 
την ευθύνη των τυχόν «μη εκτελεστικών» μελών), και εισάγεται ο κανόνας της επιχειρηματι-
κής κρίσης («business judgment rule»). Επίσης εισάγονται με μεταφορά από τον ν. 
3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση οι διατάξεις για τις συγκρούσεις συμφερόντων. 
Ορίζεται ότι τις ίδιες ευθύνες φέρουν και τα μη μέλη του δ.σ. στα οποία έχουν παραχωρηθεί 
εξουσίες κατά το άρθρο 22 § 3. 

 
4. Αναμορφώνεται το σύστημα επιτρεπτού των συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του δ.σ. κλπ. 

(άρθρο 23α). Όπως αναφέρθηκε, από το άρθρο αυτό αποσπάται το ζήτημα της χρηματοδοτι-
κής βοήθειας για απόκτηση ιδίων μετοχών, το οποίο έρχεται κοντά στο ζήτημα των ιδίων με-
τοχών ως άρθρο 16α. Κατά τα λοιπά επιφέρονται στο άρθρο 23α οι εξής κύριες καινοτομίες: 
Πρώτον, τα δάνεια κλπ. απαγορεύονται, αλλά με ορισμένες αυστηρά καθοριζόμενες προϋπο-
θέσεις επιτρέπονται εγγυήσεις και ασφάλειες (όχι δάνεια και πιστώσεις) για την εξυπηρέτηση 
ορισμένων εταιρικών αναγκών. Δεύτερον, οι άλλες συμβάσεις μπορούν να εγκριθούν και εκ 
των υστέρων, αλλά με δυνατότητα μικρής μειοψηφίας να αντιταχθεί. Τρίτον, το καταστατικό 
μπορεί να επεκτείνει τις απαγορεύσεις και σε άλλα πρόσωπα. 

 
5. Εισάγονται ορισμένες νέες ρυθμίσεις (άρθρο 28) για τους δικαιουμένους συμμετοχής στη 

γ.σ. και για τον τρόπο με τον οποίο αποδεικνύεται το δικαίωμά τους. Βασικός κανόνας είναι 
ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μέτοχοι, η δε απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται 
σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του άρθρου 8β, δηλ. με τις μετοχές ή τον τρόπο που ορίζει το 
καταστατικό. Καταργούνται οι διατάξεις για την προκατάθεση των μετοχών και των εγγρά-
φων πληρεξουσιότητας, καθώς και για τη σύνταξη και «τοιχοκόλληση» πίνακα μετόχων. 
Μπορεί όμως το καταστατικό να διαλάβει τέτοιες διατάξεις (σύστημα «opt-in»), ιδίως αν η 
εταιρία έχει πολλούς μετόχους και η εξακρίβωση των δικαιουμένων συμμετοχής δεν είναι 
πρακτικά ευχερής κατά την έναρξη της γ.σ. Στην περίπτωση άυλων μετοχών (δηλ., σήμερα, 
αν πρόκειται για εισηγμένη εταιρία), εισάγεται το σύστημα του «record date», συμμετέχουν 
δηλ. όσοι ήσαν μέτοχοι «στο τέλος της _____ εργάσιμης ημέρας πριν από την ημέρα της γε-
νικής συνέλευσης». Εννοείται ότι σε κάθε περίπτωση η πρόσκληση των μετόχων θα πρέπει 
να περιέχει οδηγίες για το τι ακριβώς πρέπει να κάνει ο μέτοχος για να μετάσχει εγκύρως στη 
συνέλευση. 

 
6. Αναμορφώνεται το απηρχαιωμένο καθεστώς της ακυρότητας ή ακυρωσίας των αποφάσεων 

της γ.σ. (άρθρα 35α και 35β). Εισάγονται νέες διατάξεις, που έχουν ληφθεί ιδίως από το ιτα-
λικό δίκαιο (ιταλΑΚ, όπως αναμορφώθηκε με νόμο του 2003). Η ακυρωσία επιφυλάσσεται 
στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά τρόπο αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό ή από συ-
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νέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. Αφορά δηλ. την παράβαση διατάξε-
ων που αφορούν τη διαδικασία λήψεως των αποφάσεων. Η ακυρότητα, από την άλλη μεριά, 
αφορά τις αποφάσεις που κατά το περιεχόμενό τους αντιτίθενται στο νόμο ή το καταστατικό. 
Αφορά δηλ. την παράβαση διατάξεων ουσίας. Η ακυρότητα όμως πλήττει ειδικά και την πε-
ρίπτωση που η γ.σ. έλαβε αποφάσεις χωρίς να έχει υπάρξει καθόλου πρόσκληση. Στην τε-
λευταία περίπτωση δεν ενδιαφέρει αν η πρόσκληση υπήρξε ελαττωματική (τότε μπορεί να 
υπάρχει ακυρωσία), αλλά μόνο αν έλαβε χώρα γ.σ., χωρίς να έχει τούτο ανακοινωθεί. Με την 
ευκαιρία διευκρινίζεται νομοθετικά το ζήτημα της ανυπόστατης γ.σ., ένα ζήτημα που έχει 
προκαλέσει σημαντικές δυσκολίες στην πράξη. Σύμφωνα με τη ρύθμιση του νέου άρθρου 
35γ, ανυπόστατο προκαλείται μόνο αν απόφαση της γ.σ. ελήφθη με τις ψήφους προσώπων 
που δεν είναι μέτοχοι. 

 
7. Η Επιτροπή παρενέβη ελαφρά στο δίκαιο του τακτικού ελέγχου, τούτο δε διότι η Κοινότητα 

έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο οδηγίας για την αναμόρφωση του θεσμού. Από την πλειοψηφία  
όμως της Επιτροπής θεωρήθηκε αναγκαία η κατάργηση του ελέγχου των «μικρών» α.ε., ε-
κείνων δηλ. που κατά το νόμο δεν ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς ελεγκτές (άρθρο 
36 § 1, όπως έχει σήμερα). Η κατάργηση του ελέγχου αυτού αποφασίσθηκε με το ακόλουθο 
σκεπτικό: Πρώτον, ότι κατά τις κοινοτικές οδηγίες ο έλεγχος των εταιριών αυτών δεν είναι 
υποχρεωτικός. Δεύτερον, ότι όπως είναι παγκοίνως γνωστό, ο έλεγχος αυτός είναι στην συ-
ντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων εικονικός, και συνίσταται συνήθως στην υπογραφή 
έκθεσης που δεν είναι καν βέβαιο ότι έχουν συντάξει οι ίδιοι οι ελεγκτές. Για το λόγο αυτό 
δεν μπορεί να λεχθεί ότι ο έλεγχος αυτός έχει επιτύχει, η δε αμοιβή την οποία συνήθως λαμ-
βάνουν οι διορισθέντες ελεγκτές δεν ανταποκρίνεται ούτως ή άλλως στο έργο που απαιτείται 
για τη διενέργεια ενός πραγματικού ελέγχου. Τρίτον δε και κυριότερο, διότι οι οικονομικές 
καταστάσεις των εταιριών που ελέγχονται με τον τρόπο αυτό εμφανίζονται ως «ελεγχθεί-
σες», κάτι που είναι σχεδόν πάντοτε αναληθές και μπορεί να παραπλανήσει τους συναλλασ-
σομένους με την εταιρία. Πάντως διατηρείται η ευχέρεια των εταιριών αυτών να υποβάλλο-
νται σε κανονικό έλεγχο από ορκωτούς ελεγκτές, ενώ ο έκτακτος έλεγχος μπορεί να διεξάγε-
ται είτε από ορκωτούς ελεγκτές είτε από λογιστές-μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. 

 
8. Μείζων τροποποίηση που επέρχεται στο ισχύον δίκαιο είναι η αφορώσα τους τρόπους λύσε-

ως της α.ε. Καταργείται το σύστημα της ανάκλησης της άδειας σύστασης από τη Διοίκηση 
σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 48 και 48α και εισάγεται ο θεσμός της δικαστικής λύσεως. 
Δύο είδη δικαστικής λύσεως προβλέπονται: Το πρώτο είδος είναι η λύση με αίτηση στο δι-
καστήριο για λόγους που κυρίως αφορούν την μη καταβολή ή την απώλεια του κεφαλαίου. 
Πρόκειται για τους λόγους, που κατά το ισχύον δίκαιο δικαιολογούν την ανάκληση της ά-
δειας σύστασης. Η λύση μπορεί να ζητηθεί από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. 
Το δεύτερο είναι η περίπτωση όπου, ιδίως λόγω ίσων συμμετοχών, η συνέχιση της εταιρίας 
αποβαίνει αδύνατη ή ιδιαίτερα ασύμφορη για τον αιτούντα. Ενάγοντες μπορεί να είναι μέτο-
χος ή μέτοχοι που συγκεντρώνουν το 1/5 του κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή όμως μπορεί 
να παρέμβουν άλλοι μέτοχοι και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών του αιτούντος. 
Μπορεί όμως και ο ενάγων να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών των άλλων, οπότε το δικα-
στήριο, στο πρότυπο της ΚΠολΔ 483 § 1, διατάσσει τελικώς την εξαγορά από εκείνον που 
είναι πιο ικανός να συνεχίσει τη εταιρία. 

 
9. Δικαστική παρέμβαση προβλέπεται και για τρεις άλλες δυνατότητες: (α) Την εξαγορά των με 

τοχών της μειοψηφίας από την εταιρία μετά από αίτηση της μειοψηφίας, εάν η γ.σ. έλαβε ο-
ρισμένες βλαπτικές για τη μειοψηφία αποφάσεις, ή για άλλους λόγους που ορίζονται στο κα-
ταστατικό (νέο άρθρο 49α). (β) Δυνατότητα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των με-
τοχών της από τον κατά 95% πλειοψηφούντα μέτοχο (“sell-out”, νέο άρθρο 49β). (γ) Δυνα-
τότητα του κατά 95% πλειοψηφούντος μετόχου να εξαγοράσει τις μετοχές της μειοψηφίας 
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(“squeeze-out”, νέο άρθρο 49γ). Εκτιμάται ότι με τις παρεχόμενες δυνατότητες είναι δυνατόν 
να δοθούν λύσεις σε επιχειρηματικά αδιέξοδα, η αλήθεια όμως είναι ότι η επιτυχία των δια-
τάξεων θα κριθεί κατά μέγα μέρος από τη δυνατότητα των δικαστηρίων να σταθμίζουν ορθά 
– κατά το δυνατόν – την κατάσταση και τα εκατέρωθεν συμφέροντα. 

 
10. Στον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης προτείνονται ορισμένες τροποποιήσεις, εκ των ο-

ποίων οι πιο σημαντικές είναι οι ακόλουθες: Πρώτον, εισάγεται ως προαιρετική για τον εκ-
καθαριστή η προσφυγή στους κανόνες της δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομίας (ΑΚ 1913 
επ.). Η ερμηνευτική αποδοχή της διαδικασίας αυτής σε κάθε περίπτωση εκκαθάρισης, όπως 
συμβαίνει σήμερα από ισχυρά υποστηριζόμενη άποψη, μπορεί να μην είναι απαραίτητη ή και 
ενδεδειγμένη, ιδίως αν η εταιρία είναι “in bonis”, ενώ ο ίδιος ο εκκαθαριστής μπορεί να κρί-
νει τη χρησιμότητά της, ανάλογα με τις περιστάσεις, ιδίως όταν το ενεργητικό είναι ανεπαρ-
κές. Δεύτερον, καταργείται η εισαχθείσα με το ν. 2339/1995 πενταετής (ή δεκαετής, μετά 
από άδεια του Υπουργού) διάρκεια της εκκαθάρισης, που έχει καταλήξει σε παράδοξα απο-
τελέσματα, μεταξύ των οποίων είναι η διαγραφή από το ΜΑΕ εταιριών, των οποίων η εκκα-
θάριση δεν έχει ακόμη περατωθεί. Αντ’ αυτού προτείνεται «σχέδιο περάτωσης εκκαθάρισης» 
που οφείλει να παρουσιάσει ο εκκαθαριστής στους μετόχους αν η εκκαθάριση διαρκεί πλέον 
της πενταετίας, και το οποίο μπορεί να περιέχει παραιτήσεις της εταιρίας από δικαιώματα, 
δίκες κλπ., «αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή 
αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα». Η ουσία της ρύθμισης είναι ότι αν εγκρίνουν 
το σχέδιο οι μέτοχοι ή ενδεχομένως το δικαστήριο, ο εκκαθαριστής θα μπορεί να λάβει τα 
σχετικά μέτρα χωρίς να υπέχει ευθύνες. 

 
11. Το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών (μετατροπών και συγχωνεύσεων) πρόκειται να 

αναμορφωθεί συνολικά, με αφορμή την ενσωμάτωση της πρόσφατης οδηγίας για τις διασυ-
νοριακές συγχωνεύσεις. Ωστόσο η Επιτροπή προτείνει ήδη ορισμένες τροποποιήσεις: Πρώ-
τον, προτείνει τη δυνατότητα μετατροπής α.ε. σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία (νέο άρ-
θρο 66α), ώστε να μην υπάρχουν σχετικά αμφισβητήσεις. Δεύτερον, επιταχύνει σε κάποιο 
βαθμό τη διαδικασία συγχώνευσης. Τούτο επιτυγχάνεται με συνδυασμένη τροποποίηση των 
άρθρων 69 § 3 και 72 § 1. Δεν απαιτείται δηλ. πλέον να περάσει δίμηνο από τη δημοσίευση 
του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης μέχρι την ημερομηνία της γ.σ. Η τελευταία μπορεί να 
λάβει απόφαση και ενωρίτερα, αρκεί να έχει παρέλθει η μηνιαία προθεσμία του άρθρου 70 § 
2. Τρίτον, όπως προβλέπουν ορισμένα δίκαια, ιδίως το γερμανικό, το μη δίκαιο της σχέσης 
ανταλλαγής στη συγχώνευση ή τη διάσπαση δεν θεωρείται πλέον λόγος για ακύρωση της ό-
λης συγχώνευσης κλπ., αλλά ως πρόβλημα διαχωρίζεται και αποτελεί αντικείμενο αξίωσης 
αποζημίωσης του μετόχου, ενώ η συγχώνευση προχωρεί (νέο άρθρο 77α και άρθρο 86 § 4). 

 
VΙ. Αναθεώρηση των ρυθμίσεων του νόμου 2190/1920 σε άλλα θέματα 
 
Επίσης προτείνεται η τροποποίηση του ν. 2190/1920 σε ορισμένα επιμέρους ζητήματα. Παρα-
δείγματα τέτοιων τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα: 
 
1. Το καθεστώς ακυρότητας της εταιρίας (άρθρο 4α) αναμορφώνεται εν μέρει. Λόγω της ίδρυ-

σης μονοπρόσωπης α.ε. ο σχετικός λόγος ακυρότητας εκλείπει (νέα § 1). Η ακυρότητα μπο-
ρεί να είναι θεραπεύσιμη (νέα § 2α) και υπάγεται σε χρονικό περιορισμό (νέα § 6). 

 
2. Αντικαθίσταται το άρθρο 8α για την εγγραφή με δημόσια προσφορά κινητών αξιών με μια 

απλή διάταξη, δεδομένου ότι το ζήτημα ρυθμίζεται πλέον με το ν. 3401/2005, «ενημερωτικό 
δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής του για διαπραγμάτευση». 

 
3. Η ακυρότητα του άρθρου 10 υπάγεται σε χρονικό περιορισμό (νέα § 5). 
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4. Κατά το τροποποιούμενο άρθρο 11 § 2, πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου 

δεν απαιτείται, όταν δεν πρόκειται για πραγματική καταβολή, αλλά για «ονομαστική αύξη-
ση» (κεφαλαιοποίηση αποθεματικών κλπ.). 

 
5. Εισάγονται εξαιρέσεις στην καταβολή του κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασμό (άρθρο 11, 

νέα § 6). 
 
6. Καταργείται η υποχρέωση τυπικής συνεδρίασης του δ.σ. ανά μήνα, εισάγεται δε υποχρέωση 

να συνεδριάζει «κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν» (άρθρο 20 
νέα § 1). 

 
7. Στο άρθρο 22 § 2 διαγράφεται η λέξη «καλόπιστους», που προκαλεί ασυμφωνία με την 

«πρώτη» οδηγία. 
 
8. Σε συνέπεια με ξένες νομοθεσίες προστίθεται στα θέματα όπου απαιτείται αυξημένη απαρτία 

και πλειοψηφία κάθε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού (άρθρο 29 § 3). 
 
9. Η Επιτροπή δεν παρενέβη στα ζητήματα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εφόσον 

υφίστανται παράλληλες εργασίες στον τομέα αυτό. 
 
 
VΙΙ. Ευχές για παραπέρα αναθεώρηση ορισμένων θεμάτων 
 
Τέλος η Επιτροπή διατυπώνει τις ακόλουθες ευχές: 
 
(α) Να καταργηθούν όλες οι φορολογικής έμπνευσης διατάξεις σε σχέση με τη μεταβίβαση των 
μετοχών, και τα φορολογικά ζητήματα να αντιμετωπισθούν, χωρίς παρεμβάσεις, από το εταιρικό 
δίκαιο. 
 
(β) Να αναθεωρηθεί το καθεστώς των συγχωνεύσεων με αναμόρφωση των φορολογικών νόμων 
και ένταξή τους στο δίκαιο των συγχωνεύσεων, και 
 
(γ) Να αναθεωρηθούν οι ποινικές διατάξεις. Η αναθεώρηση αυτή απαιτεί πείρα ειδικών στο ποι-
νικό δίκαιο και γνώση των πραγματικών αναγκών ποινικής καταστολής. 
 
 
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006 
 
Για την Επιτροπή Αναμόρφωσης του Κ.Ν. 2190/1920 
 
Ο Πρόεδρος: Ευάγγελος Περάκης, Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών 
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Πρόταση Σχεδίου Νόμου 

Τροποποίηση και αναθεώρηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 
Περί ανωνύμων εταιριών 

------------- 
 

Άρθρο 1 
Διατάξεις για την αναθεώρηση του 1ου Κεφαλαίου του κωδικοποιημένου νό-

μου 2190/1920 («Γενικές Διατάξεις») 
 
1. Το άρθρο 1 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 1 – Ορισμός ανώνυμης εταιρίας – Αριθμός και ευθύνη μετόχων 
1. Η ανώνυμη εταιρία είναι κεφαλαιουχική εταιρία με νομική προσωπικό-
τητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. 
2. Κάθε ανώνυμη εταιρία είναι εμπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν εί-
ναι εμπορική επιχείρηση. 
3. Η ανώνυμη εταιρία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή 
να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα 
πρόσωπο. Το γεγονός ότι η ανώνυμη εταιρία είναι μονοπρόσωπη, καθώς 
και η ταυτότητα του μοναδικού μετόχου υπόκεινται στις διατυπώσεις δη-
μοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β.» 
 

 
2. Το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Περιεχόμενο του καταστατι-
κού» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Μετά την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α που έχει ως εξής: 
 

«1α. Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και στα 
θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που 
αποτελούν απλώς επανάληψη των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, εκτός 
αν εισάγεται επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές.» 

 
(β) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3 που έχει ως εξής:  
 

«3. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που ε-
πήλθε στην εταιρία ή σε καλόπιστους τρίτους, μετόχους ή μη, από την τυ-
χόν παράλειψη κάποιας υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού, την α-
νακρίβεια πληροφοριών που δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο, ή 
που περιλήφθηκαν στο καταστατικό, τη μη τήρηση των διατάξεων που α-
φορούν την εκτίμηση και την καταβολή των εισφορών, καθώς και την τυ-
χόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρίας, εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνω-
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ρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες. Η ευθύνη αυτή παραγράφεται μετά πεντα-
ετία από την ίδρυση της εταιρίας». 

 
3. Το άρθρο 3 του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Προνομιούχες και δεσμευμένες 
μετοχές» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Οι παράγραφοι 1 έως 5 αντικαθίστανται ως εξής: 
 

«1. Επιτρέπεται να ορίζεται με διατάξεις του καταστατικού προνόμιο υπέρ 
μετοχών. Το προνόμιο αυτό συνίσταται στη μερική ή ολική απόληψη πριν 
από τις κοινές μετοχές του διανεμόμενου κατά το άρθρον 45 πρώτου μερί-
σματος και στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατό-
χους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρι-
σης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της αναλογίας τού-
των στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί. Επιτρέπεται επί-
σης να ορισθεί ότι σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος σε μια ή περισ-
σότερες χρήσεις, το προνόμιο αφορά στην προνομιακή καταβολή μερισμά-
των και για τις χρήσεις, κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή. 
 
2. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι οι προνομιούχες μετοχές παρέχουν 
σταθερό μέρισμα ή ότι συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρίας. 
Χορήγηση άλλων περιουσιακής φύσεως προνομίων, περιλαμβανομένης της 
απόληψης ορισμένου τόκου ή της κατά προτεραιότητα συμμετοχής σε κέρ-
δη από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο καταστατικό, δεν αποκλείεται. Είναι δυνατό να ορισθεί ότι η απόληψη 
ορισμένου τόκου μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση ότι, για ορισμένο 
χρόνο που ορίζεται κατά την έκδοσή τους, οι προνομιούχες μετοχές δεν θα 
συμμετέχουν στα κέρδη της εταιρίας. Τα δικαιώματα που παρέχουν οι προ-
νομιούχες μετοχές υπόκεινται στους περιορισμούς του άρθρου 44α. Προνο-
μιούχες μετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα. 
 
3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε 
κοινές μετοχές με δήλωση του μετόχου. Οι όροι της μετατροπής ορίζονται 
από το καταστατικό. Το δικαίωμα της μετατροπής ασκείται από τον προ-
νομιούχο μέτοχο ατομικά με δήλωσή του προς την εταιρία, ισχύει δε η με-
τατροπή από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός αν το καταστατικό προ-
βλέπει άλλο χρόνο. 
 
4. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψή-
φου ή με δικαίωμα ψήφου περιοριζόμενο σε ορισμένα ζητήματα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του καταστατικού. 
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5. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρία επιτρέπεται 
μόνο μετά από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευ-
ση εκείνων των προνομιούχων μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμι-
ο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου προνομιού-
χου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης αυτής, τη συμμε-
τοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και την 
ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται ανάλογα οι 
περί της γενικής συνέλευσης των μετόχων σχετικές διατάξεις. Για τη μετα-
τροπή των προνομιούχων μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες 
κατά την παράγραφο 3, σε κοινές μετοχές απαιτείται, εκτός από την παρα-
πάνω απόφαση των προνομιούχων μετόχων και απόφαση της γενικής συ-
νέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών, με την πλειοψηφία των 
δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Οι 
κατά τα ανωτέρω γενικές συνελεύσεις των μετόχων, κατόχων προνομιού-
χων και κοινών μετοχών, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύ-
ρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις παραγρά-
φους 3 και 4 του άρθρου 29.» 

 
(β) Στο τέλος της παραγράφου 7 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: 
 

«Το καταστατικό μπορεί να ορίσει και άλλες μορφές περιορισμών στη με-
ταβίβαση των ονομαστικών μετοχών, εκτός από τη μεταβίβαση αιτία θανά-
του, ιδίως δε (α) το ανεπίτρεπτο της μεταβίβασης, αν οι μετοχές δεν προ-
σφερθούν προηγουμένως στους λοιπούς μετόχους ή σε ορισμένους από αυ-
τούς, ή (β) την εκ μέρους της εταιρίας υπόδειξη μετόχου ή τρίτου που θα 
αποκτήσει τις μετοχές, αν ο μέτοχος επιθυμεί να τις μεταβιβάσει. Το κατα-
στατικό πρέπει να ορίζει την προθεσμία, εντός της οποίας η εταιρία εγκρί-
νει τη μεταβίβαση ή προβαίνει στην υπόδειξη αγοραστή. Αν παρέλθει η 
προθεσμία αυτή, η μεταβίβαση είναι ελεύθερη. Οι κατά την παρούσα πα-
ράγραφο περιορισμοί δεν επιτρέπεται να καθιστούν τη μεταβίβαση αδύνα-
τη. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού είναι 
άκυρες.» 

 
(γ) Μετά την παράγραφο 7 προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 που έχουν ως εξής: 
 

«8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, εάν η εταιρία αρνηθεί να ε-
γκρίνει τη μεταβίβαση ή δεν δίνει απάντηση στο μέτοχο εντός της προβλε-
πόμενης από το καταστατικό προθεσμίας, οφείλει μετά από αίτηση του με-
τόχου και εντός τριμήνου από την αίτηση να εξαγοράσει τις μετοχές, σύμ-
φωνα με το άρθρο 49α του παρόντος νόμου. Στην τελευταία περίπτωση η 
κατά το άρθρο αυτό αγωγή ασκείται εντός παραπέρα τρίμηνης προθεσμίας. 
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9. Κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου με ονομαστικές μετατρέψιμες ή 
ανταλλάξιμες ομολογίες, το όργανο που λαμβάνει την απόφαση έκδοσης 
μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή στις εκδιδόμενες ομολογίες τυχόν πε-
ριορισμών που προβλέπονται από το καταστατικό και αφορούν τη μεταβί-
βαση των μετοχών. Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των περιορισμών αυτών 
είναι άκυρες.» 

 
 
4. Το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Ίδρυση εταιρίας και μείωση 
κεφαλαίου» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής: 
 

«1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά το νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή υ-
ποχρεούται να αποφασίσει τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας και την έ-
γκριση του καταστατικού της, εφόσον το καταστατικό έχει καταρτισθεί με 
συμβολαιογραφικό έγγραφο και έχει τηρηθεί ο νόμος. 
 
2. Το καταστατικό τροποποιείται ή κωδικοποιείται με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης που εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή την κατά το 
νόμο εκάστοτε αρμόδια Αρχή, που ελέγχει αν έχει τηρηθεί ο νόμος. Για την 
τροποποίηση ή κωδικοποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δημόσιο 
έγγραφο. Η διατύπωση του καταστατικού σε νέο ολόκληρο κείμενο μετά 
από κάθε τροποποίησή του, σύμφωνα με το άρθρο 7β παράγραφος 11 του 
παρόντος νόμου, μπορεί να γίνει με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, 
χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης και χωρίς έγκριση της αρμόδιας 
Αρχής.» 

 
(β) Μετά την παράγραφο 2 προστίθενται παράγραφοι 2α και 2β που έχουν ως ε-
ξής: 
 

«2α. Αν το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δεν υπερβαίνει τα 3.000.000 
ευρώ, δεν ασκείται έλεγχος νομιμότητας της σύστασης της εταιρίας, καθώς 
και της τροποποίησης ή της κωδικοποίησης του καταστατικού της, σύμφω-
να με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις αυ-
τές οι καταχωρίσεις στο μητρώο γίνονται με τυπικό έλεγχο των υποβαλλό-
μενων εγγράφων. Εξαιρούνται της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου 
οι εταιρίες της παραγράφου 8 του άρθρου 7β και οι αθλητικές ανώνυμες 
εταιρίες. 
 
2β. Η προηγούμενη παράγραφος δεν θίγει τις διατάξεις για την έγκριση 
από την αρμόδια Αρχή μετατροπών και συγχωνεύσεων, όπου τέτοια έγκρι-
ση απαιτείται.» 
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(γ) Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται ως εξής: 
 

«3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφασή 
της για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει, με ποινή ακυρότητας, 
να ορίζει το σκοπό της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής 
της.  

 
4. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με 
τη μείωση ενεργητικό της εταιρίας, με ποινή ακυρότητας αυτής της κατα-
βολής, εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρίας των οποίων οι 
απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για μείωση 
ή εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι o δανειστής έχει κατάλληλες εγγυήσεις 
ή ότι οι τελευταίες δεν είναι απαραίτητες, λαμβανομένης υπόψη της εταιρι-
κής περιουσίας που θα απομείνει μετά τη μείωση. Οι δανειστές μπορούν να 
υποβάλουν αντιρρήσεις στην πραγματοποίηση των παραπάνω καταβολών 
εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από την υποβολή της απόφασης της γε-
νικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. Αρμόδιο δικαστήριο να κρίνει επί του 
βασίμου των αντιρρήσεων είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της 
εταιρίας, που κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά 
από αίτηση της εταιρίας. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους 
πιστωτές, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. Το δικαστήριο μπορεί να 
εξαρτήσει την υλοποίηση της μείωσης από την εξόφληση της απαίτησης ή 
την παροχή ασφαλειών. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και όταν η 
μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων 
από την καταβολή των οφειλόμενων εισφορών τους.» 

 
 
5. Το άρθρο 4α του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Ακυρότητα της εταιρίας» και 
τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«1. Η εταιρία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση μόνο αν: α. δεν 
τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 περιπτώσεις α’ και δ’, 4 παρ. 
1 και 8 παρ. 2, β. ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια 
τάξη, και γ. ο μοναδικός ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές, όταν υπογράφτηκε η 
εταιρική σύμβαση, δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία.» 

 
(β) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 2α, που έχει ως εξής: 
 

«2α. Οι λόγοι ακυρότητας των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 1 
θεραπεύονται, αν μέχρι την συζήτηση της αγωγής το καταστατικό τροπο-
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ποιηθεί, ώστε να μην υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας, που αναφέρε-
ται στην αγωγή. Το δικαστήριο που εκδικάζει αγωγή για κήρυξη της ακυ-
ρότητας μπορεί να χορηγήσει στην εταιρία εύλογη προθεσμία, όχι μεγαλύ-
τερη του διμήνου, για να αποφασισθεί τέτοια τροποποίηση του καταστατι-
κού και να υποβληθεί στην αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 4 του πα-
ρόντος. Για το εν τω μεταξύ διάστημα το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
ασφαλιστικά μέτρα.» 

 
(γ) Μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: 
 

«6. Η αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας πρέπει να ασκηθεί εντός τριετίας 
από την καταχώριση της εταιρίας στο μητρώο. Στην περίπτωση β’ της πα-
ραγράφου 1 η αγωγή δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό.» 

 
 
6. Το άρθρο 7α του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Πράξεις και στοιχεία που υ-
ποβάλλονται σε δημοσιότητα» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 1 αντικαθίστανται ως εξής 
 

«α. Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιριών και το καταστατικό, μαζί 
με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται. 
β. Οι αποφάσεις για τροποποίηση ή κωδικοποίηση του καταστατικού, μαζί 
με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολό-
κληρο το νέο κείμενο του καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις που έγι-
ναν.» 

 
(β) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 διαγράφεται. 
 
(γ) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
 

«Οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται εντός της επόμενης χρήσεως 
μαζί με λογιστική κατάσταση των εργασιών του υποκαταστήματος.» 

 
(δ) Στις παραγράφους 2 στ. ζ΄ και 3 στ. ε΄ οι φράσεις «νόμιμοι εκπρόσωποι της 
εταιρίας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήματος» αντικαθίσταται από τη 
φράση «μόνιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας για τη δραστηριότητα του υποκαταστή-
ματος». 
 
(ε) Η παράγραφος 6 διαγράφεται. 
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7. Το άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Τρόπος πραγματοποίησης της 
δημοσιότητας» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Τα δύο πρώτα εδάφια της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 αντικαθίστανται 
ως εξής: 
 

«Στην περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 4 η καταχώριση γίνεται 
αυθημερόν, εκτός αν η αίτηση καταχώρισης δεν είναι ακριβής και πλήρης 
ως προς το περιεχόμενό της και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση η καταχώριση πρέπει να γίνεται εντός ενός μηνός 
από την υποβολή από την εταιρία των καταχωριστέων πράξεων και στοι-
χείων στην αρμόδια διοικητική Αρχή.»  

 
(β) Οι παράγραφοι 10 και 11 αντικαθίστανται ως εξής: 
 

«10. Η εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση στο οι-
κείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης με το καταστατι-
κό, μαζί με την διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρίας και την 
έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται. 

 
11. Η τροποποίηση καταστατικού συντελείται με την καταχώριση στο οι-
κείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της σχετικής απόφασης του αρμόδιου 
εταιρικού οργάνου μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού, 
και, όπου απαιτείται, την διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροπο-
ποίησης. Το νέο κείμενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογρά-
φεται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπλη-
ρωτή του.» 

 
 
8. Το άρθρο 8 του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Κεφάλαιο της ανώνυμης εται-
ρίας». Η παράγραφος 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«1.Το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στο καταστατικό από ένα ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται 
κατά τη σύσταση της εταιρίας ολικά ή μερικά. Στη δεύτερη περίπτωση, το 
μέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρίας πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσο με το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου.» 

 
 
9. Το άρθρο 8α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 8α – Εγγραφή με Δημόσια Προσφορά Κινητών Αξιών  
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Η ανώνυμη εταιρία μπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή μερική 
κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύστασή της είτε σε αύξη-
ση κεφαλαίου, ή για τη σύναψη ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις για τις δημόσιες προσφορές κινητών αξιών.» 

 
 
10. Το άρθρο 8β του κ.ν. 2190/1920, αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 8β - Μετοχικοί τίτλοι – Μεταβίβαση των μετοχών 
1. Οι μετοχές μπορούν να είναι ονομαστικές ή ανώνυμες, όπως ορίζεται 
στο καταστατικό. 
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών 
και των οριζομένων στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, η εταιρία 
υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτ-
λους. Οι μετοχικοί τίτλοι μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκ-
δοθεί πολλαπλοί τίτλοι, μετά από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρία υπο-
χρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους, με νέους, που ενσω-
ματώνουν μικρότερο αριθμό μετοχών. 
3. Μέχρι να εκδώσει οριστικούς μετοχικούς τίτλους σύμφωνα με την παρά-
γραφο 2, η εταιρία μπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους. 
4. Εάν η εταιρία έχει ονομαστικές μετοχές μη εισηγμένες σε χρηματιστήρι-
ο, το καταστατικό μπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωσή της 
να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει 
πώς αποδεικνύεται η μετοχική ιδιότητα, προκειμένου να ασκηθούν τα εκ 
των μετοχών δικαιώματα. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετικούς ορι-
σμούς, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μη έκδοσης μετοχικών 
τίτλων, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται μέσω των εγγράφων 
που κατέχει ο μέτοχος, του κατά την παράγραφο 6 τηρουμένου βιβλίου ή 
των τυχόν εκδοθέντων προσωρινών τίτλων. 
5. Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη 
μεταβίβαση κινητών πραγμάτων. 
6. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με εγγραφή σε ειδικό 
βιβλίο της εταιρίας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον μετα-
βιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους των. Μετά από 
κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρία 
επί του υπάρχοντος τίτλου (εφόσον έχει εκδοθεί) η μεταβίβαση που έγινε 
και τα ονοματεπώνυμα με τις διευθύνσεις, το επάγγελμα, και την εθνικότη-
τα του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζο-
νται και στο τηρούμενο ως άνω από την εταιρία ειδικό βιβλίο. Έναντι της 
εταιρίας θεωρείται ως μέτοχος ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. 
7. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με 
σχετική καταχώριση στο μητρώο που τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειμένου περί ονομαστι-
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κών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται 
έναντι της εκδότριας ως μέτοχος.» 

 
 
11. Το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Αποτίμηση των εταιρικών ει-
σφορών» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Το εδ. ε’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Ειδικότερα, για την εκτίμηση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη η πραγματική και νομική κατάσταση τούτων και τα 
τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειμένου περί ακινήτων, η τιμή και οι τίτλοι 
κτήσεως, η εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγ-
ματικές τρέχουσες τιμές, οι άδειες οικοδομής και αντίστοιχη τεχνοοικονο-
μική έκθεση μηχανικού, β) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών 
μέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσεως, ο βαθμός χρησιμο-
ποίησής τους, ο βαθμός συντήρησης, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή 
τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή παρεμφερή πάγια στοιχεία.» 

 
(β) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3α που έχει ως εξής:  
 

«3α. Η εκτίμηση του παρόντος άρθρου μπορεί κατ’επιλογή των ιδρυτών, 
κατά το στάδιο της ίδρυσης, ή του διοικητικού συμβουλίου, στη συνέχεια, 
να γίνει με δαπάνες της εταιρίας και χωρίς παρέμβαση του Υπουργείου 
Ανάπτυξης ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από δύο ορκω-
τούς ελεγκτές. Τόσο για τους ορκωτούς ελεγκτές όσο και για την εταιρία 
ορκωτών ελεγκτών, της οποίας είναι μέλη, δεν πρέπει να συντρέχουν κω-
λύματα ή ασυμβίβαστα, που θα απέκλειαν τη διενέργεια τακτικού ελέγχου 
από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει να έχουν αναλάβει τον 
τακτικό έλεγχο της εταιρίας κατά την τελευταία τριετία. Για την εκτίμηση 
οι ορκωτοί ελεγκτές θα μπορούν να στηριχθούν, κατά περίπτωση, σε εκθέ-
σεις ειδικών, ανεξάρτητων προς την εταιρία πραγματογνωμόνων εκτιμη-
τών, τις οποίες η εταιρία θα οφείλει να λάβει. Οι διενεργούντες την εκτίμη-
ση εφαρμόζουν, ως προς την εκτίμηση και το περιεχόμενο της έκθεσης, τις 
διατάξεις της παραγράφου 2. Η έκθεση υποβάλλεται στη δημοσιότητα του 
άρθρου 7β με επιμέλεια της εταιρίας.» 

 
(γ) Η παράγραφος 4 καταργείται. 
 
 
12. Το άρθρο 10 του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Μεταγενέστερη απόκτηση 
στοιχείων του ενεργητικού» και τροποποιείται ως εξής: 
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(α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παρά-
γραφο θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής 
συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρί-
α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9. Η έκθεση αποτίμησης, υποβάλ-
λεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.» 

 
(β) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«4. Η απαγόρευση της παραπάνω παρ. 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για α-
ποκτήσεις που γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εται-
ρίας, για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται με απόφαση ή με την επίβλε-
ψη διοικητικής ή δικαστικής Αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγ-
ματοποιούνται στο χρηματιστήριο.» 

 
(γ) Μετά την παράγραφο 4 προστίθεται παράγραφος 5 που έχει ως εξής: 
 

«5. Την ακυρότητα της παραγράφου 1 δύναται να επικαλεσθεί όποιος έχει 
έννομο συμφέρον. Επίκληση της ακυρότητας δεν είναι επιτρεπτή μετά πα-
ρέλευση διετίας από το τέλος του ημερολογιακού έτους, κατά το οποίο α-
ποκτήθηκαν τα στοιχεία του ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής της παραγράφου 1.» 

 
 
13. Το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Προθεσμίες καταβολής και 
πιστοποίησης της καταβολής του κεφαλαίου» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
 

«Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνε-
ται με νέες εισφορές.» 

 
(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το 
όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση, δεν μπορεί δε να είναι μικρότερη 
των δεκαπέντε (15) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από 
την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αυτή.» 

 
(γ) Οι παράγραφοι 4 έως 6 αντικαθίστανται ως εξής: 
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«4. Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται 
από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του κατα-
στατικού, η κατά την παράγραφο 3 προθεσμία καταβολής της αύξησης του 
κεφαλαίου αρχίζει από την ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη 
γενική συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το διοικητικό 
συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία αυτή προθεσμία δεν αρχίζει 
πριν από την καταχώριση της αύξησης στο Μητρώο. 

 
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας των παραγρά-
φων 1 και 2 η εταιρία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης 
ή την αρμόδια νομαρχία αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης 
του διοικητικού συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του κεφαλαίου 
δημιουργεί υποχρέωση του διοικητικού συμβουλίου να επαναφέρει με α-
πόφασή του το κεφάλαιο στο προ της αύξησης ποσό, ενδεχομένως με τρο-
ποποίηση του καταστατικού, αν και η αύξηση είχε γίνει με τον τρόπο αυτό, 
μέχρι το τέλος της χρήσεως, εντός της οποίας έληξε η προθεσμία καταβο-
λής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρ-
θρου 58α του παρόντος. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου δημο-
σιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7β του παρόντος. 

 
6. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαί-
ου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορι-
σμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται 
υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που τηρείται 
σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με 
την επιφύλαξη του άρθρου 10 του παρόντος νόμου, η παράλειψη καταβο-
λής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχε-
τικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε λογαριασμό της 
εταιρίας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. Περί αυτών γίνε-
ται σχετική αναφορά στο πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου για την πι-
στοποίηση της καταβολής.» 

 
 
14. Το άρθρο 12 του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Μερική καταβολή κεφαλαί-
ου» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Μερική καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση 
εισφοράς σε είδος καθώς και επί εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε χρημα-
τιστήριο.» 
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(β) Στην παράγραφο 2 περίπτ. α), οι λέξεις «τα δέκα έτη» αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «τα πέντε έτη». 
 
 
15. Το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου – δικαίωμα προτίμησης – παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών» και 
τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Η παράγραφος 5 αποτελείται μόνο από το πρώτο εδάφιο (μέχρι και τις λέξεις 
«και την προθεσμία κάλυψης»). 
 
(β) Οι παράγραφοι 6 έως 9 αντικαθίστανται με τις ακόλουθες παραγράφους: 
 

«6. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του παρόντος, μπο-
ρεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να λάβει αυτό απόφαση για 
την τιμή (ονομαστική και υπέρ το άρτιο) έκδοσης των νέων μετοχών, εντός 
χρονικού διαστήματος που ορίζει η γενική συνέλευση και που δεν μπορεί 
να υπερβεί το εξάμηνο. Στην περίπτωση αυτή η κατά το άρθρο 11 προθε-
σμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από την απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου, με την οποία διατυπώνεται το κείμενο της τροποποίησης του 
περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, συμπληρωμένο με την τιμή των 
μετοχών. 

 
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται 
με εισφορά σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε 
μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή 
το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, α-
νάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Αν η 
εταιρία έχει ήδη εκδώσει προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψή-
φου, είναι δυνατή η αύξηση κεφαλαίου μόνο με κοινές ή μόνο με προνο-
μιούχες μετοχές. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να 
παρασχεθεί στους μετόχους που έχουν μετοχές με δικαιώματα αντίστοιχα 
με εκείνα των εκδιδόμενων μετοχών, στους λοιπούς δε μετόχους μόνο σε 
περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης από τους πρώτους. 
 
8. Το δικαίωμα προτίμησης πρέπει να ασκηθεί εντός της προθεσμίας, που 
όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυ-
τή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες, με την επι-
φύλαξη πάντως της τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος. Στην περίπτωση της παραγρά-
φου 6 του παρόντος άρθρου η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος 
προτίμησης δεν αρχίζει πριν από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
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για τον προσδιορισμό της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών. Στην περίπτω-
ση της παραγράφου 7 εδάφ. β’ και γ’ του παρόντος άρθρου η προθεσμία 
άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται και αυτή 
από το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση, μη δυνάμενη να 
είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες, άρχεται δε από την επομένη της η-
μέρας, στην οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους με τα αντίστοιχα 
δικαιώματα. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έ-
χουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το 
διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής έκδοσης 
προς τους υφιστάμενους μετόχους. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργα-
νο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πα-
ρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτί-
μησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή 
του το διοικητικό συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του 
παρόντος χρονικά όρια.  
 
9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην ο-
ποία πρέπει να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να 
ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρίας στο 
τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης της Ε-
φημερίδας της Κυβέρνησης. Το καταστατικό μπορεί να προδιαγράφει με-
γαλύτερη δημοσιότητα. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία 
άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον 
στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο 
του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε 
για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους 
για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Επίσης, η 
δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη "επί 
αποδείξει" επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό 
τους. 
 
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, μπορεί να περιοριστεί 
ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω 
παρ. 7. Για να ληφθεί παρόμοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 
υποχρεωμένο να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση που θα 
αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση 
του δικαιώματος προτίμησης και θα δικαιολογεί την τιμή που προτείνεται 
για την έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευ-
σης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 
7β. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια 
της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτι-
κά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν 
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δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους με-
τόχους σύμφωνα με την παραπάνω παρ. 7. 
 
11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν 
μέρει με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή πρόβλεψη του οργάνου 
που αποφασίζει την αύξηση, ότι οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμ-
μετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλει-
σμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών 
σε είδος σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον η αυτή με 
την αναλογία της συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο του μετόχου που 
προβαίνει στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαί-
ου με εισφορές τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, η αξία των τελευταίων 
θα πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος νόμου 
πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γε-
νικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η α-
πόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ . 1 για παροχή εξουσίας στο 
Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί 
έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δι-
καιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Η έγκριση παρέχεται με από-
φαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη 
συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται 
από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2. Για τη σύγκληση αυτής της 
συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβο-
λή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία καθώς και την ακύρωση των απο-
φάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική 
συνέλευση των μετόχων. 
 
13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, μπορεί να θεσπισθεί 
πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το 
προσωπικό της εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών 
κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης 
απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της 
οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. Ως δικαι-
ούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρία υπη-
ρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των διατιθέμενων με βάση 
την παρούσα παράγραφο μετοχών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά 
το 1/10 του κεφαλαίου. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν 
για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η εταιρία θα προβεί σε 
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές 
που αποκτά σύμφωνα με το άρθρο 16. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέ-
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λευσης πρέπει επίσης να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί 
να εκδοθούν, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το δικαίωμα (option) αγοράς με-
τοχών, την τιμή και τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους ή 
τις κατηγορίες δικαιούχων ή την μέθοδο προσδιορισμού της τιμής, υπό την 
επιφύλαξη του άρθρου 14 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου. Με την ίδια 
απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό 
συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων, η διάρκεια του προγράμματος, ο 
τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προ-
γράμματος διάθεσης μετοχών. Το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τους 
όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δι-
καίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά τρί-
μηνο κατ’ ανώτατο όριο, εκδίδει τις μετοχές στους ως άνω δικαιούχους αυ-
ξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και πιστοποιεί την αύξηση του 
κεφαλαίου. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου για την πιστοποίηση 
καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης λαμβάνεται ανά τρίμηνο, κατά πα-
ρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού 
κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρ-
μόζονται επ’ αυτών οι παράγραφοι 7-11 του παρόντος άρθρου. Tο διοικη-
τικό συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της εταιρικής χρή-
σεως, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου κατά τα ως άνω 
οριζόμενα, να τροποποιεί το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τη-
ρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β.» 

 
 
16. Το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920, αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 16 – Ίδιες μετοχές 
1. Η εταιρία δύναται, η ίδια ή μέσω προσώπου το οποίο ενεργεί στο όνομά 
του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει δικές της μετοχές, μόνο μετά 
από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους των προ-
βλεπόμενων αποκτήσεων και ιδίως τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι 
δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ μήνες και, σε περίπτωση 
απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας α-
πόκτησης. 
2. Οι αποκτήσεις της προηγουμένης παραγράφου γίνονται υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: 
α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομέ-
νων των μετοχών τις οποίες απέκτησε προηγουμένως η εταιρία και διατη-
ρεί σε χαρτοφυλάκιο και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το 
οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, δεν εί-
ναι δυνατό να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καλυφθέντος κεφαλαί-
ου. 
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β) Η απόκτηση μετοχών δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από εκείνο που ορίζεται στο άρ-
θρο 44α παρ. 1 του παρόντος νόμου. 
γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλή-
ρως. 
3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές, που απο-
κτώνται είτε από την ίδια την εταιρία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί 
στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της με σκοπό να διανεμηθούν στο 
προσωπικό της εταιρίας ή στο προσωπικό εταιρίας συνδεδεμένης με αυτή. 
Η διανομή τέτοιων μετοχών πρέπει να πραγματοποιηθεί σε προθεσμία δώ-
δεκα μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών αυτών, μετά την πάρο-
δο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5. 
4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
α) Στις μετοχές που αποκτήθηκαν σε εκτέλεση απόφασης για μείωση του 
κεφαλαίου. 
β) Στις μετοχές που αποκτήθηκαν μετά από καθολική μεταβίβαση περιου-
σίας. 
γ) Στις μετοχές που εξοφλήθησαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαρι-
στική αιτία ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες και άλλους πιστωτικούς οργα-
νισμούς ως προμήθεια για αγορά. 
δ) Στις μετοχές που αποκτήθηκαν με βάση υποχρέωση που προκύπτει από 
τον νόμο ή δικαστική απόφαση με σκοπό την προστασία των μειοψηφού-
ντων μετόχων, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης (με την επιφύλαξη πά-
ντως του άρθρου 75 παράγραφος 4), αλλαγής του σκοπού ή της μορφής της 
εταιρίας, μεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισμών στη 
μεταβίβαση των μετοχών, καθώς και στις μετοχές που αποκτήθηκαν με 
σκοπό την ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρίας από ανταλλάξιμο ομο-
λογιακό δάνειο. 
ε) Στις μετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτηθήκαν με πλειστηρια-
σμό, από αναγκαστική εκτέλεση που πραγματοποιήθηκε για την ικανοποί-
ηση αξίωσης της εταιρίας έναντι του κυρίου των μετοχών αυτών. 
Οι αποκτήσεις αυτές δεν επιτρέπεται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση 
του καθαρού ενεργητικού σε ποσό κατώτερο από εκείνο του καλυφθέντος 
κεφαλαίου, αυξημένου κατά τα αποθεματικά των οποίων ο νόμος δεν επι-
τρέπει την διανομή. 
5. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4, περιπτώσεις β) μέχρι ε), πρέπει να μεταβιβασθούν σε προθε-
σμία τριών ετών το αργότερο από τον χρόνο της απόκτησής τους, εκτός αν 
η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων 
των μετοχών που η εταιρία μπορεί να έχει αποκτήσει από πρόσωπο το ο-
ποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρίας, δεν υπερ-
βαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καλυφθέντος κεφαλαίου. 
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6. Σε περίπτωση που οι μετοχές δεν μεταβιβασθούν στην προθεσμία που 
ορίζεται στην παράγραφο 5, πρέπει να ακυρωθούν. Η ακύρωση αυτή γίνε-
ται με μείωση του καλυφθέντος κεφαλαίου κατά το αντίστοιχο ποσό. Σε 
περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται στα υπάιτια μέ-
λη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας από την κατ’άρθρο 51 του πα-
ρόντος αρμόδια Αρχή πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ύψους τριάντα χιλιά-
δων (30.000) ευρώ. Η μεταβίβαση των μετοχών μπορεί πάντως να γίνει και 
μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5, και μέ-
χρι την ακύρωση τούτων. 
7. Οι μετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των προη-
γούμενων παραγράφων πρέπει να μεταβιβασθούν εντός προθεσμίας ενός 
έτους από το χρόνο απόκτησής τους. Αν δεν μεταβιβασθούν στην προθε-
σμία αυτή, ακυρώνονται με αντίστοιχη μείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζει 
η παράγραφος 6. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλ-
λεται στα υπαίτια μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας πρόστιμο 
ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σύμφωνα με την προηγούμενη πα-
ράγραφο 6. 
8. Η κατοχή από την εταιρία δικών της μετοχών, είτε άμεσα από την ίδια 
είτε μέσω προσώπου που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, 
επιφέρει την αναστολή των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις μετοχές 
αυτές, με τις εξής ειδικότερες ρυθμίσεις: 
α) Τα δικαιώματα παράστασης στη γενική συνέλευση και ψήφου αναστέλ-
λονται. Οι μετοχές αυτές δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας. 
β) Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές πρoσαυξάνουν το μέ-
ρισμα των λοιπών μετόχων. 
γ) Σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου, το δικαίωμα προτίμησης που αντι-
στοιχεί στις ίδιες μετοχές δεν ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωμα των 
λοιπών μετόχων, εκτός αν το όργανο που αποφασίζει την αύξηση αποφα-
σίσει τη μεταβίβαση του δικαιώματος, ολικά ή μερικά, σε πρόσωπα που 
δεν ενεργούν για λογαριασμό της εταιρίας. Αν η αύξηση κεφαλαίου πραγ-
ματοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες μετοχές συμμετέχουν στην 
αύξηση. 
δ) Αν οι ίδιες μετοχές εγγράφονται στο ενεργητικό του ισολογισμού, σε 
περίπτωση που τούτο επιτρέπεται από τους εφαρμοστέους λογιστικούς κα-
νόνες, η εταιρία οφείλει να σχηματίζει και να διατηρεί για όσο χρονικό 
διάστημα κατέχει τις μετοχές αυτές αποθεματικό ισόποσο με την αξία κτή-
σης τους. Το αποθεματικό αυτό δημιουργείται από τα κέρδη της κλειόμε-
νης χρήσης και πριν από την κράτηση για τακτικό αποθεματικό, και δεν ε-
πιτρέπεται να διανεμηθεί. 
9. Όταν η εταιρία έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρό-
σωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, πρέπει να ανα-
φέρονται στην έκθεση διαχείρισης τουλάχιστον: 
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α) Οι λόγοι των αγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ε-
ταιρικής χρήσεως. 
β) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών, που αποκτήθηκαν και 
μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσεως, καθώς και το τμήμα του 
καλυφθέντος κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν. 
γ) Σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των μετο-
χών. 
δ) Ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών 
που κατέχονται από την εταιρία, καθώς και το τμήμα του καλυφθέντος κε-
φαλαίου, που αντιπροσωπεύουν. 

 
 
17. Μετά το άρθρο 16 προστίθεται νέο άρθρο 16α, που έχει ως εξής: 
 

«Άρθρον 16α - Παροχή πιστώσεων κλπ. για απόκτηση ιδίων μετοχών 
1. Η εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκα-
ταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις στην περίπτωση από-
κτησης των μετοχών της από τρίτους. 
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις συναλλαγές που έγιναν στο πλαί-
σιο των τρεχουσών συναλλαγών των τραπεζών και άλλων πιστωτικών ι-
δρυμάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό 
την κτήση μετοχών από ή για το προσωπικό της εταιρίας ή εταιρίας συνδε-
δεμένης με αυτήν. Πάντως οι συναλλαγές αυτές δεν μπορούν να έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζο-
μένου στο άρθρο 44α παρ. 1. 
3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειμένου για προκατα-
βολές, δάνεια ή εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά 
την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, για την απόκτηση μετοχών της μητρικής 
από τρίτους, καθώς επίσης και από ομόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ο-
μόρρυθμο μέλος είναι η ανώνυμη εταιρία.» 

 
 
18. Το άρθρο 17 του κ.ν. 2190/1920, φέρει τον τίτλο «Αποκτήσεις ιδίων μετοχών 
κλπ. μέσω τρίτων» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Στην παράγραφο 1 η λέξη «θυγατρικής» αντικαθίσταται με τη λέξη «μητρι-
κής». 
 
(β) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος 2α που έχει ως εξής: 
 

«2α. Αποκτήσεις μετοχών μητρικής εταιρίας από θυγατρική της είναι επι-
τρεπτές στις περιπτώσεις που επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η απόκτηση ιδίων 
μετοχών κατά το άρθρο 16. Το ίδιο συμβαίνει με την ενεχύραση μετοχών.» 
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(γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:  
 

«4. Η παράγραφος 7 εδάφιο α’ του άρθρου 16 του παρόντος, όπως ισχύει, 
εφαρμόζεται και για τις μετοχές των παραγράφων 2 και 2α του παρόντος 
άρθρου.» 

 
(δ) Η παράγραφος 6 καταργείται. 
 
 
 

Άρθρο 2 
Διατάξεις για την αναθεώρηση του 2ου Κεφαλαίου του κωδικοποιημένου νό-

μου 2190/1920 («Διοικητικό Συμβούλιο»)  
 
 
1. Το άρθρο 18 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Εκπροσώπηση της εταιρίας» 
και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το κατα-
στατικό ή από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται 
στο καταστατικό. Ο ελάχιστος αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου 
είναι τρία (3). Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυ-
τή το νομικό πρόσωπο υποδεικνύει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση 
των εξουσιών του μέλους στο διοικητικό συμβούλιο.» 

 
(β) Η παράγραφος 6 καταργείται και αντικαθίσταται με τις ακόλουθες παραγρά-
φους: 
 

«6. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι προτείνονται προς εκλογή στο δι-
οικητικό συμβούλιο κατάλογοι υποψηφίων και ότι εκλέγονται τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε 
κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέ-
ντρωσε τις περισσότερες ψήφους. Το σύστημα αυτό εκλογής μπορεί να κα-
ταργηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα 
με τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, εκτός αν το καταστατικό προ-
βλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Το σύστημα της πα-
ρούσας παραγράφου δεν είναι επιτρεπτό, αν το καταστατικό προβλέπει δι-
καίωμα απευθείας διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα 
με τις παραγράφους 3 έως 5 του παρόντος άρθρου. 
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7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο εκλέ-
γει μέλη τούτου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή κατ’ 
άλλο τρόπο εκπτώτων μελών. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπό-
θεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από ανα-
πληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, αν 
το τελευταίο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η εκλογή αυτή από το διοι-
κητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι 
τουλάχιστον τρία, και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 
αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 7β του 
παρόντος και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως 
προσεχή γενική συνέλευση, δυνάμενη να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, 
ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 
 
8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θα-
νάτου ή κατ’ άλλο τρόπο έκπτωσης μέλους ή μελών του διοικητικού συμ-
βουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκ-
προσώπηση της εταιρίας και χωρίς αντικατάσταση σύμφωνα με την προη-
γούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τούτων υπερβαίνει 
το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση του γεγονότος έκ-
πτωσης, και πάντως είναι τουλάχιστον τρία. 
 
9. Σε κάθε περίπτωση μη καλυπτόμενη από τις παραγράφους 7 ή 8, τα α-
πομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οποιοσδήποτε και αν είναι ο 
αριθμός τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με 
αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.» 

 
 
2. Το άρθρο 19 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Θητεία μελών διοικητικού 
συμβουλίου». Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
 

«Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτι-
κή γενική συνέλευση.» 

 
 
3. Το άρθρο 20 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Σύγκληση του διοικητικού 
συμβουλίου» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής: 
 

«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρί-
ας κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. 
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2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό και άλλος τό-
πος, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο να συνεδριάζει έγκυρα το 
διοικητικό συμβούλιο.» 

 
(β) Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται παράγραφος 3α, που έχει ως εξής: 
 

«3α. Το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον τούτο προβλέπεται από το κατα-
στατικό ή εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του, μπορεί να συνεδριάζει με 
τηλεδιάσκεψη. Σε μια τέτοια περίπτωση η πρόσκληση προς τα μέλη του 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τούτων στη συ-
νεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν πάντως να ορι-
σθούν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεω-
ρείται η συνεδρίαση έγκυρη.» 

 
(γ) Στην παράγραφο 4 οι λέξεις «από τον πρόεδρό του» αντικαθίστανται από τις 
λέξεις «από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του». 
 
(δ) Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) 
εκ των μελών του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπλη-
ρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συμβούλιο, 
ώστε τούτο να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υπο-
βολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέ-
ρονται με σαφήνεια και τα θέματα, με τα οποία θα ασχοληθεί το διοικητικό 
συμβούλιο. Σε περίπτωση μη σύγκλησης του διοικητικού συμβουλίου από 
τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επι-
τρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το δι-
οικητικό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από τη λήξη του 
επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου.» 

 
(ε) Μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 5α, που έχει ως εξής: 
 

«5α. Το καταστατικό εταιριών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες 
σε χρηματιστήριο μπορεί να ορίσει άλλες διατυπώσεις ή προθεσμίες πρό-
σκλησης, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρ-
θρου.» 

 
 
4. Το άρθρο 21 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Λήψη αποφάσεων από το δι-
οικητικό συμβούλιο». Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
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«5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.» 

 
 
5. Το άρθρο 22 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Αρμοδιότητες του διοικητικού 
συμβουλίου» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Στην παράγραφο 2 η λέξη «καλόπιστους» διαγράφεται.  
 
(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει θέματα για τα οποία το διοικητικό 
συμβούλιο δύναται να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης, εκπροσώπη-
σης ή εσωτερικού ελέγχου σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. 
Μπορεί επίσης να υποχρεώνει το διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει τον 
εσωτερικό έλεγχο της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα. Τα πρόσω-
πα αυτά δύνανται, εφόσον το επιτρέπει το καταστατικό και οι σχετικές α-
ποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν παραπέρα την άσκη-
ση μέρους των εξουσιών που τους ανατέθηκαν σε άλλα μέλη ή τρίτους. 
Κατά την ίδρυση της εταιρίας ο διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου, διευ-
θύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή άλλων λειτουργημάτων στο πλαί-
σιο του πρώτου διοικητικού συμβουλίου μπορεί να γίνει και με το κατα-
στατικό. Διαφορετική κατανομή των λειτουργημάτων μπορεί να γίνει οπο-
τεδήποτε από το διοικητικό συμβούλιο.» 

 
 
6. Το άρθρο 22α του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Ευθύνη μελών του διοικητι-
κού συμβουλίου» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου αποδείξει ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία. Η ε-
πιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και τη θέση του κάθε μέλους και τα καθή-
κοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται επίσης προ-
κειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση 
της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση 
που ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες, και προς εξυ-
πηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.» 
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(β) Μετά την παράγραφο 3 προστίθενται παράγραφοι 3α και 3β, που έχουν ως ε-
ξής; 
 

«3α. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο 
οποίο έχουν ανατεθεί από το διοικητικό συμβούλιο αρμοδιότητές του απα-
γορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέρο-
ντα της εταιρίας. 
 
3β. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτος στον οποίο έχουν 
ανατεθεί αρμοδιότητές του οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπό-
λοιπα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που εν-
δέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας που εμπίπτουν στα 
καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με 
αυτών της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έν-
νοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του παρόντος νόμου, που ανακύπτει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.» 

 
(γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«4. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η εταιρία μπορεί να παραι-
τηθεί των προς αποζημίωση αξιώσεών της ή να συμβιβασθεί μετά την πά-
ροδο διετίας από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η 
γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα 
πέμπτο (1/5) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.» 

 
(δ) Μετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6, που έχει ως εξής: 
 

«6. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων 
που δεν είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και που ασκούν εξουσίες 
σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3.» 

 
 
7. Το άρθρο 22β του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Άσκηση αξιώσεων της εται-
ρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«1. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
που προέρχονται από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται 
υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση με απόλυτη πλει-
οψηφία ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συμβούλιο ή τους εκκαθαρι-
στές μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 
εταιρικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, προκειμένου 
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περί εταιριών με εισηγμένες σε χρηματιστήριο μετοχές. Το καταστατικό 
μπορεί να μειώσει τα ποσοστά αυτά. Η αίτηση της μειοψηφίας λαμβάνεται 
υπόψη μόνον εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν μέτοχοι τρεις (3) του-
λάχιστον μήνες πριν από την αίτηση. Η άσκηση των αξιώσεων είναι υπο-
χρεωτική και χωρίς τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου, στην περίπτωση 
που η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου.» 

 
(β) Στο τέλος της παραγράφου 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: 
 

«Η δαπάνη της δίκης για το διορισμό των ειδικών εκπροσώπων και για την 
επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρίας βαρύνει την τελευταία.» 

 
 
8. Το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Απαγόρευση ανταγωνισμού». 
Από την πρώτη παράγραφο οι λέξεις «κατ’ επάγγελμα» διαγράφονται. 
 
 
9. Το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 23α - Σύναψη συμβάσεων εταιρίας με μέλη του διοικητικού συμβουλί-
ου  
1. (α) Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 του νόμου 5076/1931 «περί ανωνύ-

μων εταιριών και τραπεζών», δάνεια της εταιρίας προς τα πρόσωπα της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται απολύτως και είναι 
άκυρα. Το ίδιο συμβαίνει με την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά 
ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. 
(β) Κατ’ εξαίρεση η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προ-
σώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: (αα) Η εγγύηση ή η 
ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον. (ββ) Η εταιρία έχει δικαίωμα 
αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέ-
χεται η ασφάλεια. (γγ) Προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την 
ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναί-
νεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το 
χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα σύμφωνα με την επόμενη υποπαρά-
γραφο (γ), και (δδ) Ληφθεί η προηγούμενη άδεια της γενικής συνέλευσης, 
μη παρεχόμενη όμως, αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσω-
πούντες τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συ-
νέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το ένα εικοστό (1/20), αν πρόκειται για 
εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβού-
λιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋπο-
θέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. 
(γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την 
προηγούμενη υποπαράγραφο, περιέχουσα τα βασικά στοιχεία της εγγύησης 
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ή της ασφάλειας, ιδιαίτερα δε το ύψος και τη διάρκειά τους, υπόκειται σε 
δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφά-
λειας αρχίζει μόνο από τη υποβολή σε δημοσιότητα. 

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων 
της εταιρίας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, χω-
ρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η απαγόρευση δεν εφαρμόζεται 
στις τρέχουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες. 

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 δεν παρέχεται, αν 
στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 
του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 

4. Η κατά την παράγραφο 2 άδεια μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη 
της σύμβασης. Στην περίπτωση όμως αυτή η άδεια δεν παρέχεται, αν στην 
απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα δέκα-
το (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το 
ένα εικοστό (1/20), αν πρόκειται για εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε 
χρηματιστήριο. 

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται στα μέλη του δι-
οικητικού συμβουλίου, στα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας, 
στους συζύγους και στους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ 
αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και στα νομικά πρόσωπα που 
ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται 
ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρίας, αν συντρέχει μια από τις περιπτώσεις του 
άρθρου 42ε παρ. 5 του παρόντος νόμου. Το καταστατικό μπορεί να επε-
κτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα πρόσωπα, ιδίως 
τους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρίας. 

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και προκειμένου περί 
συμβάσεων που συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος 
άρθρου με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την εταιρία κατά την έννοια 
του άρθρου 42ε παρ. 5 του παρόντος νόμου ή με ομόρρυθμες εταιρείες, στις 
οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρία, ή εγγυήσεων ή ασφαλειών που 
παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά. 

7. Οι κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συμβάσεις που συνάπτο-
νται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρίας, την οποίαν εκπροσω-
πεί, καταχωρίζονται σε πρακτικά ή καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυ-
ρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις τρέ-
χουσες πράξεις που συνάπτονται υπό κανονικές συνθήκες.» 

 
 
 

Άρθρο 3 
Διατάξεις για την αναθεώρηση του 3ου Κεφαλαίου του κωδικοποιημένου νό-

μου 2190/1920 («Γενικές Συνελεύσεις») 
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1. Το άρθρο 25 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 25 – Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση 
Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή 
στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστον μια 
φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι το πολύ μηνών από τη λήξη της 
χρήσεως αυτής. Επί εταιριών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες 
σε χρηματιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφο-
ράς, είτε στο πλαίσιο κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διά-
θεσης υφιστάμενων μετοχών, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει στη γε-
νική συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή 
την αλλοδαπή. Τούτο είναι επιτρεπτό και χωρίς σχετική πρόβλεψη του κα-
ταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται η αντιπροσωπεύονται μέτο-
χοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα 
ψήφου και ουδείς αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη 
λήψη αποφάσεων.» 

 
 
2. Το άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Πρόσκληση της γενικής συνέ-
λευσης». Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 2α που έχει ως εξής: 
 

«2α. Με την εξαίρεση εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, 
το καταστατικό μπορεί να προβλέπει (α) ότι η δημοσίευση σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 μπορεί να περιορίζεται σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα 
της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρίας, ή (β) ότι 
η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αντικατα-
σταθεί με κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή 
με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο 
σύνολό τους και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρία τη 
διεύθυνσή τους. Στην τελευταία περίπτωση, η ημέρα αποστολής της επι-
στολής ισχύει ως ημέρα παραλαβής, εκτός αν το καταστατικό ορίζει δια-
φορετικά. Στις ίδιες εταιρίες, το καταστατικό μπορεί ακόμη να προβλέπει 
ότι για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(E-mail) σε εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως 
στην εταιρία την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Σε 
μια τέτοια περίπτωση μπορεί επίσης να προβλέπεται τρόπος για την επιβε-
βαίωση της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο.» 

 
 
3. Το άρθρο 27 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Δικαιώματα μετόχων». Η πα-
ράγραφος 2 καταργείται. 
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4. Το άρθρο 28 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 28 – Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση  
1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος. 
2. Το καταστατικό μπορεί να εξαρτήσει τη συμμετοχή στη γενική συνέλευ-
ση από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρίας, 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ί-
δρυμα ή επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που λειτουργεί στην 
Ελλάδα ή άλλο κράτος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλα-
ξη, ή και άλλα πρόσωπα αναγραφόμενα στην πρόκληση, τρεις τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Το κα-
ταστατικό μπορεί ακόμη να προβλέπει ότι οι μετοχές που κατατίθενται 
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν πριν 
από τη διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης. 
3. Το καταστατικό επίσης μπορεί να προβλέπει ότι η συμμετοχή στη γενική 
συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρία των εγ-
γράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων. Ταυτόχρονα 
πρέπει να ορίζεται η προθεσμία υποβολής των εγγράφων αυτών, άλλως τα 
τελευταία υποβάλλονται τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα 
για τη συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική 
συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. 
4. Αν το καταστατικό περιέχει ορισμούς σύμφωνα με τις παραγράφους 2 
και 3 του παρόντος άρθρου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να κα-
ταρτίζει και να τοιχοκολλά σε εμφανή θέση στα γραφεία της εταιρίας πίνα-
κα των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγ-
γραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και 
τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώ-
πων τους και τον αριθμό μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. 
5. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του καταστατικού 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέ-
χουν στη γενική συνέλευση μόνο μετά από άδεια της τελευταίας. Η γενική 
συνέλευση δεν μπορεί να αρνηθεί την άδεια, παρά μόνο αν συντρέχει 
σπουδαίος λόγος προς τούτο. 
6. Επί άυλων μετοχών μπορεί να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση ό-
ποιος είναι μέτοχος. Ως μέτοχος θεωρείται το πρόσωπο στο όνομα του ο-
ποίου είναι καταχωρισμένες οι μετοχές στο μητρώο άυλων τίτλων, στο τέ-
λος της _______ εργάσιμης ημέρας πριν από την ημέρα της γενικής συνέ-
λευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται και με ηλε-
κτρονική σύνδεση των αρχείων του κεντρικού μητρώου όπου είναι κατα-
χωρισμένες οι άυλες μετοχές, όπως ορίζεται σε απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαι-
αγοράς. 
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7. Προκειμένου περί εταιριών που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρημα-
τιστήριο και με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται από το καταστατι-
κό, είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε 
μια τέτοια περίπτωση η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει 
τις αναγκαίες πληροφορίες για τον τρόπο συμμετοχής των μετόχων. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν πάντως να ορισθούν ελάχι-
στες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας, προκειμένου να θεωρείται η συνέ-
λευση έγκυρη, καθώς και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής 
και σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο. 
8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως 
συμμετοχής στη ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση μετόχων με την εκ 
των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διά-
ταξης της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυ-
τά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται, η δε συμπλήρωση 
τούτων να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που 
ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτί-
ας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί 
από την εταιρία τρεις πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συ-
νέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί πάντως να ορί-
ζονται οι προϋποθέσεις ενημέρωσης των μετόχων και διασφάλισης της 
γνησιότητας της ψήφου, η διαδικασία για την εξ αποστάσεως συμμετοχή 
στην γενική συνέλευση, καθώς και η τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε 
περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής της συνέλευσης. Προκειμένου για εται-
ρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται 
ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.» 

 
 
5. Το άρθρο 29 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Απαρτία» και τροποποιείται 
ως εξής: 
 
(α) Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 
 

«Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν η αρχική πρόσκληση περιείχε ήδη 
ορισμό του τόπου και του χρόνου της επαναληπτικής συνεδρίασης, για την 
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.» 

 
(β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«3. Εξαιρετικά προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της 
εθνικότητας της εταιρίας, σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης 
αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετο-
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χικού κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 (παρ. 1 και 2), εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κε-
φαλαιοποίηση αποθεματικών, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε με-
ταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, με-
ταβολή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, παρο-
χή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του με-
τοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1, και γενικά σε κάθε 
περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού που δεν επιβάλλεται από το 
νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
σ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου.» 

 
(γ) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθενται εδάφια που έχουν ως εξής: 
 

«Στις περιπτώσεις εταιριών με εισηγμένες μετοχές σε χρηματιστήριο η α-
παρτία σε τελευταία συνεδρίαση είναι το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του 
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερες προσκλήσεις δεν απαι-
τούνται, αν η αρχική πρόσκληση περιείχε ήδη ορισμό του τόπου και του 
χρόνου των επαναληπτικών συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευ-
ξης απαρτίας.» 

 
(δ) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 καταργείται. 
 
 
6. Το άρθρο 31 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Πλειοψηφία». Το τελευταίο 
εδάφιο της παραγράφου 4 καταργείται. 
 
 
7. Το άρθρο 32 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Πρακτικά» και τροποποιείται 
ως εξής: 
 
(α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, πρέπει να παρευρί-
σκεται συμβολαιογράφος της έδρας της εταιρίας, ο οποίος προσυπογράφει 
τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης.» 

 
(β) Μετά την παράγραφο 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 
 

«3. Στις εταιρίες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η 
κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντι-
προσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμη 
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και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Επιφυλάσσεται η εφαρμογή της 
προηγούμενης παραγράφου.» 

 
 
8. Το άρθρο 34 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Αποκλειστική αρμοδιότητα της 
γενικής συνέλευσης». Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«2. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κα-
τά το άρθρο 13 (παρ. 1) του παρόντος αποφασιζόμενες από το διοικητικό 
συμβούλιο αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις 
άλλων νόμων, β) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού 
συμβουλίου, γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή, σύμφωνα με το άρθρο 18 
παράγραφος 7, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανό-
ντων ή που εξέπεσαν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, δ) Η κατά το άρθρο 78 
του παρόντος απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία 
που κατέχει το 100% των μετοχών της, και ε) Η δυνατότητα διανομής κερ-
δών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα χρήση με απόφα-
ση του διοικητικού συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδό-
τηση της τακτικής γενικής συνέλευσης (στ) Ο διορισμός ελεγκτών κατά το 
άρθρο 36 παράγραφος 4.» 

 
 
9. Το άρθρο 35α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 35α – Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης  
1. Με την επιφύλαξη των επόμενων άρθρων 35β και 35γ, απόφαση της γενι-

κής συνέλευσης που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο 
ή το καταστατικό, κηρύσσεται άκυρη από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει για 
αποφάσεις τις οποίες έλαβε γενική συνέλευση που δεν είχε νόμιμα συγκλη-
θεί ή συγκροτηθεί. 

2. Άκυρη κηρύσσεται και η απόφαση που λήφθηκε χωρίς να παρασχεθούν 
οφειλόμενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 του παρόντος 
νόμου από μετόχους, που ζητούν την ακύρωση σύμφωνα με την επόμενη 
παράγραφο. 

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο με με-
τοχές που εκπροσωπούν το ένα εκατοστό (1/100) του κεφαλαίου, αν δεν 
παρέστη στη συνέλευση, αντιτάχθηκε στην απόφαση ή έδωσε λευκή ψήφο. 
Στις εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η 
ακύρωση μπορεί να ζητηθεί από οποιονδήποτε μέτοχο ή μετόχους με μετο-
χές που εκπροσωπούν το ένα χιλιοστό (1/1000) του κεφαλαίου. Την ακύ-
ρωση μπορεί να ζητήσει επίσης και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλί-
ου. Στην τελευταία περίπτωση, αν παρίσταται ανάγκη, το κατά την παρά-
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γραφο 6 δικαστήριο διορίζει μετά από αίτηση καθενός που έχει έννομο 
συμφέρον ειδικό εκπρόσωπο της εταιρίας για τη διεξαγωγή της δίκης. 

4. Μέτοχοι, που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση για το λόγο ότι δεν 
έχουν το απαιτούμενο ποσοστό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να αξιώσουν από την εταιρία αποκατά-
σταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του ότι η απόφαση λήφθηκε με 
τρόπο που δεν σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή από γενική συνέ-
λευση μη νόμιμα συγκληθείσα ή συγκροτηθείσα. 

5. Η απόφαση δεν μπορεί να ακυρωθεί: (α) αν στη συνέλευση έλαβαν μέρος 
πρόσωπα που δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής, εκτός αν η συμμετοχή τους 
ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν απο-
φασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, (β) λόγω ακυρότητας ή ακυρωσί-
ας επιμέρους ψήφων, εκτός αν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την 
επίτευξη πλειοψηφίας, (γ) λόγω ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τή-
ρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι 
δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, (δ) λόγω ελαττώμα-
τος της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η 
γενική συνέλευση, εκτός αν για το λόγο αυτό δεν υπήρξε έγκαιρη και ε-
παρκής πληροφόρηση των μετόχων. 

6. Η ακύρωση της απόφασης απαγγέλλεται από το μονομελές πρωτοδικείο 
της έδρας της εταιρίας. 

7. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο αγωγή στρέφεται κατά της εταιρίας, 
και πρέπει να ασκηθεί εντός έξη μηνών από τη λήψη της απόφασης ή, αν η 
τελευταία υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση στο Μητρώο. 
Στην ίδια προθεσμία υπόκειται και η αγωγή αποζημίωσης κατά την παρά-
γραφο 4. 

8. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι κατά τη συζήτηση της 
αγωγής έχουν τις μετοχές που τους δίδουν το δικαίωμα να ασκήσουν την 
αγωγή. 

9. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το διοικητικό συμβούλιο 
είναι υποχρεωμένο να λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση που δη-
μιουργήθηκε από την ακύρωση. Σε κάθε περίπτωση δεν θίγονται τα δι-
καιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με καλή πίστη στη βάση απόφασης που 
ακυρώθηκε ή πράξης που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή. 

10. Το δικαστήριο μπορεί να λάβει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκη-
ση της αγωγής, σε μια τέτοια περίπτωση όμως η αγωγή πρέπει να ασκηθεί 
εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστι-
κά μέτρα, άλλως τα ασφαλιστικά αυτά μέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το δι-
καστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της 
απόφασης. Σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την ανα-
στολή και τη ζημία της εταιρίας που μπορεί να προκληθεί από την αναστο-
λή αυτή, το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή 
εγγύησης. 
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11. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης και η δικαστική απόφαση με την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υπο-
βάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β του παρόντος.» 

 
 
10. Το άρθρο 35β του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 35β - Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης 
1. Σε περίπτωση έλλειψης σύγκλησης της γενικής συνέλευσης ή αντίθεσης 

του περιεχομένου της απόφασης στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση 
είναι άκυρη. 

2. Δεν υπάρχει έλλειψη σύγκλησης, εάν υπάρχει πρόσκληση προερχόμενη 
από την εταιρία, με ένδειξη τουλάχιστον της ημερομηνίας και του τόπου 
της γενικής συνέλευσης, που έχει δημοσιευθεί εντός των προθεσμιών του 
νόμου. Επιφυλάσσεται πάντως η εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου. 

3. Η εκ μέρους μετόχου προβολή ακυρότητας λόγω έλλειψης σύγκλησης της 
γενικής συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστε-
ρα δήλωσε προς την εταιρία ότι η γενική συνέλευση καλώς έλαβε χώρα. 

4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που 
έχει έννομο συμφέρον, εντός ενός έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η 
τελευταία υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από την καταχώριση στο Μητρώο. 
Σε περίπτωση που κατά τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εται-
ρίας γίνεται παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από 
την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δι-
καίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε προθεσμία. 

5. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστή-
ριο, με εφαρμογή της προθεσμίας της παραγράφου 4. 

6. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της γενι-
κής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 7β 
του παρόντος.» 

 
 
11. Το άρθρο 35γ του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 35γ –Ανυπόστατες αποφάσεις 
1. Τα άρθρα 35α και 35β δεν εφαρμόζονται στις ανυπόστατες αποφάσεις. 
2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν ελήφθη με τις ψήφους προσώπων (α) 

που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή (β) που δεν είχαν αρυσθεί το δικαίωμα 
ψήφου από πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.» 

 
 
 

Άρθρο 4 
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Διατάξεις για την αναθεώρηση του 4ου Κεφαλαίου του κωδικοποιημένου νό-
μου 2190/1920 («Ελεγκτές και Δικαιώματα Μειοψηφίας») 

 
 
1. Το άρθρο 36 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 36 – Τακτικός έλεγχος της εταιρίας 
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών που υπερβαίνουν 

τα όρια της παραγράφου 6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από ένα τουλάχι-
στον ορκωτό ελεγκτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας. 
Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρμόζονται ανα-
λόγως. 

2. Ανώνυμες εταιρίες που δεν υπερβαίνουν τα όρια της προηγούμενης παρα-
γράφου μπορούν να αποφασίζουν την υποβολή των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων σε έλεγχο, αν τούτο δεν προβλέπεται ήδη στο καταστατικό. 
Τη σχετική απόφαση λαμβάνει είτε η γενική συνέλευση είτε το διοικητικό 
συμβούλιο. 

3. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος των προηγούμενων παραγράφων 
αποτελεί προϋπόθεση κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών κα-
ταστάσεων από τη γενική συνέλευση. 

4. Οι ελεγκτές διορίζονται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το καταστατι-
κό, έκτακτη γενική συνέλευση ή το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ορίζει 
ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση. 

5. Ο διορισμός των ελεγκτών γνωστοποιείται σ’ αυτούς από την εταιρία. Οι 
ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, αν δεν τον απο-
ποιηθούν εντός πέντε εργάσιμων ημερών.» 

 
 
2. Τα άρθρα 36α και 37α του κ.ν. 2190/1920 καταργούνται 
 
 
3. Το άρθρο 39 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Δικαιώματα μειοψηφίας» και 
τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως εξής: 
 

«1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κα-
ταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται 
να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συ-
νεδρίασης αυτής που δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από 
τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 
Εάν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός 
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είκοσι ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενερ-
γείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρίας, με βάση από-
φαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, εκδιδόμενη 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η οποία ορίζει τον τόπο και 
το χρόνο της συνεδρίασης και την ημερήσια διάταξη. 
 
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κατα-
βεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται 
να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη ήδη συγκληθείσας γενικής συνέλευσης 
πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβού-
λιο δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα 
αυτά θέματα πρέπει να δημοσιεύονται κατά το άρθρο 26 επτά (7) ημέρες 
πριν από τη γενική συνέλευση με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου. Αν 
δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την ανα-
βολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προ-
βούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παρά-
γραφο, με δαπάνη της εταιρίας.» 

 
(β) Οι παράγραφοι 4 και 5 αντικαθίστανται ως εξής: 
 

«4. Μετά από αίτηση κάθε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε 
πλήρεις ημέρες πριν από την γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο 
υποχρεούται, (α) να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τα-
κτική, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε καθένα 
από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές ή άλλους υ-
παλλήλους της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά 
από οποιαδήποτε αιτία ή οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρίας με αυτούς, β) 
να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφο-
ρίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για 
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το διοικη-
τικό συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για απο-
χρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 
μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων μετό-
χων στο διοικητικό συμβούλιο βάσει του άρθρου 18 § 3 του παρόντος νό-
μου. 

 
5. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου υποβαλλόμενη στην εταιρία εντός 
της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο 
υποχρεούται να παράσχει σ’ αυτούς κατά την γενική συνέλευση ή εάν προ-
τιμά πριν από αυτήν σε εκπρόσωπο αυτών, πληροφορίες για την πορεία 
των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί ν' αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 
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αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος 
λόγος μπορεί να είναι κατά τις περιστάσεις η εκπροσώπηση των αιτούντων 
μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο βάσει του άρθρου 18 § 3 του παρόντος 
νόμου.» 

 
(γ) Οι παράγραφοι 8 και 9 αντικαθίστανται ως εξής: 
 

«8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι ο-
φείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετο-
χών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η κατάθε-
ση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του παρόντος α-
ποτελεί τέτοια απόδειξη. 

 
9. Τα δικαιώματα, που αναγνωρίζονται με βάση το παρόν άρθρο σε μειο-
ψηφία του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, 
μπορούν να ασκηθούν και από μέτοχο ή μετόχους, των οποίων οι μετοχές 
έχουν συνολική ονομαστική αξία τουλάχιστον 300.000 ευρώ. Το καταστα-
τικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, τα ποσοστά του 
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τα ποσά ονομαστικής αξίας μετο-
χών, που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται 
στο παρόν άρθρο.» 

 
 
3. Το άρθρο 39α του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Άσκηση ελέγχου επί των α-
νωνύμων εταιριών» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Στην παράγραφο 1 οι λέξεις «των άρθρων 40, 40α, 40β, 40δ και 40ε» αντικαθί-
στανται με τις λέξεις: «των άρθρων 40 και 40α». 
 
(β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«2. Η λοιπή αρμοδιότητα ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 51-53 του 
παρόντος, ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τις αρμόδιες νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις, που μπορούν, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, να τον 
ασκήσουν διά των αρμοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου αυτού.» 

 
 
4. Το άρθρο 40 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρο 40 - Αίτηση έκτακτου ελέγχου 
1. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το μονομελές πρωτοδι-
κείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία, που δικάζει κατά τη δι-
αδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν τα παρακάτω πρόσωπα: α) Μέ-
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τοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό 
(1/20) του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή των οποίων οι μετοχές 
έχουν συνολική ονομαστική αξία τουλάχιστον 300.000 ευρώ. Το καταστα-
τικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεος, τα ποσοστά του 
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου ή τα ποσά ονομαστικής αξίας μετο-
χών, που απαιτούνται για την άσκηση του δικαιώματος. β) Η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιριών, των οποίων οι μετοχές έχουν 
εισαχθεί σε χρηματιστήριο, ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προ-
σφοράς, στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υ-
φιστάμενων μετοχών, γ) Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρ-
μόδια Εποπτεύουσα Αρχή. 
2. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν 
διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της γε-
νικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υπο-
βληθεί εντός τριετίας από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 
χρήσεως, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. 
3. Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του κατα-
βεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το αρμόδιο 
κατά την παράγραφο 1 δικαστήριο τον έλεγχο ης εταιρίας, εφόσον από την 
όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση 
των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνε-
τή διαχείριση. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει όχι όμως κάτω του ενός 
τετάρτου (1/4) το απαιτούμενο για την άσκηση του δικαιώματος της πα-
ρούσας παραγράφου ποσοστό του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. 
4. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι έχουν 
τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εται-
ρίας. Η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 2 
του παρόντος νόμου αποτελεί τέτοια απόδειξη. 
5. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων με-
τόχων στο διοικητικό συμβούλιο βάσει του άρθρου 18 § 3 του παρόντος 
νόμου δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.» 
 

 
5. Το άρθρο 40α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 40α – Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου 
1. Το κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 40 δικαστήριο, που διατάσσει τον 
έλεγχο της εταιρίας, αναθέτει τη διενέργεια τούτου σε ένα τουλάχιστον ορ-
κωτό ελεγκτή που είναι εγγεγραμμένος στο ειδικό μητρώο του άρθρου 13 
του π.δ. 226/1992. Η απόφαση του δικαστηρίου θα πρέπει επίσης να ορίζει 
ότι η αμοιβή των ελεγκτών για τη διενέργεια του ελέγχου θα καθορίζεται 
από το Εποπτικό Συμβούλιο του ΣΟΕΛ μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου 
και θα καταβάλλεται από την εταιρία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. 
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Το δικαστήριο μπορεί να επιρρίψει το όλο ή μέρος της αμοιβής των ελε-
γκτών στον αιτούντα. 
2. Το δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτερα το μέγεθος της ε-
ταιρίας, τις καταγγελλόμενες πράξεις και τις αναμενόμενες ελεγκτικές ερ-
γασίες, μπορεί, αντί ορκωτών ελεγκτών, να διορίσει ως ελεγκτές λογιστές-
φοροτεχνικούς α’ τάξης μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Η απόφαση 
του δικαστηρίου θα πρέπει επίσης να ορίσει την αμοιβή των ελεγκτών αυ-
τών, η οποία θα καταβάλλεται από την εταιρία στην οποία διενεργήθηκε ο 
έλεγχος μετά την ολοκλήρωσή του. Το δικαστήριο μπορεί να επιρρίψει το 
όλο ή μέρος της αμοιβής των ελεγκτών στον αιτούντα. Η αμοιβή θα υπό-
κειται σε αναθεώρηση μετά τη διενέργεια του ελέγχου, μετά από αίτηση 
του ελεγκτή ή του βαρυνόμενου με την καταβολή της. 
3. Οι ελεγκτές οφείλουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να περατώσουν το έρ-
γο που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν το πόρισμά τους στην ελεγχόμε-
νη εταιρία, στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και σε εκείνον που ζήτησε 
τον έλεγχο. Αν η ελεγχόμενη εταιρία έχει μετοχές που έχουν εισαχθεί σε 
Χρηματιστήριο, ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς, στο 
πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων με-
τοχών, η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς. Αν οι ελεγκτές διαπίστωσαν παραβάσεις που τιμωρούνται ποινικά, 
υποβάλλουν την έκθεσή τους και στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.» 

 
 
6. Τα άρθρα 40β έως 40ε του κ.ν. 2190/1920 καταργούνται 
 
 
 

Άρθρο 5 
Διατάξεις για την αναθεώρηση του 6ου Κεφαλαίου του κωδικοποιημένου νό-

μου 2190/1920 («Διάλυση και Εκκαθάριση») 
 
 
1. Το άρθρο 47α του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Λόγοι λύσεως της εταιρίας». 
Οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται ως εξής: 
 

«2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 
48 και 48α. 
 
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακο-
λουθεί η εκκαθάριση. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της πρώτης παρα-
γράφου το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το κα-
ταστατικό δεν ορίζει κάτι άλλο, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη 
γενική συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της πρώτης παραγρά-
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φου η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. 
Στην περίπτωση της δεύτερης παραγράφου ο εκκαθαριστής ορίζεται από το 
δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας.» 

 
 
2. Το άρθρο 48 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 48 – Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση με αίτηση του έχο-
ντος έννομο συμφέρον 
1. Η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποι-
ουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στις εξής περιπτώσεις: (α) Εάν κατά τη 
σύσταση της εταιρίας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που είναι καταβλητέο, 
ολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατι-
κού. (β) Εάν η εταιρία δεν έχει το υπό του νόμου οριζόμενο κάθε φορά ε-
λάχιστο κεφάλαιο. (γ) Εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, 
όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που προβλέπεται 
από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) του μετοχι-
κού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει μέτρα κατά το άρθρο 
47. (δ) Εάν η εταιρία δεν έχει υποβάλει προς καταχώριση οικονομικές κα-
ταστάσεις τριών τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών ετών, εγκεκριμένες 
από τη γενική συνέλευση. 
2. Η αίτηση εκδικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Αρ-
μόδιο δικαστήριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. 
3. Πριν λάβει απόφαση, το δικαστήριο παρέχει στην εταιρία εύλογη προθε-
σμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέ-
τρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία μπορεί να είναι δύο έως έξη μηνών, 
δυνάμενη να παραταθεί για τρίμηνο. Εάν παρασχεθεί τέτοια προθεσμία, το 
δικαστήριο μπορεί να λάβει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρι-
κών υποθέσεων. 
4. Η αίτηση για λύση της εταιρίας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση 
της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του παρόντος 
νόμου.» 

 
 
3. Το άρθρο 48α του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 48α – Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση με αίτηση των με-
τόχων 
1. Η εταιρία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετό-
χου ή μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του κα-
ταβεβλημένου κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, 
κατά τρόπο προφανή, καθιστά τη συνέχιση της εταιρίας αδύνατη ή ιδιαίτε-
ρα ασύμφορη για τον αιτούντα. 
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2. Σπουδαίος λόγος που μπορεί να οδηγήσει σε λύση, εάν συντρέχουν και 
οι λοιπές προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, υφίσταται ιδίως 
εάν, λόγω ίσων συμμετοχών στην εταιρία, η εκλογή διοικητικού συμβουλί-
ου είναι αδύνατη ή η εταιρία δεν μπορεί να λειτουργήσει. 
3. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρίας. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το 
μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Άλλοι μέτοχοι, εάν εκπρο-
σωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του κεφαλαίου, μπορούν να πα-
ρέμβουν. 
4. Πριν λάβει απόφαση το δικαστήριο παρέχει στην εταιρία εύλογη προθε-
σμία για άρση των λόγων λύσης, εκτός αν αιτιολογημένα θεωρεί ότι το μέ-
τρο αυτό είναι άσκοπο. Η προθεσμία μπορεί να είναι δύο έως έξη μηνών, 
δυνάμενη να παραταθεί για τρίμηνο. Εάν παρασχεθεί τέτοια προθεσμία, το 
δικαστήριο μπορεί να λάβει μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρι-
κών υποθέσεων. 
5. Με αίτηση των τυχόν παρεμβαινόντων μετόχων, το δικαστήριο μπορεί 
να διατάξει την εκ μέρους τούτων εξαγορά του συνόλου των μετοχών του 
ενάγοντος ή των εναγόντων. Σε μια τέτοια περίπτωση το δικαστήριο ορίζει 
και το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι να δίκαιο και να ανταποκρίνεται 
στην αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβολής του. Για 
τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει πραγματο-
γνωμοσύνη, από τα πρόσωπα που μπορούν να προβούν σε εκτίμηση των 
εταιρικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Η τυχόν από-
κτηση του ελέγχου της εταιρίας διαμέσου της εξαγοράς λαμβάνεται ιδιαί-
τερα υπόψη. Η αξία εξαγοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που πιθα-
νολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθάρισης της ε-
ταιρίας, το δικαστήριο όμως μπορεί να προσαυξήσει το ποσό αυτό κατά 
ποσοστό μέχρι 20%. 
6. Εάν υποβληθεί αίτηση εξαγοράς, σύμφωνα με την προηγούμενη παρά-
γραφο, ο ενάγων ή ένας ή περισσότεροι από τους ενάγοντες, εάν εκπροσω-
πούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, 
μπορούν να ζητήσουν με τη σειρά τους την εξαγορά του συνόλου των με-
τοχών των παρεμβαινόντων. Το δικαστήριο διατάσσει την εξαγορά υπέρ 
εκείνων εκ των αιτούντων, εναγόντων ή παρεμβαινόντων, που είναι πιο ι-
κανοί να συνεχίσουν τη εταιρία κατά τρόπο υπηρετούντα το εταιρικό συμ-
φέρον. Για τον προσδιορισμό της αξίας των υπό εξαγορά μετοχών των πα-
ρεμβαινόντων εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου. 
7. Σε περίπτωση εξαγοράς μετοχών, σύμφωνα με τις προηγούμενες παρα-
γράφους, τυχόν διατάξεις του καταστατικού για δέσμευση των μετοχών αυ-
τών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 7, δεν λαμβάνονται υπόψη, ε-
κτός αν το καταστατικό προβλέπει άλλως. 
8. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης 
της εξαγοράς, την οποία διατάσσει κατά το παρόν άρθρο, εντός ορισμένης 
προθεσμίας, η εταιρία θα λύεται. 
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9. Η αγωγή για λύση της εταιρίας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση 
της δημοσιεύονται στο Μητρώο, σύμφωνα με το άρθρο 7β του παρόντος 
νόμου.» 

 
 
4. Το άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Τρόπος διενέργειας της εκκα-
θάρισης» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Μετά την παράγραφο 4 προστίθενται παράγραφοι 4α και 4β που έχουν ως ε-
ξής: 
 

«4α. Οι εκκαθαριστές μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους στο δικαστή-
ριο τη διενέργεια της εκκαθάρισης με βάση τις διατάξεις για τη δικαστική 
εκκαθάριση της κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Η αίτηση εκδικάζεται 
με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το 
μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. 
4β. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κε-
φάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που 
αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.» 

 
(β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές 
οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς και 
τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, και διανέμουν το υπό-
λοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, 
κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαι-
ο.» 

 
(γ) Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«6. Εάν η εκκαθάριση έχει ήδη διαρκέσει πέντε έτη και δεν πιθανολογείται 
η σύντομη περάτωσή της, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει γε-
νική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης 
της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε 
εργασίες της εκκαθάρισης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία 
περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της 
εταιρίας από δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων 
είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν συμβιβα-
σμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. 
Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψη-
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φία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκ-
καθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κατα-
βεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του 
από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με αίτησή τους που 
δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπο-
ρεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να 
προσθέσει μη προβλεπόμενα σ’ αυτό μέτρα. Η τήρηση του σχεδίου που ε-
γκρίθηκε δεν δημιουργεί ευθύνες του εκκαθαριστή.» 

 
 
5. Μετά το άρθρο 49 προστίθεται άρθρο 49α, που έχει ως εξής: 
 

«Άρθρο 49α – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετο-
χών της από την εταιρία 
1. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρ-
θρου, ένας ή περισσότεροι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με αγωγή την ε-
ξαγορά των μετοχών τους από την εταιρία, εάν η παραμονή τους σ’ αυτήν 
καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύμφορη. Αρμόδιο δικαστή-
ριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Το δικαίωμα 
αυτό υφίσταται με την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες μέτοχοι παρέστησαν 
στη γενική συνέλευση και αντιτάχθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, 
εκτός αν, στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2, ο λόγος εξαγοράς δεν σχε-
τίζεται με τέτοια απόφαση. 
2. Εξαγορά μπορεί να ζητηθεί: 
α) Εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρίας 
σε άλλο κράτος. 
β) Εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη με-
ταβίβαση των μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρίας. 
γ) Σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, με την προϋπόθε-
ση ότι προβλέπει και σχετική προθεσμία για την άσκηση της αγωγής. 
3. Η κατά την παράγραφο 1 αγωγή μπορεί να ασκηθεί εντός τριών μηνών 
από τη συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Στην πε-
ρίπτωση γ’ της παραγράφου 2 η αγωγή ασκείται εντός της προθεσμίας που 
προβλέπει το καταστατικό. 
4. Το δικαστήριο ορίζει το αντάλλαγμα, που πρέπει να ανταποκρίνεται 
στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών, καθώς και τους όρους καταβο-
λής του. Για τον προσδιορισμό της αξίας, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει 
πραγματογνωμοσύνη, από τα πρόσωπα που μπορούν να προβούν σε εκτί-
μηση των εταιρικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. Εάν 
οι ενάγοντες μέτοχοι δεν είναι ικανοποιημένοι με το τίμημα που προσδιορί-
ζεται με τον τρόπο αυτό, μπορούν να αρνηθούν την εξαγορά, φέρουν όμως 
τα έξοδα της δίκης για τον προσδιορισμό της αξίας των μετοχών τους. 
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5. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης 
της εξαγοράς, την οποία διατάσσει κατά το παρόν άρθρο, εντός ορισμένης 
προθεσμίας, η εταιρία θα λύεται. 
6. Στην περίπτωση της εξαγοράς σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του άρθρου 16, παράγραφοι 4 έως 6.» 

 
 
6. Μετά το άρθρο 49α προστίθεται άρθρο 49β, που έχει ως εξής: 
 

«Άρθρο 49β – Δικαίωμα της μειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των μετο-
χών της από τον πλειοψηφούντα μέτοχο 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινη-
τών αξιών, εάν ένας μέτοχος μόνος του ή διά συνδεδεμένων με αυτόν επι-
χειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5, ή μέσω της συ-
ζύγου του ή συγγενών του μέχρι τρίτου βαθμού, απέκτησε μετά την ίδρυση 
της εταιρίας το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της, ένας ή 
περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν με αγωγή 
την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Αρμόδιο δικα-
στήριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Στην περί-
πτωση αυτή εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της παραγράφου 4 του 
άρθρου 49α. 
2. Η αγωγή μπορεί να ασκηθεί εντός τριών ετών από τότε που ο μέτοχος 
απέκτησε το παραπάνω ποσοστό.» 

 
 
7. Μετά το άρθρο 49β προστίθεται άρθρο 49γ, που έχει ως εξής: 
 

«Άρθρο 49γ – Εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα 
μέτοχο 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινη-
τών αξιών, εάν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της εταιρίας το ε-
νενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της μπορεί να εξαγοράσει 
τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων έναντι ανταλλάγματος, που πρέ-
πει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δι-
καίωμα αυτό ασκείται εντός τριών ετών από τότε που ο πλειοψηφών μέτο-
χος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό. 
2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και 
τον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει το μονομελές πρωτοδικείο 
της έδρας της εταιρίας μετά από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, με 
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστή-
ριο πραγματογνωμοσύνη, που έχει συνταχθεί από πρόσωπα που μπορούν 
να προβούν σε εκτίμηση των εταιρικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο 9 
του παρόντος. Το δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την έκθεση αυτή. 
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3. Ο πλειοψηφών μέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει το συνολικό αντάλ-
λαγμα, που αντιστοιχεί στις μετοχές της μειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυμα, 
το οποίο αναλαμβάνει να καταβάλει το αντάλλαγμα στους δικαιούχους με-
τόχους, μετά από έλεγχο της νομιμοποίησής τους. Η καταβολή γίνεται με 
την παράδοση των μετοχικών τίτλων, αν έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ί-
δρυμα μπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώματος να παρακαταθέσει παραπέ-
ρα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το μέρος του ανταλλάγματος 
που δεν αναζητήθηκε επί διάστημα τουλάχιστον έξη μηνών. Η παρακατά-
θεση του ανταλλάγματος στο πιστωτικό ίδρυμα συνοδεύεται από την κατ’ 
άρθρο 2 δικαστική απόφαση και αντίγραφο της πραγματογνωμοσύνης. Οι 
μειοψηφούντες μέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των παραπάνω 
εγγράφων έναντι του κόστους αυτών. 
4. Η άσκηση του κατά την παράγραφο 1 δικαιώματος γίνεται, με ποινή α-
κυρότητας, με σχετική δημόσια δήλωση, που περιλαμβάνει: 
(α) Την επωνυμία της εταιρίας, τα στοιχεία του ασκούντος το δικαίωμα και 
το ποσοστό που ο τελευταίος έχει στην εταιρία. 
(β) Τα στοιχεία και το περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης για τη διαπί-
στωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος και τον προσδιορισμό 
του τιμήματος. 
(γ) Τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύματος όπου έχει γίνει η παρακατάθεση 
του ανταλλάγματος και απ’ όπου οι μέτοχοι της μειοψηφίας μπορούν να 
εισπράξουν το αντάλλαγμα, καθώς και τυχόν προϋποθέσεις για την είσπρα-
ξη τούτου. Ιδιαίτερα πρέπει να επισημαίνεται η δυνατότητα του πιστωτικού 
ιδρύματος να παρακαταθέσει το αντάλλαγμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων. 
5. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο δήλωση δημοσιεύεται σύμφωνα με 
το άρθρο 26 παράγραφος 2 του παρόντος νόμου και καταχωρίζεται στο 
Μητρώο κατά το άρθρο 7β του παρόντος νόμου. Από την τελευταία δημο-
σίευση ή την καταχώριση, οι μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων περιέρ-
χονται αυτοδικαίως στον πλειοψηφούντα μέτοχο, οι δε μειοψηφούντες μέ-
τοχοι μπορούν να εισπράξουν αμέσως το αντάλλαγμα. Αν έχουν εκδοθεί 
μετοχικοί τίτλοι, μέχρι την παράδοσή τους κατά την παράγραφο 3 ενσωμα-
τώνουν μόνο το δικαίωμα λήψης του ανταλλάγματος. 
6. Αν οι μέτοχοι της μειοψηφίας είναι γνωστοί, ιδίως όταν πρόκειται για 
ονομαστικές μετοχές, η κατά την παράγραφο 5 δήλωση μπορεί να αντικα-
τασταθεί με ατομική γνωστοποίηση προς τους μετόχους, με τρόπο που να 
αποδεικνύεται η παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή η μεταβίβαση των 
μετοχών κάθε μετόχου επέρχεται κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστο-
ποίησης, η οποία πρέπει να συντελεσθεί εντός 15 ημερών από την πρώτη. 
Σχετική ειδοποίηση για το χρόνο της πρώτης και της τελευταίας γνωστο-
ποίησης γίνεται με επόμενη δήλωση του ασκούντος το δικαίωμα εξαγοράς 
μετόχου με τον ίδιο τρόπο. 
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7. Η μεταβίβαση των μετοχών δεν παρεμποδίζεται από τυχόν άσκηση ενδί-
κων μέσων, αίτησης ανάκλησης ή μεταρρύθμισης ή τριτανακοπής κατά της 
απόφασης που διαπίστωσε τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος ε-
ξαγοράς και όρισε το αντάλλαγμα. Αξίωση όμως αποζημίωσης δεν απο-
κλείεται» 
 

 
 

Άρθρο 6 
Διάταξη για την τροποποίηση του 7ου Κεφαλαίου του κωδικοποιημένου νόμου 

2190/1920 («Αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρίες») 
 
 
Το άρθρο 50 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Εγκατάσταση αλλοδαπών εται-
ριών στην Ελλάδα». Η παράγραφος 2 καταργείται. 

 
 
 

Άρθρο 7 
Διατάξεις για την αναθεώρηση του 8ου Κεφαλαίου του κωδικοποιημένου νό-

μου 2190/1920 («Κρατική Εποπτεία») 
 
 
1. Το άρθρο 51 του κ.ν. 2190/1920 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Άρθρον 51 – Αρμόδιος για άσκηση της εποπτείας 
Η εποπτεία επί των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των υποκα-
ταστημάτων στην Ελλάδα και πρακτορείων των αλλοδαπών ανωνύμων ε-
ταιρειών, ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την κατά περίπτωση 
αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, στην έκταση που ορίζεται στο νόμο.» 

 
 
2. Το άρθρο 53 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Εποπτεία κατά τη λειτουργία 
της εταιρίας» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«1. Η εποπτεία, προκειμένου περί της λειτουργίας της εταιρίας, περιλαμβά-
νει ιδίως την τήρηση των διατάξεων του νόμου, του καταστατικού και των 
αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την εξακρίβωση της α-
λήθειας των οικονομικών καταστάσεων με την εξέταση και επαλήθευση 
των εταιρικών βιβλίων.» 
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(β) Οι παράγραφοι 2 και 3 καταργούνται. 
 
(γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«4. Η αμοιβή των ελεγκτών ΑΕ που διενεργούν τον κατά το άρθρο 52 και 
την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου έλεγχο καθορίζεται, μετά το πέρας 
του ελέγχου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και καταβάλλεται υποχρεωτικά 
από την εταιρία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.» 

 
 
 

Άρθρο 8 
Διατάξεις για την αναθώρηση του 10ου Κεφαλαίου του κωδικοποιημένου νό-

μου 2190/1920  
 
 
1. Το άρθρο 64 του κ.ν. 2190/1920 καταργείται. 
 
2. Μετά το άρθρο 66 προστίθεται άρθρο 66α που έχει ως εξής: 
 

«Άρθρο 66α - Μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη 
εταιρία 
1. Η μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία 
γίνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Στη σχετική απόφαση 
πρέπει να περιλαμβάνονται οι όροι του καταστατικού της ομόρρυθμης ή 
της ετερόρρυθμης εταιρίας. 
2. Από τη συντέλεση των κατά το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου δημο-
σιεύσεων και των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β για τη γενό-
μενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρία συνεχίζεται με τη 
μορφή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας. Πριν από την ολοκλήρωση 
των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανέ-
να αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς δίκες συ-
νεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.» 

 
 
 
 

Άρθρο 9 
Διατάξεις για την τροποποίηση του Κεφαλαίου 11α του κωδικοποιημένου νό-

μου 2190/1920 («Συγχώνευση με Απορρόφηση») 
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1. Το άρθρο 69 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Σχέδιο σύμβασης συγχώνευ-
σης». Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«3. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δη-
μοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β». 

 
 
2. Το άρθρο 71 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Εκτίμηση στοιχείων συγχω-
νευόμενων εταιριών» και τροποποιείται ως εξής: 
 
(α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«1. Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων 
εταιρειών, συντάσσεται έκθεση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων 
των εταιρειών αυτών, από επιτροπή εμπειρογνωμόνων ή άλλα πρόσωπα 
που μπορούν να προβαίνουν σε εκτίμηση εισφορών σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 9. Τα πρόσωπα αυτά, που ορίζονται έπειτα από κοινή αί-
τηση ή συμφωνία των συγχωνευόμενων εταιρειών, εξετάζουν επίσης και 
τους όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης.» 

 
(β) Το εδάφιο α’ της παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«Στην έκθεσή τους τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να ανα-
φέρουν αν, κατά τη γνώμη τους, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ή 
των απορροφούμενων εταιρειών προς τις μετοχές που εκδίδει η απορρο-
φούσα εταιρία είναι δίκαιη και λογική.» 

 
(γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«3. Κάθε πρόσωπο της παρ. 1, έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τις συγ-
χωνευόμενες εταιρείες οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για τη 
διεκπεραίωση του έργου της επιτροπής, καθώς και να διενεργεί όλες τις 
απαραίτητες έρευνες και να προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους.» 

 
 
3. Το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Απόφαση γενικής συνέλευ-
σης». Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: 
 

«Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση αν δεν έχει τηρηθεί η 
προθεσμία του άρθρου 70 παράγραφος 2 και, στην περίπτωση του άρθρου 
70 παράγραφος 3, αν δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου.» 
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4. Το άρθρο 77 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Ακυρότητα της συγχώνευσης». 
Οι λέξεις «των άρθρων 35α παρ. 1 και 35β παρ. 1» αντικαθίστανται με τις λέξεις: 
«των άρθρων 35α και 35β» . 
 
 
5. Μετά το άρθρο 77 προστίθεται άρθρο 77α που έχει ως εξής: 
 

«Άρθρον 77α – Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής 
1. Η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι η σχέση ανταλλα-
γής των μετοχών των μετόχων της απορροφούμενης εταιρίας με μετοχές 
της απορροφούσας έχει ορισθεί αδικαιολόγητα χαμηλή. 
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 κάθε μέτοχος της απορροφούμενης 
εταιρίας μπορεί να αξιώσει την καταβολή σ’ αυτόν από την απορροφούσα 
εταιρία αποζημίωσης σε μετρητά. Η αποζημίωση ορίζεται από το μονομε-
λές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Η αξίωση παραγράφεται έξη μήνες 
από την καταχώριση στο μητρώο της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευ-
σης, που προβλέπεται από το άρθρο 74. 
3. Η απορροφούσα εταιρία μπορεί με δήλωσή της να εξαγοράσει τις μετο-
χές των μετόχων που ασκούν την αξίωση της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου. Σε μια τέτοια περίπτωση εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 84.» 

 
 
6. Μετά το άρθρο 79 προστίθεται άρθρο 79α που έχει ως εξής: 
 

«Άρθρο 79α – Μη δίκαιο αντάλλαγμα 
1. Η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου 
δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι το αντίτιμο των δικαιωμάτων των 
μετόχων των εξαγοραζόμενων εταιριών έχει ορισθεί σε αδικαιολόγητα χα-
μηλό ποσό. 
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 κάθε μέτοχος της εξαγοραζόμενης 
εταιρίας μπορεί να αξιώσει την καταβολή σ’ αυτόν από την εξαγοράζουσα 
εταιρία αποζημίωσης σε μετρητά. Η αποζημίωση ορίζεται από το μονομε-
λές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας. Η αξίωση παραγράφεται έξη μήνες 
από την καταχώριση στο μητρώο της εγκριτικής απόφασης της εξαγοράς, 
που προβλέπεται από το άρθρο 74.» 

 
 
 

Άρθρο 10 
Διάταξη για την τροποποίηση του Κεφαλαίου 11β του κωδικοποιημένου νό-
μου 2190/1920 («Συγχώνευση με Σύσταση Νέας Ανώνυμης Εταιρίας») 
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Το άρθρο 80 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Εφαρμογή διατάξεων». Η παρά-
γραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«1. Τα άρθρα 69 έως και 77α εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη της εφαρμο-
γής του άρθρου 4α, και στη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας. Για την 
εφαρμογή αυτής της διάταξης ως απορροφούμενες εταιρείες εννοούνται οι 
εταιρείες που εξαφανίζονται και ως απορροφούσα εταιρία η νέα εταιρία.» 

 
 
 

Άρθρο 11 
Διατάξεις για την αναθεώρηση του Κεφαλαίου 12α του κωδικοποιημένου νό-

μου 2190/1920 («Διάσπαση με Απορρόφηση») 
 
 
1. Το άρθρο 82 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Σχέδιο σύμβασης διάσπασης». 
Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
 

«4. Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημο-
σιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β, από κάθε μία από τις εταιρείες που 
συμμετέχουν στη διάσπαση». 

 
 
2. Το άρθρο 86 του κ.ν. 2190/1920 φέρει τον τίτλο «Ακυρότητα της διάσπασης». 
Προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής: 
 

«4. Για τη σχέση ανταλλαγής εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 77α.» 
 
 
 

Άρθρο 12 
Τελικές και Μεταβατικές διατάξεις 

 
1. Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 
2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται τα άρθρα 29-37, 40 και 
45 του Εμπορικού Νόμου. 
 
3. Οι προθεσμίες των άρθρων 4α παράγραφος 6 και 10 παράγραφος 5 του κ.ν. 
2190/1920, όπως τροποποιούνται, δεν συμπληρώνονται πριν από την πάροδο ενός 
έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. 
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4. Οι προθεσμίες καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζονται στα άρθρα 11 και 12 
παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιούνται, ισχύουν για κεφάλαια 
καταβλητέα μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. 
 
5. Οι νέες ρυθμίσεις για την αύξηση ή τη μείωση κεφαλαίου εφαρμόζονται σε αυ-
ξήσεις ή μειώσεις που αποφασίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά τη θέση σε ι-
σχύ του παρόντος νόμου. 
 
6. Οι νέες ρυθμίσεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, όπως αντικαθίσταται, ι-
σχύουν για ίδιες μετοχές αποκτώμενες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. 
 
7. Οι νέες ρυθμίσεις για την πρόσκληση, τη συγκρότηση και τη διεξαγωγή της γε-
νικής συνέλευσης καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σ’ αυτήν εφαρμόζονται σε 
γενικές συνελεύσεις που συγκαλούνται ή, σε περίπτωση έλλειψης πρόσκλησης, 
λαμβάνουν χώρα δύο μήνες μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Οι διατά-
ξεις του παρόντος νόμου για την ακυρότητα, την ακυρωσία και το ανυπόστατο 
των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης ισχύουν για αποφάσεις που λαμβάνονται 
από συνελεύσεις σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο. 
 
8. Εταιρίες που διαγράφηκαν από το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών σύμφωνα με 
το άρθρο 49 παράγραφος 6, όπως ίσχυε πριν από την ισχύ του παρόντος νόμου, 
δύνανται να επανεγγραφούν μετά από αίτηση του εκκαθαριστή ή οποιουδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον, αν οι εργασίες της εκκαθάρισης δεν έχουν ακόμη περατω-
θεί. 
 
9. Οι διατάξεις των άρθρων 77α, 79α και 86 παράγραφος 4 του κ.ν. 2190/1920, 
όπως τροποποιούνται, εφαρμόζονται σε συγχωνεύσεις που αποφασίζονται μετά τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. 
 
10. Όπου στον κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 γίνεται μνεία του Υπουργείου 
Εμπορίου εννοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης ή η κατά το νόμο αρμόδια Νομαρ-
χιακή Αυτοδιοίκηση. 
 
11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του νόμου 3412/2005 «Πλαίσιο ρυθμίσεων 
για τη σύσταση και λειτουργία της ευρωπαϊκής εταιρίας» (ΦΕΚ 276 Α’) αντικα-
θίσταται ως εξής: 
 

«2. Αν η Εταιρία δεν εκπληρώνει την ανωτέρω υποχρέωση, τίθεται σε εκκα-
θάριση με απόφαση της Εποπτεύουσας Αρχής. Η απόφαση δημοσιεύεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Με την ίδια απόφα-
ση διορίζονται εκκαθαριστές όχι περισσότεροι από του προβλεπόμενους από 
το καταστατικό.» 
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Έκθεση επί του Νοµοσχεδίου «Αναµόρφωση και τροποποίηση του 

κωδικοποιηµένου νόµου 2190/ 1920 Περί ανωνύµων εταιρειών – 

Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο των οδηγιών: α) 2006/68/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 6ης Σεπτεµβρίου 

2006 και β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 2003». 

 



∞π∆π√§√°π∫∏ ∂∫£∂™∏

ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ «∞Ó·ÌfiÚÊˆÛË Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË
ÙÔ˘ Îˆ‰ÈÎÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2190/1920 ¶ÂÚ› ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ
ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ - ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ √‰Ë-
ÁÈÒÓ ·) 2006/68/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È
ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 6Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 Î·È ‚)
2003/58/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 15Ë˜ πÔ˘Ï›Ô˘ 2003»

¶ÚÔ˜ ÙË µÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ

π) °ÂÓÈÎfi ª¤ÚÔ˜: Â› ÙË˜ ·Ú¯‹˜
∏ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÓÔÌÔÛ¯Â‰›Ô˘, ÌÂ ÙÔ

ÔÔ›Ô ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Ô Îˆ‰ÈÎÔÔÈË-
Ì¤ÓÔ˜ ÓfiÌÔ˜ (Î.Ó.) ÂÚ› ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ Â˘Ú‡ÙÂÚË˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂ-
Ù·È ÛÂ ÂÍ¤ÏÈÍË Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒ-
ÈÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·fi ‰È·ÚıÚˆÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘
˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ «ÂÙ·ÈÚÈÎ‹ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·»,
fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÎË‰ÂÌÔÓ›· Î·È ÂÔÙÂ›· ÙË˜ ·ÓÒ-
Ó˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô ·fiÌ·ÎÚÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ Î.Ó.
2190/1920 ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÙÔ
ÍÂÂÚ·ÛÌ¤ÓÔ Ï¤ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ Â˘ı‡ÓË˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. 

∞fi ÙÔ Ó.‰. 4237/1962 Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ë ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÓÔÌÔ-
ıÂÛ›· ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ (Î.Ó. 2190/1920) ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ·Ó·ÓÂˆıÂ›, ÌÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÈ˜ ÔÏÏ¤˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜
·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË
ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ. √È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂÈ˜ fiÌˆ˜ ·˘Ù¤˜, ·Ú¿
ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜, ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·Ù’ È‰›·Ó ˙ËÙ‹Ì·-
Ù·, ÂÎÂ›Ó·, Î˘Ú›ˆ˜, Ô˘ Ô ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ÓÔÌÔı¤ÙË˜ ıÂÒÚËÛÂ
fiÙÈ ı· ¤ÚÂÂ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛıÔ‡Ó ÛÂ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô.
To ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓo Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÂÈ¯ÂÈÚÂ› ÌÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË
ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘ ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÂ ÔÈÎ›Ï· ˙ËÙ‹Ì·Ù·,
ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ
ÎÔÈÓÔÙÈÎ‹˜ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË˜. ∞Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË
Ô‰ËÁÈÒÓ ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó (ÁÈ· Ù·
‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ÙÈ˜ ‰È·Û˘-
ÓÔÚÈ·Î¤˜ Û˘Á¯ˆÓÂ‡ÛÂÈ˜ Î.Ï.) Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ Î·-
Ù¿ÏÏËÏÔ ¯ÚfiÓÔ, ·Ó Î·È ÔÏÏ¤˜ ·fi ÙÈ˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ˜
ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ÎÔÈ-
ÓÔÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‹ Î·È ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ. øÛÙfiÛÔ,
ÌÂ ÙÔ ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓo Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È Ë ÂÓÛˆ-
Ì¿ÙˆÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2006/68/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ-
‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 6Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006
ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 77/91/∂√∫ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ·ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙË
‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜ (∂∂ L
264 ÙË˜ 25.9.2006), ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÚÈÎ¿ (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ
1, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 5 Î·È 6), ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2003/58/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘-
Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 15Ë˜
πÔ˘Ï›Ô˘ 2003 ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 68/151/∂√∫
ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜
ÁÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (∂∂ L 221/13 ÙË˜
4.9.2003), ÙÔ‡ÙÔ ‰Â ‰ÈfiÙÈ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ı¤Ì·Ù· Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È
ÛÙÂÓ¿ ÌÂ Ù· Î‡ÚÈ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘Ô‚·ÏÏÔÌ¤ÓÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘.

∂ÈÏ¤ÔÓ, Ë ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÙË˜ ÂÍ¤ÏÈÍË˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌÂ›˜ ÙˆÓ
ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜, Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ-
ÛÌÔ‡ Â¤‚·ÏÏ·Ó ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡ÔÓÙÔ˜ Ï·ÈÛ›-
Ô˘ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÛÙÔÓ
‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi. π‰È·›ÙÂÚË ÂÈÙ·ÎÙÈÎ‹ ÚÔ¤‚·ÏÏÂ Ë
·Ó¿ÁÎË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÌÂ ÂÈÛ·-
ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ıÂÛÌÒÓ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

ÙËÏÂ‰È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÛÙÈ˜ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ‹ Ë „ËÊÔÊÔÚ›· ·fi
·fiÛÙ·ÛË, Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ¤˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜,
ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Óˆ-
Ó‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ.

∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÂÏ¤ÁË Ë ‰È·-
Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ (Î.Ó. 2190/1920) ÌÂ ÙÚÔÔ-
ÔÈ‹ÛÂÈ˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÎÂ›ÌÂÓÔ, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Î·-
Ù·ÛÙÂ› Â˘¯ÂÚ¤ÛÙÂÚË Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘, ÏfiÁˆ ÙË˜ ‰È·Ù‹ÚËÛË˜
ÙˆÓ ÁÓÒÚÈÌˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜ ·Ú›ıÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜.
∂›ÛË˜, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ù¤ıËÎ·Ó Ù›Ù-
ÏÔÈ ÛÂ fiÏ· Ù· ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ¿ÚıÚ·. ∆Ô ˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓÔ
Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ·ÔÙÂÏÂ› ÙÔ ÚÒÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÂÓfi˜
Û˘ÓfiÏÔ˘ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó Û˘-
ÓÔÏÈÎ¿ ÙÔ ÂÙ·ÈÚÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚÊˆÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈ-
ÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·›Ô˘, ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ,
·ÏÏ¿ Î·È ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡˜
ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜. 

∏ ·Ó·ÌfiÚÊˆÛË Ô˘ ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È ÌÂ ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ
Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓÂ˜: ¶ÚÒ-
ÙÔÓ, ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Ú·ÛÙÈÎ¿ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË Û‡-
ÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¢Â‡ÙÂ-
ÚÔÓ, Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ı¤ÛË˜
ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. ∆Ú›ÙÔÓ, ‰ÈÂ˘Ú‡ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ. ∆¤Ù·ÚÙÔÓ, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ú˘ıÌ›-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ
ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ‹ ·ÏÔÔÈÔ‡Ó ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈ-
ÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (Ë ÌÂ›ˆÛË ÙË˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·-
ÛË˜ Û˘ÓÙÂÏÂ› ‹‰Ë ÛÂ ·˘Ùfi). ¶¤ÌÙÔÓ, ·Ó·ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È
ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÌÂ›˙ÔÓ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈÎ·›Ô˘ ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Â› Ì¤ÚÔ˘˜ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∆¤ÏÔ˜,
ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÌÂÙ·‚·ÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÌÂ-
Ù¿‚·ÛË ÛÙÈ˜ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜. 

∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂÈÒÓÂÙ·È ‰Ú·ÛÙÈÎ¿ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·-
ÛË ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜.
∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·fi ÙÈ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ¯ÒÚÂ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚-
ÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ› ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÎË‰ÂÌÔÓ›· Î·È
ÂÔÙÂ›· ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂ-
Ù·È È· ÛÙÈ˜ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁÎÂ˜ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏÂ› Ë-
Á‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ
ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎ‹ ÂÔÙÂ›· ‰ÂÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ó·
˘Ê›ÛÙ·Ù·È, ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜
Î·È ÂÎÂ›ÓÂ˜ ÌÂ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ
Â˘ÚÒ. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ÏÔÈ¤˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÂÔ-
ÙÂ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÂ Î¿ÔÈ· ¤ÎÙ·ÛË, ·ÛÎÂ›Ù·È fiÌˆ˜ Ï¤ÔÓ
fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 53 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÂÈ-
‰ÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜.

ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ı¤ÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÛË-
ÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ›, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ı¤-
ÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ› Î›ÓËÙÚÔ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Û˘-
ÓÙÂÏÂ› ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÏ›Ì·ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË˜ ÛÙËÓ ·ÁÔ-
Ú¿. √ Î.Ó. 2190/1920 ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ È‰È·›ÙÂÚ· ÊÈÏÈÎfi˜
ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›·. ◊Ù·Ó ÂÈ‚Â‚ÏËÌ¤-
ÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ.
∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›-
Ó·È ·fiÙÔÌË Î·È ¤ÓÙÔÓË, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÂÏÏÔ¯Â‡ÂÈ Ô
Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Î·È ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÛÙÈ˜
ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜, ÌÂ ‰˘ÛÌÂÓ‹ ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·. ŒÙÛÈ, Ë ·Ó·-
ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÂÈ‰ÈÒÎÂÙ·È ÌÂÓ,
‰ÂÓ Â›Ó·È fiÌˆ˜ ÚÈ˙ÈÎ‹. ∆Ô‡ÙÔ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔ-
Ófi˜ fiÙÈ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 39
Î·È 40 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ‰ÂÓ ‰ÈÂ˘Ú‡ÓıËÎÂ, ·Ó Î·È ÚÔ-
ÛÙ¤ıËÎÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÛı‹ÎË˜ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ·



‰È¿Ù·ÍË ‹‰Ë Û˘ÁÎÏËıÂ›Û·˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ (‰ÈÎ·›ˆ-
Ì· fiÌˆ˜ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ‹‰Ë ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ¿ ‰ÂÎÙfi). £ÂˆÚ‹ıË-
ÎÂ, ÂÓÙÔ‡ÙÔÈ˜, ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÌÂÈˆıÔ‡Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ·
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·fi 1/3 ÛÂ 1/5,
ÂÓÒ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË
ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂ ÛÙÔ
1/20 ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·ÙÔÌÈÎfi Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Î¿ıÂ Ì¤-
ÙÔ¯Ô. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È Ë ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ Ô-
ÛÔÛÙÒÓ ÁÈ· Ï‹„Ë Î¿ÔÈ·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ‹ ÁÈ· Ó· Î·Ù·-
ÛÙÂ› ·‰‡Ó·ÙË Ë Ï‹„Ë Î¿ÔÈ·˜ ·fiÊ·ÛË˜ ‹ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÙ·-
¯ıÔ‡Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÛÂ Î¿ÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· (.¯. ¿ÚıÚ· 22·,
22‚, 23·). ªÈÎÚ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ˙ËÙËıÂ›
Ë ·Î‡ÚˆÛË ·fiÊ·ÛË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ (·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ˜ 3 ¿ÚıÚÔ˘ 35·). ™ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜
ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ë ÓÂÔÂÈÛ·ÁfiÌÂÓË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÂ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ (Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ˜ 6 ¿ÚıÚÔ 18), Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ÙË˜ ÌÂÈÔ„Ë-
Ê›·˜ Ó· ˙ËÙÂ› ÙË Ï‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (¿ÚıÚÔ 48 Î·È 48· –
ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË ÌfiÓÔ Â› ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ) ‹
ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ Â›ÙÂ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· (Â› ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ) Â›ÙÂ ·fi
ÙÔÓ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙ· Ì¤ÙÔ¯Ô (Ó¤· ¿ÚıÚ· 49· Î·È 49‚).

ø˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÂ‡Ú˘ÓÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚Ï¤„Â-
ˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿
ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ·ÚÂ¯fiÌÂÓË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-
ÚË Â˘ÂÏÈÍ›· ÛÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ.
∆Ô‡ÙÔ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· ÌÂÁ·-
Ï‡ÙÂÚË Â˘ÂÏÈÍ›· Î·È ÙËÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹. ¢›-
ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂ ÙÔÓ ÓfiÌÔ ·˘ÙfiÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi-
¯Ô˘˜ Â›ÙÂ Ó· ÂÈÛ·Á¿ÁÔ˘Ó ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÛÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi, ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ·fi fiÙÈ ÛÙÔ
·ÚÂÏıfiÓ, Â›ÙÂ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Úfi‚ÏÂ„Ë
ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ·fi ÂÎÂ›ÓË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. √ÚÈÛÌ¤Ó· ˙ËÙ‹-
Ì·Ù· Â·Ê›ÂÓÙ·È ÛÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ÂÓ‰È·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ Ó·
Ù· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ¤ÎÙ·ÛË (Û‡ÛÙËÌ· «ÂÈÏÔ-
Á‹˜»), ÂÓÒ ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜
ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È, ·Ó Â›Ó·È ÂÈı˘ÌË-
Ù¤˜, ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi (Û‡ÛÙËÌ· «˘·ÁˆÁ‹˜» ‹ opt-in),
Î·È ¿ÏÏÂ˜ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÈ˜ ·Ô-
ÎÏÂ›ÛÂÈ (Û‡ÛÙËÌ· «ÂÍ·›ÚÂÛË˜» ‹ opt-out).

ªÂÙ¿ ÙË ı¤ÛË ÛÂ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÎfiÈÌÔ ı· Â›Ó·È
ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜
ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ˜
Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÔÎÏÂ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ıÂˆÚÔ‡Ó ·Î·Ù¿ÏÏËÏÂ˜ ÁÈ· ÙË
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÙ·‚·-
ÙÈÎ‹ ‰È¿Ù·ÍË Ë Â˘¯¤ÚÂÈ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ó· ÙÚÔÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ
Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ÌÂ ·Ï‹ ··ÚÙ›· Î·È
ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, ÙÔ‡ÙÔ fiÌˆ˜ ÌfiÓÔ
ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÔ˘Ó ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘,
ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ, ÙÔÓ ·Ô-
ÎÏÂÈÛÌfi ¿ÏÏˆÓ ‹ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÈÏÔÁÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ı·
ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Î¿ıÂ
ÊÔÚ¿ ··ÚÙ›· Î·È ÏÂÈÔ„ËÊ›·.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙË˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜
ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ô ÓfiÌÔ˜ Î·Ù·ÚÁÂ› ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÌË
‰fiÎÈÌË ‰È¿ÎÚÈÛË ÌÂÙ·Í‡ «Ó¤Ô˘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘
Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡» Î·È «Îˆ‰ÈÎÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡»,
Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ √‰ËÁ›Â˜ Î·È ˘ÈÔıÂÙÂ› ÌfiÓÔ
ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔ.

ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚÊˆ-
ÛË ÈÛ¯˘Ô˘ÛÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚÊˆÛË ÌÂÙ·‚·ÙÈ-
ÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ, Ë ·Ú¿ıÂÛË ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂ-
ˆÓ ÛÙËÓ Î·Ù’ ¿ÚıÚÔÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜
·ÏÏ·Á¤˜.

ππ) ∂È‰ÈÎfi Ì¤ÚÔ˜: Î·Ù’ ¿ÚıÚÔÓ ·Ó¿Ï˘ÛË

ÕÚıÚÔ 1

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ Û¯Â-
‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ
ÙÔÓ Î.Ó. 2190/1920 ÂÚ› ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·È Ó· ÂÓÛˆ-
Ì·ÙÒÛÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙËÓ √‰ËÁ›· 2006/68/∂∫ ÙÔ˘
∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 6Ë˜
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜
77/91/∂√∫ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜
ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Î·È ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘ ÙË˜, Î·È ÌÂÚÈÎ¿ (ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ
5 Î·È 6), ÙËÓ √‰ËÁ›· 2003/58/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ-
‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 15Ë˜ πÔ˘Ï›Ô˘ 2003 ÁÈ·
ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 68/151/∂√∫ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÌÔÚÊ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ.

∂ÈÏ¤ÔÓ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ
¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔÓ Î.Ó. 2190/1920, ÓÔÂ›Ù·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· Ë
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‹ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿ ÛÂ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÌÂ ÙÔ
¿ÚıÚÔ 4 ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/39/∂∫ ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·-
ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ. ∂›ÛË˜, fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÂ
ÌÂÙÔ¯¤˜ ‹ ¿ÏÏÂ˜ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈ-
ÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ·ÏÒ˜, ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‹ ÎÈÓË-
Ù¤˜ ·Í›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË
ÛÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‹ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿, Â›ÛË˜ ÛÂ ÂÓ·Ú-
ÌfiÓÈÛË ÌÂ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Ô‰ËÁ›·.

ÕÚıÚÔ 2

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘
Û¯Â‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘.

ÕÚıÚÔ 3

∆Ô ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Î·È ·ÓÙÈ-
Î·ıÈÛÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·,
·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 fiÙÈ, Ë ·ÓÒÓ˘ÌË
ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚ›·, ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙË˜
ÔÔ›·˜ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ›‰È· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙË˜, Î·-
ıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Û¯ÂÙÈÎ‹ ÚËÙ‹ ‰È¿Ù·ÍË. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÌÂ ÙËÓ
ÚÔÛı‹ÎË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ï¤ÔÓ Ë ›‰Ú˘-
ÛË ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó· Ì¤ÙÔ¯Ô, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÂ ‰›Î·È· ¿ÏÏˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ (‚Ï. Î·È
Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4· Î·È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 8). ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈˆıÂ› fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ «‰ˆ‰¤Î·-
ÙË» ÂÙ·ÈÚÈÎ‹ √‰ËÁ›· (89/667/∂√∫), Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÌÔÓÔ-
ÚfiÛˆË ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ Â˘ı‡ÓË˜, ÛÙËÓ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¤ÏÔ˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÔÓÔÚfiÛˆ-
Ë˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ √‰ËÁ›-
·˜. ∞˘Ùfi Â¤‚·ÏÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 1 Î·È ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 23·.

ÕÚıÚÔ 4

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ Î.Ó.
2190/1920. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1·, Ú˘ıÌ›˙Â-
Ù·È Ï¤ÔÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂ-
ˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÂ ÛÎÔfi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi
ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÔÚÊ‹ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚË ÂÎÂ›-
ÓË˜ Ô˘ ··ÓÙ¿Ù·È Û˘Ó‹ıˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Â·Ó¿ÏË„Ë
ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ·fi
ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ∂ÈÎÚ·ÙÂ›·˜, ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÌˆ˜ Ó·
·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘-

2



ÙfiÓ, ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÔÚÈÛıÂ› ÂÈ‰ÈÎ¿.
∂ÈÏ¤ÔÓ, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÚËÙ¿ Ë Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ Ì›-

·˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
ÏËÌÌÂÏÂÈÒÓ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ıÂˆÚ‹ıËÎÂ ··Ú·›ÙËÙË
Î·ıÒ˜ ÌÂ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ıÂÛÌÔıÂÙÂ›Ù·È ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌfi˜ ÙË˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜ Î·È ÂÔÙÂ›·˜, È‰›ˆ˜
Î·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ›‰Ú˘ÛË˜ Ì›·˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™˘-
ÓÂÒ˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ Ì›·˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›-
·˜ Ó· Â›Ó·È ÂÈÌÂÏÂ›˜ Î·Ù¿ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡
ÒÛÙÂ Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Ófi-
ÌÔ˘ (.¯. ¤‰Ú·, ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î.Ï.) Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È
·Ó·ÎÚÈ‚Â›˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Î·ıÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆ-
Ó›· ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ‹ ÌË. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÚÔ‚Ï¤-
ÂÙ·È fiÙÈ Ë Â˘ı‡ÓË ·˘Ù‹ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂ-
Ù¿ ·Ú¤ÏÂ˘ÛË ¤ÓÙÂ ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜
ÂÙ·ÈÚ›·˜.

ÕÚıÚÔ 5

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘
Î.Ó. 2190/1920 ÁÈ· ÙÈ˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ Î·È ÙÈ˜ ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÂ˜
ÌÂÙÔ¯¤˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÛÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ÌË ¯ˆÚÒÓ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ (ÌÂ ‹ ¯ˆ-
Ú›˜ „‹ÊÔ) Ì¤Ûˆ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
Îfi. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· Ë ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· ¤Î‰ÔÛË˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌÂ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ Î¤Ú‰Ë «·fi ÔÚÈÛÌ¤ÓË ÂÙ·ÈÚÈÎ‹ ‰Ú·ÛÙË-
ÚÈfiÙËÙ·» (tracking shares), Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Î·È Ë ÂÈ‰ÈÎfiÙÂ-
ÚË ı¤ÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È ˙ËÙ‹Ì·Ù·
ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÎÔÈÓ¤˜, ÌÂ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹
ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. ™ÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5 ÙÔ˘ È‰›Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿
ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·fi 3/4 ÛÂ 2/3, ÛÂ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÌÂ ÙÈ˜ ÏÔÈ¤˜
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ÂÚ› ·˘ÍËÌ¤ÓË˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›-
·˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ Ë ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÊ¤˜ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
(fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌËÛË˜), Î·ıÒ˜ ‹‰Ë Ù· Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙˆÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÂ ÔÏÏ¤˜ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ ÂÚÈ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÚÔ-
‚Ï¤ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 8 Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜
·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÂÓfi˜ ÌÂÙfi¯Ô˘ ÛÂ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·ÚÓËıÂ› Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ
ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÛÂ ÙÚ›ÙÔ ‹ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ì¤ÙÔ¯Ô
ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·-
ÙÈÎfi, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙÔÓ Ì¤ÙÔ¯Ô ÙË ‰˘Ó·-
ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍ¤ÏıÂÈ ·fi Ì›· ÂÙ·ÈÚ›· Â¿Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌÂ› Î·È Ó·
ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·˜ ‹ ¿ÏÏË˜ ‰Ë-
ÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·.

ÕÚıÚÔ 6

∆Ô ¿ÚıÚÔ 6 Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/
1920. ∫·Ù·Ú¯‹Ó ÌÂ ÙËÓ Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È
Ï¤ÔÓ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ Û‡ÛÙ·ÛË˜ ‹ ÙË˜ ÙÚÔ-
ÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜
ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÂÎÂ›ÓˆÓ ‰ËÏ·‰‹ ÌÂ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
Ì¤¯ÚÈ 3 ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· Â˘ÚÒ, Î·È Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙÔ ªË-
ÙÚÒÔ ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ‹ ÙË˜ ÙÚÔ-
ÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ¤ÁÎÚÈÛË,
fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ ı· ‹Ù·Ó .¯. ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ Â˘ı‡ÓË˜. ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ

2‚ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ‰È·-
ÙËÚÂ›Ù·È fiÌˆ˜ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË Î·È ÙË
‰È¿Û·ÛË. ∂›ÛË˜, ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌÂ›ˆÛË˜
ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ¤ÎıÂÛË ÔÚÎˆ-
ÙÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹, Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙË «‰Â‡ÙÂÚË»
√‰ËÁ›· Î·È Ô˘, ˆ˜ ¤¯ÂÈ, ‰ÂÓ ÂÍ˘ËÚÂÙÂ› Î¿ÔÈÔ ·˘ÙÔÙÂ-
Ï‹ ÛÎÔfi, ÂÊfiÛÔÓ Ë ··ÁfiÚÂ˘ÛË Î·Ù·‚ÔÏÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÂ-
Ùfi¯Ô˘˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ Î·È ÂÓ-
‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ï¤ÔÓ ·fi ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË.

ÕÚıÚÔ 7

∆Ô ¿ÚıÚÔ 4· ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ Î·-
ıÂÛÙÒ˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÂÓ Ì¤-
ÚÂÈ. ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÂ
ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÌÂ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ Ï¤ÔÓ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜. §fiÁˆ ÙË˜ ›‰Ú˘-
ÛË˜ ÌÔÓÔÚfiÛˆË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ Ïfi-
ÁÔ˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÂÎÏÂ›ÂÈ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈÔ‡-
ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1. ∏ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ıÂÚ·-
Â‡ÛÈÌË ÌÂ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙË Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2·.. ∆›ıÂÙ·È Â›ÛË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ
‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ıÂÚ·Â›· ÙË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜
ÂÓÙfi˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ
ÙÔ˘˜ ÙÚÂÈ˜ Ì‹ÓÂ˜, ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ù·ıÂ›
ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì‹Ó·.

∆¤ÏÔ˜, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ
¿ÛÎËÛË ÙË˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ· Î‹Ú˘ÍË ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜, ÌÂ Úfi‚ÏÂ-
„Ë Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·Î˘ÚfiÙËÙ·
ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ‹ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È
ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ¯ÚÔÓÈÎfi˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜.

ÕÚıÚÔ 8

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7· ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/
1920 Î·È ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÂ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ˘Ô‚¿ÏÏÂ-
Ù·È Ë È‰Ú˘ÙÈÎ‹ Ú¿ÍË Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, Î·ıÒ˜ Î·È Ë
·fiÊ·ÛË ¤ÁÎÚÈÛË˜ ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È. ∏
È‰Ú˘ÙÈÎ‹ Ú¿ÍË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂ› ÙË Û˘ÌÊˆÓ›· ÙˆÓ
ÌÂÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÓÛˆÌ·ÙÒ-
ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘-
Ùfi ÙË˜ ›‰Ú˘ÛË˜. ™ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó ÔÏÏ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·
Î·È ¿ÏÏˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ, ¤Ú·Ó ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ··ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È
ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 7·. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5 ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Ô fiÚÔ˜
«ÌfiÓÈÌÔÈ» ÂÎÚfiÛˆÔÈ (·ÓÙ› ÙÔ˘ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· fiÚÔ˘ «ÓfiÌÈ-
ÌÔÈ») ÁÈ· ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ‡ÙÔ ¤¯ÂÈ
Î·Ù¿ ÙËÓ «ÂÓ‰¤Î·ÙË» √‰ËÁ›·, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ÚfiÛˆ-
· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹ ÂÙ·ÈÚ›· fi¯È Â˘Î·È-
ÚÈ·Î¿, ·ÏÏ¿ ÛÂ ÌfiÓÈÌË ‚¿ÛË.

ÕÚıÚÔ 9

∆ÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7‚ ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 Î·È ÚÔ-
‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2· ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 4, fiÔ˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, Ë Î·-
Ù·¯ÒÚÈÛË ı· Á›ÓÂÙ·È ·˘ıËÌÂÚfiÓ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ù· ˘Ô‚·Ï-
ÏfiÌÂÓ· ÛÙÔÈ¯Â›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï‹ÚË ‹ ·ÎÚÈ‚‹. ªÂ ÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi
·˘Ùfi ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/
1920 ÌÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∂ÌÔÚÈÎfi ªËÙÚÒÔ (Ó.
3419/ 2005, ¿ÚıÚÔ 7). ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÛÂ Î¿ıÂ ¿ÏÏË ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ‰›‰ÂÙ·È ÚÔıÂÛÌ›· ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Û¯ÂÙÈÎ‹ Î·Ù·-
¯ÒÚÈÛË Î·È ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ ËÌÂÚÒÓ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÈÛËÁÌ¤-
ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜. 

∂›ÛË˜ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 11 ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÙÚÔÔ-
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Ô›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÌÂ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË
ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ì·˙› ÌÂ
ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ó¤Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ Â¿Ó
··ÈÙÂ›Ù·È ı· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ı· Î·Ù·¯ˆÚÂ›Ù·È, ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯·, Î·È Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙË˜
ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜. 

ÕÚıÚÔ 10

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ
¿ÚıÚÔ 7Á ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, ÛÂ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÌÂ ÙËÓ √‰Ë-
Á›· 2003/58/∂∫.

ÕÚıÚÔ 11

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Ë
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ÛÂ ÂÓ·Ú-
ÌfiÓÈÛË ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÙË˜ «‰ˆ‰¤Î·ÙË˜» √‰ËÁ›·˜ Ô˘
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÔÓÔÚfiÛˆË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›-
·˜. ™ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¤Ú·
·fi ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÂ ¿ÏÏË ÓÔÌÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹, fiˆ˜ ı· ‹Ù·Ó ÁÈ·
·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÛÂ ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ Â˘-
ı‡ÓË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ ›‰ÈÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ ÌÂ-
ÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›·, ‹ ·Ó
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ·‡ÍËÛË Î·È ÌÂ›ˆÛË.

ÕÚıÚÔ 12

∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8· ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ÁÈ· ÙËÓ
ÂÁÁÚ·Ê‹ ÌÂ ‰ËÌfiÛÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ ÌÂ ÌÈ·
·Ï‹ ‰È¿Ù·ÍË, ‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ï¤-
ÔÓ ÌÂ ÙÔ Ó. 3401/2005, «ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ‰ËÌfiÛÈ·˜
ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰È·-
Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË».

ÕÚıÚÔ 13

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÚËÙ¿ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 8‚ ÙÔ˘
Î.Ó. 2190/1920 fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ì›·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó·
Â›Ó·È ‹ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ‹ ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜. ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÚ›
ÂÎ‰fiÛÂˆ˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ, ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ
Î·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÚËÙ¿ fiÙÈ, Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË
ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÎ‰›‰ÂÈ ÚÔÛˆÚÈ-
ÓÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜.

¢›‰ÂÙ·È Ï¤ÔÓ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ ÌË ÂÈ-
ÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ
ÂÎ‰ÔıÔ‡Ó ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ fiÌˆ˜
ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Ò˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë
ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ È‰ÈfiÙËÙ·. ∂›ÛË˜, ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Â¿Ó ÙÔ Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ ÂÎ‰ÔıÔ‡Ó ÌÂÙÔ¯È-
ÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ, ¿ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ Ò˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÌÂ-
ÙÔ¯ÈÎ‹ È‰ÈfiÙËÙ·, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÂ Î¿ıÂ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
‰ÂÓ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ, Ë ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ È‰ÈfiÙËÙ· ·Ô-
‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·-
Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6 ‹ ÙÔ˘˜ Ù˘¯fiÓ ÂÎ‰Ôı¤ÓÙÂ˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ ÌÂÙÔ-
¯ÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ‹ ·fi Ù˘¯fiÓ ¿ÏÏ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ
Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô Ì¤ÙÔ¯Ô˜, fiˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁ-
Ì· Ó· Â›Ó·È Ë ·fi‰ÂÈÍË ÙË˜ Î·Ù¿ıÂÛË˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ™Â
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛË-
ÌÂÈˆıÂ› Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 78 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 11, Ô˘
ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ.

™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6 Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÛÙÔÈ¯Â›·
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÂÙfi¯ˆÓ. ∆¤ÏÔ˜, ÌÂ ÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7 ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ Î.Ó. 2190/1920 Ë ‰È¿Ù·ÍË
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 47 ÙÔ˘ Ó. 2396/1996 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂÈ‰ÈÎ¿
ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È Ô ÂÁÁÂ-
ÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ, Î·ıÒ˜ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ıÈÛÙ¿ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÁÈ· ÙÈ˜
ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜.

ÕÚıÚÔ 14

ªÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920
ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÚ› ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆ˜ ÙˆÓ
ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ
·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ ÙÈÌ¤˜ ·ÁÔ-
Ú¿˜ Î·È fi¯È ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¤˜ ·Í›Â˜ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ‰È·-
ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ÔÚı‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙Â-
Ù·È ‚¤‚·È· fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¤˜ ·Í›Â˜, ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi-
„Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÙÈÌËÙ¤˜, Î˘Ú›ˆ˜ ˆ˜ Î·ÙÒÙ·ÙË ‚¿ÛË. 

∂ÈÏ¤ÔÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3·, Ë ÂÎÙ›-
ÌËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÂ Â›‰Ô˜ ı· ÌÔÚÂ› Ó· Á›-
ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Û‹ÌÂÚ· ‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È
·fi ÔÚÎˆÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‹ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ √ÚÎˆÙÒÓ
∂ÎÙÈÌËÙÒÓ. 

ÕÚıÚÔ 15

¶ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 9·, Î·ÙfiÈÓ ÙË˜ ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË˜
ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2006/68/∂∫, ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È Ï¤-
ÔÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÂ
Â›‰Ô˜ fiÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ÎÈ-
ÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ‹ Ì¤Û· ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜, ‰ËÏ·‰‹, fiÙ·Ó Ù· ÂÈ-
ÛÊÂÚfiÌÂÓ· (.¯. ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜) ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ·›·
·Í›· Ô˘ ÌÔÚÂ› ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎ¿ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÂ›. ™ÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÏˆÓ
ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9, fiÙ·Ó ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ¸Ô-
ı¤ÛÂÈ˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 2 Î·È 3,
fiÙ·Ó, ‰ËÏ·‰‹, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘
¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÂÎÙ›ÌËÛË˜ ‹ fiÙ·Ó Ë
Â‡ÏÔÁË ·Í›· ·˘ÙÒÓ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ¤Ú·Ó
·fi Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË
ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ Â›‰Ô˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È Î·È ‰‹Ïˆ-
ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó· ÛÙÔÈ-
¯Â›·, fiˆ˜ Ë ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ Â›-
‰Ô˜, Ë ·Í›· ÙË˜ ‹ Â¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ·ÔÙ›ÌË-
ÛË˜, Î.Ï. ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Î·Ù·ÛÙÔ‡Ó ÁÓˆÛÙ¿ ÛÂ Î¿ıÂ
ÂÓ‰È·ÊÂÚfiÌÂÓÔ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›·.

ÕÚıÚÔ 16

ªÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/
1920 ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó fiÙÈ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó
·˘Í‹ÛÂÈ˜ ¯ˆÚ›˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Î·È Û˘ÓÂÒ˜
‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÏfiÁˆ ÎÂÊ·Ï·È-
ÔÔ›ËÛË˜ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ, ÎÂÚ‰ÒÓ ÂÈ˜ Ó¤ÔÓ, Î.Ï.. ¢ÈÂ˘-
ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁÈÎ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9· ÛÂ
Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ‰ËÏ·-
‰‹ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ÔÙ›ÌËÛË˜ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ·Ó·-
Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ 9·. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ë
··ÁfiÚÂ˘ÛË ÙË˜ ÚÒÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔ
Ï·›ÛÈÔ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ ÂÔÙÂ˘fiÌÂÓˆÓ ·fi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ‹ ‰È-

4



Î·ÛÙÈÎ‹ ·Ú¯‹. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜
ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÚÔıÂÛÌ›· Â›ÎÏË-
ÛË˜ ÙË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜, Ô˘ Â›Ó·È ‰‡Ô ¤ÙË ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘
ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓÂ Ë ·fiÎÙËÛË. 

ÕÚıÚÔ 17

ªÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11
ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ Ë Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÁÈ·
ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ó· Â›Ó·È ÂÈ‰È-
Î‹, fiˆ˜ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì-
‚Ô‡ÏÈÔ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÚÔ‚Â› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
¿ÏÏˆÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È
fiÙÈ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘ ÁÈ· ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·‚ÔÏ‹
Ó¤ˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·‡ÍËÛË ÌÂ
ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‹ ÎÂÚ‰ÒÓ ÂÈ˜ Ó¤ÔÓ. ™ÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÚÔıÂÛÌ›· ÙˆÓ 15 ËÌÂÚÒÓ ÁÈ·
ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ ‰ÈÂ˘Ú‡ÓÂÙ·È, ÒÛÙÂ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ
Î·È ÛÙÈ˜ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ Î·È ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë
ÚÔıÂÛÌ›· Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù›ıÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ·Ô-
Ê¿ÛÈÛÂ ÙËÓ Û¯ÂÙÈÎ‹ ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÌË ‰˘Ó¿ÌÂÓË Ó·
˘ÂÚ‚Â› ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È
fiÙÈ Ë ÌËÓÈ·›· ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÂ› ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ·Ú·ÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Î·Ù·‚ÔÏ‹˜
ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
ÎÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙË˜
·‡ÍËÛË˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È
Ó· ÌËÓ Î·ÏÂ›Ù·È Ô Ì¤ÙÔ¯Ô˜ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ,
ÂÓÒ ·ÎfiÌË Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ˘fi-
ÛÙ·ÛË ÌÂ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜.

™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5, Û˘Ó¤ÂÈ· ÙË˜ ÌË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘
Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ·‡ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÎÏË-
ÛË ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË, fiˆ˜
Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Î·ıÒ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÌÂ›ˆÛË
ÙË˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË˜, ˘Ê›ÛÙ·Ù·È, fiÌˆ˜, Ë ˘Ô¯Ú¤-
ˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂ ·fi-
Ê·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙÔ ÔÛfi
Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛıÂ›Û· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

∆¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6 Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó·
ÌËÓ Î·Ù·Ù›ıÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‹ ÙÔ
ÔÛfi ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ ·˘ÙÔ‡ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜ ÂÙ·È-
Ú›·˜, Â¿Ó ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È fiÙÈ
Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ ÛÂ ÏÔÁ·ÚÈ·-
ÛÌfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù›ıÂÙ·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ¯ÚÔÓÈÎfi˜
ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·˘Ù‹, ‹ fiÙÈ ‰··Ó‹ıËÎÂ
ÌfiÓÔ fiÌˆ˜ ÁÈ· ÛÎÔÔ‡˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Ë Ú‡ı-
ÌÈÛË ÙË˜ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‰ÂÓ ÂÊ·Ú-
Ìfi˙ÂÙ·È ÛÂ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜. 

ÕÚıÚÔ 18

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ÎÓ 2190/1920 ÂÚ› ÌÂÚÈÎ‹˜ Î·Ù·‚Ô-
Ï‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌÂÚÈÎ‹
Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ ÌÂ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ-
Ì¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∂ÈÏ¤ÔÓ, ÌÂÈÒıËÎÂ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·Ù¿ ÙÔ
ÔÔ›Ô ‰‡Ó·Ù·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ÌÂÚÈÎ‹ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ‰¤Î· ÛÂ
¤ÓÙÂ ¤ÙË.

ÕÚıÚÔ 19

∞Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ÁÈ·

ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù· ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ·
ı¤Ì·Ù·. ªÂ ÙË Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ï¤ÔÓ Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÂ› Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ·‡ÍË-
ÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ
·˘Ùfi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛË˜ (˘¤Ú ÙÔ ¿ÚÙÈÔ) ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÙÔ-
¯ÒÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· book building
(‚È‚Ï›Ô˘ ÚÔÛÊÔÚÒÓ). ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È
fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
ÚÔÙ›ÌËÛË˜ Î·È ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·‡ÍËÛË˜ ÌÂ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ
Â›‰Ô˜ ‹ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ÛÂ ÌÂÙÔ¯¤˜. 

∂ÈÏ¤ÔÓ, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂÙ·È-
Ú›· ¤¯ÂÈ ÂÎ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ·Ó ÙÔ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ
Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·‡ÍËÛË ÌfiÓÔ Ì›·˜
Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ‰ÈÎ·›ˆÌ·
ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ·˘Ù‹˜
Î·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ¿ÛÎËÛË˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·-
ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ.

™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 8 ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÔ-
ÔÈÂ›Ù·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌË-
ÛË˜ ÛÂ Û˘Û¯¤ÙÈÛË Î·È ÌÂ ÙÈ˜ ÏÔÈ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·-
Û›·˜ ·‡ÍËÛË˜. ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ fiÙÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ·
¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÚÈÓ
·fi ÙË Ï‹„Ë ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÙÔ-
¯ÒÓ ÒÛÙÂ Ó· Â›Ó·È Î·Ù·Ú¯‹Ó ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ˆ˜
ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·˘Ù‹.

™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 9 ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·
ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜
ÚÔÙ›ÌËÛË˜.

™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 11 ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
·‡ÍËÛË˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌÂ
ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÈ˜ Â›‰Ô˜, ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚÈÛıÂ› (˘fi ÚÔ¸Ôı¤-
ÛÂÈ˜) fiÙÈ Ô Î·Ù·‚¿ÏÏˆÓ Â›‰Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÙÈÌ‹-
ÛÂˆ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô˘ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿. 

∂›ÛË˜, ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 13, ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÂ ÛË-
Ì·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔ·›ÚÂÛË˜ ·fiÎÙËÛË˜ ÌÂÙÔ-
¯ÒÓ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÔÚËÁËıÂ› ÛÂ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓÔ˘˜. ¢ÈÂ˘Ú‡-
ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÂ Û¯¤ÛË
ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·˘Ùfi, Î·È ÙËÓ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·. ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÔ-
‡¯Ô˘˜, ÚÔ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÂ ‚·ıÌÈ·›· ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. 

√Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó
ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È
ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 7 ¤ˆ˜ 11, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡-
ÏÈÔ fiÌˆ˜ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Î·Ù¿ ÙÔÓ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜
ÂÎ‰ÔıÂ›ÛÂ˜ Ó¤Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. 

™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 14 ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Â›ÛË˜ fiÙÈ Ë °ÂÓÈÎ‹
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÌÔÚÂ› ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË ··ÚÙ›· Î·È ÏÂÈÔ„ËÊ›·
Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÂ› ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ıÂÛ›˙ÂÈ
ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ıÂÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ·ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË
Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·.

ÕÚıÚÔ 20

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13· ÙÔ˘
Î.Ó. 2190/1920, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈ-
Î‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÚÈÎ‹˜ Î¿Ï˘„Ë˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜,
ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó·
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÌÂ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
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ÎÔ‡, ÒÛÙÂ Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘
ÚÔ¤Î˘„Â ·fi ÙË ÌÂÚÈÎ‹ Î¿Ï˘„Ë. ∞˘Ùfi ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÈ ÙË
Ï‹„Ë ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜, Î·È ·ÔÊÂ‡ÁÔÓÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜
ÏfiÁˆ ‚Ú·‰Â›·˜ Û‡ÁÎÏËÛË˜ Î.Ï..

ÕÚıÚÔ 21

∞Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÙÔ˘
Î.Ó. 2190/1920 ÁÈ· ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. √È Î‡ÚÈÂ˜ ÌÂÙ·‚Ô-
Ï¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÂÓÈÎ‹ ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ·, ˘fi fiÚÔ˘˜, ·fiÎÙËÛË˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ 1/10 ÙÔ˘ ÎÂ-
Ê·Ï·›Ô˘. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙËÓ «‰Â‡-
ÙÂÚË» √‰ËÁ›·, ‰ÂÓ Â›¯Â fiÌˆ˜ ÂÈÛ·¯ıÂ› ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›-
Î·ÈÔ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÈ‰ÈÎ‹ ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÎÙË-
ÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Î‹˜ ·Í›·˜,
Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙË˜ ·ÁÔÚ¿˜ (Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ 2273/2003 ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜,
∂∂ L 336/33 ÙË˜ 23.12.2003). ∆Ú›ÙÔÓ, ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ
ÓÔÌÈÎfi Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. 

ÕÚıÚÔ 22

∞fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23· ·ÔÛ¿Ù·È Ë Ú‡ıÌÈÛË ÙË˜ ·ÚÔ¯‹˜
‰·ÓÂ›ˆÓ Î.Ï. ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ
ÙË˜ (financial assistance) Î·È ÌÂÙ·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ
16·, ·Ì¤Ûˆ˜ ‰ËÏ. ÌÂÙ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ,
fiÔ˘ Î·ÓÔÓÈÎ¿ Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙË˜. ™¯ÂÙÈÎ¿ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÔÈ
ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÂ˜ ·fi ÙË ÂÓÛˆÌ·ÙÔ‡ÌÂÓË √‰ËÁ›· 2006/68/
∂∫ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙÂ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ‰·ÓÂ›ˆÓ Î.Ï. ÁÈ· ·fiÎÙËÛË
ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜.

ÕÚıÚÔ 23

ªÂ ÙË Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 17 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/
1920 ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌËÙÚÈÎ‹˜ Â›-
Ó·È ÂÈÙÚÂÙ¤˜ ÛÂ Û˘ÌÊˆÓ›· ÌÂ ÙÈ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
16.

ÕÚıÚÔ 24

ªÂ ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 17·, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÁÈ·
ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ
ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌÂ ¤Î‰ÔÛË ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌˆÓ ÌÂÙÔ-
¯ÒÓ. (“redeemable shares”). ∏ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‰‹Ïˆ-
ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Î·Ù¿ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi
ÙË˜ Î¿ıÂ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù›ıÂÓÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤-
ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜.

ÕÚıÚÔ 25

∆Ô ¿ÚıÚÔ 18 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÂ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi. ™ÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18, fiˆ˜ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È, ‰ÈÂ˘-
ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÔÚÂ›
Ó· Â›Ó·È Î·È ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ, Â¿Ó ÙÔ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi. ∏ ·ÏÈ¿ ‰È¿Ù·ÍË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2, Î·Ù¿ ÙËÓ
ÔÔ›· ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›ÛÂÈ fiÙÈ Ì¤ÏÔ˜ ‹ Ì¤ÏË
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó
ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Û˘Á¯ˆÓÂ‡ıËÎÂ ÏfiÁˆ ÔÌÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÈ˙fi-
ÌÂÓÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22. 

∂›ÛË˜ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Ó¤Â˜ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÚÔ-
‚Ï¤Ô˘Ó ÙÈ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ·˜
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘: ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È
Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì¤Ûˆ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘,

ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È Î·È Ë ÌÂÈÔ„ËÊ›·. ∏
Û¯ÂÙÈÎ‹ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ‹ Úfi‚ÏÂ„Ë ÌÔÚÂ› Â›ÙÂ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ
ÂÍ·Ú¯‹˜, Î·Ù¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Â›ÙÂ Ó· ÂÈÛ·¯ıÂ›
ÌÂ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÌÂ ·˘ÍËÌ¤ÓË ··ÚÙ›·
Î·È ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∞Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ «ÎÔ-
ÏÔ‚Ô‡» ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈÎ›-
ÏˆÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ (Ó¤Â˜ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 7-9).
∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Â›ÛË˜ Ó· ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ·Ó·ÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿ Ì¤-
ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 7 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 18), Â¿Ó ÙÔ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ¢›‰ÂÙ·È, Ù¤-
ÏÔ˜, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙ· ·ÔÌ¤ÓÔÓÙ·
Ì¤ÏË ÂÓfi˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÛ· Î·È ·Ó Â›Ó·È (ÂÓ-
‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Î·È ¤Ó·) Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÂ Û‡ÁÎÏË-
ÛË ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

ÕÚıÚÔ 26

ªÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 19 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/
1920, Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ï‹ÍË˜ ÙË˜ ıËÙÂ›·˜
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, È‰›ˆ˜ ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË
‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·Ó¤Î˘„·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ √ÏÔ-
Ì∞¶ 5/2004.

ÕÚıÚÔ 27

ªÂ ÙËÓ ÙÚÔÔÔÈËÌ¤ÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20
ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ÈÎ‹˜
Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ó¿ Ì‹Ó·, ÂÈ-
Û¿ÁÂÙ·È ‰Â ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ‡ÙÔ «Î¿ıÂ ÊÔ-
Ú¿ Ô˘ Ô ÓfiÌÔ˜ ‹ ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó». 

∂ÈÏ¤ÔÓ, ÌÂ ÙËÓ Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3·, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë ‰˘-
Ó·ÙfiÙËÙ· ÙËÏÂ‰È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.
¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë, ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ Ófi-
ÌÔ˘, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ‰‡Ó·Ù·È Ó· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ
ÌÂ ÙËÏÂ‰È¿ÛÎÂ„Ë ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÎ‰ÔıÂ› Ë Û¯ÂÙÈ-
Î‹ ˘Ô˘ÚÁÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›˙Ô-
ÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜.

¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, fiÙÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi
ÌÔÚÂ› Ó· ·ÚÂÎÎÏ›ÓÂÈ ·fi ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÏËÛË
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜,
ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÂ˜ ÚÔıÂÛÌ›Â˜.

∆¤ÏÔ˜, ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· Ú·ÎÙÈÎ¿ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È
·fi ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ‹ ·fi ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi
ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi.

ÕÚıÚÔ 28

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 21 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË Ï‹„Ë
·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È
Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ı¤Ì·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ, ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ
Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ó· ÔÚ›ÛÂÈ fiÙÈ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤-
‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Î˘Ú›ˆ˜
Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ı¤Ì·Ù· ÈÛÔ„ËÊÈÒÓ ÌÂ ÌË ‰˘Ó·ÙfiÙË-
Ù· Ï‹„Ë˜ ·fiÊ·ÛË˜ (deadlock). ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú·ÎÙÈÎÒÓ «‰È· ÂÚÈÊÔÚ¿˜» ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fiÛÔ (¿ÚıÚÔ 40) Î·È ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎ‹
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË (ÁÈ· ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜).

ÕÚıÚÔ 29

∆ÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 22 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 Î·È ·Ó·-
ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÈÔÚ›-
˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ ÔÈ ‹‰Ë ‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ (˘ÂÓı˘Ì›˙Â-
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Ù·È fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ï¤ÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏ·
Î·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 18 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920). √È
Û¯ÂÙÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·-
ÙÈÎfi. ∆ÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3, Ô˘ ÔÚ›-
˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ı¤Ì·Ù·
ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÂÍÔ˘Û›Â˜
‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒËÛË˜ ÛÂ ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·
ÚfiÛˆ·. ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Â›ÛË˜ fiÙÈ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ ··-
ÁÔÚÂ‡ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜, ı· ‰‡Ó·Ù·È (Î·È ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ı· ˘Ô-
¯ÚÂÔ‡Ù·È) ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÂÛˆ-
ÙÂÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÛÂ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‹ ÌË.

ÕÚıÚÔ 30

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi, ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ ·ËÚ¯·ÈˆÌ¤ÓÔ
Î·ıÂÛÙÒ˜ Â˘ı‡ÓË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ÚÔ-
‚Ï¤ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 22·. ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘
«Û˘ÓÂÙÔ‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë» ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ˘ «Û˘ÓÂÙÔ‡ ÂÈ-
¯ÂÈÚËÌ·Ù›·», ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë ÂÈ‰ÈÎ‹ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘ı‡-
ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÌÂ ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÙË˜ Â˘ı‡ÓË˜ ·Ó¿ÏÔÁ·
ÌÂ «ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Î¿ıÂ Ì¤ÏÔ˘˜ Î·È Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ÙÔ˘
¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂıÂ›», Î·È ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÂÒ˜ Î·È Ë
Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ «ÌË ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎÒÓ» ÌÂÏÒÓ Î·È ÂÈÛ¿ÁÂ-
Ù·È Ô Î·ÓfiÓ·˜ ÙË˜ «ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹˜ ÎÚ›ÛË˜» («business
judgment rule»). ∂›ÛË˜, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÌÂ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi
ÙÔÓ Ó. 3016/2002 ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË ÔÈ ‰È·Ù¿-
ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂÈ˜ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÈ˜
›‰ÈÂ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ù· ÌË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚËıÂ› ÂÍÔ˘Û›Â˜ Î·-
Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22.

ÕÚıÚÔ 31

™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22‚ ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920
Ô˘ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È, ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ
Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ
‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ¤˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÍÈÒÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÌÂ-
ÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ
ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·fi 1/3 ÛÂ 1/10. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi
ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi,
¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi.

ÕÚıÚÔ 32

ªÂ ÙËÓ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ «Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ·» ·fi
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ú¿ÍË,
¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓË Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ‹ ÂÈ˜ ‚¿ÚÔ˜
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È ÛÂ Ì¤ÏÔ˜ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜.

ÕÚıÚÔ 33

ªÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23· ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈÂ›-
Ù·È, ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÙÚÂÙÔ‡ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿-
ÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÂ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Î.Ï. ÌÂ ÙÈ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜, È‰›ˆ˜, Î·ÈÓÔÙÔÌ›Â˜: 

¶ÚÒÙÔÓ, Ù· ‰¿ÓÂÈ·, ÔÈ ÈÛÙÒÛÂÈ˜ ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ Î·È ¿Ï-
ÏÂ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 9
(È‰›ˆ˜ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ
ÙÔ˘˜) ··ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·È fiˆ˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È
fiÌˆ˜ Ï¤ÔÓ ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ Î·È ÔÈ ·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û˘-
Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ·˘ÛÙËÚ¿ Î·ıÔÚÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ÚÔ¸-
Ôı¤ÛÂÈ˜. 

¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ÏÔÈ¤˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÌÂ Ì¤ÏË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î.Ï. ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Î·È ÂÎ ÙˆÓ

˘ÛÙ¤ÚˆÓ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ, fiˆ˜ ›Û¯˘Â Ì¤-
¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ ÌÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÈÎÚ‹˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó·
·ÓÙÈÙ·¯ıÂ›. 

∆Ú›ÙÔÓ, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙÈ˜ ··-
ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·.

∫∂º∞§∞π√ ¢ã

ÕÚıÚÔ 34

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 25 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂ ÂÏ·ÛÙÈ-
ÎfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ Û˘-
ÓÂ‰Ú›·ÛË˜ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, Î·ıÒ˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›-
Ù·È Ï¤ÔÓ ÂÈ‰ÈÎ‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Î·È ÛÂ ¿ÏÏÔ ÙfiÔ ¤Ú·Ó
ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹-
ÚÈÔ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ùfi-
Ô˜ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ,
ÛÙËÓ ËÌÂ‰·‹ ‹ ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹.

ÕÚıÚÔ 35

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 26 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù·
Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ÚfiÛÎÏËÛË˜ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È ÌÂ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·˘Ù‹˜. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È Ë
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ó· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÙË˜
ÚfiÛÎÏËÛË˜, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÎÔÈÓÔÔ›-
ËÛË ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹ ‹ ÌÂ Û˘ÛÙËÌ¤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ‹
ÌÂ ·Ú¿‰ÔÛË ÙË˜ ÚfiÛÎÏËÛË˜, ‹ Ù¤ÏÔ˜ ÌÂ ÂÈ‰ÔÔ›ËÛË
Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô˘.

ÕÚıÚÔ 36

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô ÚÔ-
Û‹ÎˆÓ Ù›ÙÏÔ˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 27 Î.Ó. 2190/1920.

ÕÚıÚÔ 37

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 28 ÎÓ 2190/1920, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÙ·ÈÚ›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›Â˜ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ· ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ë
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ë Û˘ÓÂ‰Ú›-
·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÌÂ ÙËÏÂ‰È¿ÛÎÂ„Ë Î·ıÒ˜
Î·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ „‹ÊÔ˘
ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜. 

ÕÚıÚÔ 38

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 29 ÎÓ 2190/1920, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË
ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ó· Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·Â˘ıÂ›·˜ Ô Ùfi-
Ô˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂ-
‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Â›ÙÂ˘ÍË˜ ··ÚÙ›·˜,
··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ·fi ÓÂfi-
ÙÂÚÂ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÈ˜ Î·È Û¯ÂÙÈÎ¿ ¤ÍÔ‰·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
·˘Ù‹ Ô Ì¤ÙÔ¯Ô˜ Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÂ› ·Ó
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÒÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, Ù·˘Ùfi-
¯ÚÔÓ·, fiÌˆ˜, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÛÙÂ› ÛÙË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË
·˘Ù‹. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÁÈ· ÙÈ˜ ¤ÎÙ·ÎÙÂ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÏÂ‡ÛÂÈ˜
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ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ‹ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘, Ë ··ÚÙ›· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË
ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÂ 1/5, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÌÂ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ··È-
ÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 1/3 Ë Â›ÙÂ˘ÍË ··ÚÙ›·˜ ÛÙË ÁÂÓÈ-
Î‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ·¤‚·ÈÓÂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ‰˘Û¯ÂÚ‹˜.

ÕÚıÚÔ 39

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›Ô Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31
Î.Ó. 2190/1920.

ÕÚıÚÔ 40

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 32 Î.Ó. 2190/1920, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÌÂ ¤Ó· ÌfiÓÔ Ì¤ÙÔ¯Ô ·ÚÎÂ› Ë ·ÚÔ˘Û›· Û˘Ì‚Ô-
Ï·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ô Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ó·
Â›Ó·È ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë
·ÚÔ˘Û›· ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜. ∂ÈÏ¤ÔÓ, ÚÔÎÂÈ-
Ì¤ÓÔ˘ ÂÚ› ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜
ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÔÁÚ·-
Ê‹˜ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ «‰È· ÂÚÈÊÔÚ¿˜» ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË. 

ÕÚıÚÔ 41

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·Ó·‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È
ÔÈ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÁÂÓÈ-
Î‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ (¿ÚıÚÔ 34 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920). ªÂÙ·Í‡
¿ÏÏˆÓ, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÂ ·fiÊ·ÛË
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÎÂÚ‰ÒÓ ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ·Ô-
ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÙ·ÈÚÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË, ÂÊfiÛÔÓ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËıÂ› ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÂÈ‰ÈÎ¿ ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÁÂÓÈ-
Î‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË.

ÕÚıÚÔ 42

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 42-44 ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ
··Ú¯·ÈˆÌ¤ÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜, ·Î˘ÚˆÛ›·˜
Î·È ·Ó˘ÔÛÙ¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË˜, Î·È ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊıÂ›
Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ‰›Î·ÈÔ (ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ 2003). 

∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 42, Ô˘ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ
35· Î.Ó. 2190/1920, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Î˘ÚˆÛ›· ÂÈÊ˘-
Ï¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊıÂ› ÌÂ ÙÚfiÔ
Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹
·fi Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÓfiÌÈÌ· Û˘ÁÎÏËıÂ› ‹ Û˘Á-
ÎÚÔÙËıÂ›. ∞ÊÔÚ¿, ‰ËÏ·‰‹, Î·Ù·Ú¯‹Ó ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË ‰È·-
Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ï‹„Ë˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿-
ÛÂˆÓ. Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛÙÂıÂ› ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÌË ·ÚÔ¯‹˜
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ Ô˘ ·Ô-
ÙÂÏÂ› Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙË˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ˘fi
ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 281 ∞.∫.. 

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 35· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤ÙÔ¯ÔÈ,
Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÔÛÔÛÙfi ›ÛÔ ÌÂ ÙÔ
2% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ ÙÔ ÂÏ¿ÙÙˆÌ· ÔÊÂ›ÏÂÙ·È ÛÂ ÌË ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ,
ÔfiÙÂ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘
Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÔÛÔÛÙfi ›ÛÔ ÌÂ ÙÔ
10% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. 

∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È Â›ÛË˜ ·Í›ˆÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ
Ô˘ ‚Ï¿ÙÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Î˘ÚÒÛÈÌË ·fiÊ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ô˘
‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙË˜ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ

fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÔÛÔÛÙ¿.

ÕÚıÚÔ 43

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÈ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 35‚ ÎÓ 2190/1920, Â·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È, ÔÌÔ›ˆ˜,
ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ
ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜. 

∏ ·Î˘ÚfiÙËÙ· Ï‹ÙÙÂÈ ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Î·Ù¿ ÙÔ Â-
ÚÈÂ¯fiÌÂÓfi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi.
∞ÊÔÚ¿, ‰ËÏ·‰‹, ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘Û›·˜. 

∏ ·Î˘ÚfiÙËÙ·, fiÌˆ˜, Ï‹ÙÙÂÈ ÂÈ‰ÈÎ¿ Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
Ô˘ Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ¤Ï·‚Â ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ
˘¿ÚÍÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÙË˜. 

™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó Ë Úfi-
ÛÎÏËÛË ˘‹ÚÍÂ ÂÏ·ÙÙˆÌ·ÙÈÎ‹ (ÙfiÙÂ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ
·Î˘ÚˆÛ›·), ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ·Ó ¤Ï·‚Â ¯ÒÚ· ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ‡ÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆıÂ›. 

ÕÚıÚÔ 44

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ÓÔ-
ÌÔıÂÙÈÎ¿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙË˜ ·Ó˘fiÛÙ·ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË˜, ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ ‰˘ÛÎÔ-
Ï›Â˜ ÛÙËÓ Ú¿ÍË. ™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 35Á, ÙÔ ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ·Ó Ë ·fiÊ·ÛË
ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÂÏ‹ÊıË ÌÂ ÙÈ˜ „‹ÊÔ˘˜ ÚÔÛÒ-
ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ.

∫∂º∞§∞π√ ∂ã

ÕÚıÚÔ 45

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ
¿ÚıÚÔ 36 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÓÒÓ˘-
ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·˜ ÚËÙ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ
·ÓÒÓ˘ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ fiÚÈ·
ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42· fiÙÈ
·ÚÎÂ› ¤Ó·˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÚÎˆÙfi˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜.

∂ÈÏ¤ÔÓ, ıÂÛ›˙ÂÙ·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ È‰Ú‡Â-
Ù·È ÌÂ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÈÒÓ ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ
(3.000.000) Â˘ÚÒ Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙË˜ fiÙÈ
ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ÙË˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ı· ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÚ-
ÎˆÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ¸fiıÂÛË
ÙÔ˘ Î‡ÚÔ˘˜ ÙË˜ ¤ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË. 

ÕÚıÚÔ 46

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ
¿ÚıÚÔ 36· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÓˆÓ‡-
ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ·fi ÌË ÔÚÎˆÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜. 

∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›Â˜ ÌÂ
ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ Â-
ÓÙ·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (1.500.000) Â˘ÚÒ Ó· ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È
·fi ÂÏÂÁÎÙ¤˜. 

∂›ÛË˜, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚ-
Á·ÛÈÒÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛfi Î·È ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó
Ù· ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ fiÚÈ· ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 42· ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ Â›ÙÂ ·fi ÔÚÎˆÙfi
ÂÏÂÁÎÙ‹ Â›ÙÂ ·fi ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ¤˜, Ù˘¯ÈÔ‡-
¯Ô˘˜ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ·ã Ù¿ÍÂˆ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ·
¿ÛÎËÛË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ √ÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿-
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ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ .‰. 475/1991 (º∂∫ 176 ∞’).
¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ¿, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÈ˜ ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜

ÂÙ·ÈÚ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· fiÚÈ·
Ó· ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹, Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ-
‚Ï¤ÂÙ·È ÂÎÂ›, Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·-
Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÂ ¤ÏÂÁ¯Ô Â›ÙÂ ·fi ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜
·ÓˆÙ¿ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ·ã Ù¿ÍÂˆ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛË˜
ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂È-
ÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Â›ÙÂ ·fi ÔÚÎˆÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹.

ÕÚıÚÔ 47

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÈ‰ÈÒÎÂÙ·È Ë ·Ó·-
ÌfiÚÊˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È
fiÙÈ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39 ‰ÂÓ
‰ÈÂ˘Ú‡ÓıËÎÂ, ·Ó Î·È ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÛı‹ÎË˜
ı¤Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ‹‰Ë Û˘ÁÎÏËıÂ›Û·˜ ÁÂÓÈ-
Î‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ (‰ÈÎ·›ˆÌ· Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ‹‰Ë ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ¿
‰ÂÎÙfi). ∏ ÌË ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ·fi ÙÔ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÛÙËÓ ·ÈÙÔ‡Û·
ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË˜, ÒÛÙÂ Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ‹ Ë ÁÓˆ-
ÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∏ ·Ó·‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ Á›-
ÓÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3, ‰ÂÓ ·Ó·ÏÒÓÂÈ fiÌˆ˜
ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÌÂÈÔ„ËÊ›·. 

£ÂˆÚ‹ıËÎÂ fiÌˆ˜ ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÌÂÈˆıÔ‡Ó Ù· ÔÛÔÛÙ¿
ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·fi 1/3 ÛÂ
1/5, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙËÓ ÂÎÙ›-
ÌËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂ
ÛÙÔ 1/20 ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·ÙÔÌÈÎfi Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÂ Î¿-
ıÂ Ì¤ÙÔ¯Ô. ∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ‰ÒÛÂÈ
ÙÈ˜ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ·Ô¯ÚÒÓÙ· Ô˘ÛÈÒ‰Ë Ïfi-
ÁÔ. ∆¤ÙÔÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙË˜
·ÈÙÔ‡Û·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. °È· Ó·
ÎÚÈıÂ› Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ÛÂ ÈÔ ‚·ıÌfi
˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÚfiÛ‚·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ Ì¤ÏÔ˘˜
ÛÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ¤˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜. ∏ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ
·˘ÙÒÓ ‰ÈÂ˘ÎÔÏ‡ÓÂÙ·È ÌÂ ÙÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ï¤ÔÓ ˘Ô¯ÚÂˆ-
ÙÈÎ‹ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ.

ÕÚıÚÔ 48

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙÚÔ-
ÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·-
Ù·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39·.

ÕÚıÚÔ 49

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È,
ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 40 ÙÔ˘
Î.Ó. 2190/1920 ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚfiÛˆ·
Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜
ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ÙÔ ÌÔÓÔÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜
fiÔ˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜. 

∂›ÛË˜, ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÂ 1/5 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ
Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔÓ
¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·fi ÙËÓ fiÏË Ô-
ÚÂ›· ·˘Ù‹˜ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈ-
ÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È fiˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ¯ÚËÛÙ‹
Î·È Û˘ÓÂÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. 

∆¤ÏÔ˜, Ë ¿ÛÎËÛË Î·È ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ‰ÈÂ˘ÎÔ-
Ï‡ÓÂÙ·È ÌÂ ÙÔ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Ï¤ÔÓ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ Ë Î·Ù¿ıÂ-
ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ.

ÕÚıÚÔ 50

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù·
ÚfiÛˆ· ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÙÂıÂ› ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹-
ÚÈÔ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Î·ıÒ˜
Î·È Ù· ÚfiÛˆ· ÛÙ· ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÙÔ fiÚÈÛÌ·
ÂÏ¤Á¯Ô˘.

ÕÚıÚÔ 51

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù·
¿ÚıÚ· 40‚ ¤ˆ˜ Î·È 40Â.

∫∂º∞§∞π√ ™∆ã

ÕÚıÚÔ 52

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ù· Ô-
Û¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42·
ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
Î·È ÙÔÓ Î·ı·Úfi Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi 1.500.000 Â˘ÚÒ Î·È
3.000.000 ÛÂ 2.500.000 Â˘ÚÒ Î·È 5.000.000 Â˘ÚÒ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯·. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÒÓ ·˘ÙÒÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ ÁÂÓÈÎfi
·›ÙËÌ· Î·È Û˘ÓÈÛÙ¿ Î·È ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·›-
Ô˘ ÌÂ ÙËÓ √‰ËÁ›· 2006/46/∂∫.

ÕÚıÚÔ 53

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 43‚ ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 Î·È
Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ·fi ÙÔ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÈÓ ·fi ÙË Û˘ÓÂ-
‰Ú›·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜.

ÕÚıÚÔ 54

ªÂ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰È·ÓÔÌ‹˜
ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎÔ‡ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ 6%, Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È
fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Ï¤ÔÓ ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰ÔÌ¤Ó·,
ÂÓÒ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ë ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ 35% ÙˆÓ
ÎÂÚ‰ÒÓ, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ·.Ó. 148/1967. 

∫∂º∞§∞π√ ∑ã

ÕÚıÚÔ 55

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ô ıÂ-
ÛÌfi˜ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ Ï‡ÛË˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ
ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏÂ› ÌÂ›˙ÔÓÔ˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÛÙÔ
ÈÛ¯‡ÔÓ ‰›Î·ÈÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ï‡ÛË˜ ÙË˜ ·ÓÒ-
Ó˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. 

ÕÚıÚÔ 56

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ
¿ÚıÚÔ 48 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 Î·È Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·
ÙË˜ ·Ó¿ÎÏËÛË˜ ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ Û‡ÛÙ·ÛË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜
·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË. ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ë Ï‡ÛË ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›-
·˜ ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÊÔÚÔ-
‡Ó ÙËÓ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‹ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ¶Úfi-
ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ Î·Ù¿ ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ‰›Î·ÈÔ ‰ÈÎ·È-
ÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÙË˜ ¿‰ÂÈ·˜ Û‡ÛÙ·ÛË˜. √ Ó¤Ô˜
ÙÚfiÔ˜ Ï‡ÛÂˆ˜ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
È‰Ú˘ıÂ› ÌÂ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÂÁÎÚÈÙÈÎ‹ Ú¿ÍË, Â›ÙÂ ‰ÈfiÙÈ ÚÔ¸Ê›-
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ÛÙ·ÓÙ·È ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘, Â›ÙÂ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎ ÙˆÓ ÂÙ·È-
ÚÈÒÓ Ô˘ È‰Ú‡ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ Ú¿ÍË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙË Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920.
∏ Ï‡ÛË ÌÔÚÂ› Ó· ˙ËÙËıÂ› ·fi Î¿ıÂ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ
¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ, ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ô
ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ‹ Ë Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÌfi‰È· ÂÔ-
ÙÂ‡Ô˘Û· ·Ú¯‹. 

ÕÚıÚÔ 57

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ
¿ÚıÚÔ 48· ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 Î·È Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È Ë ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ÂÎÂ›ÓË ÙË˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ Ï‡ÛË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ fiÔ˘, È‰›ˆ˜ Ïfi-
Áˆ ›ÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ô‚·›ÓÂÈ
·‰‡Ó·ÙË. ∂Ó¿ÁÔÓÙÂ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ‹ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ
Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ 1/3 ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË ·˘Ù‹ fiÌˆ˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ
Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ 1/5 ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ
ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜. √È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÙÈ˜ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜,
‰ÈfiÙÈ ÛÙÈ˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ Ô Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÌÔÚÂ› Î·Ù·Ú¯‹Ó Ó·
ÂÍ¤ÏıÂÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÎÔÈÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘.

ÕÚıÚÔ 58

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ
¿ÚıÚÔ 49 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 Î·È ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜
ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎ¤˜ Â›Ó·È
ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜: 

¶ÚÒÙÔÓ, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È, ˆ˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÎ·ı·ÚÈ-
ÛÙ‹, Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ˘˜ Î·ÓfiÓÂ˜ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÎÎ·ı¿-
ÚÈÛË˜ ÎÏËÚÔÓÔÌ›·˜ (∞∫ 1913 Â.). ∏ ÂÚÌËÓÂ˘ÙÈÎ¿ Û˘Ó·-
ÁfiÌÂÓË ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ·˘Ù‹˜ ÛÂ
Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ·
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÈÛ¯˘Ú¿ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ıÂˆÚËÙÈÎ‹ Î·È ÓÔ-
ÌÔÏÔÁÈ·Î‹ ¿Ô„Ë, ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ‹ Î·È
ÂÓ‰Â‰ÂÈÁÌ¤ÓË, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰Èfi-
ÙÂÚÔ˜ Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙË˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜, È‰›ˆ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Â›Ó·È
·ÓÂ·ÚÎ¤˜. 

µÂ‚·›ˆ˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈ¯Ù‹ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î‹Ú˘-
ÍË˜ ÙË˜ ˘fi ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÂ ÙÒ¯Â˘ÛË, ·Ó ÔÈ ÙÚ›-
ÙÔÈ ÈÛÙˆÙ¤˜ ıÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÂÈ ·‡ÛË ÏË-
ÚˆÌÒÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÈÛ·¯ıÂ›Û· ÌÂ ÙÔ Ó. 2339/
1995 ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ (‹ ‰ÂÎ·ÂÙ‹˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¿Ù·ÛË ÌÂ
¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡) ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜, Ô˘
¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÂ ·Ú¿‰ÔÍ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù·, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔ ª∞∂ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚ·ÙˆıÂ›. ∞˘Ùfi
‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚Â‚·›ˆ˜ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ
ÙÈ˜ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜ ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÎ·ı·Ú›ÛÂˆÓ. 

°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È «Û¯¤‰ÈÔ ÂÚ¿ÙˆÛË˜ ÂÎ-
Î·ı¿ÚÈÛË˜» Ô˘ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ‹˜
ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ·Ó Ë ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË ‰È·ÚÎÂ› Ï¤ÔÓ ÙË˜ Â-
ÓÙ·ÂÙ›·˜, Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ·Ú·ÈÙ‹ÛÂÈ˜
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·fi ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ‰›ÎÂ˜ Î.Ï., «·Ó Ë ÂÈ‰›ˆÍË
ÙÔ‡ÙˆÓ Â›Ó·È ·Û‡ÌÊÔÚË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓ·
ÔÊ¤ÏË ‹ ·‚¤‚·ÈË ‹ ··ÈÙÂ› ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·». 

£ÂˆÚÂ›Ù·È ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ‰ÈÎÒÓ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂ-
ˆÓ ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÂ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ˜, ·Ó Ô ÂÎÎ·ı·-
ÚÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ Êfi‚Ô˘˜ Â˘ı˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ
ı· ÙÈ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÓÂ. ∏ Ô˘Û›· ÙË˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó ÂÁ-
ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ‹ ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹-

ÚÈÔ, Ô ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ‹˜ ı· ÌÔÚÂ› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ Ì¤-
ÙÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓÂ˜.

ÕÚıÚÔ 59

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô
¿ÚıÚÔ 49· ÛÙÔ Î.Ó. 2190/1920 Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
ÙË˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. 

¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÌÂ-
Ùfi¯Ô˘ ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. 

™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ë
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·
ÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈÎ‹ ·›ÙËÛË ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi-
‰ÈÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Â¿Ó Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ¤Ï·‚Â ÔÚÈÛÌ¤-
ÓÂ˜ ‚Ï·ÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ (ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÛÂ ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙË
ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚ›·˜), ‹ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÈ˜ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜
ÂÙ·ÈÚ›Â˜. 

ÕÚıÚÔ 60

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô
¿ÚıÚÔ 49‚ ÛÙÔ Î.Ó. 2190/1920, ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ıÂÛ›˙ÂÙ·È ÙÔ
‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ 95%
ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙ· Ì¤ÙÔ¯Ô (“sell-out”). ∏ Ú‡ıÌÈÛË ‚·›ÓÂÈ
·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ fiÌÔÈÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 28 ÙÔ˘ Ó. 3461/2006 ÁÈ· ÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜
ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜.

ÕÚıÚÔ 61

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô
¿ÚıÚÔ 49Á ÛÙÔ Î.Ó. 2190/1920, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿
ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·fi ÙÔÓ Î·Ù¿ 95% ÏÂÈÔ-
„ËÊÔ‡ÓÙ· Ì¤ÙÔ¯Ô (squeeze-out). 

∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÂÙ‹˜ ÚÔıÂÛÌ›·, Ë ÔÔ›·
·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÏÂÈÔ„Ë-
ÊÒÓ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi,
ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ô Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ
ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙ·Ï-
Ï¿ÁÌ·ÙÔ˜. 

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘
ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙÔ˜ ÌÂÙfi¯Ô˘ ÙÔ ÔÏ˘ÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô
ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÏ¤Á¯ÂÈ ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ¿ÛÎË-
ÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ Û¯Â-
ÙÈÎfi ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÏÂÈÔ„ËÊÒÓ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÔÊÂ›-
ÏÂÈ Ó· ·Ú·Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È
¢·ÓÂ›ˆÓ. 

∂›ÛË˜, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ Ë ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ Á›-
ÓÂÙ·È ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ‰‹ÏˆÛË, Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈÂ-
¯fiÌÂÓÔ ·˘Ù‹˜ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹˜ ÙË˜. ∞Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ-
¯ÔÈ ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ›, È‰›ˆ˜ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È
ÁÈ· ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, Ë ‰‹ÏˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·-
ÛÙ·ıÂ› ÌÂ ·ÙÔÌÈÎ‹ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜,
ÌÂ ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙË˜. 

∆¤ÏÔ˜, ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‰ÂÓ Îˆ-
Ï‡ÂÙ·È ·fi Ù˘¯fiÓ ¿ÛÎËÛË ÂÓ‰›ÎˆÓ Ì¤ÛˆÓ, ·›ÙËÛË˜ ·Ó¿-
ÎÏËÛË˜ ‹ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜ ‹ ÙÚÈÙ·Ó·ÎÔ‹˜ Î·Ù¿ ÙË˜ ·fi-
Ê·ÛË˜ Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛÂ ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘
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‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Î·È fiÚÈÛÂ ÙÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. ∫·È
Â‰Ò Ë Ú‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÎÂ›ÓË˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 27
ÙÔ˘ Ó. 3461/2006 ÁÈ· ÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ
·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜.

∫∂º∞§∞π√ ∏ã

ÕÚıÚÔ 62

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ·-
Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 50 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, Û‡ÌÊˆ-
Ó· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·ÏÏÔ‰·¤˜ ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ÂÙ·ÈÚ›Â˜ ÌÂ
˘ÔÎ·Ù¿ÛÙËÌ· ‹ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÛÙËÓ ËÌÂ‰·‹, Â›¯·Ó ÙËÓ
˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ
ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, Ó·
˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚ›Ô˘ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ·˘ÙÔ‡
ÌÂ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·
ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ Ô ÈÛÔÏÔÁÈ-
ÛÌfi˜. ∆Ô ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜
2 Î·È 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7· ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920.

∫∂º∞§∞π√ £ã

ÕÚıÚÔ 63

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ
¿ÚıÚÔ 51 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ·
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÂÔÙÂ›·˜ Â› ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ
ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Â› ÙˆÓ ˘ÔÎ·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú·-
ÎÙÔÚÂ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂Ï-
Ï¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ‹ Ë Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË
·ÚÌfi‰È· ÂÔÙÂ‡Ô˘Û· ·Ú¯‹, ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙÔ ÓfiÌÔ. ∫·ı›ÛÙ·Ù·È Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ÂÔÙÂ›·
ÙˆÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ‰ÂÓ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›
Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È, ·Ó Î·È ÌÂÈˆÌ¤ÓË, ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙÔ ÓfiÌÔ. 

ÕÚıÚÔ 64

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 1 Î·È 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920
Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2 Î·È 3 ·˘ÙÔ‡. ∫·ıÔÚ›-
˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ¿ÛÎËÛË˜ ÙË˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
Î‹˜ ÂÔÙÂ›·˜ Â› ÙˆÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. 

∫∂º∞§∞π√ πã

ÕÚıÚÔ 65

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ ¿Ú-
ıÚÔ 64 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÂ›¯Â ÌÂÙ·‚·ÙÈ-
Î¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜ Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔ-
Á‹˜.

ÕÚıÚÔ 66

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô
¿ÚıÚÔ 66· ÛÙÔÓ Î.Ó. 2190/1920, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¤¯ÂÈ ÙÔ Ú˘ı-
ÌÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÂ
ÔÌfiÚÚ˘ıÌË ‹ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌË ÂÙ·ÈÚ›·, ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ˘¿Ú-
¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÚÔ‚Ï¤Â-
Ù·È fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Û¯ÂÙÈÎ‹ ÔÌfiÊˆÓË ·fiÊ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ
ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ
ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌË˜ ‹ ÙË˜ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌË˜

ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ë ‰Â ÌÂÙ·ÙÚÂfiÌÂÓË ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· Û˘ÓÂ¯›-
˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÌfiÚÚ˘ıÌË˜ ‹ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜
·fi ÙË Û˘ÓÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂˆÓ
Î·È ‰È·Ù˘ÒÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜. 

∫∂º∞§∞π√ π∞ã

ÕÚıÚÔ 67

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 69 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜,
‰Â‰ÔÌ¤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ‰›ÌËÓÔ
·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ Û‡Ì‚·ÛË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘-
ÛË˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, Ë
ÔÔ›· Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi. 

ÕÚıÚÔ 68

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ·Ó·-
ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, Ë ÂÎÙ›ÌËÛË
ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓÂ˘fiÌÂÓˆÓ ÂÙ·È-
ÚÈÒÓ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Û‹ÌÂÚ·
‰È·‰ÈÎ·Û›· Î·È ·fi ÔÚÎˆÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‹ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™ÒÌ·-
ÙÔ˜ √ÚÎˆÙÒÓ ∂ÎÙÈÌËÙÒÓ. 

ÕÚıÚÔ 69

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë
°ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË Â› ÙÔ˘
Û¯Â‰›Ô˘ ÙË˜ Û‡Ì‚·ÛË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜ ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¤Ï-
ıÂÈ Ë ÌËÓ·›· ÚÔıÂÛÌ›· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 70 ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2
ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920.

ÕÚıÚÔ 70

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Ë
ÂÚ›ÙˆÛË ·ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 75 ÙÔ˘ Î.Ó.
2190/1920 Î·È ıÂÛ›˙ÂÙ·È Ï¤ÔÓ Î·È Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË ÛÙËÓ ·ÔÚ-
ÚÔÊÔ‡Û· ÂÙ·ÈÚ›·. 

ÕÚıÚÔ 71

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë
ÂÚ›ÙˆÛË ‚ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 77 ÙÔ˘ Î.Ó.
2190/1920, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÂ› Ë ÂÚ›ÙˆÛË
·˘Ù‹ ÌÂ Ù· Ó¤· ¿ÚıÚ· 35· Î·È 35‚.

ÕÚıÚÔ 72

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ
77· ÛÙÔ Î.Ó. 2190/1920, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÌË ‰›-
Î·ÈÔ ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÛÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ‰ÂÓ ıÂˆ-
ÚÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ·Î‡ÚˆÛË ÙË˜ fiÏË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘-
ÛË˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ Úfi‚ÏËÌ· ‰È·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Î·È ·ÔÙÂÏÂ› ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ ·Í›ˆÛË˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘, ÂÓÒ Ë ‰È·‰È-
Î·Û›· Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È.

ÕÚıÚÔ 73

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô
¿ÚıÚÔ 79· ÛÙÔ Î.Ó. 2190/1920, ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È,
ÔÌÔ›ˆ˜, fiÙÈ Ë Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ‰ÂÓ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ¿Î˘ÚË ÏfiÁˆ
ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ
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ÂÍ·ÁÔÚ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛıÂ› ÛÂ ·‰ÈÎ·ÈÔÏfiÁË-
Ù· ¯·ÌËÏfi ÔÛfi, ·ÏÏ¿ Î¿ıÂ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÙË˜ ÂÍ·ÁÔÚ·˙fiÌÂ-
ÓË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÒÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÛÂ ·˘ÙfiÓ
·fi ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Û· ÂÙ·ÈÚ›· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿. 

∫∂º∞§∞π√ πµã

ÕÚıÚÔ 74

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 80 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, ÚÔ-
ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÂ› Î·È ÙÔ Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 77· ÛÙÈ˜
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ÌÂ
Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. 

∫∂º∞§∞π√ π°ã

ÕÚıÚÔ 75

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 82 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›·˜ ‰È¿Û·ÛË˜, ‰Â‰Ô-
Ì¤ÓÔ˘ fiÙÈ Î·È ÛÂ ·˘Ù‹Ó ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ Î·È ÛÙË Û˘Á¯Ò-
ÓÂ˘ÛË, ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ‰›ÌËÓÔ ·fi ÙË
‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ Û‡Ì‚·ÛË˜ ‰È¿Û·ÛË˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, Ë ÔÔ›· Î·ÏÂ›Ù·È Ó·
·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi. 

ÕÚıÚÔ 76

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙ·
·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ‰È¿Û·ÛË˜ Î·È Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› ˘¤Ú ÙË˜ ‰È·ÛÒÌÂ-
ÓË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. 

ÕÚıÚÔ 77

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ
Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ‰È¿Û·ÛË˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·Ïfi-
Áˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 77·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÌË ‰›Î·ÈÔ ÙË˜
Û¯¤ÛË˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜.

∫∂º∞§∞π√ π¢ã

ÕÚıÚÔ 78

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ Î·È Ú˘ıÌ›-
˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó·
‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÂ› Ë ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÈ˜ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘
ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÓÔÌÔÛ¯Â‰›Ô˘.

∫∂º∞§∞π√ π∂ã

ÕÚıÚÔ 79

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 26 ÙÔ˘ Ó.3412/2005 ÁÈ· ÙËÓ
∂˘Úˆ·˚Î‹ ∂Ù·ÈÚ›·, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ë ‰È¿Ù·ÍË ·˘Ù‹ Ó·
ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÂ› ÌÂ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ÂÔÙÂ›-
·˜ Ô˘ ÂÈ¯ÂÈÚÂ›Ù·È ÌÂ ÙÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. 

ÕÚıÚÔ 80

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ¤Ó·ÚÍË
ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ÓÔÌÔÛ¯Â‰›Ô˘. 

∞ı‹Ó·, 10 πÔ˘Ï›Ô˘ 2007

√π À¶√Àƒ°√π

∂™ø∆∂ƒπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π
¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡
∫∞π  ∞¶√∫∂¡∆ƒø™∏™

¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜  °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜

∞¡∞¶∆À•∏™ ¢π∫∞π√™À¡∏™

¢. ™ÈÔ‡Ê·˜ ∞. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜

√ ÀºÀ¶√Àƒ°√™ ¶√§π∆π™ª√À

°. √ÚÊ·Ófi˜
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™Ã∂¢π√ ¡√ª√À

∞Ó·ÌfiÚÊˆÛË Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Îˆ‰ÈÎÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘
ÓfiÌÔ˘ 2190/1920 ¶ÂÚ› ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ- ∂ÓÛˆÌ¿Ùˆ-
ÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ: ·) 2006/68/∂∫ ÙÔ˘
∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 6Ë˜
™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 Î·È ‚) 2003/58/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡
∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 15Ë˜ πÔ˘Ï›Ô˘
2003 

∫∂º∞§∞π√ ∞ã

ÕÚıÚÔ 1
™ÎÔfi˜

1. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È, ·Ê’ ÂÓfi˜ Ë ÙÚÔ-
ÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Îˆ‰ÈÎÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘
(Î.Ó.) 2190/1920 «ÂÚ› ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ» (º∂∫ 37
∞ã) Î·È, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘, Ë ÂÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ
ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2006/68/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘
Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 6Ë˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 ÁÈ· ÙÚÔ-
ÔÔ›ËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 77/91/∂√∫ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈ-
Î¿ ÌÂ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ·ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ÙË ‰È·Ù‹-
ÚËÛË Î·È ÙÈ˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜ (∂∂ L 264 ÙË˜
25.9.2006) Î·È, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2003/58/∂∫ ÙÔ˘
∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 15Ë˜
πÔ˘Ï›Ô˘ 2003 ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 68/151/∂√∫
ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙÈ˜ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜
ÁÈ· ÔÚÈÛÌ¤ÓÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (∂∂ L 221 ÙË˜
4.9.2003).

2. ŸÔ˘ ÛÙÔÓ Î.Ó. 2190/1920 ‹ ÛÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ Á›-
ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿: ·) ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ‚) ÛÂ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‹
ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹
·ÏÒ˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜, ÓÔÔ‡ÓÙ·È, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË
‹ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô 14 ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙË˜ √‰ËÁ›·˜ 2004/39/∂∫
ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜
21Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2004, ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ
Ì¤ÛˆÓ (∂∂ L 145 ÙË˜ 30.4.2004) Î·È ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‹ ÔÈ ÎÈÓË-
Ù¤˜ ·Í›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÁÈ· ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË ÛÂ
ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‹ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿.

∫∂º∞§∞π√ µã
°∂¡π∫∂™ ¢π∞∆∞•∂π™

ÕÚıÚÔ 2

√ Î.Ó. 2190/1920, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ, ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Û˘-
ÌÏËÚÒÓÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¿ÚıÚ·.

ÕÚıÚÔ 3

∆Ô ¿ÚıÚÔ 1 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÙ·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 1 – √ÚÈÛÌfi˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ – ∞ÚÈıÌfi˜
Î·È Â˘ı‡ÓË ÌÂÙfi¯ˆÓ

1. ∏ ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚÂ›· Â›Ó·È ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·
ÌÂ ÓÔÌÈÎ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙË˜ ÔÔ›·˜ Â˘ı‡-
ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë ›‰È· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙË˜.

2. ∫¿ıÂ ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚÂ›· Â›Ó·È ÂÌÔÚÈÎ‹, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó
Ô ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¿ÛÎËÛË ÂÌÔÚÈÎ‹˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜.

3. ∏ ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› Ó· È‰Ú˘ıÂ› ·fi ¤Ó· ‹ Â-
ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ· ‹ Ó· Î·Ù·ÛÙÂ› ÌÔÓÔÚfiÛˆË ÌÂ ÙË

Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÂ ¤Ó· ÌfiÓÔ ÚfiÛˆÔ.
∏ ›‰Ú˘ÛË ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ˆ˜ ÌÔÓÔÚfiÛˆË˜ ‹ Ë Û˘-
ÁÎ¤ÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ÛÂ ¤Ó· ÌfiÓÔ ÚfiÛˆ-
Ô, Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÌÂÙfi¯Ô˘ ÙË˜,
˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
7‚.»

ÕÚıÚÔ 4

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¶ÂÚÈÂ¯fi-
ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡».

2. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1· ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«1·. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ‰È·Ù¿-
ÍÂÈ˜, ¤ÛÙˆ Î·È Â¿Ó ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘ 1, ÂÊfiÛÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÏÒ˜ Â·Ó¿ÏË„Ë
ÈÛ¯˘Ô˘ÛÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È
ÂÈÙÚÂÙ‹ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ·fi ·˘Ù¤˜.»

3. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ˆ˜ ÂÍ‹˜: 

«3. √È È‰Ú˘Ù¤˜ Â›Ó·È ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË
ÙË˜ ˙ËÌ›·˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÔÈ Î·ÏfiÈÛÙÔÈ ÙÚ›ÙÔÈ,
Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ‹ ÌË, ·fi Ù˘¯fiÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹˜ ‰È¿-
Ù·ÍË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚Â›˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘
‰fiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‹ ÂÚÈÏ‹ÊıË-
Î·Ó ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ·fi ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔ-
ÚÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ Ù˘¯fiÓ Î‹Ú˘ÍË ÙË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Â¿Ó ÁÓÒÚÈ˙·Ó ‹ fiÊÂÈÏ·Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜
Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÏËÌÌ¤ÏÂÈÂ˜. ∏ ·Í›ˆÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤ÏÂ˘ÛË
¤ÓÙÂ ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜».

ÕÚıÚÔ 5

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¶ÚÔÓÔ-
ÌÈÔ‡¯Â˜ Î·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜».

2. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 1 ¤ˆ˜ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·-
ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«1. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·-
ÙÈÎÔ‡ ÚÔÓfiÌÈÔ ˘¤Ú ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ∆Ô ÚÔÓfiÌÈÔ ·˘Ùfi Û˘Ó›-
ÛÙ·Ù·È ÛÙË ÌÂÚÈÎ‹ ‹ ÔÏÈÎ‹ ·fiÏË„Ë, ÚÈÓ ·fi ÙÈ˜ ÎÔÈÓ¤˜
ÌÂÙÔ¯¤˜, ÙÔ˘ ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, Î·È ÛÙËÓ ÚÔÓÔ-
ÌÈ·Î‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Î·Ù·‚ÏËı¤ÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ Î·Ùfi¯Ô˘˜
ÙˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·fi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ
ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì-
‚·ÓÔÌ¤ÓË˜ ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ‡ÙˆÓ ÛÙ· ˘¤Ú ÙÔ ¿ÚÙÈÔ
ÔÛ¿, Ô˘ Â›¯·Ó Ù˘¯fiÓ Î·Ù·‚ÏËıÂ›. √ÌÔ›ˆ˜, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÂ
ÌÈ· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜, ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÂ-
ÙÔ¯ÒÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÓÔÌÈ·Î‹ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ
Î·È ÁÈ· ÙÈ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ ‰È·ÓÔÌ‹ ÌÂ-
Ú›ÛÌ·ÙÔ˜.

2. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÓÔÌÈÔ‡-
¯Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ıÂÚfi Ì¤ÚÈÛÌ· ‹ fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤-
¯Ô˘Ó ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ÃÔÚ‹ÁËÛË
¿ÏÏˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î‹˜ Ê‡ÛË˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤-
ÓË˜ ÙË˜ ·fiÏË„Ë˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ÙfiÎÔ˘ ‹ ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜,
Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ÛÂ Î¤Ú‰Ë ·fi ÔÚÈÛÌ¤ÓË ÂÙ·ÈÚÈÎ‹
‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, Î·Ù¿ Ù· ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi, ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ÔÌÔ›ˆ˜, ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, Ë ·fiÏË„Ë ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘ ÙfiÎÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó·
Á›ÓÂÈ ÌÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ, ÔÈ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜
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‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÁÈ· Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Î-
‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. ∆· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÚÔÓÔÌÈÔ‡-
¯Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
44·. ¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙË˜ ›‰È·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ¤Î‰ÔÛË˜
·Ú¤¯Ô˘Ó ›Û· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·. 

3. √È ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎ‰ÔıÔ‡Ó Î·È
ˆ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ÛÂ ÎÔÈÓ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Á›ÓÂ-
Ù·È Â›ÙÂ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Â›ÙÂ ÌÂ ¿ÛÎËÛË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘
ÌÂÙfi¯Ô˘. √È fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÚÔıÂÛÌ›Â˜ ÙË˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÔÚ›-
˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ∆Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜
·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô Ì¤ÙÔ¯Ô ·ÙÔÌÈÎ¿ ÌÂ ‰‹Ïˆ-
Û‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙË
Ï‹„Ë ÙË˜ ‰‹ÏˆÛË˜ ·˘Ù‹˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi
ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÛËÌÂ›Ô.

4. √È ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎ‰ÔıÔ‡Ó Î·È
¯ˆÚ›˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ‹ ÌÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ÂÚÈÔÚÈ˙fi-
ÌÂÓÔ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡.

5. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÓÔÌ›Ô˘ ·fi ÙËÓ
ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›·
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÂ È‰È·›ÙÂÚË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÚÔÓÔ-
ÌÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚÔÓfiÌÈÔ, ÌÂ
ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ (2/3) ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓÔ˘
ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. °È· ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜
·˘Ù‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ ·˘Ù‹Ó, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ·
‹ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙË˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·Ó·-
ÏfiÁˆ˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜. °È· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ÛÂ ÎÔÈÓ¤˜, ÙˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡-
¯ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› ˆ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÈÌÂ˜
Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3, ··ÈÙÂ›Ù·È, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·fi-
Ê·ÛË ÙˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘
Î·È ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ô˘
Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÎÔÈÓ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, Ë ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂ ÏÂÈÔ-
„ËÊ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ›ÙˆÓ (2/3) ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÎÔÈ-
ÓÔ‡ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. √È ÁÂÓÈÎ¤˜ ·˘Ù¤˜ Û˘ÓÂÏÂ‡ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, Ô˘ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ Î·È ÎÔÈÓ¤˜
ÌÂÙÔ¯¤˜, Â˘Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ··ÚÙ›· Î·È Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙Ô˘Ó
¤ÁÎ˘Ú· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29.»

3. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÚÔÛÙ›-
ıÂÓÙ·È Â‰¿ÊÈ· ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘,
ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏÂ˜ ÌÔÚÊ¤˜ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ,
fiˆ˜ È‰›ˆ˜: ·) ÙÔ ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ ÙË˜ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË˜, ·Ó ÔÈ
ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÏÔÈÔ‡˜
ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ‹ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤ÓÔ˘˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜, ‚) ÙËÓ ˘fi‰ÂÈÍË,
ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ÙÚ›ÙÔ˘ Ô˘ ı· ·Ô-
ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, Â¿Ó Ô Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÂÈı˘ÌÂ› ÙË ÌÂÙ·‚›‚·-
Û‹ ÙÔ˘˜. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›·,
ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›·, ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ë ÂÙ·È-
ÚÂ›· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ‹ ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ˘fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ∞Ó ·Ú¤ÏıÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹, Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË
ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Â›Ó·È ÂÏÂ‡ıÂÚË. √È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·-
‚›‚·ÛË ·‰‡Ó·ÙË. ªÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·-
Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Â›Ó·È ¿Î˘ÚÂ˜.» 

4. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 8 Î·È 9 ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«8. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ, ÛÙÈ˜ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, Â¿Ó Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·

·ÚÓËıÂ› Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ‰ÂÓ
‰›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Ì¤ÙÔ¯Ô ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË˜
·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÚÔıÂÛÌ›·˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È, ÌÂÙ¿ ·fi
·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ (3) ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ
˘Ô‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹˜, Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 49· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÙË˜ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 49· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙË˜
ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘.

9. ∆Ô fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ¤Î‰ÔÛË˜
ÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ‰·ÓÂ›Ô˘ ÌÂ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜, ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÈÌÂ˜ ‹
·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌÂ˜ ÔÌÔÏÔÁ›Â˜, ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙÈ˜ ÂÎ‰È‰fiÌÂÓÂ˜ ÔÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘¯fiÓ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌÒÓ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó
ÛÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ªÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ˜ ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ
Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ¿Î˘ÚÂ˜.»

ÕÚıÚÔ 6

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ÿ‰Ú˘ÛË
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÂ›ˆÛË ÎÂ-
Ê·Ï·›Ô˘».

2. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·-
ÓÙ·È, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«1. √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ‹ Ë Î·Ù¿ ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ
·ÚÌfi‰È· ∞Ú¯‹, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÌÂ ·fiÊ·Û‹
ÙÔ˘˜ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi
ÙË˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙÈÛıÂ› ÌÂ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ
Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÚËıÂ› ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜.

2. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈ-
Î‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞Ó¿-
Ù˘ÍË˜ ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ·ÚÌfi‰È· ∞Ú¯‹, Ô˘
ÂÏ¤Á¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘. °È· ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›-
ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ.
√ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, fiˆ˜ ‰È·-
ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Î¿ıÂ ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 11 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ófi-
ÌÔ˘, ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙË˜ ·ÚÌfi‰È·˜ ∞Ú¯‹˜. °È· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ó¤-
Ô˘ ÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ‰ËÌfiÛÈÔ
¤ÁÁÚ·ÊÔ.»

3. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2· Î·È 2‚ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«2·. ∞Ó ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‰ÂÓ ˘ÂÚ-
‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÎ·ÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ (3.000.000) Â˘-
ÚÒ, ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Û‡ÛÙ·ÛË˜
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È 2 ÙÔ˘
·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Î·Ù·¯ˆÚ›-
ÛÂÈ˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Ù˘ÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ
˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ¤Î‰ÔÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜
ÂÁÎÚÈÙÈÎ‹˜ ·fiÊ·ÛË˜. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹
ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÔÈ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘
8 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚ Î·È ÔÈ ·ıÏËÙÈÎ¤˜ ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜.

2‚. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÂ
ÌÂÙ·ÙÚÔ¤˜, Û˘Á¯ˆÓÂ‡ÛÂÈ˜ Î·È ‰È·Û¿ÛÂÈ˜, fiÔ˘ ··È-
ÙÂ›Ù·È ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∞Ú¯‹.»

4. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È
ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«3. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË˜ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘
ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ú¤ÂÈ, ÌÂ ÔÈÓ‹ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜, Ó·
ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÔfi ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜ ·˘Ù‹˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfi-
Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙË˜. 

39



4. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ì›· Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ
·Ô‰ÂÛÌÂ˘fiÌÂÓÔ ÌÂ ÙË ÌÂ›ˆÛË ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›-
·˜, ÌÂ ÔÈÓ‹ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜ ÙË˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜, ÂÎÙfi˜
Â¿Ó ÈÎ·ÓÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÙˆÓ ÔÔ›-
ˆÓ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7‚ ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÁÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ‹
ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÂÁÎÚÈÙÈÎ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ Ú¿-
ÍË˜ Î·È Â›Ó·È ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÂ˜ ‹, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›-
Ó·È ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÂ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ï¿‚Ô˘Ó Â·ÚÎÂ›˜ ·ÛÊ¿-
ÏÂÈÂ˜, Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ˘fi„ÈÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‹‰Ë Ï¿‚ÂÈ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ı·
·ÔÌÂ›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÌÂ›ˆÛË˜. √È ‰·-
ÓÂÈÛÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·
·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙË˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ
Î·Ù·‚ÔÏÒÓ ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· (30) ËÌÂÚÒÓ ·fi
ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ∂› ÙÔ˘ ‚·Û›ÌÔ˘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚ-
Ú‹ÛÂˆÓ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓÔÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›·˜,
ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ∂¿Ó ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·ÓÙÈÚ-
Ú‹ÛÂÈ˜ ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, ÂÎ‰›‰ÂÙ·È Ì›·
·fiÊ·ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ fiÏÂ˜. ∂¿Ó ÔÈ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó
fiÙÈ Ë ÌÂ›ˆÛË ı¤ÙÂÈ ÛÂ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙËÓ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ··È-
Ù‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Â·ÚÎÂ›˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈÂ˜,
ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô‰ÂÛÌÂ˘fi-
ÌÂÓˆÓ ÌÂ ÙË ÌÂ›ˆÛË ÔÛÒÓ ÌfiÓÔ ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ ÙË˜ ÂÍfi-
ÊÏËÛË˜ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, Â¿Ó Â›Ó·È ÏËÍÈÚfiıÂ-
ÛÌÂ˜ ‹ ÙË˜ ·ÚÔ¯‹˜ Â·ÚÎÒÓ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ. ∏ ·ÚÔ‡Û·
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È fiÙ·Ó Ë ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÔÏÈÎ‹ ‹ ÌÂÚÈÎ‹ ··ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ
·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Î·Ï˘Êı¤ÓÙÔ˜ Î·È ÌË Î·-
Ù·‚ÏËı¤ÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.»

ÕÚıÚÔ 7

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∫‹Ú˘ÍË
ÙË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜».

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4· ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«1. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ¿Î˘ÚË ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·-
ÛË ÌfiÓÔ Â¿Ó: ·) ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂˆÓ ·ã Î·È ‰ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2, ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 Î·È ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 8, ‚) Ô ÛÎÔfi˜ ÙË˜ Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌÔ˜ ‹ ·ÓÙ›ÎÂÈÙ·È
ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË Î·È Á) Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ È‰Ú˘Ù‹˜ ‹ fiÏÔÈ ÔÈ
È‰Ú˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ÈÎ·ÓfiÙËÙ· ÁÈ· ‰ÈÎ·ÈÔÚ·Í›· Î·Ù¿
ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ Û‡Ì‚·ÛË˜.»

3. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2· ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«2·. √È ÏfiÁÔÈ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ·ã Î·È ‚ã
ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ıÂÚ·Â‡ÔÓÙ·È Â¿Ó, Ì¤¯ÚÈ ÙË Û˘˙‹ÙË-
ÛË ÙË˜ ·ÁˆÁ‹˜, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÚÔÔÔÈËıÂ›, ÒÛÙÂ Ó·
ÌËÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ï¤ÔÓ Ô ÏfiÁÔ˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂ-
Ù·È ÛÙËÓ ·ÁˆÁ‹. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÂÎ‰ÈÎ¿˙ÂÈ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ·
Î‹Ú˘ÍË ÙË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·È-
ÚÂ›· Â‡ÏÔÁË ÚÔıÂÛÌ›·, fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ (3)
ÌËÓÒÓ, ÌÂ ÛÎÔfi Ó· ÏËÊıÂ› Ë ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÙÚÔÔÔ›Ë-
ÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ Ó· ˘Ô‚ÏËıÂ›
ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∞Ú¯‹, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4. ∏ ÚÔıÂ-
ÛÌ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ù·ıÂ› ÁÈ· ¤Ó· (1) ·ÎfiÌË Ì‹Ó·.
°È· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ·‚Â› ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó·
‰È·Ù¿ÍÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ·.»

4. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 6, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«6. ∏ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· Î‹Ú˘ÍË ÙË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ·ÛÎÂ›Ù·È
ÂÓÙfi˜ ‰ÈÂÙ›·˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÙÔ ªË-
ÙÚÒÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‚ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1, Ë ¿ÛÎËÛË
ÙË˜ ·ÁˆÁ‹˜ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi.»

ÕÚıÚÔ 8

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¶Ú¿ÍÂÈ˜
Î·È ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÂ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·».

2. √È ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ã Î·È ‚ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 7· ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«·. √È È‰Ú˘ÙÈÎ¤˜ Ú¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È
ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ÌÂ ÙËÓ ÂÁÎÚÈÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎË-
ÛË˜, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È.

‚. √È ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡,
ÌÂ ÙËÓ ÂÁÎÚÈÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ¢ÈÔ›ÎËÛË˜, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›-
Ù·È, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ó¤Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
ÎÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙÈ˜ ÁÂÓfiÌÂÓÂ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜.»

3. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7·,
Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È. 

4. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7·, ÚÔ-
ÛÙ›ıÂÙ·È Â‰¿ÊÈÔ, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«√È ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È
ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÂfiÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÌÂ ÙË ÏÔÁÈÛÙÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·-
ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘ÔÎ·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.»

5. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ˙ã Î·È Âã ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2 Î·È 3,
·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7·, ÔÈ ÊÚ¿ÛÂÈ˜: «ÓfiÌÈÌÔÈ ÂÎÚfi-
ÛˆÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘ÔÎ·Ù·-
ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜» ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂ ÙË ÊÚ¿ÛË: «ÌfiÓÈÌÔÈ ÂÎ-
ÚfiÛˆÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘Ô-
Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜».

6. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7·, Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È.

ÕÚıÚÔ 9

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7‚ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∆ÚfiÔ˜
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜».

2. ∆· Â‰¿ÊÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙË˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ ·ã
ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4, Ë
Î·Ù·¯ÒÚÈÛË Á›ÓÂÙ·È ·˘ıËÌÂÚfiÓ, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ë ·›ÙËÛË Î·-
Ù·¯ÒÚÈÛË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚‹˜ Î·È Ï‹ÚË˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Â-
ÚÈÂ¯fiÌÂÓfi ÙË˜ Î·È Ù· Û˘Ó˘Ô‚·ÏÏfiÌÂÓ· ‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁËÙÈÎ¿.
™Â Î¿ıÂ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË, Ë Î·Ù·¯ÒÚÈÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂ-
Ù·È ÂÓÙfi˜ ÌËÓfi˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›-
·˜ ÙˆÓ Î·Ù·¯ˆÚÈÛÙ¤ˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú-
Ìfi‰È· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ∞Ú¯‹ Î·È Â› ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜
ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÓÙfi˜ ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ (15) ËÌÂÚÒÓ.» 

3. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 10 Î·È 11 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚ ·ÓÙÈÎ·ı›-
ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«10. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ·ÔÎÙ¿ ÓÔÌÈÎ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ÌÂ ÙËÓ
Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ªËÙÚÒÔ ∞ÓÒÓ˘ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ
ÙË˜ È‰Ú˘ÙÈÎ‹˜ Ú¿ÍË˜ ÌÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, Ì·˙› ÌÂ ÙË ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ÙËÓ
¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È.

11. ∏ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÌÂ ÙËÓ
Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ªËÙÚÒÔ ∞ÓÒÓ˘ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ
ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿-
ÓÔ˘ Ì·˙› ÌÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ó¤Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡,
Î·È, fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È, ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Á-
ÎÚÈÛË ÙË˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜. ∆Ô Ó¤Ô ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
ÎÔ‡ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ ·fi ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔ˘
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‹ ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘.»
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ÕÚıÚÔ 10

∆Ô ¿ÚıÚÔ 7Á ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«ÕÚıÚÔ 7Á – ™ÙÔÈ¯Â›· ÂÓÙ‡ˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜

1. ∫¿ıÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ¤ÓÙ˘Ô ‹ ÌË, ÂÚÈÏ·Ì-
‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·Ú·ÁÁÂ-
Ï›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÈ˜ ÂÍ‹˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜:
·. ∆Ô ªËÙÚÒÔ ∞ÓÒÓ˘ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÁÁÚ·ÊÂ›
Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·. ‚. ∆ÔÓ ·ÚÈıÌfi ÌËÙÚÒÔ˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. Á. ∆Ë
ÓÔÌÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›·, ÙËÓ ¤‰Ú· Î·È,
ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË.

2. ∞Ó ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Á›-
ÓÂÙ·È ÌÓÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·-
Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ Î·Ï˘Êı¤Ó Î·È ÙÔ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ.

3. √È ‰È·‰ÈÎÙ˘·ÎÔ› ÙfiÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÈ˜ ÂÓ‰Â›ÍÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1. ∞Ó Á›ÓÂÙ·È
ÌÓÂ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2.»

ÕÚıÚÔ 11

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ
ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜».

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«1.∆Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·Ï‡ÙÂÙ·È,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ·fi ¤Ó·Ó ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È, Î·Ù¿ ÙË Û‡-
ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ. ™ÙË ‰Â‡-
ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË Û‡-
ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ›ÛÔ ÌÂ
ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘
·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘.»

3. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«6. ∆Ô ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÈˆıÂ› ¤Ú·
·fi ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2,
ÂÎÙfi˜ ·Ó Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙËÓ Ù·˘Ùfi-
¯ÚÔÓË ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ˆ˜ ÙÔ Î·ÙÒ-
Ù·ÙÔ fiÚÈÔ ‹ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂ
¿ÏÏË ÓÔÌÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹.»

ÕÚıÚÔ 12

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 8· – ∂ÁÁÚ·Ê‹ ÌÂ ¢ËÌfiÛÈ· ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ∫ÈÓËÙÒÓ
∞ÍÈÒÓ 

∏ ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛÊ‡ÁÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi
ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÎ‹ ‹ ÌÂÚÈÎ‹ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘,
Â›ÙÂ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Â›ÙÂ ÙÔ˘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·fi ·‡ÍËÛË ‹
ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÂÎ‰Ôı¤ÓÙÔ˜ ÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ‰·ÓÂ›Ô˘, Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ ÈÛ¯‡Ô˘ÛÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜
ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ.»

ÕÚıÚÔ 13

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8‚ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 8‚ - ªÂÙÔ¯ÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ – ªÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ-
¯ÒÓ

1. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ‹ ·ÓÒÓ˘-
ÌÂ˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi.

2. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¸ÏÔ-

Ô›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ 4, Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÎ‰ÒÛÂÈ Î·È Ó· ·Ú·‰Ò-
ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. √È Ù›ÙÏÔÈ ·˘ÙÔ›
ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·ÏÔ› ‹ ÔÏÏ·ÏÔ›. ∞Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ›
ÔÏÏ·ÏÔ› Ù›ÙÏÔÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË Î¿ıÂ ÌÂÙfi¯Ô˘, Ë ÂÙ·È-
ÚÂ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙÂ˜
Ù›ÙÏÔ˘˜ ÌÂ Ó¤Ô˘˜, Ô˘ ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi
ÌÂÙÔ¯ÒÓ.

3. ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2, Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎ‰Ò-
ÛÂÈ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. 

4. ∂¿Ó Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌË ÂÈÛËÁ-
Ì¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ·Ô-
ÎÏÂ›ÂÈ ‹ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙË˜ Ó· ÂÎ‰›‰ÂÈ ÌÂ-
ÙÔ¯ÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi
ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·fi‰ÂÈÍË˜ ÙË˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹˜ È‰ÈfiÙËÙ·˜,
ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÙÔ-
¯ÒÓ. ∂¿Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ÂÚÈ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈÎfi fiÚÔ, Î·-
ıÒ˜ Î·È ÛÂ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎ‰›-
‰ÔÓÙ·È ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ, Ë ·fi‰ÂÈÍË ÙË˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹˜ È‰ÈfiÙË-
Ù·˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È
Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6 ‹ ÙÔ˘˜ Ù˘¯fiÓ ÂÎ‰Ôı¤ÓÙÂ˜ ÚÔÛˆ-
ÚÈÓÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È, ·Ó ·Ú›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿ÁÎË, ÌÂ Ù· ¤ÁÁÚ·-
Ê· Ô˘ Î·Ù¤¯ÂÈ Ô Ì¤ÙÔ¯Ô˜.

5. √È ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÎÈÓËÙÒÓ Ú·Á-
Ì¿ÙˆÓ.

6. ∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Ë ÔÔ›· ¯ÚÔÓÔ-
ÏÔÁÂ›Ù·È Î·È ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ· Ì¤ÙÔ-
¯Ô Î·È ÙÔÓ ·ÔÎÙÒÓÙ· ‹ ÙÔ˘˜ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘˜ ·˘ÙÒÓ. ªÂ-
Ù¿ ·fi Î¿ıÂ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÂÎ‰›‰ÂÙ·È Ó¤Ô˜ Ù›ÙÏÔ˜ ‹ ÂÈÛË-
ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Â› ÙÔ˘ ˘¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ Ù›ÙÏÔ˘,
ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÎ‰ÔıÂ›, Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ÂÙ·È-
ÚÈÎ‹ ÂˆÓ˘Ì›· ‹ Ù· ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ì· ÌÂ ÙËÓ ¤‰Ú· Î·È ÙÈ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ÙËÓ ÂıÓÈÎfiÙË-
Ù· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÎÙÒÓÙÔ˜. ∆· ÛÙÔÈ¯Â›·
·˘Ù¿ Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÂÈ‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘
Â‰·Ê›Ô˘. ø˜ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ıÂˆÚÂ›Ù·È Ô
ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi.

7. ∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› ÛÂ ¿˘ÏË
ÌÔÚÊ‹ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ fiÔ˘
ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ
ÈÛ¯‡Ô˘ÛÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜. ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚ› ÔÓÔÌ·-
ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ô ÂÁÁÂÁÚ·ÌÌ¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙˆÓ ÎÈ-
ÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ ıÂˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÂÎ‰fiÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ˆ˜
Ì¤ÙÔ¯Ô˜.»

ÕÚıÚÔ 14 

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞ÔÙ›ÌË-
ÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ».

2. ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·-
ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘’ fi„ÈÓ Ë Ú·Á-
Ì·ÙÈÎ‹ Î·È ÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘ÙÒÓ Î·È Ù· Ù˘¯fiÓ ‚¿ÚË,
Î·ıÒ˜ Î·È: ·) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚ› ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ
Ù›ÙÏÔÈ ÎÙ‹ÛË˜, Ë ÂÌÔÚÈÎfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÚÔÔÙÈ-
Î¤˜ ·Ó¿Ù˘ÍË˜, ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÙÈÌ¤˜, ÔÈ
¿‰ÂÈÂ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÂ¯ÓÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ ¤ÎıÂ-
ÛË ÌË¯·ÓÈÎÔ‡, ‚) ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚ› ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÙ·-
ÊÔÚÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ Î·È Â›ÏˆÓ, Ë ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Î·È Ë ·Í›·
ÎÙ‹ÛË˜, Ô ‚·ıÌfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË˜, Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ Î·È
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ÂÌÔÚÂ˘ÛÈÌfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, Ë ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓË ÙÂ¯ÓÔÏÔÁÈÎ‹
··Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ÁÈ· ›‰È· ‹ ·ÚÂÌ-
ÊÂÚ‹ ¿ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›·.»

3. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜: 

«4. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ÌÔ-
ÚÂ›, ÌÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ›‰Ú˘ÛË˜
‹, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ
‰·¿ÓÂ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘Ú-
ÁÂ›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ‹ ÙË˜ ·ÚÌfi‰È·˜ ·Ú¯‹˜ ·fi ‰‡Ô ÔÚÎˆ-
ÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜-ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‹, Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ·fi ‰‡Ô
ÂÎÙÈÌËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ √ÚÎˆÙÒÓ ∂ÎÙÈÌËÙÒÓ. °È· ÙÔ˘˜
ÔÚÎˆÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜-ÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÔÚÎˆ-
ÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ-ÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÙË˜ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ì¤ÏË, ‰ÂÓ Ú¤-
ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÎˆÏ‡Ì·Ù· ‹ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ·, Ô˘ ı·
·¤ÎÏÂÈ·Ó ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ·fi Ù· Úfi-
Ûˆ· ·˘Ù¿, Ô‡ÙÂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·-
Ï¿‚ÂÈ ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘-
Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÂÊ·Ú-
Ìfi˙Ô˘Ó, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜
Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ¤ÎıÂÛË˜, ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2.»

ÕÚıÚÔ 15

ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 9· ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«ÕÚıÚÔ 9· – ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌË ·ÔÙ›ÌËÛË˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈ-

ÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ
1. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9

fiÙ·Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›-
Ô˘, ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ Â›‰Ô˜ Â›Ó·È ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›-
Â˜ ‹ Ì¤Û· ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ÛËÌÂ›ˆÓ
18 Î·È 19 ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ÙË˜ √‰ËÁ›·˜
2004/39/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 21Ë˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2004, ÁÈ· ÙÈ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯ÚËÌ·-
ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ (∂∂ L 321 ÙË˜ 31.12.2003), ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯·, ÌÂ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ fiÚÔ˘˜: 

·) √È ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ‹ Ù· Ì¤Û· ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ·ÔÙÈÌÔ‡-
ÓÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË ÛÙ·ıÌÈÛÌ¤ÓË ÙÈÌ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ‰È·Ú·ÁÌ¿ÙÂ˘ÛË˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ
ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜.

‚) ŸÙ·Ó Ë ÙÈÌ‹ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ ¤¯ÂÈ
ÂËÚÂ·ÛıÂ› ·fi ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ˘-
ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›Ë-
ÛË˜ ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, fiˆ˜ ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
Ô˘ Ë ·ÁÔÚ¿ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ ‹ Ì¤ÛˆÓ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔ-
Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ·‡ÛÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ·, Ë ·Í›· Ú¤ÂÈ Ó·
·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. °È· ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·ÓˆÙ¤-
Úˆ ·Í›·˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÔÙ›ÌËÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9. √
Ì¤ÙÔ¯Ô˜ Ô˘ ÂÈÛ¤ÊÂÚÂ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ-
¯Â›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂÈÏ¤ÔÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿, ‰È·ÊoÚÂÙÈÎ¿ ıÂˆÚÂ›Ù·È
fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·ÏÂ ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘.

2. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9,
fiÙ·Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂ-
Ê·Ï·›Ô˘, ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ Â›‰Ô˜ Â›Ó·È Â-
ÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ·fi ÙÈ˜ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ‹
Ù· Ì¤Û· ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1, Ù· ÔÔ›·
¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ·ÔÙ›ÌËÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ
Â‡ÏÔÁË ·Í›· ÙÔ˘˜ ·fi ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓÔ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ

ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·, Î·È ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÚÔ¸Ô-
ı¤ÛÂÈ˜:

·) Ë Â‡ÏÔÁË ·Í›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›-
ˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÂ› ÁÈ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔËÁÂ›-
Ù·È ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¤ÍÈ (6) ÌËÓÒÓ ÙË˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜,

‚) Ë ·ÔÙ›ÌËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜
ÁÂÓÈÎ¿ ·Ô‰ÂÎÙÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜ Î·È ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÔÙ›ÌËÛË˜
Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·-
ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ÂÈÛÊ¤ÚÔÓÙ·È,

Á) fiÙ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó¤Â˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÌÂÙ·‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ Â‡ÏÔÁË ·Í›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Â-
ÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜, Ë ·Í›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÚÔ-
Û·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÌÂ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. °È· ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜ ·Í›·˜ Á›ÓÂÙ·È
·ÔÙ›ÌËÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9. ∞Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ë ·Ó·-
ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·˘Ù‹, ¤Ó·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ Î·-
Ù¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙÂ ÙÔÈ˜ ÂÎ·Ùfi
(5%) ÙÔ˘ Î·Ï˘Êı¤ÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·Ù¿
ÙËÓ ËÌ¤Ú· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË
ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÔÙ›ÌËÛË Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9. √È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô-
‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔ-
Ô›ËÛË˜ ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ Â›‰Ô˜, ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ fiÙÈ, Î·Ù¿
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó
Ó· Î·Ù¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎ¿ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙÂ ÙÔÈ˜
ÂÎ·Ùfi (5%) ÙÔ˘ Î·Ï˘Êı¤ÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜,
fiˆ˜ ·˘Ùfi Â›¯Â ‰È·ÌÔÚÊˆıÂ› Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌ¤Ú· Ô˘ ÂÏ‹-
ÊıË Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. √ Ì¤ÙÔ¯Ô˜
Ô˘ ÂÈÛ¤ÊÂÚÂ Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Â›Ó·È
˘Ô¯ÚÂˆÌ¤ÓÔ˜ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÂÈ-
Ï¤ÔÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ
‰ÂÓ Î·Ù¤‚·ÏÂ ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘.

3. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9
fiÙ·Ó, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂ-
Ê·Ï·›Ô˘, ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ Â›‰Ô˜ Â›Ó·È Â-
ÚÈÔ˘ÛÈ·Î¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ·fi ÙÈ˜ ÎÈÓËÙ¤˜ ·Í›Â˜ ‹
Ù· Ì¤Û· ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1, Ë Â‡ÏÔÁË
·Í›· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÎ‡ÙÂÈ, ÁÈ· Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿, ·fi
ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ·˘ÙÔ› ·ÔÙ¤-
ÏÂÛ·Ó ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÂÏ¤Á¯Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ Ô‰ËÁ›·
2006/43/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 17Ë˜ ª·˝Ô˘ 2006, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎÔ‡˜
ÂÏ¤Á¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·-
ÛÌÒÓ (∂∂ L 157 ÙË˜ 9.6.2006). ∂¿Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó¤Â˜ Â-
ÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÔ˘Ó ·ÈÛıËÙ¿ ÙËÓ Â‡-
ÏÔÁË ·Í›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Î·Ù¿
ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜,
ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ Áã ÙË˜ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘ 2.

4. ŸÙ·Ó, Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ú·Á-
Ì·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ Â›‰Ô˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ›ÌËÛË Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ ·Ó·Ê¤-
ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, Î·È ÂÓÙfi˜ ÌË-
Ófi˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ÂÈÛÊÔ-
Ú¿˜ ÛÂ Â›‰Ô˜, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È, Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7‚, ‰‹ÏˆÛË
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 

·) ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ Â›‰Ô˜,
‚) ÙËÓ ·Í›· ÙË˜, ÙËÓ ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË ÙË˜ ·ÔÙ›ÌËÛË˜ ·˘Ù‹˜

Î·È, ÂÊfiÛÔÓ ··ÈÙÂ›Ù·È, ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ·ÔÙ›ÌËÛË˜,
Á) ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ·Í›· Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â›
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ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ·Í›· Î·È, ÂÓ-
‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜, ÛÙÔ ÚfiÛıÂÙÔ ÔÛfi Ô˘ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È Â›
ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎ‰ÔıÔ‡Ó ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÂÓ
ÏfiÁˆ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Î·È

‰) ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó Ó¤Â˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ fiÛÔÓ
·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ·ÔÙ›ÌËÛË.

5. ŸÙ·Ó ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ÌÂ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ Â›‰Ô˜, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ›ÌËÛË
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7‚
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, Î·Ù¿ ÙËÓ
ÔÔ›· ÂÏ‹ÊıË Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
Î·È ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜
¿ÚıÚÔ˘, ÚÔÙÔ‡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÂ› Ë ÂÈÛÊÔÚ¿. ™ÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ë ‰‹ÏˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜
¿ÚıÚÔ˘ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙÚ¤-
ÍÂÈ Ó¤Â˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙË˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ
·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË˜.»

ÕÚıÚÔ 16

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 10 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ªÂÙ·ÁÂ-
Ó¤ÛÙÂÚË ·fiÎÙËÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡».

2. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÚÔÛÙ›-
ıÂÙ·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Â‰¿ÊÈÔ:

«°È· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿-
ÓÔÓÙ·È ˘’ fi„ÈÓ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜
Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ.»

3. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«2. √È ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÁÎ˘-
Ú·, ·Ó ÚÔËÁËıÂ› ¤ÁÎÚÈÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È
·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·È-
Ú›·, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9. ∏ ¤ÎıÂÛË
·ÔÙ›ÌËÛË˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙË-
Ù·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚. ∂Ó ÚÔÎÂÈÌ¤Óˆ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·Ó·-
ÏfiÁˆ˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9·.»

4. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«4. ∏ ··ÁfiÚÂ˘ÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ fiÙ·Ó
ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ
ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÁÈ· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ·fiÊ·ÛË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎ‹˜ ‹ ‰ÈÎ·-
ÛÙÈÎ‹˜ ·Ú¯‹˜ ‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÂÔÙÂ‡Ô-
ÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ·Ú¯¤˜ ·˘Ù¤˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.»

5. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«5. ∆ËÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈ-
Î·ÏÂÛıÂ› fiÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ. ∂›ÎÏËÛË ÙË˜
·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ‹ ÌÂÙ¿ ·Ú¤ÏÂ˘ÛË ‰ÈÂÙ›·˜
·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙÔ ÔÔ›Ô
·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÌ›-
ÙÔ˘Ó ÛÙÔ Â‰›Ô ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1.»

ÕÚıÚÔ 17

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 11 - ¶ÚÔıÂÛÌ›Â˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜
ÙË˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

1. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ·fi ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜
·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡-
Ù·È Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË, ÌÂ ı¤Ì· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿-

Ù·ÍË˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‹ ÌË ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡
ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. 

2. ™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‹ ÌË ·˘ÙÔ‡ Î·Ù¿ ÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÚÔ-
ıÂÛÌ›·˜ ÂÓfi˜ (1) ÌËÓfi˜ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Î·-
Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜. ¶ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·Ù·‚Ô-
Ï‹˜ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Â¿Ó Ë ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È
ÌÂ Ó¤Â˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜.

3. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›-
Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ¤Ï·‚Â ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ·fiÊ·-
ÛË Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ (15)
ËÌÂÚÒÓ Ô‡ÙÂ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (4) ÌËÓÒÓ ·fi
ÙËÓ ËÌ¤Ú· Ô˘ ÂÏ‹ÊıË Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹.

4. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›-
Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ·Ó¿ÏÔÁË ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡
ÂÚ› ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, Ë ÚÔıÂÛÌ›·
Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ 3 ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ËÌ¤Ú· Ï‹„Ë˜ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ·fi-
Ê·ÛË˜ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ·Ú·Ù·ıÂ› ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ¤Ó·Ó
(1) Ì‹Ó·. ∏ ÌËÓÈ·›· ·˘Ù‹ ÚÔıÂÛÌ›· ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ.

5. ∂ÓÙfi˜ Â›ÎÔÛÈ (20) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ ÚÔıÂ-
ÛÌ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1 Î·È 2 Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È
Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ‹ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È·
·Ú¯‹ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ÌË ÂÌÚfiıÂÛÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹
ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÌÂ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ÙÔ ÎÂÊ¿-
Ï·ÈÔ ÛÙÔ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÔÛfi Î·È ÌÂ ÙÚÔÔÔ›ËÛË
ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÂÊfiÛÔÓ Ë ·‡ÍËÛË Â›¯Â Á›ÓÂÈ, ÌÂ ÙÔÓ
ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÔÔ›-
·˜ ¤ÏËÍÂ Ë ÚÔıÂÛÌ›· Î·Ù·‚ÔÏ‹˜. ∏ ·Ú¿‚·ÛË ÙË˜ ˘Ô-
¯Ú¤ˆÛË˜ ·˘Ù‹˜ ÙÈÌˆÚÂ›Ù·È ÌÂ ÙÈ˜ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 58·
ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 7‚.

6. ∏ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂÙÚËÙÒÓ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡
ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‹ Ù˘¯fiÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÔ‡, Î·ıÒ˜
Î·È ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ˜ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÌÂ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈÎ‹
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ ÌÂ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘-
Ì· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·-
ÍË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10, Ë ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÛÂ ÏÔÁ·ÚÈ·-
ÛÌfi ‰ÂÓ Â¿ÁÂÙ·È ·Î˘ÚfiÙËÙ·, Â¿Ó ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ
Û¯ÂÙÈÎfi ÔÛfi ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È fiÙÈ Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤-
ÚˆÓ ÛÂ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‹ fiÙÈ ‰··Ó‹ıËÎÂ ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. °È· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û¯ÂÙÈÎ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Ú·ÎÙÈ-
Îfi ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜
Î·Ù·‚ÔÏ‹˜. ∆· Â‰¿ÊÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÌÂ ÌÂÙÔ¯¤˜
ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.»

ÕÚıÚÔ 18

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ªÂÚÈÎ‹
Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘».

2. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
12 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ªÂÚÈÎ‹ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ-
ÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ Â›‰Ô˜, Î·ıÒ˜ Î·È Â›
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ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.»
3. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ·ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12

·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 
«·) √ ¯ÚfiÓÔ˜, Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ·Í›· ÌÂÙÔ¯‹˜ ÌÔÚÂ›

Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓË, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›
Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· ¤ÓÙÂ (5) ¤ÙË.» 

ÕÚıÚÔ 19

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞‡ÍËÛË
ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ – ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌËÛË˜ – ·-
ÚÔ¯‹ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·fiÎÙËÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ».

2. ∆· ÂfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Â‰¿ÊÈ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È. 

3. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 6 ¤ˆ˜ Î·È 9 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ·ÓÙÈÎ·ı›-
ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 9 ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔÈ 10 ¤ˆ˜ Î·È 14, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«6. ∏ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ·‡ÍËÛË ÎÂ-
Ê·Ï·›Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 29 Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31, ÌÔÚÂ› Ó·
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ
·˘Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛË˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ Î·È ÁÈ·
ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÛÂ ÂÚ›-
ÙˆÛË ¤Î‰ÔÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·fiÏË„Ë˜ ÙfiÎÔ˘,
ÂÓÙfi˜ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÂÚ‚Â› ÙÔ ¤Ó· (1)
¤ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ë ÚÔıÂÛÌ›· Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙË Ï‹„Ë ÙË˜
·fiÊ·ÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Î·-
ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ Î·È ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ
‹ Ô ÙÚfiÔ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË.

7. ™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÂ Â›‰Ô˜ ‹ ¤Î‰ÔÛË
ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ ÌÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÌÂÙÔ¯¤˜,
·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ó¤Ô ÎÂ-
Ê¿Ï·ÈÔ ‹ ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÈ·Îfi ‰¿ÓÂÈÔ, ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·Ù¿
ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜
ÛÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi
ÌÔÚÂ› Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌËÛË˜ Î·È ÛÂ Â-
ÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·‡ÍËÛË˜ ÌÂ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ Â›‰Ô˜ ‹ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔ-
ÏÔÁÈÒÓ ÌÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÌÂÙÔ¯¤˜. ∆Ô Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Â›ÛË˜ Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·
¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÎ‰ÒÛÂÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ,
ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· „‹ÊÔ˘ ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ·
Î¤Ú‰Ë ‹ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜ Â›Ó·È
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂ-
Ê·Ï·›Ô˘ ÌÂ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÈ·˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·˘-
Ù¤˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ·-
Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÌfiÓÔ
ÌÂÙ¿ ÙË ÌË ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜
ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜.

8. ∆Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÚÔıÂ-
ÛÌ›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· fiÚÈÛÂ ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ ·Ô-
Ê¿ÛÈÛÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹, ÌÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·-
ÍË Ù‹ÚËÛË˜ ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘,
fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 11, ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfi-
ÙÂÚË ÙˆÓ ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ (15) ËÌÂÚÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ·
ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ
ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹„Ë ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ‰È¿ıÂÛË˜ ÙˆÓ
Ó¤ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘
ÙÚ›ÙÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 7 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿Ú-
ıÚÔ˘, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜

ÏÔÈÔ‡˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È, ÔÌÔ›ˆ˜, ·fi ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹
‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ‰¤Î· (10) ËÌÂÚÒÓ Î·È
·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÔÌ¤ÓË ÙË˜ ËÌ¤Ú·˜, Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ï‹-
ÁÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ
ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ-
ıÂÛÌÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊıÂ›,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·Ú·¿Óˆ, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÂÏÂ‡ıÂÚ· ÛÂ ÙÈÌ‹ fi¯È Î·ÙÒÙÂÚË
ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ Ô˘ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ. ™Â
ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘
·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·Ú¤-
ÏÂÈ„Â Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·È-
ÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜, ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ‹ ÙËÓ Ù˘¯fiÓ
·Ú¿Ù·Û‹ ÙË˜, ÔÚ›˙ÂÈ ÌÂ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì-
‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ¯ÚÔÓÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È
·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11. 

9. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜
ÚÔÙ›ÌËÛË˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÓËÌÔÓÂ‡ÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ Î·È
Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ì¤Û· ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎËıÂ› ·˘Ùfi ÙÔ
‰ÈÎ·›ˆÌ·, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ÌÂ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÙÔ
ÙÂ‡¯Ô˜ ·ÓÒÓ˘ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤-
ÓË˜ Â˘ı‡ÓË˜ ÙË˜ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙË˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜. ™ÙÔ Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Â˘Ú‡ÙÂÚË ‰ËÌÔÛÈfiÙË-
Ù·. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6, Ë ÚfiÛÎÏËÛË
Î·È Ë ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·È-
ÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜, Î·Ù¿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·-
Ú·ÏÂÈÊıÔ‡Ó, ÂÊfiÛÔÓ ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó
Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂ-
Ê·Ï·›Ô˘ Î·È ¤Ï·‚·Ó ÁÓÒÛË ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ Ù¿¯ıËÎÂ
ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ‹ ‰‹ÏˆÛ·Ó
ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ¿ÛÎËÛË ‹ ÌË ÙÔ˘
‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜. ∏ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙË˜ ÚfiÛÎÏËÛË˜
ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› ÌÂ Û˘ÛÙËÌ¤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ «Â›
·Ô‰Â›ÍÂÈ», ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ÛÙÔ
Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜.

10. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿-
ÓÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 3 Î·È 4
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 Î·È ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31,
ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÂ› ‹ Ó· Î·Ù·ÚÁËıÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔ-
Ù›ÌËÛË˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 7. °È· Ó· ÏËÊıÂ› Ë ·fiÊ·ÛË
·˘Ù‹, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ
ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÁÚ·Ù‹ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·-
Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ‹ ÙËÓ
Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›·
‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë ÙÈÌ‹ Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË
ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 7‚. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔ-
Ù›ÌËÛË˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘,
fiÙ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÈÛÙˆÙÈÎ¿ È‰Ú‡Ì·-
Ù· ‹ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘
¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È Ù›ÙÏÔ˘˜ ÚÔ˜ Ê‡Ï·ÍË, ÁÈ·
Ó· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·-
Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7. ∂›ÛË˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ‰È-
Î·›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌËÛË˜, fiÙ·Ó Ë ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔ-
fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ .‰. 30/1988 (º∂∫ 13 ∞ã).

11. ∆Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ·˘ÍËıÂ›, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÌÂ ÂÈ-
ÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÌÂ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ Â›‰Ô˜.
™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ Ô˘ ·Ô-
Ê·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË, Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ÂÈ-
ÛÊ¤ÚÔ˘Ó Â›‰Ô˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÌÂ ÂÈ-
ÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿, ‰ÂÓ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÎ·È-
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ÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜, ·Ó Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔ-
ÚÒÓ ÛÂ Â›‰Ô˜, ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ ÙË Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ·‡ÍËÛË Â›Ó·È
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ›‰È· ÌÂ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ
ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ô˘ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÈ˜ ÂÈ-
ÛÊÔÚ¤˜ ·˘Ù¤˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·‡ÍËÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘ ÌÂ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÂ
Â›‰Ô˜, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÂ Â›‰Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ô-
ÙÈÌËıÂ› Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ¿ÚıÚ· 9 Î·È 9· ÚÈÓ ·fi ÙË Ï‹„Ë
ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ·fiÊ·ÛË˜.

12. ∞Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ,
Î¿ıÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÚÔ-
‚Ï¤ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·‡-
ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË
ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ‹ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÈ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜. ¢ÂÓ
ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ı›ÁÔÓÙ·È Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ·˘Ù¿, È‰›ˆ˜ Â¿Ó Ë
·‡ÍËÛË Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó¤Â˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Ó¤Â˜
ÌÂÙÔ¯¤˜, Ô˘ ı· ÂÎ‰ÔıÔ‡Ó ·Ó¿ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù·
›‰È· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ·Ï·È¤˜, ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ‰Â
ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙË˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÛÂ ·ÚÈıÌfi
·Ó¿ÏÔÁÔ ÌÂ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‹‰Ë Î·Ù¤¯Ô˘Ó, ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ
ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙË˜ Î¿ıÂ Î·ÙË-
ÁÔÚ›·˜. ∏ ¤ÁÎÚÈÛË ·Ú¤¯ÂÙ·È ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ
ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ı›ÁÂÙ·È Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÂ È‰È·›ÙÂÚË
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÌÂ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ··ÚÙ›·˜ Î·È ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜
Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
29 Î·È 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31. °È· ÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙË˜ È‰È·›ÙÂÚË˜
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ ·˘Ù‹, ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÏËÚÔ-
ÊÔÚÈÒÓ, ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ï‹„Ë˜ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ, ÙËÓ „ËÊÔÊÔ-
Ú›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂÒÓ ÙË˜, ÂÊ·Ú-
Ìfi˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈÎ‹
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ.

13. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, Ô˘ Ï·Ì‚¿-
ÓÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 3 Î·È 4
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 Î·È ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31,
ÌÔÚÂ› Ó· ıÂÛÈÛıÂ› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ıÂÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙ·
Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ·˘Ù‹Ó ÂÙ·È-
ÚÂÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
42Â, ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔ·›ÚÂÛË˜ (option) ·fi-
ÎÙËÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ·˘Ù‹˜,
ÂÚ›ÏË„Ë ÙË˜ ÔÔ›·˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰Ë-
ÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚. ø˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÔÚÈÛıÔ‡Ó Î·È ÚfiÛˆ· Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ˘Ë-
ÚÂÛ›Â˜ ÛÂ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË. ∏ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ-
¯ÒÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‰ÂÓ
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ, Û˘ÓÔÏÈÎ¿, ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ
(1/10) ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜. ∏
·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ Â¿Ó ÁÈ·
ÙËÓ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔ·›ÚÂÛË˜ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·
ı· ÚÔ‚Â› ÛÂ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÙË˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‹ Â¿Ó
ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ‹ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16. 

™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·ÚÈıÌfi ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘
ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ‹ Ó· ÂÎ‰ÔıÔ‡Ó, Â¿Ó ÔÈ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯ÔÈ
·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ‰ÈÎ·›ˆÌ·, ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ ‰È¿ıÂÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙÔ˘˜
‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘˜ ‹ ÙÈ˜ Î·ÙËÁÔÚ›Â˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÙÈÌ‹˜ ·fiÎÙËÛË˜, ÌÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, ÙË

‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Î·ıÒ˜ Î·È Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ Û˘Ó·-
Ê‹ fiÚÔ. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô Î·ıÔÚÈ-
ÛÌfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯ˆÓ ‹ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ, Ô ÙÚfiÔ˜
¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ˜ fiÚÔ˜
ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È¿ıÂÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. 

∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÎ‰›‰ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ¿ÛÎËÛ·Ó
ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎ¿ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ·fiÎÙËÛË˜
ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È, ·Ó¿ ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·Îfi ÙÚ›ÌËÓÔ Î·Ù’ ·ÓÒÙ·ÙÔ
fiÚÈÔ, ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎ‰ÔıÂ› ‹ ÂÎ-
‰›‰ÂÈ Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÈÎ·ÈÔ‡-
¯Ô˘˜, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜
Î·È ÈÛÙÔÔÈÂ› ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∏ ·fiÊ·ÛË
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·Ù·‚Ô-
Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜ ·‡ÍËÛË˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·Ó¿ ËÌÂÚÔ-
ÏÔÁÈ·Îfi ÙÚ›ÌËÓÔ, Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÙˆÓ ÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ
¿ÚıÚÔ 11. √È ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ÂÓ
ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 7 ¤ˆ˜ 11 ÙÔ˘ ·-
ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘. 

TÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘-
Ù·›Ô Ì‹Ó· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜, ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ¤Ï·-
‚·Ó ¯ÒÚ· ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Î·Ù¿ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÚÈ˙fi-
ÌÂÓ·, Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ, ÌÂ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘
Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚ› ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÚÔ‚Ï¤-
ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, fiˆ˜ ÚÔ¤Î˘„Â ÌÂÙ¿ ÙÈ˜
·Ú·¿Óˆ ·˘Í‹ÛÂÈ˜, ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfi-
ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚. 

14. ∏ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, ÌÂ ·fiÊ·Û‹ ÙË˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿-
ÓÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 3 Î·È 4
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 Î·È ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31 Î·È
˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 7‚, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙÂ› ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡-
ÏÈÔ Ó· ıÂÛ›˙ÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ıÂÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÓ‰Â¯Ô-
Ì¤Óˆ˜ ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ fiÏÂ˜ ÙÈ˜
¿ÏÏÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜. 

∏ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ¤ÓÙÂ (5) ¤ÙË, ÂÎÙfi˜
·Ó Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÔÚ›ÛÂÈ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÈÛ¯‡-
Ô˜ ·˘Ù‹˜ Î·È Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·fi ÙÈ˜ ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜
¿ÚıÚÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ï·Ì‚¿-
ÓÂÙ·È ˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Î·È ÌÂ ÙÔ˘˜ Â-
ÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 13 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘.»

ÕÚıÚÔ 20

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¢˘Ó·-
ÙfiÙËÙ· ÌÂÚÈÎ‹˜ Î¿Ï˘„Ë˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘».

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13· ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«2. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÚÈÎ‹˜ Î¿Ï˘„Ë˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÙÔ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ, ÌÂ ÙËÓ
·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 11, ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚ›
ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi
ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, fiˆ˜ ÚÔ¤Î˘„Â ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÚÈÎ‹ Î¿Ï˘-
„Ë.»

ÕÚıÚÔ 21

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
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«ÕÚıÚÔ 16 – ÿ‰ÈÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜
1. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙË˜ ·Ú¯‹˜ ÙË˜ ›ÛË˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË˜

ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ı¤ÛË Î·È ÙˆÓ ‰È·-
Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ Ó. 3340/2005 (º∂∫ 112 ∞ã), fiˆ˜ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ
ÈÛ¯‡ÂÈ, Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ›, Ë ›‰È· ‹ ÌÂ ÚfiÛˆÔ ÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÓÂÚÁÂ› ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜, Ó·
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÎ¤˜ ÙË˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ÌfiÓÔ fiÌˆ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤-
ÁÎÚÈÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, Ë ÔÔ›· ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜
fiÚÔ˘˜ Î·È ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·Ô-
ÎÙ‹ÛÂˆÓ Î·È, È‰›ˆ˜, ÙÔÓ ·ÓÒÙ·ÙÔ ·ÚÈıÌfi ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ Â›-
Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó, ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·
¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ
ÙÔ˘˜ Â›ÎÔÛÈ Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ (24) Ì‹ÓÂ˜ Î·È, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·fi-
ÎÙËÛË˜ ·fi Â·¯ı‹ ·ÈÙ›·, Ù· Î·ÙÒÙ·Ù· Î·È ·ÓÒÙ·Ù· fiÚÈ·
ÙË˜ ·Í›·˜ ·fiÎÙËÛË˜.

2. √È ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Á›-
ÓÔÓÙ·È ÌÂ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘, ÌÂ ÙÈ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜:

·) Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó,
Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›¯Â
·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·È ‰È·ÙËÚÂ›, Î·È
ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·¤ÎÙËÛÂ ÚfiÛˆÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÓÂÚÁÔ‡ÛÂ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·-
ÙÔ (1/10) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘,

‚) Ë ·fiÎÙËÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ
ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ë
ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·È ‰È·ÙËÚÂ›, Î·È ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·¤-
ÎÙËÛÂ ÚfiÛˆÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÂÚÁÔ‡ÛÂ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·Ï-
Ï¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó·
¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÂ
ÔÛfi Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 44·,

Á) Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘
¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏËıÂ› Ï‹Úˆ˜.

3. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ·ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Â-
Ù·È ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙÒÓÙ·È Â›ÙÂ ·fi
ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Â›ÙÂ ·fi ÚfiÛˆÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÂÚÁÂ›
ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜ ÌÂ ÛÎÔfi Ó·
‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‹ ÛÙÔ ÚÔÛˆ-
ÈÎfi ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË˜ ÌÂ ·˘Ù‹ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42Â. ∏ ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜
·Ó·ÙÚÂÙÈÎ‹˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ‰Ò‰ÂÎ· (12) ÌËÓÒÓ ·fi ÙÔ
¯ÚfiÓÔ ·fiÎÙËÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô
ÙË˜ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5
ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘.

4. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 1 Î·È 2 ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È: 
·) ÛÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÛÂ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·fiÊ·-

ÛË˜ ÁÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‹ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜
ÌÂÙÔ¯ÒÓ,

‚) ÛÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi Î·ıÔÏÈÎ‹
ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÂÚÈÔ˘Û›·˜,

Á) ÛÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÍÔÊÏ‹ıËÎ·Ó Ï‹Úˆ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó
·ÔÎÙËıÂ› ·fi ¯·ÚÈÛÙÈÎ‹ ·ÈÙ›· ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËıÂ› ·fi
ÙÚ¿Â˙Â˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ˆ˜ ÚÔ-
Ì‹ıÂÈ· ÁÈ· ·ÁÔÚ¿,

‰) ÛÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ‚¿ÛË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË
Ô˘ ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, Î˘-
Ú›ˆ˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 75, ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ‹
ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÛÙÔ
ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ‹ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ

ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂ
ÛÎÔfi ÙËÓ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi
·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÈÌÔ ÔÌÔÏÔÁÈ·Îfi ‰¿ÓÂÈÔ,

Â) ÛÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÍÔÊÏ‹ıËÎ·Ó Ï‹Úˆ˜ Î·È ·ÔÎÙ‹-
ıËÎ·Ó ÌÂ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi Ì¤Ûˆ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛË˜
Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÁÈ· ÙËÓ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ·Í›ˆÛË˜ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ Î˘Ú›Ô˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ.

√È ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜ Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜, Û˘ÌÂÚÈ-
Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È 2, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó
ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÂ ÔÛfi
Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 44·.

5. √È ÌÂÙÔ¯¤˜, Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‚ã
¤ˆ˜ Âã, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4, Ú¤ÂÈ Ó·
ÌÂÙ·‚È‚·ÛıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÚÈÒÓ (3) ÂÙÒÓ ÙÔ ·Ú-
ÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜ ·fiÎÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ë
ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ-
Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› Ó· ¤¯ÂÈ ·Ô-
ÎÙ‹ÛÂÈ ·fi ÚfiÛˆÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÂÚÁÂ› ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘
·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ
(1/10) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

6. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›·
Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È. ∏ ·Î‡Úˆ-
ÛË ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÓÙ›-
ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛfi, ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ô˘
Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È 2 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 29 Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31. ™Â ÂÚ›-
ÙˆÛË ·Ú¿‚·ÛË˜ ÙË˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË˜ ·˘Ù‹˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È
·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 51 ÛÂ Î¿ıÂ ˘·›ÙÈÔ
Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Úfi-
ÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (30.000) Â˘ÚÒ, ÌÂ ÂÊ·Ú-
ÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 63‰. ∏ ÌÂÙ·‚›-
‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ
Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜.

7. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ Ú¤ÂÈ Ó·
ÌÂÙ·‚È‚·ÛıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ
¯ÚfiÓÔ ·fiÎÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚È‚·ÛıÔ‡Ó ÛÙËÓ
ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È, ÌÂ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6. ™Â ÂÚ›-
ÙˆÛË ·Ú¿‚·ÛË˜ ÙË˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË˜ ·˘Ù‹˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È
ÛÂ Î¿ıÂ ˘·›ÙÈÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÚfiÛÙÈÌÔ ‡„Ô˘˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (30.000) Â˘-
ÚÒ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6.

8. ∏ Î·ÙÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· È‰›ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Â›ÙÂ ¿ÌÂ-
Û· ·fi ÙËÓ ›‰È· Â›ÙÂ Ì¤Ûˆ ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ÂÓÂÚÁÂ› ÛÙÔ
fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜, ÂÈÊ¤ÚÂÈ ÙËÓ ·Ó·-
ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜
·˘Ù¤˜ Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÈ‰ÈÎfiÙÂÚ· Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: 

·) ∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ·Ú¿ÛÙ·ÛË˜ ÛÙË ÁÂ-
ÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Î·È „‹ÊÔ˘. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔ-
Á›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ··ÚÙ›·˜.

‚) ∆· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜
ÚoÛ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ.

Á) ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·‡ÍËÛË˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔ-
Ù›ÌËÛË˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È
Î·È ÚÔÛ·˘Í¿ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ,
ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ·Ô-
Ê·Û›ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜, ÔÏÈÎ¿ ‹ ÌÂÚÈÎ¿,
ÛÂ ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜. ∞Ó Ë ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜
Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ
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·‡ÍËÛË ·˘Ù‹.
‰) ∞Ó ÔÈ ›‰ÈÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi

ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·˘Ùfi ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
·fi ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤Ô˘˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·ÓfiÓÂ˜, Ë ÂÙ·È-
ÚÂ›· ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚÂ›, ÁÈ· fiÛÔ ¯ÚÔ-
ÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜, ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi
ÈÛfiÔÛÔ ÌÂ ÙËÓ ·Í›· ÎÙ‹ÛË˜ ÙÔ˘˜. ∆Ô ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë ÙË˜ ÎÏÂÈfiÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜,
·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ·Ê·ÈÚÂıÂ› ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ Û¯Ë-
Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È
Ó· ‰È·ÓÂÌËıÂ›. 

9. ŸÙ·Ó Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰ÈÎ¤˜ ÙË˜ ÌÂÙÔ¯¤˜
Â›ÙÂ Ë ›‰È· Â›ÙÂ ÌÂ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÂÓÂÚÁÂ› ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘
·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ
¤ÎıÂÛË ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ:

·) ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙˆÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó
Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜,

‚) Ô ·ÚÈıÌfi˜ Î·È Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘
·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
¯Ú‹ÛË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔ-
ÛˆÂ‡Ô˘Ó,

Á) ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÎÙ‹ÛË˜ ‹ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË˜ ·fi Â·¯ı‹ ·È-
Ù›·, Ë ·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ,

‰) Ô ·ÚÈıÌfi˜ Î·È Ë ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ·Í›· ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡
·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ Î·Ù¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·,
Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡-
Ô˘Ó.»

ÕÚıÚÔ 22

ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 16·, ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 16· - ¶·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Î.Ï. ÁÈ· ·fiÎÙËÛË
›‰ÈˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ

1. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, ÌÂ ÔÈÓ‹ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜,
Ó· ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÂ ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜, Ó· ¯ÔÚËÁÂ› ‰¿ÓÂÈ· ‹ Ó·
·Ú¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
ÙË˜ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜:

·) √È ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ Â˘-
ı‡ÓË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÂ Â‡ÏÔÁÔ˘˜ fiÚÔ˘˜
·ÁÔÚ¿˜, È‰›ˆ˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ Ë
ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·È ÙÈ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔ˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈ-
ÛË ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂÒÓ ÙË˜. ∏ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‹,
ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏ˘ÌÂÚÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, Î¿ıÂ ·ÓÙÈÛ˘Ì-
‚·ÏÏÔÌ¤ÓÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÂ˘Ó¿Ù·È ÌÂ ÙËÓ ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û·
ÂÈÌ¤ÏÂÈ·.

‚) √È ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È, ÚÈÓ Ú·Á-
Ì·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó, ·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ
2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÚÔ‚Ï¤ÂÈ
˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ··ÚÙ›·˜ ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∆Ô ‰ÈÔÈÎË-
ÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÁÚ·-
Ù‹ ¤ÎıÂÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÙË˜ Û˘-
Ó·ÏÏ·Á‹˜, ÙÔ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Ô˘ ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ
ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÔÈ fiÚÔÈ ÙË˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜, ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ô˘ ·˘Ù‹
ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙË ÚÂ˘ÛÙfiÙËÙ· Î·È ÙË ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÈ˜
ÌÂÙÔ¯¤˜. ∏ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚. 

Á) ∏ Û˘ÓÔÏÈÎ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ‹ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ·Ú¤¯Â-
Ù·È ÛÂ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ÛÂ Î·ÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó·
¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÂ
ÔÛfi Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘

¿ÚıÚÔ˘ 44·. °È· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Û˘Ó˘-
ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î¿ıÂ ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ÂÓ-
‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÎ‡„ÂÈ ÌÂ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË, ·fi ÙËÓ
ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜, È‰›ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÈÛÔÏÔ-
ÁÈÛÌfi, ÌÂÙ·Í‡ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ·ıËÙÈÎÔ‡, ¤Ó· ·ÔıÂ-
Ì·ÙÈÎfi ÌË ‰È·ÓÂÌËÙ¤Ô, ›ÛÔ ÌÂ ÙÔ ÔÛfi ÙË˜ Û˘ÓÔÏÈÎ‹˜
¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ‹˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜.

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· ÚÔÎ·-
Ù·‚ÔÏ¤˜, ‰¿ÓÂÈ· ‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ı˘-
Á·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42Â, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ÌËÙÚÈ-
Î‹˜ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÔÌfiÚÚ˘ıÌÂ˜ ‹ ÂÙÂÚfiÚ-
Ú˘ıÌÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë
·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚÂ›·.

3. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ fiÔ˘ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÛÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹
ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‹ ÙË˜ ÌËÙÚÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Î·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó-
ÓÔÈ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42Â ‹ Ë ›‰È· Ë ÌËÙÚÈ-
Î‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜,
·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛÒˆÓ ‹ ÙË˜ ÌË-
ÙÚÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Ë ¤ÎıÂÛË ÙË˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ ‚ã ÙË˜ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ¤ÎıÂÛË ÔÚÎˆÙÔ‡
ÂÏÂÁÎÙ‹-ÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÂÌÊ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘Ó·Ï-
Ï·Á‹ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÂÙ·È ÌÂ Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.
™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23·.

4. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 1 ¤ˆ˜ 3 ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Û˘-
Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘-
Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿-
ÙˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË-
Î·Ó ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÎÙ‹ÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·fi ‹ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈ-
Îfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓË˜ ÌÂ ·˘Ù‹Ó. ™Â
Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÌÂ›ˆÛË ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ
ÛÂ ÔÛfi Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÔÚÈ˙ÔÌ¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 44·.»

ÕÚıÚÔ 23

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 17 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞ÔÎÙ‹-
ÛÂÈ˜ È‰›ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î.Ï. Ì¤Ûˆ ÙÚ›ÙˆÓ».

2. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 17 Ë Ï¤ÍË «ı˘Á·ÙÚÈ-
Î‹˜» ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÌÂ ÙË Ï¤ÍË «ÌËÙÚÈÎ‹˜».

3. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 17 Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Î·È ÔÈ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 3, 4 Î·È 5 ·˘ÙÔ‡ ·Ó·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ·Ú·ÁÚ¿-
ÊÔ˘˜ 2, 3 Î·È 4, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·.

4. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÚÈıÌËıÂ›Û· ˆ˜ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 17 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2· ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«2·. ∫·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3, ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜
ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌËÙÚÈÎ‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ ÙË˜ Â›Ó·È ÂÈ-
ÙÚÂÙ¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·fiÎÙËÛË
È‰›ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16. ∆Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰¿-
ÊÈÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÓÂ¯‡Ú·ÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ.»

5. ∏ ·Ó·ÚÈıÌËıÂ›Û· ˆ˜ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 17,
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: 

«3. ∆Ô ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 8 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
16 ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ÛÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 2 Î·È
2· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘.»

6. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 17 Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È.

ÕÚıÚÔ 24

ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 17· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¿ÚıÚÔ 17‚ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
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«ÕÚıÚÔ 17‚ – ∂Í·ÁÔÚ¿ÛÈÌÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜
1. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÎÂ-

Ê·Ï·›Ô˘ ÌÂ ¤Î‰ÔÛË ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. √È ÌÂÙÔ¯¤˜
·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È Î·È ˆ˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ÌÂÙÔ-
¯¤˜ ÌÂ ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· „‹ÊÔ˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿-
ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3. ∏ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ‰‹ÏˆÛË ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
Îfi Î·È Â›Ó·È ¤ÁÎ˘ÚË ÌfiÓÔ ÌÂ ·fi‰ÔÛË ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜.

2. °È· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ
ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ
·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È
ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13. 

3. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÙÂÏÂ› ˘fi ÙÈ˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÂ˜
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜:

·) Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
Îfi ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂÍ·ÁÔÚ·ÛıÔ‡Ó,

‚) ÔÈ ÚÔ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜
ÂÍÔÊÏËıÂ›,

Á) Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÂ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË Ìfi-
ÓÔ ÔÛÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ
¿ÚıÚÔ 44· ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ó¤·˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹,

‰) ÔÛfi ›ÛÔ ÌÂ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹ ·Í›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
Ô˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ·ÔıÂ-
Ì·ÙÈÎÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
ÌÂ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ï˘Êı¤ÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ó· ‰È·ÓÂÌËıÂ›
ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜. ∆Ô ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈ-
ÌÔÔÈËıÂ› ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Î·Ï˘Êı¤ÓÙÔ˜ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘ ÌÂ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ. ∆· ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
Ó· Â‰¿ÊÈ· ÙË˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ ·˘Ù‹˜ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ ¤ÁÈÓÂ ÌÂ ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË
ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ó¤·˜ ¤Î‰ÔÛË˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıË-
ÎÂ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹,

Â) fiÙ·Ó, ÏfiÁˆ ÙË˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜, ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹
ÚfiÛıÂÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ‰ÂÓ
ÌÔÚÂ› Ó· Î·Ù·‚ÏËıÂ› ·Ú¿ ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 44· ‹ ·fi
·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ã, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚÂ›, ÂÎÙfi˜
·fi ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ï˘Êı¤ÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›-
Ô˘, Ó· ‰È·ÓÂÌËıÂ› ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜. ∆Ô ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ·˘Ùfi
ÌÔÚÂ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÂ› ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ Î·-
Ï˘Êı¤ÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌÂ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ·ÔıÂÌ·ÙÈ-
ÎÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È
ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 2 ‹ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ¤Î‰ÔÛË˜
ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÚfiÛıÂÙÔ˘
ÔÛÔ‡ ÛÙÔ˘˜ Î·Ùfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ÙˆÓ ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÁÔÚ·ÛıÔ‡Ó,

ÛÙ) Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfi-
ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚.

4. ∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÙÂ-
ÏÂ˘Ù·›Ô Ì‹Ó· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜, ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜
¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·Ù¿ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÈ˜
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜, Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÌÂ ·fi-
Ê·Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚ› ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›-
Ô˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘,
fiˆ˜ ÚÔ¤Î˘„Â ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ·˘Í‹ÛÂÈ˜, ÙËÚÒÓÙ·˜
ÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚.»

∫∂º∞§∞π√ °ã

ÕÚıÚÔ 25

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 18 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∂ÎÚÔ-

ÛÒËÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜». 
2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜

ÂÍ‹˜:
«2. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË,
ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ∆Ô
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙÚ›·
Ì¤ÏË. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ì¤ÏÔ˜
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÓÔÌÈÎfi
ÚfiÛˆÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ˘Ô-
¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó· Ê˘ÛÈÎfi ÚfiÛˆÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË
ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ˆ˜ Ì¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.»

3. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18 Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Î·È ÛÙË
ı¤ÛË ÙË˜ Ù›ıÂÓÙ·È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 6, 7, 8 Î·È 9 ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«6. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·È
ÚÔ˜ ÂÎÏÔÁ‹ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‚¿ÛÂÈ
Î·Ù·ÏfiÁˆÓ Î·È fiÙÈ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ „‹ÊˆÓ
Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î¿ıÂ Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜. ∆˘¯fiÓ ÎÏ¿ÛÌ·Ù· ÏÔÁ›˙Ô-
ÓÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘ Ô˘ Û˘ÁÎ¤ÓÙÚˆÛÂ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfi-
ÙÂÚÂ˜ „‹ÊÔ˘˜. ∞fi ÙÔÓ Î¿ıÂ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÂÎÏ¤ÁÔÓÙ·È, ·Ó¿-
ÏÔÁ· ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Â›ÙÂ Ù· Úfi-
Ûˆ· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ÙÈ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ „‹ÊÔ˘˜ Â›ÙÂ Ù· Úfi-
Ûˆ· Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Î·Ù·ÏfiÁÔ˘. ∆Ô Û‡-
ÛÙËÌ· ÙË˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ ·˘Ù‹˜, Â¿Ó ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ
·Ú¯ÈÎfi Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÛ·¯ıÂ› ‹ Ó· Î·Ù·ÚÁËıÂ›
ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 Î·È
ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
Îfi ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ··ÚÙ›·˜ ‹ ÏÂÈÔ„Ë-
Ê›·˜. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘
‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, Â¿Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆ-
Ì· ·Â˘ıÂ›·˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘-
Ï›Ô˘ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 3 ¤ˆ˜ 5 ÙÔ˘ ·Úfi-
ÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘.

7. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÎÏ¤ÁÂÈ Ì¤ÏË ·˘ÙÔ‡ ÛÂ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂ-
ÏÒÓ Ô˘ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó, ·¤ı·Ó·Ó ‹ ·ÒÏÂÛ·Ó ÙËÓ È‰Èfi-
ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ ·˘Ù‹
Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë ·Ó·Ï‹ÚˆÛË ÙˆÓ
·Ú·¿Óˆ ÌÂÏÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ ·fi ·Ó·ÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿
Ì¤ÏË, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯fiÓ ÂÎÏÂÁÂ› ·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ∏
·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÎÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·ÔÌÂÓfiÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, Â¿Ó Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ÙÚ›· (3), Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙË˜ ıËÙÂ›·˜ ÙÔ˘
Ì¤ÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÂÎÏÔÁ‹˜
˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚ Î·È ·Ó·-
ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜
ÚÔÛÂ¯‹ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, Ë ÔÔ›· ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·-
ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ¤ÓÙÂ˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÚ·-
ÊÂ› Û¯ÂÙÈÎfi ı¤Ì· ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË.

8. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ, ÛÂ ÂÚ›-
ÙˆÛË ·Ú·›ÙËÛË˜, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ
ÙÚfiÔ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙË˜ È‰ÈfiÙËÙ·˜ Ì¤ÏÔ˘˜ ‹ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì¤ÏË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘-
ÓÂ¯›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈfiÓÙˆÓ ÌÂ-
ÏÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, ÌÂ ÙËÓ
ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, fiˆ˜ Â›¯·Ó ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ·Óˆ-
Ù¤Úˆ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· Ì¤ÏË ·˘Ù¿ ‰ÂÓ
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ (3).
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9. ™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, Ù· ·ÔÌ¤ÓÔÓÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎË-
ÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘˜,
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÂ Û‡ÁÎÏËÛË ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.»

ÕÚıÚÔ 26

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «£ËÙÂ›·
ÌÂÏÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘».

2. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 19 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Â‰¿-
ÊÈÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË Ë ıËÙÂ›· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
·Ú·ÙÂ›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜, ÂÓÙfi˜ ÙË˜
ÔÔ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ Ë ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Ù·ÎÙÈÎ‹
ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË.»

ÕÚıÚÔ 27

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 20 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «™‡ÁÎÏË-
ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘». 

2. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·-
ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«1. ∆Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ
ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ÓfiÌÔ˜, ÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó.

2. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·-
ÙÈÎfi Î·È ¿ÏÏÔ˜ ÙfiÔ˜, ÛÙËÓ ËÌÂ‰·‹ ‹ ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹,
ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ ¤ÁÎ˘Ú· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.»

3. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3· ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«3·. ∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ
ÌÂ ÙËÏÂ‰È¿ÛÎÂ„Ë, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ Û˘ÌÊˆÓÔ‡Ó fiÏ· Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ·˘Ù‹ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì-
‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÈ˜ ·Ó·ÁÎ·›Â˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙË
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·˘ÙÒÓ ÛÙË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÙÂ-
¯ÓÈÎ¤˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙË˜
Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜.»

4. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20 Ë ÊÚ¿-
ÛË: «·fi ÙÔÓ ÚfiÂ‰Úfi ÙÔ˘» ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÌÂ ÙË ÊÚ¿ÛË:
«·fi ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ‹ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘».

5. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«5. ∆Ë Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÌÔÚÂ›
Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô (2) ·fi Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÌÂ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜
ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ·˘ÙÔ‡ ‹ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›-
ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÁÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡-
ÏÈÔ, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ·˘Ùfi Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜
ÂÙ¿ (7) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜. ™ÙËÓ ·›-
ÙËÛË Ú¤ÂÈ, ÌÂ ÔÈÓ‹ ··Ú·‰¤ÎÙÔ˘, Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È, ÌÂ
Û·Ê‹ÓÂÈ· Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∞Ó ‰ÂÓ Û˘ÁÎÏËıÂ› ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì-
‚Ô‡ÏÈÔ ·fi ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ‹ ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ÙÔ˘ ÂÓÙfi˜
ÙË˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔıÂÛÌ›·˜, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÙ· Ì¤ÏË Ô˘ ˙‹-
ÙËÛ·Ó ÙË Û‡ÁÎÏËÛË Ó· Û˘ÁÎ·Ï¤ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ¤ÓÙÂ (5) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË
Ï‹ÍË ÙË˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙˆÓ ÂÙ¿ (7) ËÌÂÚÒÓ,
ÁÓˆÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙ· ÏÔÈ¿ Ì¤ÏË
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.»

6. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5·, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«5·. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜
‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›ÛÂÈ
¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‹ ‚Ú·¯‡ÙÂÚÂ˜ ÚÔıÂÛÌ›Â˜ ÚfiÛÎÏË-
ÛË˜, Î·Ù¿ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 4 Î·È 5 ÙÔ˘ ·-
ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘.»

7. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 8, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«8. ∆· Ú·ÎÙÈÎ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘ÔÁÚ¿-
ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ‹ ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È
ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ∞ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ Ú·ÎÙÈ-
ÎÒÓ ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È ÂÈÛ‹Ìˆ˜ ·fi Ù· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿, ¯ˆÚ›˜
Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È ¿ÏÏË ÂÈÎ‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜.»

ÕÚıÚÔ 28

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 21 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «§‹„Ë
·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ».

2. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
21 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ„ËÊ›·˜ ‰ÂÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ Ë „‹ÊÔ˜
ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙÔ
Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÔÚ›˙ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿.»

3. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 21 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«5. ∏ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ·fi fiÏ· Ù·

Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜
ÙÔ˘˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›-
Ô˘, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËıÂ› Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË.»

ÕÚıÚÔ 29

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 22 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞ÚÌÔ-
‰ÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘».

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜: 

« 2. ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘-
Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘-
Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó
¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËıÂ› ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜.»

3. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«3. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ı¤Ì·Ù· ÁÈ·
Ù· ÔÔ›· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙÈ˜
ÂÍÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛË˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒËÛË˜ ÛÂ ¤Ó· ‹
ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ·, Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‹ ÌË. ªÔÚÂ› Â›ÛË˜ Ó·
ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‹ Ó· ÙÔ ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ
Ó· ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÂ ¤Ó·
‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ·, ÌË Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‹, Â¿Ó Ô ÓfiÌÔ˜
‰ÂÓ ÙÔ ··ÁÔÚÂ‡ÂÈ Î·È ÛÂ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘-
Ï›Ô˘. ∆· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙÔ ··ÁÔ-
ÚÂ‡ÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÈ˜ ·ÔÊ¿-
ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ó· ·Ó·ı¤ÙÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤-
Úˆ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ‹ Ì¤-
ÚÔ˘˜ ÙÔ‡ÙˆÓ ÛÂ ¿ÏÏ· Ì¤ÏË ‹ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘, ‰ÈÂ˘-
ı‡ÓÔÓÙÔ˜ ‹ ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ‹ ÚÔÛÒˆÓ ÌÂ
¿ÏÏË È‰ÈfiÙËÙ· Î·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÌÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ∆Ô
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚÂ› ÔÔÙÂ‰‹ÔÙÂ Ó· ÚÔ‚Â› ÛÂ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ‹ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂÙ·Í‡
ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘.»

ÕÚıÚÔ 30

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 22· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∂˘ı‡ÓË
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ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘».
2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22· ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜

ÂÍ‹˜:
«2. ∏ Â˘ı‡ÓË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È, Â¿Ó ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·Ô‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Î·Ù¤‚·ÏÂ ÙËÓ ÂÈ-
Ì¤ÏÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÙÔ‡ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·. ∏ ÂÈÌ¤ÏÂÈ· ·˘Ù‹ ÎÚ›-
ÓÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË Î·È ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î¿ıÂ Ì¤ÏÔ˘˜ Î·È Ù·
Î·ı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂıÂ›. ∏ Â˘ı‡ÓË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ
˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· Ú¿ÍÂÈ˜ ‹ ·Ú·ÏÂ›„ÂÈ˜ Ô˘
ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ Û‡ÓÓÔÌË ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË˜ ‹ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Â‡ÏÔÁË ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË Ë
ÔÔ›· ÂÏ‹ÊıË ÌÂ Î·Ï‹ ›ÛÙË, ÌÂ ‚¿ÛË Â·ÚÎÂ›˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÚÔ˜ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈ-
ÎÔ‡ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜.»

3. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22· ÚÔÛÙ›ıÂ-
ÓÙ·È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 3· Î·È 3‚, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«3·. ∆· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Î¿ıÂ ÙÚ›-
ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂıÂ› ·fi ·˘Ùfi ·ÚÌÔ-
‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ··ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó ›‰È· Û˘ÌÊ¤ÚÔ-
ÓÙ· Ô˘ ·ÓÙÈ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

3‚. ∆· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Î¿ıÂ ÙÚ›ÙÔ
ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂıÂ› ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘
ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÎ·Ï‡ÙÔ˘Ó ¤ÁÎ·ÈÚ· ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ì¤ÏË
ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù· ›‰È· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜,
Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·Î‡„Ô˘Ó ·fi Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ ÔÈ ÔÔ›Â˜ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙ· Î·ı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜
Î·È Î¿ıÂ ¿ÏÏË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË È‰›ˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÌÂ ·˘Ù¿
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‹ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ·˘Ù‹Ó ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ
Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42Â ÙÔ˘
·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘, Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ
Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜.» 

4. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22· ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«4. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ›, ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ó· ·Ú·ÈÙËıÂ› ÙˆÓ ·ÍÈÒÛÂÒÓ ÙË˜ ÚÔ˜ ·Ô-
˙ËÌ›ˆÛË ‹ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛıÂ› ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÌÂÙ¿ ¿ÚÔ‰Ô ‰‡Ô
(2) ÂÙÒÓ ·fi ÙË Á¤ÓÂÛË ÙË˜ ·Í›ˆÛË˜ Î·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ
Û˘ÁÎ·Ù·Ù›ıÂÙ·È Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È
ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÂ› ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ (1/5) ÙÔ˘ ÂÎ-
ÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.» 

5. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 6, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«6. ∆Ô ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘-
ı‡ÓË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÍÔ˘Û›Â˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22.»

ÕÚıÚÔ 31

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 22‚ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ÕÛÎË-
ÛË ·ÍÈÒÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘».

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22‚ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«1. √È ·ÍÈÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ
ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿, Â¿Ó ÙÔ
·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, ÌÂ ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ï·Ì-
‚¿ÓÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 29 Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31, ‹ ÙÔ ˙ËÙ‹-
ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ¤˜
Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ (1/10) ÙÔ˘ Î·-
Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi
ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi. ∏ ·›ÙËÛË ÙË˜ ÌÂÈÔ-

„ËÊ›·˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘’ fi„ÈÓ ÌfiÓÔÓ Â¿Ó ‚Â‚·ÈˆıÂ› fiÙÈ ÔÈ
·ÈÙÔ‡ÓÙÂ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙÚÂÈ˜ (3) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì‹ÓÂ˜
ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË. √È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Â‰·-
Ê›Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ˙ËÌ›· ÔÊÂ›-
ÏÂÙ·È ÛÂ ‰fiÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.»

3. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22‚ ÚÔ-
ÛÙ›ıÂÙ·È ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ Â‰¿ÊÈÔ:

«∏ ‰·¿ÓË ÙË˜ ‰›ÎË˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÂÎ-
ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰›ˆÍË ÙˆÓ ·ÍÈÒÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›·.»

4. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22‚ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4, ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«4. ∆Ô ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘-
ı‡ÓË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ·ÛÎÔ‡Ó ÂÍÔ˘Û›Â˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22.»

ÕÚıÚÔ 32

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞·Áfi-
ÚÂ˘ÛË ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡».

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 23 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜: 

«1. ∞·ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤-
¯Ô˘Ó ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÙÚfiÔ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›-
·˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·˘Ù‹˜, Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó, ¯ˆ-
Ú›˜ ¿‰ÂÈ· ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÁÈ· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·-
ÚÈ·ÛÌfi ‹ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÚ›ÙˆÓ, Ú¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È
ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·
Î·È Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘
ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜.» 

ÕÚıÚÔ 33

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 23· – ™˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜  ÌÂ Ì¤ÏË ÙÔ˘
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

1. ·) ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÂÎ¿ÛÙÔÙÂ
‰È¤Ô˘Ó ÙÈ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ
È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÌÂ ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‰ÈÎ‹ Û¯¤ÛË ÌÂ
·˘Ù¿, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘,
‰¿ÓÂÈ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÚÔ˜ Ù· ÚfiÛˆ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘
5 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ ··ÁÔÚÂ‡ÔÓÙ·È Î·È Â›Ó·È ·ÔÏ‡-
Ùˆ˜ ¿Î˘Ú·. ∏ ··ÁfiÚÂ˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘
ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ Ù· ÚfiÛˆ·
·˘Ù¿ ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÙÚfiÔ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ‹
·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ˘¤Ú ·˘ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. 

‚) ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, Ë ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ‡ËÛË˜ ‹ ¿ÏÏË˜ ·ÛÊ¿-
ÏÂÈ·˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÂÈÙÚ¤Â-
Ù·È ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ: ··) Ë ÂÁÁ‡ËÛË ‹ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ˘ËÚÂÙÂ›
ÙÔ ÂÙ·ÈÚÈÎfi Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ, ‚‚) Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·Ó·-
ÁˆÁ‹˜ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚˆÙÔÊÂÈÏ¤ÙË ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ˘¤Ú
ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÁÁ) ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ
ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙÂ˜ ÙËÓ ÂÁÁ‡ËÛË ‹ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ı· ÈÎ·ÓÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÍfiÊÏËÛË ‹ ÙË Û˘Ó·›ÓÂ-
ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ ÌÂ ··ÈÙ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Â›¯·Ó ‹‰Ë ÁÂÓ-
ÓËıÂ› Î·Ù¿ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÛÂ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›ÙˆÛË Áã Î·È ‰‰) ÏËÊıÂ›
ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ¿‰ÂÈ· ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, Ë ÔÔ›·
fiÌˆ˜ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È, Â¿Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎ·Ó
Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙÂ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ
(1/10) ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‹ ÙÔ ¤Ó· ÂÈÎÔÛÙfi (1/20), Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
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ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÌÂ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∆Ô
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÙË˜ ·ÚÔ‡-
Û·˜ ˘Ô·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘.

Á) ∏ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂ-
Ù·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ˘ÔÂÚ›ÙˆÛË ‰‰ã, Ë
ÔÔ›· ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ù· ‚·ÛÈÎ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÙË˜ ÂÁÁ‡ËÛË˜ ‹ ÙË˜
·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Î·-
ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ˘fiÎÂÈ-
Ù·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙË˜ ÂÁÁ‡Ë-
ÛË˜ ‹ ÙË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·
·˘Ù‹.

2. ∞·ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Î·È Â›Ó·È ¿Î˘ÚË Ë Û‡Ó·„Ë ÔÔÈˆÓ‰‹-
ÔÙÂ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ Ù· ÚfiÛˆ·
ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ¯ˆÚ›˜ ÂÈ‰ÈÎ‹ ¿‰ÂÈ· ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË˜. ∏ ··ÁfiÚÂ˘ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ·
Ú¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ
Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ÙÚ›ÙÔ˘˜.

3. ∏ ¿‰ÂÈ· ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡-
ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È, Â¿Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË
·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎ·Ó Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙÂ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ
¤Ó· ÙÚ›ÙÔ (1/3) ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

4. ∏ ¿‰ÂÈ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Û¯ÂıÂ›
Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Ó·„Ë ÙË˜ Û‡Ì‚·ÛË˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÛÙËÓ ·fi-
Ê·ÛË ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎ·Ó Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ÙÔ ¤Ó· ÂÈÎÔÛÙfi (1/20) ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙË
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

5. √È ··ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1 Î·È 2 ÈÛ¯‡Ô˘Ó
ÁÈ· Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù· ÚfiÛˆ·
Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Â› ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÙÔ˘˜ Û˘˙‡ÁÔ˘˜ Î·È
ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·˘ÙÒÓ ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÍ
·Á¯ÈÛÙÂ›·˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ÓÔÌÈ-
Î¿ ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ. ŒÓ·
Ê˘ÛÈÎfi ‹ ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ·ÛÎÂ› ¤ÏÂÁ¯Ô
Â› ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Â¿Ó Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜
ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42Â. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÂÂÎÙÂ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘
Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ·, fiˆ˜ È‰›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ‰ÈÂ˘-
ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

6. √È ··ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1 Î·È 2 ÈÛ¯‡Ô˘Ó
Î·È ÛÙÈ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó Ù· ÚfiÛˆ· ÙË˜ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÌÂ ÓÔÌÈÎ¿ ÚfiÛˆ· ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙËÓ
ÂÙ·ÈÚÂ›· Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
42Â ‹ ÌÂ ÔÌfiÚÚ˘ıÌÂ˜ ‹ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, ÛÙÈ˜
ÔÔ›Â˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÈ˜
Û˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ‹ ·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È
·fi Ù· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿.

7. ™˘Ì‚¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 Ô˘ Û˘Ó¿ÙÔÓÙ·È ÌÂ-
Ù·Í‡ ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÌÂÙfi¯Ô˘ Î·È ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÙËÓ
ÔÔ›· ·˘Ùfi˜ ÂÎÚÔÛˆÂ›, Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Ú·ÎÙÈÎ¿
ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‹
Î·Ù·ÚÙ›˙ÔÓÙ·È ÂÁÁÚ¿Êˆ˜ Â› ÔÈÓ‹ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜. ∏ ‰È¿Ù·-
ÍË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜
ÙÚ¤¯Ô˘ÛÂ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.»

∫∂º∞§∞π√ ¢ã

ÕÚıÚÔ 34

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 25 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 25 – ∆fiÔ˜ fiÔ˘ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È  Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË

∏ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ ÛÙËÓ
¤‰Ú· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ¿ÏÏÔ˘ ‰‹ÌÔ˘
ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ fiÌÔÚÔ˘ ÙË˜
¤‰Ú·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î¿ıÂ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË Î·È
ÂÓÙfi˜ ¤ÍÈ (6) ÙÔ ÔÏ‡ ÌËÓÒÓ ·fi ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜ ·˘-
Ù‹˜. ∂› ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤-
ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ Â‰ÚÂ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÁÂÓÈ-
Î‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·
ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘.
∂› ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤-
ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂ-
ÓÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, Â›ÙÂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Î¿Ï˘„Ë˜ ÌÂ-
ÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›ÙÂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È¿ıÂÛË˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂ-
ÓˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙË
ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Ó· Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÂ ¿ÏÏÔ ÙfiÔ ÎÂ›-
ÌÂÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹. ∆Ô‡ÙÔ Â›Ó·È ÂÈÙÚÂ-
Ùfi Î·È ¯ˆÚ›˜ Û¯ÂÙÈÎ‹ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, fiÙ·Ó
ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÔÓÙ·È Ì¤ÙÔ-
¯ÔÈ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘ ÌÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ¤ÁÂÈ Î·ÓÂ›˜ ÛÙËÓ
Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜ Î·È ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿-
ÛÂˆÓ.»

ÕÚıÚÔ 35

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 26 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¶Úfi-
ÛÎÏËÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜».

2. ∆Ô ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 26
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«∏ ÚfiÛÎÏËÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ Ô›ÎËÌ· ÌÂ ·ÎÚÈ‚‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË, ÙË ¯ÚÔÓÔ-
ÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ ÒÚ· ÙË˜ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜, Ù· ı¤Ì·Ù· ÙË˜ ËÌÂ-
Ú‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ ÌÂ Û·Ê‹ÓÂÈ·, ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰ÈÎ·›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Î·ıÒ˜ Î·È ·ÎÚÈ‚Â›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ·
ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂ-
Ù¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Î·È Ó· ·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù¿
ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ‹ ‰È’ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ‹, ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤-
Óˆ˜, Î·È ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:».

3. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 26 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2· ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«2·. ∂Í·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁ-
Ì¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ-
‚Ï¤ÂÈ: ·) fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ
1 ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÂ ÌÈ· ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÔÏÈÙÈÎ‹ ÂÊË-
ÌÂÚ›‰· ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜ ‹ ÙË˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÙË˜
¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ‹ ‚) fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙË˜ ÚfiÛÎÏË-
ÛË˜ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› ÌÂ
Û¯ÂÙÈÎ‹ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹ ‹ ÌÂ Û˘ÛÙË-
Ì¤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹ ‹ ÌÂ ·Ú¿‰ÔÛË ÙË˜ ÚfiÛÎÏËÛË˜, ÂÊfiÛÔÓ
ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜, ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜, Î·È ÔÈ
Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÁÎ·›Úˆ˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·
ÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÂÈ-
‰›‰ÂÙ·È ÌÂ Û˘ÛÙËÌ¤ÓË ÂÈÛÙÔÏ‹, Ë ËÌ¤Ú· ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·˘-
Ù‹˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ˆ˜ ËÌ¤Ú· ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙË˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi ÔÚ›˙ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ È‰›ˆÓ
ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÔÚÂ› ·ÎfiÌË Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ, ÁÈ· ÙËÓ Úfi-
ÛÎÏËÛË ·ÚÎÂ› ÂÈ‰ÔÔ›ËÛË Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔ-
ÌÂ›Ô˘ (E-mail) ÚÔ˜ ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÁÎ·›Úˆ˜ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË
ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ™ÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Î·È
Ô ÙÚfiÔ˜ ÂÈ‚Â‚·›ˆÛË˜ ÙË˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ‹ Î·È ÙË˜ Ï‹„Ë˜
ÙË˜ ÚfiÛÎÏËÛË˜ ÌÂ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ù·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô.»
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ÕÚıÚÔ 36

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 27 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¢ÈÎ·ÈÒÌ·-
Ù· ÌÂÙfi¯ˆÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË». 

ÕÚıÚÔ 37

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 28 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¢ÈÎ·ÈÔ‡-
ÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË».

2. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 28 ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 6 Î·È 7 ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«6. ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚ› ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ-
¯¤˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ‰ÈÂÍ·-
ÁˆÁ‹ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ì¤Ûˆ ÙËÏÂ‰È¿ÛÎÂ„Ë˜, ÂÊfi-
ÛÔÓ ÙÔ‡ÙÔ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ªÂ ·fiÊ·-
ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÈÛıÔ‡Ó ÂÏ¿-
¯ÈÛÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘
Ó· ıÂˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ¤ÁÎ˘ÚË, Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÔ¸Ô-
ı¤ÛÂÈ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜,
ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹-
ÚÈÔ. ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÌÂ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜
ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi
ÁÓÒÌË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜.

7. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÂÍ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Î·Ù¿ ÙË
ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÌÂ ÙËÓ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ
·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜
‰È¿Ù·ÍË˜ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È Û¯ÂÙÈÎÒÓ „ËÊÔ-
‰ÂÏÙ›ˆÓ ÌÂ Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿. ∆· ı¤Ì·Ù· Î·È Ù· „ËÊÔ‰¤Ï-
ÙÈ· ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È, Î·È Ë Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Á›-
ÓÂÙ·È Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ¿ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. √È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ
Ô˘ „ËÊ›˙Ô˘Ó ÌÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ
Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙË˜ ··ÚÙ›·˜ Î·È ÙË˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ
Ù· Û¯ÂÙÈÎ¿ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÏËÊıÂ› ·fi ÙËÓ ÂÙ·È-
ÚÂ›· ‰‡Ô (2) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ï‹ÚÂÈ˜ ËÌ¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ
ËÌ¤Ú· ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘
ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤-
ÛÂÈ˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ ÙË˜
ÚÔ¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ „‹ÊÔ˘, Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ ·ÔÛÙ¿-
ÛÂˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, Î·ıÒ˜ Î·È Ë Ù‡-
¯Ë ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ÏÂ› ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ì·Ù·›ˆ-
ÛË˜ ‹ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜. ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚ›
ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ë
·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÁÓÒÌË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ-
‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜.»

ÕÚıÚÔ 38

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 29 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞·Ú-
Ù›·».

2. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 ÚÔÛÙ›-
ıÂÙ·È Â‰¿ÊÈÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«¡ÂfiÙÂÚË ÚfiÛÎÏËÛË ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È, Â¿Ó ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹
ÚfiÛÎÏËÛË ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ Â·Ó·-
ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ,
ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Â›ÙÂ˘ÍË˜ ··ÚÙ›·˜.»

3. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«3. ∫·Ù’ ÂÍ·›ÚÂÛË, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘
·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÂıÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜,
ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÙË˜ ÂÈ¯Â›ÚËÛË˜ ·˘Ù‹˜,
ÛÙËÓ Â·‡ÍËÛË ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÛÙËÓ
·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È
·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È

2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ‹
Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ, ÛÙË ÌÂ›ˆÛË
ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Á›ÓÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16, ÛÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
ÙÚfiÔ˘ ‰È¿ıÂÛË˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, ÛÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË, ‰È¿Û·-
ÛË, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ·Ó·‚›ˆÛË, ·Ú¿Ù·ÛË ÙË˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‹
‰È¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ·ÚÔ¯‹ ‹ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÂÍÔ˘Û›·˜
ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
13, Î·È ÛÂ Î¿ıÂ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ,
Ë Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ··ÚÙ›· Î·È Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ
¤ÁÎ˘Ú· Â› ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙË˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·ÍË˜, fiÙ·Ó
·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ ·˘Ù‹Ó Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÂÎ-
ÚÔÛˆÔ‡ÓÙÂ˜ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· (2/3) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘
ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.»

4. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 ÚÔÛÙ›-
ıÂÓÙ·È Â‰¿ÊÈ· ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚ› ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜,
‹ fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÊıÂ› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘, Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â·Ó·ÏËÙÈ-
Î‹ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË Â˘Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ ··ÚÙ›· fiÙ·Ó ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È
‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡ÔÓÙ·È ÛÂ ·˘Ù‹Ó Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó
ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ (1/5) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘
ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ¡ÂfiÙÂÚË ÚfiÛÎÏËÛË ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›-
Ù·È, Â¿Ó ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÎ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ô
¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂ-
ÓˆÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Â›ÙÂ˘ÍË˜
··ÚÙ›·˜.»

5. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
29 Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È.

ÕÚıÚÔ 39

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 31 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¶ÏÂÈÔ-
„ËÊ›·». 

2. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
31 Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È.

ÕÚıÚÔ 40

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 32 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¶Ú·ÎÙÈ-
Î¿ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜». 

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 32 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«2. ∂¿Ó ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ·Ú›ÛÙ·Ù·È ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ Ì¤ÙÔ-
¯Ô˜, Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ô
ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ù· Ú·ÎÙÈÎ¿ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË˜.»

3. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 32 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«3. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-
ÓË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ÛÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙÔ¯¤˜
ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ˘ÔÁÚ·-
Ê‹ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔ-
ÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËıÂ› Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË.»

ÕÚıÚÔ 41

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 34 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞Ô-
ÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜». 

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 34 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«2. ™ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‰ÂÓ
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˘¿ÁÔÓÙ·È: ·) ·˘Í‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÈ˜ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È 14 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Î·ıÒ˜ Î·È ·˘Í‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ¿ÏÏˆÓ ÓfiÌˆÓ, ‚) Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·-
ÙÈÎÔ‡ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·-
Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 11, ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 2 Î·È 13 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 13 Î·È ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 17‚, Á) Ô
‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÌÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ‰) Ë ÂÎÏÔÁ‹ Î·Ù¿ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18, Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÛÂ ·ÓÙÈ-
Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙˆÓ, ·Ôı·ÓfiÓÙˆÓ ‹ ·ˆÏÂÛ¿-
ÓÙˆÓ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ, Â)
Ë ·ÔÚÚfiÊËÛË Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 78 ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜
·fi ¿ÏÏË ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚÂ›· Ô˘ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ 100% ÙˆÓ
ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ Î·È ÛÙ) Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÎÂÚ‰ÒÓ ‹
ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÙ·ÈÚÈ-
Î‹ ¯Ú‹ÛË ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂÊfi-
ÛÔÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙË˜ Ù·ÎÙÈÎ‹˜
ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜.»

ÕÚıÚÔ 42

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 35· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 35· – ∞Î˘ÚˆÛ›· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘-
Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ 

1. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 35‚ Î·È 35Á, ·fiÊ·-
ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ô˘ Ï‹ÊıËÎÂ ÌÂ ÙÚfiÔ Ô˘
‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ·Î˘-
ÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∆Ô ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ·ÔÊ¿-
ÛÂÈ˜ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ¤Ï·‚Â ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Ófi-
ÌÈÌ· Û˘ÁÎÏËıÂ› ‹ Û˘ÁÎÚÔÙËıÂ›.

2. ∞Î˘ÚÒÛÈÌË Â›Ó·È Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ Ï‹ÊıËÎÂ: ·)
¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, Ô˘
˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 39 ·fi ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ë-
ÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ, ‹ ‚) Î·Ù¿ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙË˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜,
˘fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 281 ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Ò‰ÈÎ·.

3. ∏ ·Î‡ÚˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· ˙ËÙËıÂ› ÌÂ ·ÁˆÁ‹ ·fi ÔÔÈÔÓ-
‰‹ÔÙÂ Ì¤ÙÔ¯Ô, Î¿ÙÔ¯Ô ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Ù·
‰‡Ô ÂÎ·ÙÔÛÙ¿ (2/100) ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·Ó ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÙË
ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ‹ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËÎÂ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ∆ËÓ ·Î‡-
ÚˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·È Î¿ıÂ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Â¿Ó ·Ú›ÛÙ·Ù·È ·Ó¿-
ÁÎË, ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ, ÌÂÙ¿ ·fi
·›ÙËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ, ÂÈ‰ÈÎfi ÂÎ-
ÚfiÛˆÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ‰›ÎË˜. ™ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ·ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2, ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔ-
Ú›Â˜, ÂÊfiÛÔÓ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ (1/10) ÙÔ˘ Î·-
Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

4. ª¤ÙÔ¯ÔÈ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Î‡Úˆ-
ÛË ÂÂÈ‰‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi ÌÂÙÔ¯ÒÓ,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ·ÔÎ·Ù¿ÛÙ·-
ÛË ÙË˜ ˙ËÌ›·˜ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜
fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ï‹ÊıËÎÂ ÌÂ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÌÊˆ-
ÓÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ Î·Ù¿ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙË˜
ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙË˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ‹ ·fi ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Ô˘
‰ÂÓ Û˘ÁÎÏ‹ıËÎÂ ‹ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ ÓfiÌÈÌ· ‹ ÂÍ·ÈÙ›·˜
ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó ÙÈ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ Ô˘ ˙‹-
ÙËÛ·Ó. ∞Í›ˆÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ¤¯Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ‰È·-
Ù¿ÍÂÈ˜ ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Î·È ·Ó ·ÎfiÌË Ë ·fiÊ·ÛË ·Î˘ÚÒıËÎÂ.

5. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·

·Î˘ÚˆıÂ› ÂÍ·ÈÙ›·˜: ·) Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ ·˘Ù‹ ÚÔÛÒˆÓ
Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·˘Ùfi, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹
ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ··ÚÙ›·˜ ‹ Ë
„‹ÊÔ˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ‹ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÙÂ˘ÍË ÏÂÈÔ-
„ËÊ›·˜, ‚) ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ‹ ·Î˘ÚˆÛ›·˜ Â› Ì¤ÚÔ˘˜ „‹ÊˆÓ,
ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÔÈ „‹ÊÔÈ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›-
ÙÂ˘ÍË ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Á) ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, ·ÔÚÈÛÙ›·˜ ‹ ÏËÌÌÂ-
ÏÂÈÒÓ Ù‹ÚËÛË˜ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÈÎÔ‡, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÁÈ·
ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰È·ÁÓˆÛıÂ› ÙÔ
ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜, ‰) ÂÏ·ÙÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ·fiÊ·-
ÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁÎÏ‹ıË-
ÎÂ Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ
˘‹ÚÍÂ ¤ÁÎ·ÈÚË Î·È Â·ÚÎ‹˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi-
¯ˆÓ.

6. ∏ ·ÁˆÁ‹ ·Î‡ÚˆÛË˜ ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘-
Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÂÎ‰ÈÎ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÔÏ˘ÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô
ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. 

7. ∏ ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÁˆÁ‹ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È
·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÚÈÒÓ (3) ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô-
‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ‹, Â¿Ó
Ë ·fiÊ·ÛË ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ·fi ÙËÓ Î·Ù·-
¯ÒÚÈÛ‹ ÙË˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ. ∂ÓÙfi˜ ÙË˜ ›‰È·˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜
·ÛÎÂ›Ù·È Î·È Ë ·ÁˆÁ‹ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4.

8. √È ÂÓ¿ÁÔÓÙÂ˜ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ,
ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙË˜
·ÁˆÁ‹˜, ¤¯Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›-
ˆÌ· Ó· ·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÁˆÁ‹. ∂¿Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙË˜
·ÁˆÁ‹˜ ÔÈ ÂÓ¿ÁÔÓÙÂ˜ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÔ˘Ó fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÌÂ-
ÙÔ¯¤˜ ‹ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙˆÓ, ÒÛÙÂ Î·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÙË˜ ·Áˆ-
Á‹˜ Ó· ÌËÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ï¤ÔÓ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙË˜ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘ 3, ÔÈ ÂÓ¿ÁÔÓÙÂ˜ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó
ÌÂ ÙÈ˜ ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·-
Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4.

9. ∏ ·Î‡ÚˆÛË ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÓÙˆÓ. ∆Ô
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ù· Ì¤ÙÚ·
Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ë ÔÔ›· ÚÔ¤Î˘„Â ·fi ÙËÓ
·Î‡ÚˆÛË. ™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·-
Ù· ÙÚ›ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ÌÂ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·Î˘ÚÒıËÎÂ
‹ ÌÂ Ú¿ÍË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘-
Ù‹, ÂÎÙfi˜ ·Ó Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ÁÓÒÚÈ˙Â ‹ ·ÁÓÔÔ‡ÛÂ ·fi ‚·ÚÈ¿
·Ì¤ÏÂÈ· ÙÔ ÂÏ¿ÙÙˆÌ· ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜.

10. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Ì¤-
ÙÚ· Î·È ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙË˜ ·ÁˆÁ‹˜. ™ÙËÓ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ·˘Ù‹, Ë ·ÁˆÁ‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÛÎËıÂ› ÂÓÙfi˜ ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ
(15) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ Ô˘ ‰È¤Ù·ÍÂ
Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· Î·È, ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, ÂÓÙfi˜ ÙË˜
ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 7, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ Ù· ·ÛÊ·ÏÈ-
ÛÙÈÎ¿ Ì¤ÙÚ· ·›ÚÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‰ÈÎ·›ˆ˜. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ›
Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙË˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙË˜
·fiÊ·ÛË˜. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ ÙÔ˘˜
·ÈÙÔ‡ÓÙÂ˜ ÛÂ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ‡ËÛË˜, ÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿-
ÁÎË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Î·È ÙË ˙Ë-
Ì›· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ·fi ÙËÓ ·Ó·-
ÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹. 

11. ∏ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÂÈ ·fiÊ·ÛË ÙË˜
ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È Ë ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÌÂ ÙËÓ
ÔÔ›· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ÈÛ¯‡˜ ÙË˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰Ë-
ÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚.»

ÕÚıÚÔ 43

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 35‚ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

53



«ÕÚıÚÔ 35‚ - ∞Î˘ÚfiÙËÙ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘-
Ó¤ÏÂ˘ÛË˜

1. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Û‡ÁÎÏËÛË ÙË˜ ÁÂÓÈ-
Î‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ‹ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ·fiÊ·Û‹˜ ÙË˜ Â›-
Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, Ë ·fiÊ·ÛË Â›-
Ó·È ¿Î˘ÚË.

2. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘
¿ÚıÚÔ˘, ıÂˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ Û˘ÁÎÏ‹ıËÎÂ Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË,
Â¿Ó ˘‹ÚÍÂ ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÙË˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ ÂÙ·È-
ÚÂ›· Î·È ÂÚÈ¤¯Ô˘Û· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙË˜ ËÌÂÚÔÌË-
Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È Ë Úfi-
ÛÎÏËÛË ·˘Ù‹ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ıËÎÂ Î·Ù¿ ÙÔ ÓfiÌÔ. 

3. ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÂÎ Ì¤ÚÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘ ÏfiÁˆ
¤ÏÏÂÈ„Ë˜ Û‡ÁÎÏËÛË˜ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È
ÂÈÙÚÂÙ‹, Â¿Ó Ô Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ·˘Ùfi˜ ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ· ‰‹ÏˆÛÂ
ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÁÁÚ¿Êˆ˜ ‹ ÌÂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Ú·-
ÎÙÈÎ¿, fiÙÈ Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛÂ ÓÔÌ›Ìˆ˜. 

4. ∏ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚ÏËıÂ› ·fi Î¿ıÂ ÚfiÛˆ-
Ô, Ì¤ÙÔ¯Ô ‹ ÙÚ›ÙÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ, ÂÓÙfi˜
ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÂÓfi˜ (1) ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈ-
ÎÔ‡ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ‹, Â¿Ó Ë ·fiÊ·ÛË
˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÂ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ·fi ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛ‹ ÙË˜
ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÂ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ô ÛÎÔfi˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ·Ú¿ÓÔ-
ÌÔ˜ ‹ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Ù¿ÍË, Î·ıÒ˜ Î·È fiÙ·Ó
·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÚÔÎ‡ÙÂÈ ‰È·ÚÎ‹˜ ·Ú·‚›·ÛË ‰È·Ù¿-
ÍÂˆÓ ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·›Ô˘, Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜
‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ÚÔıÂÛÌ›·.

5. ∏ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÌÔÚÂ› Ó· ÏËÊıÂ› ˘’ fi„ÈÓ Î·È ·˘ÙÂ-
¿ÁÁÂÏÙ· ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4.

6. ∏ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Î˘Úfi-
ÙËÙ· ·fiÊ·ÛË˜ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È
ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚.»

ÕÚıÚÔ 44

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 35Á ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 35Á – ∞Ó˘fiÛÙ·ÙÂ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
1. √È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 35· Î·È 35‚ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô-

ÓÙ·È ÛÙÈ˜ ·Ó˘fiÛÙ·ÙÂ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜.
2. ªÈ· ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ·Ó˘fiÛÙ·ÙË fiÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÂ

ÙÈ˜ „‹ÊÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ Ù· ÔÔ›·: ·) ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹
È‰ÈfiÙËÙ·, ‹ ‚) Â›¯·Ó ·Ú˘ÛıÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ·fi Úfi-
Ûˆ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ È‰ÈfiÙËÙ·.»

∫∂º∞§∞π√ ∂ã

ÕÚıÚÔ 45

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 36 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 36 – ∆·ÎÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi ÔÚ-
ÎˆÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ -  ÏÔÁÈÛÙ¤˜

1. √È ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·È-
ÚÂÈÒÓ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ fiÚÈ· ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›-
ˆÓ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42·, ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi
¤Ó·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÚÎˆÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹ - ÏÔÁÈÛÙ‹, Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ÂÚ› ÔÚÎˆÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ -
ÏÔÁÈÛÙÒÓ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜. √È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 7
Î·È 8 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜. ™Â Î¿ıÂ
ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ È‰Ú‡ÂÙ·È ÌÂ
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· (3.000.000) Â˘-

ÚÒ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·-
ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜ ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi
ÔÚÎˆÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹ - ÏÔÁÈÛÙ‹.

2. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ·Ô-
ÙÂÏÂ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ˘ Î‡ÚÔ˘˜ ÙË˜ ¤ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË.

3. √È ÔÚÎˆÙÔ› ÂÏÂÁÎÙ¤˜ - ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
Ù·ÎÙÈÎ‹ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Î·Ù¿ ÙË
‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË˜ ¯Ú‹ÛË˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÈ-
ÎÂ›· ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË, Ô˘ Û˘ÁÎ·ÏÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ·fi ÙË Û‡ÛÙ·ÛË
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›˙ÂÈ ÔÚÎˆÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ - ÏÔ-
ÁÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÙ·ÈÚÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË. ∆· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ¤Ó·ÓÙÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÁÈ·
ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÔÚÎˆÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ - ÏÔÁÈ-
ÛÙÒÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·Ú·¿Óˆ, ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÁÎ¿ÏÂÛ·Ó
ÂÁÎ·›Úˆ˜ ÙËÓ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ‹, ÛÙËÓ ÂÚ›-
ÙˆÛË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘, ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘-
Ó¤ÏÂ˘ÛË, ÌÂ ı¤Ì· ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÔÚÎˆ-
ÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ - ÏÔÁÈÛÙÒÓ. °È· ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÔË-
ÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘ Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘
Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È Î·È Î·Ù¿ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 57. ™Â Î¿-
ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÚÎˆÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ - ÏÔÁÈ-
ÛÙÒÓ ·fi ÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ‰ÂÓ ÂËÚÂ-
¿˙ÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜.

4. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÔÚÎˆÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ - ÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ô˘
‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÏ¤Á¯Ô˘, Î·-
ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÈÛ¯‡Ô˘ÛÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜. √
‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÚÎˆÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ - ÏÔÁÈÛÙÒÓ ÁÓˆÛÙÔ-
ÔÈÂ›Ù·È ÛÂ ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·. √È ÔÚÎˆÙÔ› ÂÏÂÁ-
ÎÙ¤˜ - ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ·Ô‰¤¯ıËÎ·Ó ÙÔ ‰ÈÔÚÈ-
ÛÌfi ÙÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÙÔÓ ·ÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙÂ (5)
ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ.»

ÕÚıÚÔ 46

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 36· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 36· – ∆·ÎÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi ÌË
ÔÚÎˆÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ - ÏÔÁÈÛÙ¤˜

1. √È ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·È-
ÚÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¿Óˆ ·fi ¤Ó·
ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈÔ ÂÓÙ·ÎfiÛÈÂ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (1.500.000) Â˘ÚÒ Î·È
‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· ·ÚÈıÌËÙÈÎ¿ fiÚÈ· ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42·, ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜
¿ÚıÚÔ˘ ‹ ·fi ¤Ó·Ó ÔÚÎˆÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹ - ÏÔÁÈÛÙ‹.

2. ∞ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÌ›ÙÔ˘Ó ÛÙÔ Â‰›Ô
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹, Â¿Ó ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤Â-
Ù·È ÛÂ ·˘Ùfi, Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ‰È· ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË˜, ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂ-
ˆÓ ÛÂ ¤ÏÂÁ¯Ô Â›ÙÂ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3
ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ Â›ÙÂ ·fi ÔÚÎˆÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹ - ÏÔÁÈ-
ÛÙ‹. ∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ‹ Ë ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂ-
ÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ¤ÓÙÂ (5) ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ.

3. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1 Î·È 2, ·Ó ‰ÂÓ
¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊıÂ› Ô ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÔÚÎˆÙÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹ - ÏÔÁÈ-
ÛÙ‹, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˘˜
·ÓˆÙ¿ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ·ã Ù¿ÍÂˆ˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛË˜
ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ∂È-
ÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘
.‰. 475/1991 (º∂∫ 176 ∞ã). √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ·˘ÙÔ›, Ì·˙› ÌÂ
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ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂ-
ÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›· Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ·ÌÔÈ‚‹
ÙÔ˘˜. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· Â·Ó·‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È, fi¯È fiÌˆ˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÂ˜ ·fi ¤-
ÓÙÂ (5) Û˘ÓÂ¯fiÌÂÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ¤˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜. ªÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂ-
ÚÔ˜ Â·Ó·‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ·, ·Ó
‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤ÏıÂÈ ‰‡Ô (2) Ï‹ÚÂÈ˜ ¯Ú‹ÛÂÈ˜.

4.  √ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎfi˜ ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·Ù¿ ÙÈ˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È 2 ·ÔÙÂÏÂ› ÚÔ¸fiıÂÛË ÙÔ˘ Î‡ÚÔ˘˜
ÙË˜ ¤ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ
·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 36 ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁ-
ÎÙÒÓ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘.»

ÕÚıÚÔ 47

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 39 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «¢ÈÎ·ÈÒ-
Ì·Ù· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜».

2. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·-
ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«1. ªÂ ·›ÙËÛË ÌÂÙfi¯ˆÓ, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÂÈ-
ÎÔÛÙfi (1/20) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘,
ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· Û˘ÁÎ·ÏÂ› ¤ÎÙ·-
ÎÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ËÌ¤Ú·
Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜ ·˘Ù‹˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·¤¯ÂÈ ÂÚÈÛ-
ÛfiÙÂÚÔ ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙÂ (45) ËÌ¤ÚÂ˜ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔ-
ÌËÓ›· Â›‰ÔÛË˜ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜ ÛÙÔÓ ÚfiÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ-
ÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ·›ÙËÛË ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜
ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·ÍË˜. ∂¿Ó ‰ÂÓ Û˘ÁÎÏËıÂ› ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓÙfi˜ Â›ÎÔÛÈ (20) ËÌÂ-
ÚÒÓ ·fi ÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ·›ÙËÛË˜, Ë Û‡ÁÎÏËÛË
‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÙÔ‡ÓÙÂ˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÌÂ ‰·¿ÓÂ˜
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›-
Ô˘ ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Ô˘ ÂÎ‰›‰ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰È-
Î·Û›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹
ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙË˜ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜, Î·ıÒ˜
Î·È Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË.

2. ªÂ ·›ÙËÛË ÌÂÙfi¯ˆÓ, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÂÈÎÔ-
ÛÙfi (1/20) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘,
ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÂÁÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ
ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë
Û˘ÁÎÏËıÂ›, ÚfiÛıÂÙ· ı¤Ì·Ù·, Â¿Ó Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ·›ÙËÛË Â-
ÚÈ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ (15) ÙÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ ËÌ¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË. ∆· Úfi-
ÛıÂÙ· ı¤Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ‹ Ó· ÁÓˆÛÙÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÌÂ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Î·Ù¿
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 26, ÂÙ¿ (7) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ËÌ¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË
ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË. ∞Ó Ù· ı¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘ıÔ‡Ó,
ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙÂ˜ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·-
‚ÔÏ‹ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ 3 Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Î·Ù¿ Ù·
ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰¿ÊÈÔ, ÌÂ ‰·¿ÓË ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.»

3. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 4 Î·È 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·-
ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«4. ªÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ÌÂÙfi¯Ô˘, Ô˘ ˘Ô-
‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤ÓÙÂ (5) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ï‹ÚÂÈ˜
ËÌ¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË ÙÈ˜ ·ÈÙÔ‡ÌÂÓÂ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙÈ˜
˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¯Ú‹-
ÛÈÌÂ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÙË˜
ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·ÍË˜. ∂›ÛË˜, ÌÂ ·›ÙËÛË ÌÂÙfi¯ˆÓ, Ô˘ ÂÎ-
ÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÂÈÎÔÛÙfi (1/20) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘

ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡-
Ù·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È
Ù·ÎÙÈÎ‹, Ù· ÔÛ¿ Ô˘, Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, Î·Ù·-
‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÂ Î¿ıÂ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‹
ÙÔ˘˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È Î¿ıÂ ·ÚÔ¯‹
ÚÔ˜ Ù· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ·ÈÙ›· ‹ Û‡Ì‚·-
ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ·˘ÙÔ‡˜. ™Â fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚÈ-
ÙÒÛÂÈ˜ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÚÓËıÂ› ÙËÓ
·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ·Ô¯ÚÒÓÙ· Ô˘ÛÈÒ‰Ë Ïfi-
ÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· Ú·ÎÙÈÎ¿. ∆¤ÙÔÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜
ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È, Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜, Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË
ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 3 ‹ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18.

5. ªÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÌÂÙfi¯ˆÓ, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ
¤Ó· ¤ÌÙÔ (1/5) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘ Ë ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÚÔ-
ıÂÛÌ›·˜ ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi
Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂ-
ˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ∆Ô
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÚÓËıÂ› ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙˆÓ
ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ·Ô¯ÚÒÓÙ· Ô˘ÛÈÒ‰Ë ÏfiÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜
·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· Ú·ÎÙÈÎ¿. ∆¤ÙÔÈÔ˜ ÏfiÁÔ˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â›-
Ó·È, Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜, Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡-
ÓÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 3 ‹ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18.»

4. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 8 Î·È 9 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·-
ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«8. ™Â fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘ ÔÈ
·ÈÙÔ‡ÓÙÂ˜ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹
ÙÔ˘˜ È‰ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ Î·Ù¤¯Ô˘Ó
Î·Ù¿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜. ∆¤ÙÔÈ· ·fi-
‰ÂÈÍË ·ÔÙÂÏÂ› Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Û‡ÌÊˆÓ·
ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 28.

9. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ, fi¯È fiÌˆ˜ Î·È ¤-
Ú·Ó ÙÔ˘ ËÌ›ÛÂÔ˜, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ-
¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÛÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ.»

ÕÚıÚÔ 48

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 39· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ÕÛÎË-
ÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ Â› ÙˆÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ».

2. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39·, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·
ÊÚ¿ÛË «Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 40, 40·,
40‚, 40‰ Î·È 40Â» ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÌÂ ÙË ÊÚ¿ÛË «Á›ÓÂÙ·È
Î·Ù¿ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 40 Î·È 40·». 

3. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39· ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«2. ∏ ÏÔÈ‹ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÂÏ¤Á¯Ô˘, Î·Ù¿ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ·
ÛÙ· ¿ÚıÚ· 51 ¤ˆ˜ 53, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜
Î·È ÙÈ˜ ¿ÏÏÂ˜ Î·Ù¿ ÙÔ ÓfiÌÔ ·ÚÌfi‰ÈÂ˜ ·Ú¯¤˜, ÔÈ ÔÔ›Â˜
ÌÔÚÔ‡Ó, Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·Ó·ÁÎ·›Ô, Ó· ·ÛÎÔ‡Ó
‰È¿ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘
·ÚfiÓÙÔ˜.»

ÕÚıÚÔ 49

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 40 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 40  – ∞›ÙËÛË ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘
1. ¢ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi ÙÔ

ÌÔÓÔÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›·
Â‰ÚÂ‡ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·, Ô˘ ‰ÈÎ¿˙ÂÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜
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ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›·˜, ¤¯Ô˘Ó: ·) Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜
Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¤Ó· ÂÈÎÔÛÙfi
(1/20) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∆Ô Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ, fi¯È fiÌˆ˜ Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘
ËÌ›ÛÂÔ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi, ‚) Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔ-
Ú¿˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚ› ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜
¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ıÂ› ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÂÏ¤ÛÂÈ
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â›ÙÂ Î¿Ï˘-
„Ë˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›ÙÂ ‰È¿ıÂÛË˜ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ
ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Á) Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ‹ Ë Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË
·ÚÌfi‰È· ÂÔÙÂ‡Ô˘Û· ·Ú¯‹.

2. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ ‰È·-
Ù¿ÛÛÂÙ·È, Â¿Ó Èı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ú¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ·Ú·‚È¿-
˙Ô˘Ó ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ‹ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ ‹ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜. ™Â Î¿ıÂ Â-
Ú›ÙˆÛË, Ë ·›ÙËÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È
ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ (3) ÂÙÒÓ ·fi ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ¯Ú‹ÛË˜, ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ÙÂÏ¤ÛÙËÎ·Ó
ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÂ˜ Ú¿ÍÂÈ˜. 

3. ª¤ÙÔ¯ÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó·
¤ÌÙÔ (1/5) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘,
‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÂÊfiÛÔÓ ·fi ÙËÓ
fiÏË ÔÚÂ›· ·˘Ù‹˜ Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÈÛÙÂ˘Ùfi fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË
ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È fiˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ
Ë ¯ÚËÛÙ‹ Î·È Û˘ÓÂÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ›
Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ, fi¯È fiÌˆ˜ Î·È ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ËÌ›ÛÂÔ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi
ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›-
Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘.

4. √È ·ÈÙÔ‡ÓÙÂ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ô-
‰Â›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ Î·Ù¤¯Ô˘Ó ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘
ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ∆¤ÙÔÈ· ·fi‰ÂÈÍË ·ÔÙÂÏÂ› Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ
ÌÂÙÔ¯ÒÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 28.

5. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÎÚÔÛÒËÛË
ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 3 ‹ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 18, ‰ÂÓ ‰È-
Î·ÈÔÏÔÁÂ› ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÌÂ ‚¿ÛË ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi.»

ÕÚıÚÔ 50

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 40· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 40· – ¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘
1. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 40

·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÛÂ ¤Ó·Ó ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÚÎˆÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹ - ÏÔÁÈÛÙ‹ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì-
Ì¤ÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÈ‰ÈÎfi ÌËÙÚÒÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13 ÙÔ˘ .‰.
226/1992 (º∂∫ 120 ∞ã). ™ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘
ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·
ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ı· Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘,
·fi ÙÔ ∂ÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ √ÚÎˆÙÒÓ
∂ÏÂÁÎÙÒÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ Î·È fiÙÈ ı· Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ
ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ∆Ô ‰ÈÎ·-
ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÚÚ›„ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‹
Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ.

2. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙÈ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂÈ˜, È‰È·›ÙÂ-
Ú· ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÙÈ˜ Î·Ù·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓÂ˜ Ú¿-
ÍÂÈ˜ Î·È ÙÈ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÂ˜ ÂÏÂÁÎÙÈÎ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÌÔÚÂ›,
·ÓÙ› ÔÚÎˆÙÒÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ - ÏÔÁÈÛÙÒÓ, Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ˆ˜ ÂÏÂÁ-
ÎÙ¤˜ ÏÔÁÈÛÙ¤˜ - ÊÔÚÔÙÂ¯ÓÈÎÔ‡˜ ·ã Ù¿ÍË˜ Ì¤ÏË ÙÔ˘ √ÈÎÔ-
ÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·-

ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ
·˘ÙÒÓ, Ë ÔÔ›· Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙËÓ
ÔÔ›· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹
ÙÔ˘. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÈÚÚ›„ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙ· ÙÔ
Û‡ÓÔÏÔ ‹ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ. ∏ ·ÌÔÈ‚‹
˘fiÎÂÈÙ·È ÛÂ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏ¤Á-
¯Ô˘, ÌÂ ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙ‹ ‹ ÙÔ˘ ‚·Ú˘ÓfiÌÂÓÔ˘ ÌÂ ÙËÓ
Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙË˜. 

3. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ ˘·›ÙÈ· Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË,
Ó· ÂÚ·ÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ Î·È Ó· ˘Ô-
‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÂÙ·ÈÚÂ›·,
ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÔÙÂ‡Ô˘Û· ∞Ú¯‹ Î·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘
˙‹ÙËÛÂ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∞Ó Ë ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÂÙ·ÈÚÂ›· ¤¯ÂÈ ÌÂÙÔ-
¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ıÂ› ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ‹ ¤¯Ô˘Ó ·Ô-
ÙÂÏ¤ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ
Â›ÙÂ Î¿Ï˘„Ë˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Â›ÙÂ ‰È¿ıÂÛË˜ ˘ÊÈ-
ÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ë ¤ÎıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È
ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜. ∂¿Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‰È·È-
ÛÙÒÓÔ˘Ó ·Ú·‚¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ÙÈÌˆÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈÓÈÎ¿, ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó
Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÛ·Á-
ÁÂÏÈÎ‹ ∞Ú¯‹.

4. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 40
ÌÔÚÂ› Ó· Ù¿ÍÂÈ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏ¤Á-
¯Ô˘, Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ô˘
‰ÈÔÚ›ÛıËÎ·Ó.»

ÕÚıÚÔ 51

∆· ¿ÚıÚ· 40‚ ¤ˆ˜ Î·È 40Â Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È.

∫∂º∞§∞π√ ™∆ã

ÕÚıÚÔ 52

√È ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ·ã Î·È ‚ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 42· ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«·) Û‡ÓÔÏÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ‰‡Ô ÂÎ·ÙÔÌÌ‡ÚÈ· ÂÓÙ·ÎfiÛÈÂ˜
¯ÈÏÈ¿‰Â˜ (2.500.000) Â˘ÚÒ, fiˆ˜ ·˘Ùfi ÚÔÎ‡ÙÂÈ ·fi
ÙËÓ ¿ıÚÔÈÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ∞ Ì¤¯ÚÈ Î·È ∂ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈ-
ÎÔ‡ ÛÙÔ ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÙÔ ¿Ú-
ıÚÔ 42Á Î·È ‚) Î·ı·Úfi˜ Î‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¤ÓÙÂ ÂÎ·ÙÔÌ-
Ì‡ÚÈ· (5.000.000) Â˘ÚÒ.» 

ÕÚıÚÔ 53

1. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 43‚ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«4. √ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Ô ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi˜ «·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ¯Ú‹ÛÂˆ˜» Î·È Ô «›Ó·Î·˜ ‰È·ı¤ÛÂˆ˜ ·ÔÙÂÏÂ-
ÛÌ¿ÙˆÓ», Ì·˙› ÌÂ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÏ¤Á¯Ô˘,
fiÙ·Ó ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÔÚÎˆÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ -
ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·‚ÔÏÒÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ
Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÒÓ, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË Û˘ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42·, ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ.»

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 43‚ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«5. ∆Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜
ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4, Â›ÎÔÛÈ (20) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ËÌ¤ÚÂ˜ ÚÈÓ ·fi
ÙË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, ÛÙÈ˜ ÂÊËÌÂÚ›-
‰Â˜ Î·È ÛÙ· ¤ÓÙ˘· Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 26.»

56



ÕÚıÚÔ 54

∏ ÂÚ›ÙˆÛË ‚ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 45
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«‚) ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹
ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘
·.Ó. 148/1967 (º∂∫ 173 ∞ã).»

∫∂º∞§∞π√ ∑ã

ÕÚıÚÔ 55

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 47· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «§fiÁÔÈ
Ï‡ÛÂˆ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜». 

2. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 47· ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·-
ÓÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«2. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ï‡ÂÙ·È Â›ÛË˜ ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË,
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ¿ÚıÚ· 48 Î·È 48·.

3. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ÙÒ¯Â˘ÛË˜, ÙË Ï‡-
ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ› Ë ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ·ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÎÙÂ-
ÏÂ› ¯Ú¤Ë ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ‹, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ ÔÚ›˙ÂÈ
‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿, Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰ÈÔÚÈÛıÂ› ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ‹˜ ·fi ÙË ÁÂ-
ÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‚ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1,
Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÌÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÂÎ-
Î·ı·ÚÈÛÙ‹. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2, Ô ÂÎÎ·-
ı·ÚÈÛÙ‹˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË
Ô˘ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.»

ÕÚıÚÔ 56

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 48 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 48 – §‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·-
ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ

1. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› Ó· Ï˘ıÂ› ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË
ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ
Â¿Ó: ·) Î·Ù¿ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‚Ï‹ıËÎÂ
ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·Ù·‚ÏËÙ¤Ô, ÔÏÈÎ¿ ‹ ÌÂÚÈÎ¿, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡,
‚) Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ÔÚ›˙Â-
Ù·È Î¿ıÂ ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ, Á) ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂ-
Ê·Ï·›ˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘fi-
‰ÂÈÁÌ· ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ
42Á, Î·Ù·ÛÙÂ› Î·ÙÒÙÂÚÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‰ÂÎ¿ÙÔ˘ (1/10) ÙÔ˘ ÌÂ-
ÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ
Ì¤ÙÚ· Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 47, ‰) Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ,
ÚÔ˜ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÚÈÒÓ (3)
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û˘ÓÂ¯ÒÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ, ÂÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÂ˜ ·fi ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË. ŒÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ ÁÈ·
ÙË Ï‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ¤¯ÂÈ Î·È Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ‹
Ë Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÌfi‰È· ÂÔÙÂ‡Ô˘Û· ∞Ú¯‹.

2. ∏ ·›ÙËÛË ÂÎ‰ÈÎ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÎÔ‡ÛÈ·˜
‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi ÙÔ ÔÏ˘ÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. 

3. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÈÓ ÂÎ‰fiÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ·-
Ú¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Â‡ÏÔÁË ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ¿ÚÛË ÙˆÓ Ïfi-
ÁˆÓ Ï‡ÛË˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·ÈÙÈÔÏÔÁËÌ¤Ó· ıÂˆÚÂ› fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ
·˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÛÎÔÔ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È
‰‡Ô (2) ¤ˆ˜ ¤ÍÈ (6) Ì‹ÓÂ˜ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ù·ıÂ› Ì¤¯ÚÈ
ÙÚÂÈ˜ (3) Ì‹ÓÂ˜. ∂¿Ó ·Ú·Û¯ÂıÂ› Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔıÂÛÌ›·,
ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈ-
Ó‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ.

4. ∏ ·›ÙËÛË ÁÈ· Ï‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘
‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7‚ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘.»

ÕÚıÚÔ 57 

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 48· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 48· – §‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·-
ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ

1. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› Ó· Ï˘ıÂ› ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË
ÌÂÙ¿ ·fi ·ÁˆÁ‹ ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ (1/3) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂ-
ÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Â¿Ó ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÛÔ˘‰·›-
Ô˜ ÏfiÁÔ˜, Ô˘, Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ÚÔÊ·Ó‹, Î·ıÈÛÙ¿ ÙË Û˘Ó¤¯È-
ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·‰‡Ó·ÙË.

2. ™Ô˘‰·›Ô˜ ÏfiÁÔ˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È, È‰›ˆ˜, Â¿Ó, ÏfiÁˆ ›ÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ
ÂÙ·ÈÚÂ›·, Ë ÂÎÏÔÁ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·-
ÙË ‹ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ.

3. ∏ ·ÁˆÁ‹ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÂÓÒÈÔÓ
ÙÔ˘ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô˘ ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜. ÕÏÏÔÈ Ì¤-
ÙÔ¯ÔÈ, Â¿Ó ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ
(1/5) ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙË Û¯ÂÙÈÎ‹
‰›ÎË.

4. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÚÈÓ ÂÎ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, ·-
Ú¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Â‡ÏÔÁË ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ¿ÚÛË ÙˆÓ Ïfi-
ÁˆÓ Ï‡ÛË˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·ÈÙÈÔÏÔÁËÌ¤Ó· ıÂˆÚÂ› fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ
·˘Ùfi Â›Ó·È ¿ÛÎÔÔ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È
‰‡Ô (2) ¤ˆ˜ ¤ÍÈ (6) Ì‹ÓÂ˜ Î·È ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ù·ıÂ› Ì¤¯ÚÈ
ÙÚÂÈ˜ (3) Ì‹ÓÂ˜. ∂¿Ó ·Ú·Û¯ÂıÂ› Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔıÂÛÌ›·,
ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈ-
Ó‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ.

5. ªÂ ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÎ‹ÛÂÈ ·Ú¤Ì-
‚·ÛË, ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ·fi
·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÁÔÓÙÔ˜ ‹ ÙˆÓ
ÂÓ·ÁfiÓÙˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÔÚ›˙ÂÈ
Î·È ÙÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Î·È Ó·
·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, Î·ıÒ˜
Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi
ÙË˜ ·Í›·˜, ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙË˜ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ‹ ·fi Ù· ÚfiÛˆ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 9. ∏ Ù˘¯fiÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜
‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙË˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘’ fi„ÈÓ. ∏
·Í›· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ È-
ı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ÂÓ¿ÁÔÓÙÂ˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË
ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Â›ÎÔÛÈ ÙÔÈ˜ ÂÎ·Ùfi (20%).

6. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ
ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, Ù˘¯fiÓ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·-
ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ‰¤ÛÌÂ˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 7 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3, ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘’
fi„ÈÓ, ÂÎÙfi˜ ·Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿. 

7. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Â¿Ó Ë ‰È·Ù·ÛÛfiÌÂÓË Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ÂÍ·-
ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› ÂÓÙfi˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜,
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù·›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘ ÛÂ ÂÍ·ÁÔÚ¿. 

8. ∏ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· Ï‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘
‰È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙË˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7‚.

9. ∆Ô ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â› ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.»
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1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 49 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∆ÚfiÔ˜
‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜».

2. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 49 ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 4· Î·È 4‚ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«4·. √È ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÌÂ ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘
˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ ÌÔÓÔÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ÂÎ‰ÈÎ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÎÔ‡ÛÈ·˜
‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›·˜, Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈ-
ÛË˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÂÊ·ÚÌÔ˙fiÌÂÓÂ˜ ‰È·Ù¿-
ÍÂÈ˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË ÎÏËÚÔÓÔÌ›·˜
(¿ÚıÚ· 1913 Â. ∞∫). ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹
Ë ·Ó·ÁÎ·ÛÙÈÎ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·Ù¿ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ
ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜. 

4‚. √È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙË˜ Ï˘ıÂ›Û·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È
Ó· Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó Î·È ‰ÂÓ
¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·Ù·‚¿ÏÂÈ, ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·˘Ùfi Â›Ó·È
·Ó·ÁÎ·›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈ-
ÛË˜.»

3. ∆Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
49 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜, ÔÈ ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ¤˜ Î·-
Ù·ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÈ˜ ÙÂÏÈÎ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÙÈ˜ ÔÔ›-
Â˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ô˘Ó fiˆ˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 43‚ ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ˜ 5, ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÙÈ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, Î·ıÒ˜
Î·È Ù· ˘¤Ú ÙÔ ¿ÚÙÈÔ ÔÛ¿, Ô˘ Â›¯·Ó Ù˘¯fiÓ Î·Ù·‚ÏËıÂ›,
Î·È ‰È·Ó¤ÌÔ˘Ó ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔ˚fiÓ ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, Î·Ù¿ ÙÔ ÏfiÁÔ ÙË˜
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿-
Ï·ÈÔ.»

4. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 49 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«6. ∂¿Ó ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜ ˘ÂÚ‚Â› ÙËÓ ÂÓÙ·-
ÂÙ›·, Ô ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· Û˘ÁÎ·Ï¤ÛÂÈ ÁÂÓÈÎ‹
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË˜
Î·È ÂÚ¿ÙˆÛË˜ ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ÂÚÈ-
Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÈ˜ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙÂ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙË˜ ÂÎÎ·-
ı¿ÚÈÛË˜, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙË˜ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË˜ Î·È Ù· Ì¤ÙÚ·
Ô˘ ÚÔÙÂ›ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂÚ¿ÙˆÛ‹ ÙË˜. ∆· Ì¤-
ÙÚ· ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·Ú·›ÙËÛË ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·, ‰ÈÎfiÁÚ·Ê· Î·È ·ÈÙ‹ÛÂÈ˜, ·Ó Ë
ÂÈ‰›ˆÍË ÙÔ‡ÙˆÓ Â›Ó·È ·Û‡ÌÊÔÚË ÛÂ Û¯¤ÛË ÌÂ Ù· ÚÔÛ-
‰ÔÎÒÌÂÓ· ÔÊ¤ÏË ‹ ·‚¤‚·ÈË ‹ ··ÈÙÂ› ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi
‰È¿ÛÙËÌ·. ∆· ·ÓˆÙ¤Úˆ Ì¤ÙÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿-
ÓÔ˘Ó Î·È Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜, ·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ‡ÛÂÈ˜ ‹ Î·Ù·Á-
ÁÂÏ›· Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ‹ Î·È Û‡Ó·„Ë Ó¤ˆÓ. ∏ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÌÂ ÙËÓ ··ÚÙ›· Î·È ÏÂÈÔ„ËÊ›·
ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 3 Î·È 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 Î·È ÙË˜ ·Ú·-
ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 31. ∂¿Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÁÎÚÈıÂ›, Ô ÂÎ-
Î·ı·ÚÈÛÙ‹˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù·
ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ∂¿Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈıÂ›,
Ô ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ‹˜ ‹ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÂÈÎÔ-
ÛÙfi (1/20) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘
ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÌÔÓÔÌÂ-
Ï¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÌÂ ·›ÙËÛ‹
ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÈÎ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ‰ÈÎ·ÈÔ-
‰ÔÛ›·˜. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Ì¤ÙÚ·
Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, fi¯È fiÌˆ˜ Î·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ Ì¤-
ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ÛÂ ·˘Ùfi. √ ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ‹˜ ‰ÂÓ
Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û¯Â‰›Ô˘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ·Ú·¿Óˆ.»
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ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 49 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 49· ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«ÕÚıÚÔ 49· – ¢ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ

ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·
1. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2

ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘, ¤Ó·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÌÔ-
ÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ·ÁˆÁ‹ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·, Â¿Ó ÂÎ ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ·˘ÙÒÓ Ë ·Ú·-
ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÂ ·˘Ù‹ Î·ı›ÛÙ·Ù·È, Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ÚÔÊ·Ó‹,
È‰È·›ÙÂÚ· ·Û‡ÌÊÔÚË. ∞ÚÌfi‰ÈÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÏ˘-
ÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ∆Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ·
·˘Ùfi ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ·ÈÙÔ‡ÓÙÂ˜ Ì¤-
ÙÔ¯ÔÈ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Î·È ·ÓÙÈÙ¿¯ıË-
Î·Ó ÛÙË Ï‹„Ë ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ·fiÊ·ÛË˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó, ÛÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË Áã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2, Ô ÏfiÁÔ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ‰ÂÓ
Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ÌÂ Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË.

2. ∂Í·ÁÔÚ¿ ÌÔÚÂ› Ó· ˙ËÙËıÂ›:
·) Â¿Ó Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿

ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÂ ¿ÏÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜,
‚) Â¿Ó Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹

ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ÛÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹
ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜,

Á) ÛÂ ¿ÏÏÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
Îfi, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ Î·È Û¯ÂÙÈÎ‹ ÚÔ-
ıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙË˜ ·ÁˆÁ‹˜.

3. ∏ ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÌÔÚÂ› Ó· ·ÛÎËıÂ›
ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ (3) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË Û˘ÓÙ¤ÏÂÛË ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜
ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Áã ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 Ë ·ÁˆÁ‹ ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜
Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi.

4. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó·
Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ·Í›·
ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜
ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ·Í›·˜, ÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔ-
ÚÂ› Ó· ‰È·Ù¿ÍÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È
·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ‹ ·fi Ù· ÚfiÛˆ·
ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 9. ∂¿Ó ÔÈ ÂÓ¿ÁÔÓÙÂ˜ Ì¤-
ÙÔ¯ÔÈ ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ
ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘ÙfiÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÚÓËıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿,
ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È fiÌˆ˜ ÌÂ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙË˜ ‰›ÎË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ-
‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙË˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙÔ˘˜.

5. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË Ï‡ÛË ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Â¿Ó Ë ‰È·Ù·ÛÛfiÌÂÓË Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ÂÍ·-
ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚˆıÂ› ÂÓÙfi˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜,
ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù·›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘ ÛÂ ÂÍ·ÁÔÚ¿.

6. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ·-
ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ
4 ¤ˆ˜ 9 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16.

7. ∆Ô ·ÚfiÓ ¿ÚıÚÔ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Â› ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÙˆÓ
ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ.»
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ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 49· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 49‚ ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 49‚ – ¢ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿
ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ·fi ÙÔÓ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙ· Ì¤ÙÔ¯Ô

1. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ·
ÚfiÙ·ÛË ·ÁÔÚ¿˜ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ, Â¿Ó ¤Ó·˜ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ·¤-
ÎÙËÛÂ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ ÙÔÈ˜ ÂÎ·Ùfi (95%) ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯È-
ÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜, ¤Ó·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÏÔÈ-
Ô‡˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂ ·ÁˆÁ‹, Ë ÔÔ›·
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·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ¤ÓÙÂ (5) ÂÙÒÓ ·fi ÙfiÙÂ Ô˘
Ô Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ·¤ÎÙËÛÂ ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛÔÛÙfi, ÙËÓ ÂÍ·ÁÔ-
Ú¿ ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÙÔ¯Ô ·˘ÙfiÓ. ™ÙÔ Ô-
ÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ Î·Ù¤-
¯ÂÈ Ô ·Ú·¿Óˆ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿
Ô˘ Î·Ù¤¯Ô˘Ó: ·) Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓÂ˜ ÌÂ ·˘ÙfiÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜
Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 42Â, ‚) Ô
‹ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ Î·È Á) Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙÔ˘ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘ ÙÚ›-
ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÂÍ ·›Ì·ÙÔ˜ ‹ ÂÍ ·Á¯ÈÛÙÂ›·˜.

2. ∞ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ‰›Î·ÛË ÙË˜ ·ÁˆÁ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ Ô-
Ï˘ÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ™ÙËÓ Â-
Ú›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 49· ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜.»

ÕÚıÚÔ 61

ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 49‚ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 49Á ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 49Á – ∂Í·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜
·fi ÙÔÓ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙ· Ì¤ÙÔ¯Ô

1. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ·
ÚfiÙ·ÛË ·ÁÔÚ¿˜ ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ, Â¿Ó ¤Ó·˜ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ·¤-
ÎÙËÛÂ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ‰È·ÙËÚÂ› ÙÔ ÂÓÂ-
Ó‹ÓÙ· ¤ÓÙÂ ÙÔÈ˜ ÂÎ·Ùfi (95%) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯È-
ÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜
ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜,
Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎ‹ ·Í›· ÙˆÓ
ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·˘ÙÒÓ. ∆Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·˘Ùfi ·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙÂ
(5) ÂÙÒÓ ·fi ÙfiÙÂ Ô˘ Ô ÏÂÈÔ„ËÊÒÓ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ·¤ÎÙËÛÂ
ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ÔÛÔÛÙfi.

2. ™ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·È-
ÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÛÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿Á-
Ì·ÙÔ˜ ÚÔ‚·›ÓÂÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙÔ˜
ÌÂÙfi¯Ô˘, ÙÔ ÔÏ˘ÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ ÌÂ ÙË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÙË˜ ÂÎÔ‡ÛÈ·˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‰ÔÛ›·˜. √ ·È-
ÙÒÓ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔ-
Û‡ÓË˜, Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿-
ÊÔ˘ 1 ‹ ·fi Ù· ÚfiÛˆ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
9. ∆Ô ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ‰ÂÛÌÂ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹. 

3. √ ÏÂÈÔ„ËÊÒÓ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÔÊÂ›ÏÂÈ Ó· ·Ú·Î·Ù·ı¤ÛÂÈ
ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜
ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÛÂ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ï·Ì-
‚¿ÓÂÈ Ó· Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯Ô˘˜
ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙË˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∏
Î·Ù·‚ÔÏ‹ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ Ù›Ù-
ÏˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ›. ∆Ô ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÌÔÚÂ›
Ó· ÂÈÊ˘Ï·¯ıÂ› ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ Ó· ·Ú·Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ
∆·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·ÓÂ›ˆÓ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘
·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·˙ËÙ‹ıËÎÂ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÍÈ (6) ÌËÓÒÓ. ∏ ·Ú·Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿Á-
Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÎ·ÛÙÈ-
Î‹ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙË˜ ¤ÎıÂ-
ÛË˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË˜. √È ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙÂ˜ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ
‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÁÁÚ¿-
ÊˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ.

4. ∏ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Á›ÓÂ-
Ù·È, Â› ÔÈÓ‹ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜, ÌÂ Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ‰‹ÏˆÛË,
Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ:

·) ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ·ÛÎÔ‡-
ÓÙÔ˜ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¤¯ÂÈ
ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·,

‚) Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÙÔ ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ ÙË˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ·fi-
Ê·ÛË˜ ÁÈ· ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘
‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜,

Á) Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Á›-
ÓÂÈ Ë ·Ú·Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ
ÔÔ›Ô ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÚ¿-
ÍÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·, Î·ıÒ˜ Î·È Ù˘¯fiÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ·
ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ‡ÙÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È
Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ È‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ó· ·Ú·Î·Ù·ı¤-
ÛÂÈ ÙÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÙÔ ∆·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·-
ÓÂ›ˆÓ.

5. ∏ ‰‹ÏˆÛË ÙË˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÂ‡-
ÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 26 Î·È
Î·Ù·¯ˆÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7‚. ∞fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ‹ ÙË˜ Î·Ù·¯Ò-
ÚÈÛË˜, ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÂÚÈ¤Ú-
¯ÔÓÙ·È ·˘ÙÔ‰ÈÎ·›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙ· Ì¤ÙÔ¯Ô, Î·È ÔÈ
ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙÂ˜ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜
ÙÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. ∂¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ› Ù›ÙÏÔÈ, Ì¤¯ÚÈ
ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3, ·˘ÙÔ› ÂÓÛˆ-
Ì·ÙÒÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Ï‹„Ë˜ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜.

6. ∂¿Ó ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ›, È‰›ˆ˜
fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, Ë ‰‹ÏˆÛË ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÌÔÚÂ› Ó· ·ÓÙÈÎ·Ù·ÛÙ·ıÂ› ÌÂ ·ÙÔÌÈÎ‹
ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜, ÌÂ ÙÚfiÔ Ô˘ ·Ô-
‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙË˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, Ë ÌÂ-
Ù·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î¿ıÂ ÌÂÙfi¯Ô˘ Â¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ
¯ÚfiÓÔ ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË˜, Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ
Ó· Û˘ÓÙÂÏÂÛıÂ› ÂÓÙfi˜ ‰ÂÎ·¤ÓÙÂ (15) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ
ÚÒÙË. ™¯ÂÙÈÎ‹ ÂÈ‰ÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜ ÚÒÙË˜ Î·È
ÙË˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Ó¤· ‰‹ÏˆÛË
ÙÔ˘ ÌÂÙfi¯Ô˘ Ô˘ ·ÛÎÂ› ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ÌÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ
ÙÚfiÔ.

7. ∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ‰ÂÓ ÎˆÏ‡ÂÙ·È ·fi Ù˘¯fiÓ
¿ÛÎËÛË ¤Ó‰ÈÎˆÓ Ì¤ÛˆÓ, ·›ÙËÛË˜ ·Ó¿ÎÏËÛË˜ ‹ ÌÂÙ·ÚÚ‡ı-
ÌÈÛË˜ ‹ ÙÚÈÙ·Ó·ÎÔ‹˜ Î·Ù¿ ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ Ô˘ ‰È·›ÛÙˆ-
ÛÂ ÙÈ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÁÔ-
Ú¿˜ Î·È fiÚÈÛÂ ÙÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ·Í›-
ˆÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›ÂÙ·È.»

∫∂º∞§∞π√ ∏ã

ÕÚıÚÔ 62

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 50 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∂ÁÎ·Ù¿-
ÛÙ·ÛË ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». 

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 50 Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È.

∫∂º∞§∞π√ £ã

ÕÚıÚÔ 63

™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 51 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«ÕÚıÚÔ 51 – ∞ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ÙË˜ ÂÔÙÂ›·˜
∏ ÂÔÙÂ›· Â› ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ,

Î·ıÒ˜ Î·È Â› ÙˆÓ ˘ÔÎ·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú·ÎÙÔÚÂ›ˆÓ
ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,
·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ‹ ÙËÓ Î·Ù¿ ÂÚ›-
ÙˆÛË ·ÚÌfi‰È· ÂÔÙÂ‡Ô˘Û· ∞Ú¯‹, ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘
ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÓfiÌÔ.» 

ÕÚıÚÔ 64

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 53 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∂Ô-
ÙÂ›· Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜» 

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
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ÂÍ‹˜:
«1. ∏ ÂÔÙÂ›·, Î·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘Ú-

Á›· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, È‰›ˆ˜, ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ
‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘, ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊ¿-
ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂÏÂ‡ÛÂˆÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÎÚ›-
‚ˆÛË ÙË˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÂ
ÙËÓ ÂÍ¤Ù·ÛË Î·È Â·Ï‹ıÂ˘ÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ.»

3. √È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2 Î·È 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È.
4. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 53 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜

ÂÍ‹˜:
«4. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘

‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 52 Î·È ÙËÓ ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘, Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤-
Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘, ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È Î·Ù·-
‚¿ÏÏÂÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÂ-
ÓÂÚÁ‹ıËÎÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜.»

∫∂º∞§∞π√ πã

ÕÚıÚÔ 65 

∆Ô ¿ÚıÚÔ 64 Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È.

ÕÚıÚÔ 66

ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 66 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¿ÚıÚÔ 66· ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«ÕÚıÚÔ 66· – ªÂÙ·ÙÚÔ‹ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÂ

ÔÌfiÚÚ˘ıÌË ‹ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌË ÂÙ·ÈÚÂ›·
1. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÂ ÔÌfiÚÚ˘ıÌË ‹

ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌË ÂÙ·ÈÚÂ›· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÔÌfiÊˆÓË ·fiÊ·ÛË
fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ. ™ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â-
ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜ ÔÌfiÚÚ˘ı-
ÌË˜ ‹ ÙË˜ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

2. ∞fi ÙË Û˘ÓÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·Ù˘-
ÒÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Î·Ù¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 42 ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡
¡fiÌÔ˘ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7‚ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ÁÂÓfi-
ÌÂÓË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, Ë ÌÂÙ·ÙÚÂfiÌÂÓË ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚÂ›·
Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È ÌÂ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÔÌfiÚÚ˘ıÌË˜ ‹ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ù˘ÒÛÂˆÓ
‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘, Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹
‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ Î·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÂÙ¿ ÙËÓ Â¤ÏÂ˘ÛË
ÙË˜ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜, ÔÈ ÂÎÎÚÂÌÂ›˜ ‰›ÎÂ˜ Û˘ÓÂ¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ
fiÓÔÌ· ÙË˜ Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â¤Ú¯ÂÙ·È ‰È·ÎÔ‹
ÙÔ˘˜.»

∫∂º∞§∞π√ π∞ã

ÕÚıÚÔ 67

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 69 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «™¯¤‰ÈÔ
Û‡Ì‚·ÛË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜».

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 69 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«3. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·ÛË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È
ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚.»

ÕÚıÚÔ 68

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∂ÎÙ›ÌË-
ÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Û˘Á¯ˆÓÂ˘fiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ».

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 71 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«1. °È· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙˆÓ

Û˘Á¯ˆÓÂ˘fiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÚÔ˜
ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ,
·fi ÂÈÙÚÔ‹ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ‹ ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙË˜ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ‹ Ù· ÚfiÛˆ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿Ú-
ıÚÔ˘ 9. ∆· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿, Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÈÓ‹
·›ÙËÛË ‹ Û˘ÌÊˆÓ›· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓÂ˘fiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ,
ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Â›ÛË˜ Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·ÛË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜.»

3. ∆Ô ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 71
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«™ÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ÚfiÛˆ· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1
˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ·Ó, Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜, Ë
Û¯¤ÛË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡-
ÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÎ‰›‰ÂÈ Ë ·ÔÚÚÔ-
ÊÔ‡Û· ÂÙ·ÈÚÂ›· Â›Ó·È ‰›Î·ÈË Î·È ÏÔÁÈÎ‹.»

4. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 71 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«3. ∫¿ıÂ ÚfiÛˆÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆ-
Ì· Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·fi ÙÈ˜ Û˘Á¯ˆÓÂ˘fiÌÂÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜
ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙË
‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ ÂÎÙ›ÌËÛË˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ó·
‰ÈÂÓÂÚÁÂ› fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ··Ú·›ÙËÙÂ˜ ¤ÚÂ˘ÓÂ˜ Î·È Ó· ÚÔ‚·›-
ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÎ·›Ô˘˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘˜.»

ÕÚıÚÔ 69

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 72 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞fiÊ·-
ÛË ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜». 

2. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 72 ÚÔÛÙ›-
ıÂÙ·È Â‰¿ÊÈÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«∏ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË
·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÚËıÂ› Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 70 Î·È, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘
¿ÚıÚÔ˘ 70, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎ‰ÔıÂ› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙË-
Ú›Ô˘.»

ÕÚıÚÔ 70

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 75 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜». 

2. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ·ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 75
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«·) ∏ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û· ÂÙ·ÈÚÂ›· ˘ÔÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Û‡ÓÔ-
ÏÔ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙË˜ ‹ ÙˆÓ
·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› ˘¤Ú ÙË˜ ‹ ÙˆÓ
·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È Ë ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·˘Ù‹ ÂÍÔ-
ÌÔÈÒÓÂÙ·È ÌÂ Î·ıÔÏÈÎ‹ ‰È·‰Ô¯‹.»

ÕÚıÚÔ 71

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 77 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞Î˘Úfi-
ÙËÙ· ÙË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜». 

2. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ‚ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 77
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«‚. ·Ô‰ÂÈ¯ıÂ› fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜
ÌÈ·˜ ·fi ÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ Û˘Á¯ˆÓÂ‡ıËÎ·Ó Î·È Ô˘ ÂÓ¤-
ÎÚÈÓÂ ÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË Â›Ó·È ¿Î˘ÚË ‹ ·Î˘ÚÒÛÈÌË Î·Ù¿ ÙÈ˜
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 35· Î·È 35‚».

ÕÚıÚÔ 72

ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 77 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¿ÚıÚÔ 77· ˆ˜ ÂÍ‹˜:

60



«ÕÚıÚÔ 77· – ªË ‰›Î·ÈË Û¯¤ÛË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜
1. ∏ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ‰ÂÓ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ¿Î˘ÚË ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ

fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙË˜
·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙË˜ ·ÔÚÚÔÊÔ‡-
Û·˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛıÂ› ·‰ÈÎ·ÈÔÏfiÁËÙ· ¯·ÌËÏ‹.

2. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Î¿ıÂ Ì¤ÙÔ¯Ô˜
ÙË˜ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÒÛÂÈ ÙËÓ
Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÛÂ ·˘ÙfiÓ ·fi ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û· ÂÙ·ÈÚÂ›· ·Ô-
˙ËÌ›ˆÛË˜ ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÌÔ-
ÓÔÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ∏ Û¯ÂÙÈÎ‹
·Í›ˆÛË ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó ·Ú¤ÏıÔ˘Ó ¤ÍÈ (6) Ì‹ÓÂ˜ ·fi
ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙË˜ ÂÁÎÚÈÙÈÎ‹˜ ·fiÊ·ÛË˜
ÙË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜, Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 74.

3. ∏ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û· ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› ÌÂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙË˜ Ó·
ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÙËÓ
·Í›ˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ¿ÚıÚÔ˘. ™ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È, ·Ó·ÏfiÁˆ˜, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 84.»

ÕÚıÚÔ 73

ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 79 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¿ÚıÚÔ 79· ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«ÕÚıÚÔ 79· – ªË ‰›Î·ÈÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·
1. ∏ Ú¿ÍË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1 ÙÔ˘

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ‰ÂÓ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ¿Î˘ÚË ÁÈ· ÙÔ Ïfi-
ÁÔ fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ
ÂÍ·ÁÔÚ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛıÂ› ÛÂ ·‰ÈÎ·ÈÔÏfiÁË-
Ù· ¯·ÌËÏfi ÔÛfi.

2. ™ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Î¿ıÂ Ì¤ÙÔ¯Ô˜
ÙË˜ ÂÍ·ÁÔÚ·˙fiÌÂÓË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÒÛÂÈ ÙËÓ
Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÛÂ ·˘ÙfiÓ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Û· ÂÙ·ÈÚÂ›·
·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ
ÌÔÓÔÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ∏ Û¯Â-
ÙÈÎ‹ ·Í›ˆÛË ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·Ó ·Ú¤ÏıÔ˘Ó ¤ÍÈ (6) Ì‹ÓÂ˜
·fi ÙËÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ÙË˜ ÂÁÎÚÈÙÈÎ‹˜ ·fiÊ·-
ÛË˜ ÙË˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 74.»

∫∂º∞§∞π√ πµã

ÕÚıÚÔ 74

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 80 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∂Ê·ÚÌÔ-
Á‹ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ». 

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 80 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«1. ªÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4·,
Ù· ¿ÚıÚ· 69 ¤ˆ˜ Î·È 77· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Á¯Ò-
ÓÂ˘ÛË ÌÂ Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. °È· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘-
Ù‹˜ ÙË˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ ˆ˜ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÓÔÔ‡-
ÓÙ·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·È ˆ˜ ·ÔÚÚÔÊÔ‡-
Û· ÂÙ·ÈÚÂ›· Ë Ó¤· ÂÙ·ÈÚÂ›·.»

∫∂º∞§∞π√ π°ã

ÕÚıÚÔ 75

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 82 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «™¯¤‰ÈÔ
Û‡Ì‚·ÛË˜ ‰È¿Û·ÛË˜». 

2. ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 82 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«4. ∆Ô Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·ÛË˜ ‰È¿Û·ÛË˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÈ˜
‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚, ·fi Î¿ıÂ
ÂÙ·ÈÚÂ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿Û·ÛË.»

ÕÚıÚÔ 76

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 85 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ‰È¿Û·ÛË˜». 

2. ∆Ô ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ ·ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿-
ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 85 ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«·) ∏ ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙË˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ (ÂÓÂÚ-
ÁËÙÈÎÔ‡ Î·È ·ıËÙÈÎÔ‡) ÙË˜ ‰È·ÛÒÌÂÓË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÙÈ˜
ÂˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÈ-
ÎËÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› ˘¤Ú ÙË˜ ‰È·ÛÒÌÂ-
ÓË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÌÂÙ·‚È‚·˙fiÌÂÓË ÂÚÈÔ˘-
Û›·.»

ÕÚıÚÔ 77

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 86 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: «∞Î˘Úfi-
ÙËÙ· ÙË˜ ‰È¿Û·ÛË˜». 

2. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 86 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ˆ˜ ÂÍ‹˜:

«4. °È· ÙË Û¯¤ÛË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜
ÙÔ ¿ÚıÚÔ 77·.»

∫∂º∞§∞π√ π¢ã

ÕÚıÚÔ 78
ªÂÙ·‚·ÙÈÎ¤˜, ÙÂÏÈÎ¤˜ Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜

1. √È ÚÔıÂÛÌ›Â˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 6 Î·È 5 ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ
4· Î·È 10, ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·, ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, fiˆ˜ ·ÓÙÈÎ·ı›-
ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ, ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÚÈÓ
·Ú¤ÏıÂÈ ¤Ó· (1) ¤ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·Úfi-
ÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘.

2. √È ÚÔıÂÛÌ›Â˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, fiˆ˜ ÔÚ›-
˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 11 Î·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
12 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, fiˆ˜ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ·-
ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ, ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÎÂÊ¿Ï·È· Î·Ù·‚ÏËÙ¤· ÌÂÙ¿ ÙËÓ
¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘.

3. √È Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ‹
ÙË ÌÂ›ˆÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÂ ·˘Í‹ÛÂÈ˜ ‹ ÌÂÈÒ-
ÛÂÈ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚ-
Á·ÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘.

4. √È Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920,
fiˆ˜ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÌÂ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ, ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ·
›‰ÈÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·fiÎÙËÛË ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È
ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ‹
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È, ÛÙÈ˜ ÏÔÈ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ
¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘.

5. √È Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ı‡-
ÓË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ·
Ú¿ÍÂÈ˜ ‹ ·Ú·ÏÂ›„ÂÈ˜ ÙÔ‡ÙˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÌÂ-
Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘.

6. √È Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Úfi-
ÛÎÏËÛË, ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜
Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÂ ·˘-
Ù‹Ó, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÂ ÁÂÓÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÏÂ‡ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÁÎ·-
ÏÔ‡ÓÙ·È ‹, ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÓfiÌÈÌË˜ ÚfiÛÎÏËÛË˜, Ï·Ì-
‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ‰‡Ô (2) Ì‹ÓÂ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘
·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘. √È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ
·Î˘ÚfiÙËÙ·, ÙËÓ ·Î˘ÚˆÛ›· Î·È ÙÔ ·Ó˘fiÛÙ·ÙÔ ÙˆÓ ·Ô-
Ê¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÁÂÓÈÎ¤˜ Û˘ÓÂÏÂ‡ÛÂÈ˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ
ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Â‰¿ÊÈÔ.

7. √È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 45 ÙÔ˘
Î.Ó. 2190/1920, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ·
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ÓfiÌÔ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓ· Î¤Ú‰Ë, Ô˘ ÚÔ-
¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ
¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÂÊÂÍ‹˜.

8. √È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 77·, 79· Î·È ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿-
ÊÔ˘ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 86 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, fiˆ˜ ·ÓÙÈÎ·ı›-
ÛÙ·ÓÙ·È ÌÂ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Á¯ˆ-
ÓÂ‡ÛÂÈ˜, ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ‹ ‰È·Û¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·È ÌÂ-
Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘.

9. √È ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÂ˜ ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÔ˘Ó Ù· Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·-
Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜
ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘ÙfiÓ, ÌÔÚÂ› Ó· ÏËÊıÂ›
ÌÂ ÙËÓ ··ÚÙ›· Î·È ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1
Î·È 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 29 Î·È ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
31 ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ-
Î‹ ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊıÂ› ÂÓÙfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË
ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘. ªÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ÂÓ·ÚÌfiÓÈ-
ÛË, Î·ıÒ˜ Î·È Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‰˘ÓËÙÈÎÒÓ
Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, Á›-
ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙÈ˜ ÁÂÓÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920,
fiˆ˜ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÌÂ ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ.

10. ŸÔ˘ ÛÙÔÓ Î.Ó. 2190/1920 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô
∂ÌÔÚ›Ô˘, ÂÊÂÍ‹˜ ÓÔÂ›Ù·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ‹ Ë
Î·Ù¿ ÙÔ ÓfiÌÔ ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹.

11. ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘ Ú˘ıÌ›˙Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· ‰ÈÂ-
fiÌÂÓ· Î·È ·fi ÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÓfiÌÔ ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È.

12. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ Î·-
Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ¿ÚıÚ· 29 ¤ˆ˜ 37, 40 Î·È 45 ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈ-
ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘.

∫∂º∞§∞π√ π∂ã

ÕÚıÚÔ 79
ÕÏÏÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜

∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 26 ÙÔ˘ Ó. 3412/2005
«¶Ï·›ÛÈÔ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜
Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜» (º∂∫ 276 ∞ã) ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ˆ˜
ÂÍ‹˜:

«2. ∞Ó Ë ∂Ù·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘Ô-
¯Ú¤ˆÛË, Ù›ıÂÙ·È ÛÂ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ∂ÔÙÂ‡-
Ô˘Û·˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7‚ ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920. ªÂ ÙËÓ ›‰È·
·fiÊ·ÛË ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó·
Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi.»

ÕÚıÚÔ 80
ŒÓ·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜

√È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ÙË ‰Ë-
ÌÔÛ›Â˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· ÙË˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜, ÂÎÙfi˜
Â¿Ó ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÛÙÈ˜ Â› Ì¤ÚÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÙÔ˘.

∞ı‹Ó·, 10 πÔ˘Ï›Ô˘ 2007

√π À¶√Àƒ°√π

∂™ø∆∂ƒπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π
¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡
∫∞π  ∞¶√∫∂¡∆ƒø™∏™

¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜  °. ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜

∞¡∞¶∆À•∏™ ¢π∫∞π√™À¡∏™

¢. ™ÈÔ‡Ê·˜ ∞Ó. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜

√ ÀºÀ¶√Àƒ°√™ ¶√§π∆π™ª√À

°. √ÚÊ·Ófi˜

∞ÚÈıÌ. 143/16/2007 

∂∫£∂™∏
°ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ 
(¿ÚıÚÔ 75 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜)

ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ «∞Ó·-
ÌfiÚÊˆÛË Î·È ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Îˆ‰ÈÎÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘
2190/1920 ¶ÂÚ› ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ - ∂ÓÛˆÌ¿ÙˆÛË ÛÙÔ
ÂÏÏËÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙˆÓ √‰ËÁÈÒÓ ·) 2006/68 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚-
ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 6Ë˜ ™ÂÙÂÌ-
‚Ú›Ô˘ 2006 Î·È ‚) 2003/58/∂∫ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ-
‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙË˜ 15Ë˜ πÔ˘Ï›Ô˘ 2003»

ªÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÓÔÌÔÛ¯Â‰›Ô˘ ÙÚÔÔ-
ÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ fiÌÔÈÂ˜ ÙÔ˘ Îˆ‰ÈÎÔ-
ÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2190/1920 ÂÚ› ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ
Î·È ÂÓÛˆÌ·ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂıÓÈÎ‹ ÓÔÌÔıÂÛ›· ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜
ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ Ô‰ËÁÈÒÓ 2006/68/∂∫ Î·È 2003/58/∂∫. 

∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·:

∞.    √Ú›˙ÂÙ·È Ô ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ Û¯Â‰›Ô˘ Ófi-
ÌÔ˘.      (¿ÚıÚÔ 1)

µ. ∆ÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÙÔ˘ Î.Ó. 2190/1920 ÛÙ· ·ÎfiÏÔ˘ı· ÛËÌÂ›·.         (¿ÚıÚÔ 2)

1. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ·ÓÒ-
Ó˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ (∞.∂.), ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «√ÚÈÛÌfi˜
·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ - ∞ÚÈıÌfi˜ Î·È Â˘ı‡ÓË ÌÂÙfi¯ˆÓ».
¶ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È, Â›ÛË˜, Ó¤Â˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜:

- √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ, Ë ∞.∂. Â›Ó·È ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯ÈÎ‹ ÌÂ ÓÔÌÈÎ‹
ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙË˜ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ÌfiÓÔ Ë
›‰È· ÌÂ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙË˜. 

- ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ›‰Ú˘ÛË ∞.∂. Î·È ·fi ¤Ó· ÌfiÓÔ ÚfiÛˆ-
Ô ‹ ÌÔÚÂ› ÛÙËÓ ÔÚÂ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Â›
ÛÂ ÌÔÓÔÚfiÛˆË.                                              (¿ÚıÚÔ 3)

2.  ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 2 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «¶ÂÚÈÂ¯fiÌÂÓÔ
ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡», Î·ıÒ˜ Î·È Ó¤Â˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜
ÔÔ›Â˜:

- ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙˆÓ
∞.∂. Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÏÒ˜
ÈÛ¯‡Ô˘ÛÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÓfiÌÔ˘. 

- ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÚ›ÙˆÓ ·fi
ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹˜ ‰È¿Ù·ÍË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
ÎÔ‡ ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚ÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ
ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‹ ÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
Îfi, ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÙ›-
ÌËÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÙËÓ Ù˘-
¯fiÓ Î‹Ú˘ÍË ÙË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

- √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ, Ë ·Í›ˆÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ Ù·
·ÓˆÙ¤Úˆ Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ, ·Ú·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ
·Ú¤ÏÂ˘ÛË 5ÂÙ›·˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

(¿ÚıÚÔ 4)
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3. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «¶ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜
Î·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜» Î·È ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È - Û˘ÌÏË-
ÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ·˘ÙÔ‡, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂÙ·Í‡
¿ÏÏˆÓ:

- ™Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ˘¤Ú ÌÂÙÔ¯ÒÓ.
- ™ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÛÂ ÎÔÈÓ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜.
- ™Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ

Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔÓÔÌ›Ô˘ ·fi ÙËÓ
∂Ù·ÈÚÂ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹, ÛÂ ÎÔÈÓ¤˜, ÙˆÓ ÚÔÓÔ-
ÌÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› ˆ˜ ÌÂÙ·ÙÚ¤„È-
ÌÂ˜. 

- ™ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Î·ıÒ˜
Î·È ÛÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ. (¿ÚıÚÔ 5)

4. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «ÿ‰Ú˘ÛË ∂Ù·ÈÚÂ›-
·˜, ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ÌÂ›ˆÛË ÎÂÊ·Ï·›-
Ô˘» Î·È ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È – Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
·˘ÙÔ‡, ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:

- √ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜ ∞ÓÒÓ˘-
ÌË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜, fiˆ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi Î¿ıÂ ÙÚÔ-
ÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÌÂ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘-
Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙË˜ ·ÚÌfi‰È·˜ ·Ú¯‹˜.

- ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È
¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Û‡ÛÙ·ÛË˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Î·-
ıÒ˜ Î·È ÙË˜ ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜ Î·È Î·-
ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›·. 

- ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÔ‰Â˘ÙÈÎ‹ ¤ÎıÂÛË √ÚÎˆÙÔ‡ ∂ÏÂÁ-
ÎÙ‹, ÂÚ› ÙË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ó· ÈÎ·ÓÔÔÈ‹ÛÂÈ
ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ ÙË˜ Ë ÔÔ›· Û˘Ófi‰Â˘Â ··Ú·›ÙËÙ· ÙËÓ
·fiÊ·ÛË ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÁÈ· ÌÂ›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ-
¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ∞ÓÒÓ˘ÌË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜. 

- ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂˆÓ
·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜
ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ·fi ÙÔ ·Ô‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÌÂ ÙËÓ ÌÂ›ˆÛË
ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.                                (¿ÚıÚÔ 6)

5. ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4· ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«∫‹Ú˘ÍË ÙË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜» Î·È ÙÚÔÔÔÈÔ‡-
ÓÙ·È - Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ·˘ÙÔ‡. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·.

- ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ˆ˜ ÏfiÁÔ˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ È‰Ú˘ÙÒÓ ÙË˜, fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚÔ˜
·fi ‰‡Ô.

- ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ıÂÚ·Â›·˜ ÙˆÓ ÔÚÈ-
˙fiÌÂÓˆÓ ÏfiÁˆÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÙÈı¤ÌÂ-
ÓÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜.

- ∆›ıÂÙ·È ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙË˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÁÈ·
Î‹Ú˘ÍË ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜. (¿ÚıÚÔ 7)

6. ·) ∂ÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ‰È·Ù¿-
ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7·, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÈ˜ Ú¿ÍÂÈ˜ Î·È
Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· ÙˆÓ ∞.∂., Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ ÛÂ
‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË.

‚) ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ı¤ÛÈÛË ÔÏÈÎ‹˜ ‹
ÌÂÚÈÎ‹˜ ··ÏÏ·Á‹˜ ·fi ÙÈ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂ ¤Î‰Ô-
ÛË Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÚÔÂ‰ÚÈÎÔ‡ ‰È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜.            (¿ÚıÚÔ 8)

7. ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ‚ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
«∆ÚfiÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜» Î·È ÙÚÔ-
ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡.

∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·, Â·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜
·˘ıËÌÂÚfiÓ Î·Ù·¯ÒÚÈÛË˜ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ
ÛÙÔ ÌËÙÚÒÔ ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÈÒÓ Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂÈ˜ ÙË˜
Î·Ù·¯ÒÚÈÛË˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÓÔÌÈÎ‹˜ ÚÔÛˆÈÎfi-
ÙËÙ·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ıÂÒÚËÛË ˆ˜ ÙÂÙÂÏÂ-
ÛÌ¤ÓË˜ ÙË˜ Ù˘¯fiÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜.

(¿ÚıÚÔ 9)
8. ∆ÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È - Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘

¿ÚıÚÔ˘ 7Á Î·È Â·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÛÙÔÈ¯Â›·, Ô˘ Ú¤-
ÂÈ Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ Î¿ıÂ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ¤ÓÙ˘Ô ‹
ÌË, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿-
ÊˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·˜. (¿ÚıÚÔ 10)

9. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜
·ÓˆÓ‡ÌÔ˘ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜» Î·È ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ∂È‰ÈÎfiÙÂÚ·:

- √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜
Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ È‰Ú˘Ù¤˜ Î·È Î·Ù·-
‚¿ÏÏÂÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘
‹ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ.

- ¶·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂ›ˆÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂ-
Ê·Ï·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜
ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂ ¿ÏÏË ÓÔÌÈÎ‹ ÌÔÚÊ‹. (¿ÚıÚÔ 11)

10. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «ŒÁÁÚ·Ê· ÌÂ
¢ËÌfiÛÈ· ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ∫ÈÓËÙÒÓ ∞ÍÈÒÓ» Î·È ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È
ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ·˘ÙÔ‡, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ë ·ÓÒÓ˘ÌÔ˜
ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÛÊ‡ÁÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÎ‹ ‹
ÌÂÚÈÎ‹ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Â›ÙÂ ÙÔ˘ ·Ú¯È-
ÎÔ‡ Â›ÙÂ ÙÔ˘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ·fi ·‡ÍËÛË ‹ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë
ÂÎ‰Ôı¤ÓÙÔ˜ ÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ‰·ÓÂ›Ô˘, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÂÎ¿-
ÛÙÔÙÂ ÈÛ¯‡Ô˘ÛÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ‰ËÌfiÛÈÂ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜
ÎÈÓËÙÒÓ ·ÍÈÒÓ. (¿ÚıÚÔ 12)

11. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 8‚ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «ªÂÙÔ¯ÈÎÔ› Ù›Ù-
ÏÔÈ - ªÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ» Î·È ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ·˘ÙÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·:

- ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÔÚÂ› Ó·
Â›Ó·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ‹ ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi.

- ∂·Ó·Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ó· ÂÎ-
‰ÒÛÂÈ Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡˜ Ù›Ù-
ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È ·ÏÔ› ‹ ÔÏÏ·ÏÔ›.

- ¶·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ó· ÂÎ‰ÒÛÂÈ
ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙÔ-
¯ÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ.

- ¶·Ú¤¯ÂÙ·È, Â›ÛË˜, Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÌÂ
ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, Ó· ·ÔÎÏÂ›ÂÈ ‹ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Ô-
¯Ú¤ˆÛË ¤Î‰ÔÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘
¤¯ÂÈ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ¤˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌË ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈ-
ÛÙ‹ÚÈÔ.

- √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ÔÈ ·ÓÒÓ˘ÌÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È
Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÎÈ-
ÓËÙÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ.

- ∫·ıÔÚ›˙ÂÙ·È Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· ÌÂÙ·‚›‚·ÛË˜ ÙˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ-
ÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Î·È ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎ‰ÔıÂ› ÛÂ
¿˘ÏË ÌÔÚÊ‹. (¿ÚıÚÔ 13)

12. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∞ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ
ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ» Î·È ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È:

- ™Ù· ÛÙÔÈ¯Â›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ·
ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

- ™ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÙ›ÌËÛË˜. ¶·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÒÛÙÂ Ë Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰È·‰ÈÎ·Û›· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ
È‰Ú˘ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙË˜ ›‰Ú˘ÛË˜ ‹ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÙÔ˘
‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÂ ‰·¿ÓÂ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È
¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ‹ ·fi
ÔÚÎˆÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‹ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ √ÚÎˆÙÒÓ ∂ÎÙÈ-
ÌËÙÒÓ.

(¿ÚıÚÔ 14)
13. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 9 ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÈ

ÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÌË ·ÔÙ›ÌËÛË
ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó·
ÌËÓ ÚÔ‚Â› ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ‰È·‰ÈÎ·Û›· fiÙ·Ó, Û‡ÌÊˆ-
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Ó· ÌÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈÎÔ‡ ÔÚ-
Á¿ÓÔ˘ Ô˘ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ·ÓÙÈ-
ÎÂ›ÌÂÓÔ ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ Â›‰Ô˜ Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÂ˜ ÎÈÓË-
Ù¤˜ ·Í›Â˜ ‹ Ì¤Û· ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙÈÌË-
ıÂ› ‹ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔÙÈÌËıÂ›, Ì¤Ûˆ ·Ô‰Â-
ÎÙÒÓ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰È·‰ÈÎ·ÛÈÒÓ. °›ÓÂÙ·È ··Ú›ı-
ÌËÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÌÂÚÈ¤¯ÂÈ Ë ‰‹-
ÏˆÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÂÈ-
ÛÊÔÚÒÓ ÛÂ Â›‰Ô˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ›ÌËÛË, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔ-
Ú¿ Î·È ÛÙËÓ Û¯ÂÙÈÎ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Û˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ‰‹ÏˆÛË˜. (¿ÚıÚÔ 15)

14. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜, ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 10, ˆ˜ ÂÍ‹˜: «ªÂ-
Ù·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚË ·fiÎÙËÛË ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡». ∏
Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ, ÔÈ ·Ô-
ÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ıÂˆÚÔ‡ÓÙ·È ¤ÁÎ˘ÚÂ˜, Â¿Ó ÚÔËÁËıÂ›
¤ÁÎÚÈÛË ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Î·È Û¯ÂÙÈÎ‹ ·ÔÙ›ÌËÛË
ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·. ∏ Ó¤·
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 4 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Î·Ù¿ÚÁËÛË˜ ··ÁÔÚÂ‡ÛÂˆÓ, ÂÓÒ Ë
Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 5 ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıËÙ¤· ‰È·‰È-
Î·Û›·, ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ‰È·›ÛÙˆÛË˜ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜.

(¿ÚıÚÔ 16)
15. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 11:

«¶ÚÔıÂÛÌ›Â˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Î·È ÈÛÙÔÔ›ËÛË˜ ÙË˜ Î·Ù·‚Ô-
Ï‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘». ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒ-
ÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ·fi ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙË˜ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÙÔ
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂ-
‰Ú›·ÛË ÌÂ ı¤Ì· ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‹ ÌË ÙÔ˘
·Ú¯ÈÎÔ‡ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ™Â Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·‡ÍË-
ÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙË˜ Î·Ù·-
‚ÔÏ‹˜ ‹ ÌË ·˘ÙÔ‡ Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜
·fi ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙË˜
·‡ÍËÛË˜. ∏ ÂÙ·ÈÚÂ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È, ÂÓÙfi˜ 20 ËÌÂÚÒÓ ·fi
ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ, Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ‹ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·Ú¯‹ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ
ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √Ú›˙ÂÙ·È, ÂÈÏ¤ÔÓ, fiÙÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÌÂ-
ÙÚËÙÒÓ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‹
Ù˘¯fiÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿
ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ ÙËÚÂ›Ù·È ÛÂ È-
ÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ÓfiÌÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

(¿ÚıÚÔ 17)
16. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 12 Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «ªÂÚÈÎ‹ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÎÂ-

Ê·Ï·›Ô˘». ™ÙÔ Ó¤Ô, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, ÌÂÚÈÎ‹ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘
ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈ-
ÛÊÔÚ¿˜ ÛÂ Â›‰Ô˜, Î·ıÒ˜ Î·È Â› ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈ-
ÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë ÂÚ›Ùˆ-
ÛË ·ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12, fiÔ˘ ÚÔ‚Ï¤-
ÂÙ·È fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜, Î·Ù¿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ·Í›· ÙË˜ ÌÂÙÔ¯‹˜
ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓË, ‰ÂÓ
ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÂÚ‚Â› Ù· ¤ÓÙÂ ¤ÙË.                      (¿ÚıÚÔ 18)

17. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 13:
«∞‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘-‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌË-
ÛË˜-·ÚÔ¯‹ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ·fiÎÙËÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ». ¶ÚÔ-
‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË ·‡ÍËÛË˜ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÂ Â›‰Ô˜ ‹ ¤Î‰Ô-
ÛË ÔÌÔÏÔÁÈÒÓ ÌÂ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ ÌÂÙÔ¯¤˜,
·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ÛÂ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ó¤Ô ÎÂ-
Ê¿Ï·ÈÔ ‹ ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÈ·Îfi ‰¿ÓÂÈÔ, ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Î·Ù¿
ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜ ¤Î‰ÔÛË˜, ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜
ÛÙÔ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ∆Ô ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·˘Ùfi
·ÛÎÂ›Ù·È ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È
ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 15 ËÌÂÚÒÓ. ∏ Û¯ÂÙÈÎ‹ ÚfiÛÎÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ

ÂÓ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÂÙ·È
ÛÙÔ ÙÂ‡¯Ô˜ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÚÈÔÚÈ-
ÛÌ¤ÓË˜ Â˘ı‡ÓË˜ ÙË˜ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙË˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜. ∆Ô
ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÌÔÚÂ› Ó· ·˘ÍËıÂ›, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÌÂ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ
ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ, ÌÂ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÛÂ Â›‰Ô˜. ªÂ ·fiÊ·-
ÛË ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ıÂÛÈÛıÂ› Úfi-
ÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ıÂÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Î·ıÒ˜ Î·È
ÙˆÓ Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÌÂ ·˘Ù‹Ó ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ∏ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎ‹
·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È, ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó·
˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Î·Ù·-
‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÙË˜ °ÂÓÈ-
Î‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜. (¿ÚıÚÔ 19)

18. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ·, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «¢˘Ó·ÙfiÙËÙ·
ÌÂÚÈÎ‹˜ Î¿Ï˘„Ë˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘» Î·È ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë
·Ú. 2, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ó· ÌËÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ ·fiÊ·ÛË ÙË˜
°ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡,
ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÚÈÎ‹˜ Î¿Ï˘„Ë˜ ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘. ¶ÚÔ‚Ï¤-
ÂÙ·È fiÌˆ˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ó·
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÈ ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘, ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈ-
ÎÔ‡ ÒÛÙÂ Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘
ÚÔ¤Î˘„Â ·fi ÙË ÌÂÚÈÎ‹ Î¿Ï˘„Ë. (¿ÚıÚÔ 20)

19. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «ÿ‰ÈÂ˜ ÌÂÙÔ-
¯¤˜». ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Î·È ÌÂ
ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ·
ÂÍ‹˜ ÛËÌÂ›·:

- ÃÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÂÓÈÎ‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ·fiÎÙËÛË˜ ˘fi
fiÚÔ˘˜ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘ 1/10 ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

- ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ÂÈ‰ÈÎ‹ ÂÚ›ÙˆÛË ·fiÎÙËÛË˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙË˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Î‹˜ ·Í›·˜.

- ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÌÂÙÔ-
¯ÒÓ.

- £ÂÛ›˙ÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÌË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË˜
È‰›ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ì¤Û· ÛÙÈ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÂ˜ ÚÔıÂÛÌ›Â˜.

(¿ÚıÚÔ 21)
20. ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 16 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 16·, ÌÂ

Ù›ÙÏÔ «¶·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ Î.Ï. ÁÈ· ·fiÎÙËÛË È‰›ˆÓ ÌÂ-
ÙÔ¯ÒÓ», ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:

- ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›·, ÌÂ ÔÈÓ‹ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜,
Ó· ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÂ ÚÔÎ·Ù·‚ÔÏ¤˜, Ó· ¯ÔÚËÁÂ› ‰¿ÓÂÈ· ‹ Ó·
·Ú¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ ÌÂ ÛÎÔfi ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
ÙË˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÚËÙ¿ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤-
ÛÂÈ˜ (Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÌÂ
Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢.™., ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË˜, ˘Ô‚ÔÏ‹ ÁÚ·Ù‹˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÚÔ˜ ÙË °Â-
ÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Î.Ï.). ∆· ·Ú·¿Óˆ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ÚÔÎ·-
Ù·‚ÔÏ¤˜, ‰¿ÓÂÈ· ‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂÈ˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ı˘-
Á·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ÌËÙÚÈ-
Î‹˜ ·fi ÙÚ›ÙÔ˘˜, Î·ıÒ˜ Î·È ·fi ÔÌfiÚÚ˘ıÌÂ˜ ‹ ÂÙÂÚfiÚ-
Ú˘ıÌÂ˜, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÔÌÌfiÚ˘ıÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÒÓ˘ÌË
ÂÙ·ÈÚÂ›·.

- ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓÔÈ ÛÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÙË˜
·Ú·¿Óˆ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›-
·˜ ‹ ÙË˜ ÌËÙÚÈÎ‹˜, ‹ Ë ›‰È· Ë ÌËÙÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ‹ ÚfiÛˆ·
Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi
ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ, Ë ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ,
Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡ÂÙ·È ·fi ¤ÎıÂÛË ÔÚÎˆÙÔ‡ ÏÔÁÈÛÙ‹,
fiÔ˘ ı· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔ‡Â-
Ù·È ÌÂ Ù· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.               (¿ÚıÚÔ 22)

21. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 17, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∞ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜
È‰›ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î.Ï. Ì¤Ûˆ ÙÚ›ÙˆÓ». ∂›ÛË˜, ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ
¿ÚıÚÔ, ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È, Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È, ·Ó·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È
Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Î·È ÌÂ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜:
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- ™ÙËÓ ·Ú. 1 Ë Ï¤ÍË «ı˘Á·ÙÚÈÎ‹˜» ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÌÂ
ÙË Ï¤ÍË «ÌËÙÚÈÎ‹˜».

- ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌËÙÚÈÎ‹˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ ·fi ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ ÙË˜, Â›Ó·È ÂÈÙÚÂÙ¤˜ ÛÙÈ˜ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·fiÎÙËÛË È‰›ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ
¿ÚıÚÔ 16. ∆· ·Ú·¿Óˆ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÓÂ¯˘Ú›-
·ÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ. (¿ÚıÚÔ 23)

22. ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 17·, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¿ÚıÚÔ 17‚ ÌÂ Ù›Ù-
ÏÔ «∂Í·ÁÔÚ¿ÛÈÌÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜», ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›-
Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:

- ªÔÚÂ› Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ë ·‡-
ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÌÂ ¤Î‰ÔÛË ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. √È
ÌÂÙÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎ‰›‰ÔÓÙ·È Î·È ˆ˜ ÚÔÓÔÌÈÔ‡-
¯Â˜ ÌÂ ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· „‹ÊÔ˘. ∏ ÂÍ·ÁÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ
‰‹ÏˆÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È Â›Ó·È ¤ÁÎ˘ÚË ÌfiÓÔ ÌÂ ·fi‰ÔÛË
ÙË˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜.

- °È· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ
ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÈÌˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ
·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÚÔÙ›ÌËÛË˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È
ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 13.

- ∆›ıÂÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ·
ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ.

∆Ô ¢.™. ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô
Ì‹Ó· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜, ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜ ¤Ï·‚·Ó
¯ÒÚ· ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, Ó· ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÌÂ ·fiÊ·ÛË
ÙÔ˘ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚ› ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ¤ÙÛÈ
ÒÛÙÂ Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, fiˆ˜
ÚÔ¤Î˘„Â ÌÂÙ¿ ÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ ·˘Í‹ÛÂÈ˜. (¿ÚıÚÔ 24)

23. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 18 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∂ÎÚÔÛÒËÛË
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜» Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È, Î·Ù·Ú-
ÁÔ‡ÓÙ·È Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÚÔ-
‚Ï¤ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:

- √Ú›˙ÂÙ·È Î·ÙÒÙ·ÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. (3 Ì¤ÏË).
√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·-
ÙÈÎfi ‹ ÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË. ∂›ÛË˜, ‰ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ
Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™., ÌÔÚÂ› Ó· Â›Ó·È Î·È ÓÔÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ, Â¿Ó
ÙÔ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi.

- ¶·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ì¤Ûˆ ‰È·-
‰ÈÎ·Û›·˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÂÎÏÔÁ‹˜ ‰ÂÓ
ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È, Â¿Ó ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ‰ÈÎ·›ˆÌ·
·Â˘ıÂ›·˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. 

-  ¢›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÌÂÏÒÓ Ô˘ ·-
Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó, ¤ı·Ó·Ó, ‹ ·ÒÏÂÛ·Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ÌÂ
ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ. ∂ÈÙÚ¤ÂÙ·È, Â›ÛË˜, Ó· ÂÎÏ¤-
ÁÔÓÙ·È ·Ó·ÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., Â¿Ó ·˘Ùfi ÚÔ‚Ï¤-
ÂÙ·È ·fi ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi.

- ∆Ô Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ, ÌÔÚÂ› Ó·
ÌËÓ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÛÙÈ˜ ·Ú·¿Óˆ
·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÂ˜ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, ÌÂ ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ Ô
·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ÌÂÏÒÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙˆÓ
·Ú¯ÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÂ Î¿ıÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ÂÓ·Ô-
ÌÂ›Ó·ÓÙ· Ì¤ÏË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi
ÙÚ›·(3). 

-  ∆· ÂÓ·ÔÌÂ›Ó·ÓÙ· Ì¤ÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi
ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó ÛÂ Û‡ÁÎÏËÛË °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË˜ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ¢.™..

(¿ÚıÚÔ 25)
24. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 19 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ «£ËÙÂ›· ÌÂÏÒÓ

¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘», Î·ıÒ˜ Î·È Â‰¿ÊÈÔ ÛÙËÓ ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ 1 ·˘ÙÔ‡, ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ıËÙÂ›· ÙÔ˘ ¢.™. ÙË˜ ∞.∂.,
ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÂÚ‚Â› Ù· ¤ÍÈ (6) ¤ÙË, fiÙ·Ó ·Ú·ÙÂ›ÓÂÙ·È Ì¤-
¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜, ÂÓÙfi˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó·
Û˘Ó¤ÏıÂÈ Ë ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Ù·ÎÙÈÎ‹ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË.  

(¿ÚıÚÔ 26)

25. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 20 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ «™‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘
¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘». ∂ÈÏ¤ÔÓ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È
ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜:

- ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜ ÙÔ˘ ¢.™. ·Ó¿
Ì‹Ó· Î·È ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË˜ Î¿ıÂ ÊÔ-
Ú¿ Ô˘ Ô ÓfiÌÔ˜, ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ ÔÈ ·Ó¿ÁÎÂ˜ ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó.

- ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ Ë ÂÈ‰ÈÎ‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡
∞Ó¿Ù˘ÍË˜ fiÙ·Ó ÙÔ ¢.™. Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹.

- ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙËÏÂ‰È¿ÛÎÂ„Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ¢.™.,
ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ‹ Û˘Ì-
ÊˆÓÔ‡Ó fiÏ· Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡
∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ÌÔÚÂ› Ó· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÂ˜ ÙÂ¯ÓÈÎ¤˜
ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙË˜ Û˘ÓÂ-
‰Ú›·ÛË˜.

- ∆Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡ÁÎÏËÛË˜ ÙÔ˘ ¢.™., ¤¯ÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘
¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÙÔ˘.

- ∏ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ‹ ÙÔ˘
·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Ó· Û˘ÁÎ·Ï¤ÛÂÈ ¢.™., Â¿Ó ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô
(2) ·fi Ù· Ì¤ÏË ÌÂ ·›ÙËÛË ÙÔ˘˜, ÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿
ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙË˜ Û‡ÁÎÏËÛË˜ ·fi ‰¤Î· (10), ÛÂ ÂÙ¿ (7) ËÌ¤-
ÚÂ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙË˜ ·›ÙËÛË˜.

- ¶·Ú¤¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈ-
ÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÌÂ ÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜
Ó· ÔÚ›ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÂ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‹ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÂ˜ ÚÔıÂ-
ÛÌ›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢.™. ¢ÈÂ˘ÎÚÈÓ›˙Â-
Ù·È fiÙÈ, Ù· ¶Ú·ÎÙÈÎ¿ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ¶ÚfiÂ‰ÚÔ ‹
·fi ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi.

(¿ÚıÚÔ 27)
26. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 21 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «§‹„Ë ·ÔÊ¿-

ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ». ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÔ
¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜
ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜:

- ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ„ËÊ›·˜ Î·Ù¿ ÙÈ˜
Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ ¢.™., ·Ó ÛÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÚÔ‚ÏÂÊıÂ›,
ÌÔÚÂ› Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ (ÌÂ ÙÈ˜
ÈÛ¯‡Ô˘ÛÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ‰ÂÓ ˘ÂÚÈÛ¯‡ÂÈ ÛÂ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË
Ë „‹ÊÔ˜ ÙÔ˘).

- ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·Ù¿ÚÙÈÛË˜ Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹˜
Ú·ÎÙÈÎÒÓ, ·ÎfiÌ· Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËıÂ› Û˘ÓÂ‰Ú›·-
ÛË. (¿ÚıÚÔ 28)

27. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 22 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ «∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜
ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘» Î·È ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ·-
Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2 Î·È 3 ·˘ÙÔ‡, ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÙÔ
Î·ıÂÛÙÒ˜ ˘ÔÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ ÙÔ˘ ¢.™. ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜,
ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ ÔÈ ‹‰Ë ‰ÈÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÂÎÚfi-
ÛˆÔÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ
∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. (¿ÚıÚÔ 29)

28. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 22 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∂˘ı‡ÓË ÌÂÏÒÓ
ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘» Î·È ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÚıÚÔ
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›-
Â˜, ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

- ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ «Û˘ÓÂÙÔ‡ ÔÈÎÔÁÂ-
ÓÂÈ¿Ú¯Ë» ÌÂ ÂÎÂ›ÓÔ ÙÔ˘ «Û˘ÓÂÙÔ‡ ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·Ù›·».

- ∏ ÂÈ‰ÈÎ‹ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙÔ˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘, ·‡ÂÈ
Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÔÈ Â˘ı‡ÓÂ˜ Î·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙËÓ È‰Èfi-
ÙËÙ· ÙÔ˘ Î¿ıÂ Ì¤ÏÔ˘˜ Î·È Ù· Î·ı‹ÎÔÓÙ· Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó
·Ó·ÙÂıÂ›.

- ∂ÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· ÙË˜ ÌË Â˘ı‡ÓË˜ Î·È ÛÂ ÂÚÈÙÒ-
ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Â‡ÏÔÁË ÂÈ¯ÂÈÚËÌ·ÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË Ë
ÔÔ›· Ï‹ÊıËÎÂ ÌÂ Î·Ï‹ ›ÛÙË, ÌÂ ‚¿ÛË Â·ÚÎÂ›˜ ÏËÚÔ-
ÊÔÚ›Â˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ ÚÔ˜ ÂÍ˘ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂÙ·ÈÚÈ-
ÎÔ‡ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙÔ˜.

- ∆›ıÂÙ·È ··ÁfiÚÂ˘ÛË ÛÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Î·È ÛÂ Î¿ıÂ

65



ÙÚ›ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÙÂıÂ› ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙÂ˜
¢.™. Ó· ÂÈ‰ÈÒÎÔ˘Ó ›‰È· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· Ô˘ ·ÓÙÈ‚·›ÓÔ˘Ó Ù·
Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ™Â Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ù· Ì¤ÏË
ÙÔ˘ ¢.™. ‹ ÔÈ ÙÚ›ÙÔÈ ÔÊÂ›ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡Ó ¤ÁÎ·ÈÚ·
ÛÙ· ˘fiÏÔÈ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù· ›‰È· Û˘ÌÊ¤ÚÔÓÙ· ÙÔ˘˜. 

- ∏ ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·Ú·›ÙËÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜
·fi ·ÍÈÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÚÔ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ
1/4 ÛÙÔ 1/5 ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÎÂÊ·-
Ï·›Ô˘.

√Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ Â˘ı‡ÓÂ˜ Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È Ù· ÌË Ì¤ÏË
ÙÔ˘ ¢.™., ÛÙ· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ˆÚËıÂ› ÂÍÔ˘Û›Â˜, Û‡Ì-
ÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 22 ÙÔ˘ Ó.2190/1920,
fiˆ˜ ·Ó·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ˘fi „‹ÊÈÛË ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜.

(¿ÚıÚÔ 30)
29. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 22‚ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «ÕÛÎËÛË ·ÍÈÒ-

ÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·Ù¿ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘». ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È ÚÔÛÙ›ıÂ-
ÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:.

- ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, ÔÈ ·ÍÈÒÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·Ù¿ ÙˆÓ
ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™., ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ¿ ·Ó ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó
·fi ÙÔ ¢.™. ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÎ·ı·ÚÈÛÙ¤˜, Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆ-
Ô‡Ó ÙÔ ¤Ó· ‰¤Î·ÙÔ (1/10) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯È-
ÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ (ÌÂ ÙÈ˜ ÈÛ¯‡Ô˘ÛÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Â›Ó·È ÙÔ 1/3).
∂ÈÏ¤ÔÓ ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂ›ˆÛË˜ ÙÔ˘
ÔÛÔÛÙÔ‡ ·˘ÙÔ‡.

- ∏ ‰·¿ÓË ÙË˜ ‰›ÎË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈ‰ÈÎÒÓ ÂÎ-
ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‰›ˆÍË ÙˆÓ ·ÍÈÒÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜ ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙËÓ ›‰È·.

- ∆Ô ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË
ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË ¢.™. Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÔıÂ›
ÂÍÔ˘Û›Â˜. (¿ÚıÚÔ 31)

30. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 23 Ù›ÙÏÔ˜ «∞·ÁfiÚÂ˘ÛË
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡». ∂ÈÏ¤ÔÓ ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔ˜ 1 Î·È ÌÂ ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË, Â·Ó·‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë ÈÛ¯‡-
Ô˘Û· ··ÁfiÚÂ˘ÛË ÛÙÔ˘˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ó·
ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Ú¿ÍÂÈ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÌÂÌÔÓˆÌ¤Ó·, Ô˘ Â›Ó·È
·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ÂÈ‰ÈÒÎÂÈ Ë ÂÙ·È-
ÚÂ›·. (¿ÚıÚÔ 32)

31. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 23· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «™˘Ì‚¿ÛÂÈ˜
ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘». ¶·-
Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Î·È ÌÂ ÙÈ˜ Ó¤Â˜
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

- ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ··ÁfiÚÂ˘ÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ·-
ÚÔ¯‹ ‰·ÓÂ›ˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÚÔ˜ Ù· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™., Ù·
ÚfiÛˆ· Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Â› ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÙÔ˘˜ Û˘-
˙‡ÁÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓÂ›˜ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ·˘ÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ
ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡, Î·ıÒ˜ Î·È Ù· ÓÔÌÈÎ¿ ÚfiÛˆ· Ô˘
ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ. ∏ ··ÁfiÚÂ˘ÛË ÈÛ¯‡ÂÈ
Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÚÔ˜ Ù· ÚfiÛˆ· ·˘Ù¿
ÌÂ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ ÙÚfiÔ ‹ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ‹
·ÛÊ·ÏÂÈÒÓ ˘¤Ú ·˘ÙÒÓ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. 

- £ÂÛ›˙ÔÓÙ·È ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ˘fi ÙÈ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÂ˜ ÚËÙ¿
ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÁÁ‡ËÛË˜ ‹ ¿Ï-
ÏË˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔÛÒˆÓ.

- ∂·Ó·‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë ··ÁfiÚÂ˘ÛË Û‡Ó·„Ë˜ ÔÔÈÔÓ-
‰‹ÔÙÂ ¿ÏÏˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÁÈ· Ù· ·Ú·¿-
Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÚfiÛˆ·, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔıÂ› ÂÈ‰ÈÎ‹
¿‰ÂÈ· ·fi ÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË. ¢›ÓÂÙ·È fiÌˆ˜ Ë ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· Ë ¿‰ÂÈ· ·˘Ù‹ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Ó·„Ë ÙË˜
Û‡Ì‚·ÛË˜.

- ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ··ÁÔÚÂ‡ÛÂÈ˜ ÌÔÚÔ‡Ó
Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÂ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· (È‰›ˆ˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜

‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜), ÌÂ Úfi‚ÏÂ„Ë
ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡. (¿ÚıÚÔ 33)

32. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 25 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∆fiÔ˜ fiÔ˘
Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË». ∆Ô ¿ÚıÚÔ ·˘Ùfi ·ÓÙÈÎ·-
ı›ÛÙ·Ù·È Î·È ÌÂ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜
ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÛËÌÂ›·:

- ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ Ë ÂÈ‰ÈÎ‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡
∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË Î·È ÛÂ ¿ÏÏÔ ÙfiÔ, ÂÎÙfi˜ ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

- ∏ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ Î·È ÛÙËÓ Â-
ÚÈÊ¤ÚÂÈ· ¿ÏÏÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ fiÌÔÚÔ˘ ÙË˜ ¤‰Ú·˜. ∂› ÂÙ·È-
ÚÂÈÒÓ Ô˘ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹-
ÚÈÔ, Ë ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÌÔÚÂ› Ó· Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ
ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¯ÚË-
Ì·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘. °È· ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Â›-
Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙË-
Ù·, Î·ÙfiÈÓ Úfi‚ÏÂ„Ë˜ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, Ó· Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿-
˙Ô˘Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ ÛÙËÓ ËÌÂ‰·‹ ‹ ·ÏÏÔ‰·‹.(¿ÚıÚÔ 34)

33. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 26 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «¶ÚfiÛÎÏËÛË
ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜». ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È
ÙÔ ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·Ú. 2 Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi
·˘Ù‹Ó ·Ú. 2·, ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ·
ÂÍ‹˜:

- ™ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ú¤ÂÈ Ó·
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÎ·›ˆÌ· Û˘Ì-
ÌÂÙÔ¯‹˜, Î·ıÒ˜ Î·È ·ÎÚÈ‚Â›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂ
ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·˘ÙÔ› ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤-
ÏÂ˘ÛË Î·È Ó· ·ÛÎ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘˜, ·˘ÙÔÚÔÛÒ-
ˆ˜ ‹ ‰È’ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, ‹ Î·È ÂÓ‰Â¯ÔÌ¤Óˆ˜ ÂÍ ·ÔÛÙ¿-
ÛÂˆ˜. 

- °È· ÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ ¯ÚË-
Ì·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÌÔÚÂ› ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ
·ÏÔ‡ÛÙÂÚÂ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË
ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÛÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË (·ÓÙÈÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜
‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÙË˜ ÚfiÛÎÏËÛË˜ ÌÂ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË ÌÂ ‰ÈÎ·-
ÛÙÈÎfi ÂÈÌÂÏËÙ‹, ÂÈ‰ÔÔ›ËÛË Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘-
‰ÚÔÌÂ›Ô˘). (¿ÚıÚÔ 35)

34. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 27 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù·
ÌÂÙfi¯ˆÓ». (¿ÚıÚÔ 36)

35. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 28 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «¢ÈÎ·ÈÔ‡ÌÂÓÔÈ
Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË», Î·È ·Ú. 6 Î·È 7, ÌÂ
ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

- ¢›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó
ÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ÁÂ-
ÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÌÂ ÙËÏÂ‰È¿ÛÎÂ„Ë, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ
ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿-
Ù˘ÍË˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê¤˜ ·ÛÊ·ÏÂ›-
·˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÎ˘ÚfiÙËÙ· ÙË˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜,
Î·ıÒ˜ Î·È Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔ¸Ôı¤ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙË˜
‰È¿Ù·ÍË˜ ·˘Ù‹˜ Î·È ÛÂ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ
Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË
fiÌˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ·fiÊ·ÛË ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÁÓÒÌË ÙË˜
∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜.

- ªÔÚÂ› ÌÂ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·Ùfi-
ÙËÙ· ÂÍ’ ·ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Î·Ù¿
ÙËÓ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË, ˘fi ÙÈ˜ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÂ˜ ÚÔ¸Ôı¤-
ÛÂÈ˜.

- °È· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚ›ÙˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· ÂÎ‰ÔıÂ› ·fi-
Ê·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ Û¯Â-
ÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. °È· ÙÈ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜
ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÎ‰›‰ÂÙ·È ‡ÛÙÂÚ·
·fi ÁÓÒÌË ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜.    (¿ÚıÚÔ 37)
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36. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 29 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∞·ÚÙ›·». ¶·-
Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È, ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡-
ÓÙ·È ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜, ÌÂ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜:

- ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜,
‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ï¤ÔÓ ÓÂÒÙÂÚË ÚfiÛÎÏËÛË, Â¿Ó ÛÙËÓ ·Ú-
¯ÈÎ‹ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ô ÙfiÔ˜ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ
ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ. 

- ¶ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ ÂÚ› ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÌÂ ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ‹
fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÊıÂ› ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÎÂÊ·Ï·›-
Ô˘, Ë ··ÚÙ›· ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Â·Ó·ÏËÙÈÎ‹ Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË
ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ (1/3) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÛÙÔ ¤Ó· ¤ÌÙÔ (1/5) ·˘ÙÔ‡, (¿ÚıÚÔ 38)

37. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 31 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «¶ÏÂÈÔ„ËÊ›·»
Î·È Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Â‰¿ÊÈÔ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔ-
ÚÂ› ÛÂ Î·Ì›· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ··ÈÙÂ›Ù·È ÏÂÈÔ„ËÊ›· ›ÛË ÌÂ
ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛˆÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘-
ÛË ÌÂÙfi¯ˆÓ. (¿ÚıÚÔ 39)

38. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 32 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «¶Ú·ÎÙÈÎ¿ ÙË˜
°ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜» Î·È ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2
·˘ÙÔ‡ ÒÛÙÂ, ÛÙË Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË Ô˘ ·Ú›ÛÙ·Ù·È ¤Ó·˜ ÌfiÓÔ
Ì¤ÙÔ¯Ô˜ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔ-
ÁÚ¿ÊÔ˘ (ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ú›ÛÙ·Ù·È Â›ÙÂ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜
ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡
∂ÌÔÚ›Ô˘). ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È, Â›ÛË˜, ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÚıÚÔ ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ˜ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙËÓ ÔÔ›·, ÌÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·ÍË ÙˆÓ
·ÓˆÙ¤Úˆ, ÛÙÈ˜ ÌË ÂÈÛËÁÌÂÓÂ˜ ÛÂ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÙ·ÈÚÂ›-
Â˜, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜
ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÈÛÔ‰˘Ó·ÌÂ› ÌÂ
·fiÊ·ÛË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
ÚÔËÁËıÂ› Û˘ÓÂ‰Ú›·ÛË. (¿ÚıÚÔ 40)

39. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 34 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹
·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜» Î·È ÙÚÔÔÔÈÂ›Ù·È
Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ÌÂ ÙË ÚÔÛı‹ÎË, Î˘Ú›ˆ˜,
ÛÙÈ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙË˜
°ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ÙË˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ó· ‰È·Ó¤ÌÂÈ Î¤Ú‰Ë ‹ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ·ÔıÂÌ·ÙÈ-
Î¿ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÂÙ·ÈÚÈÎ‹ ¯Ú‹ÛË, ÂÊfiÛÔÓ ÂÍÔ˘-
ÛÈÔ‰ÔÙËıÂ› ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ÂÈ‰ÈÎ¿ ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘-
Ó¤ÏÂ˘ÛË. (¿ÚıÚÔ 41)

40. ∆ÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ¿ÚıÚ· 35· ,35‚ Î·È 35Á Î·È
ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ «∞Î˘ÚˆÛ›· ·ÔÊ¿ÛÂ-
ˆÓ ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜», «∞Î˘ÚfiÙËÙ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ
ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜» Î·È ·Ó˘fiÛÙ·ÙÂ˜ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜».

™‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÌÂÓ· ¿ÚıÚ· ·Î˘ÚÒÛÈÌÂ˜ Â›-
Ó·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ô˘ Ï‹ÊıËÎ·Ó
ÌÂ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓÔ˜ ÌÂ ÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ÙÔ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎfi, ‹ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú·Û¯ÂıÔ‡Ó ÔÈ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÂ˜ ÏË-
ÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË, ‹
Î·Ù¿ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙË˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∏ ·Î‡-
ÚˆÛË ÌÔÚÂ› Ó· ˙ËÙËıÂ› ÌÂ ·ÁˆÁ‹ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Ì¤-
ÙÔ¯Ô Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÙË ÛÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ‹ ·ÓÙÈÙ¿-
¯ıËÎÂ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi 2% ÙÔ˘Ï¿¯È-
ÛÙÔÓ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ‹ 1% ·˘ÙÔ‡ ÛÙË ÂÚ›-
ÙˆÛË ÙË˜ ÌË ·ÚÔ¯‹˜ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·fi Î¿-
ıÂ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

ÕÎ˘ÚÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ
˘‹ÚÍÂ Û‡ÁÎÏËÛË ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ‹ ÙÔ ÂÚÈÂ¯fi-
ÌÂÓÔ ÙË˜ ·fiÊ·ÛË˜ ÙË˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÛÙÔ ÓfiÌÔ ‹ ÙÔ Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ∏ ·Î˘ÚfiÙËÙ· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔ‚ÏËıÂ› ·fi Î¿ıÂ
Ì¤ÙÔ¯Ô ‹ ÙÚ›ÙÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ.

∞Ó˘fiÛÙ·ÙÂ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂ
ÙÈ˜ „‹ÊÔ˘˜ ÚÔÛÒˆÓ Ù· ÔÔ›· Â›ÙÂ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹
È‰ÈfiÙËÙ· Â›ÙÂ Â›¯·Ó ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ·fi
ÚfiÛˆ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹ È‰ÈfiÙËÙ·.(¿ÚıÚ· 42-44)

41. ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 36, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È
Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∆·ÎÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi ÔÚÎˆÙÔ‡˜
ÂÏÂÁÎÙ¤˜». √È Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ¤ÏÂÁ-
¯Ô ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi ÔÚÎˆÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜. √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ,
ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ È‰Ú‡ÂÙ·È ÌÂ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ
ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3.000.000 Â˘ÚÒ, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ‚Ï¤ÂÈ fiÙÈ ÔÈ
ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÚÒÙË˜ ÂÙ·ÈÚÈÎ‹˜
¯Ú‹ÛË˜ ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi ÔÚÎˆÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹. √È ÔÚÎˆÙÔ›
ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈÎ‹ ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË,
ÂÓÒ Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌÂ ‚¿ÛË ÙÈ˜ ÈÛ¯‡Ô˘-
ÛÂ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜. (¿ÚıÚÔ 45)

42. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 36 ·:
«∆·ÎÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi ÌË ÔÚÎˆÙÔ‡˜
ÂÏÂÁÎÙ¤˜». ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, ÔÈ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·-
Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Î‡ÎÏÔ
ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¿Óˆ ·fi 1.500.000 Â˘ÚÒ Î·È Ì¤¯ÚÈ 5.000.000
Â˘ÚÒ ÂÏ¤Á¯ÔÓÙ·È ·fi ‰‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘¯ÈÔ-
‡¯Ô˘˜ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ ·ã Ù¿ÍÂˆ˜ Â›ÙÂ ·fi ¤Ó·Ó ÔÚÎˆ-
Ùfi ÂÏÂÁÎÙ‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ·fiÊ·ÛË ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜
™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ô˘ Î·ıÔÚ›˙ÂÈ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙË˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ÙÔ˘˜.

(¿ÚıÚÔ 46)
43. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 39 Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜:

«¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜». ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·-
ÊÔÈ 1 Î·È 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39. ªÂ ÙÈ˜ Ó¤Â˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÂÌÂ-
ÚÈ¤¯ÔÓÙ·È Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÌÂÙfi¯ˆÓ
Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó· ÂÈÎÔÛÙfi (1/20) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏË-
Ì¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ó· ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó Û‡ÁÎÏËÛË
¤ÎÙ·ÎÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ ‹ ÂÁÁÚ·Ê‹, ÛÙËÓ ËÌÂÚ‹-
ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÙË˜ ÁÂÓÈÎ‹˜ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘Á-
ÎÏËıÂ›, ÚfiÛıÂÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È, Â›ÛË˜, ÔÈ
·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 4 Î·È 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39 fiÔ˘ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È
Ù· ‰ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ÏËÚÔÊfiÚËÛË˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ˘fi ÚÔ¸-
Ôı¤ÛÂÈ˜, ÁÈ· ÙÈ˜ ˘Ôı¤ÛÂÈ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÙÈ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜
ÛÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ‹ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ¤˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Î·-
ıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÔÚÂ›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Â-
ÚÈÔ˘ÛÈ·Î‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. √È Ó¤Â˜ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ
8 Î·È 9 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË
ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ó· ·Ô‰Â›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎ‹
ÙÔ˘˜ È‰ÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ Î·-
Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ, fi¯È fiÌˆ˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ËÌ›ÛÂÔ˜, Ù·
ÔÛÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘
··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ
‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ. (¿ÚıÚÔ 47)

44. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 39 ·:
«ÕÛÎËÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ Â› ÙˆÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ». ∞Ó·-
‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39 ·. ∏ Ó¤·
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 39 · ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ, Ë ÏÔÈ‹ ·ÚÌÔ-
‰ÈfiÙËÙ· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ¿Ú-
ıÚ· 51 ¤ˆ˜ 53, ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ Î·È ÙÈ˜
¿ÏÏÂ˜, Î·Ù¿ ÓfiÌÔ, ·Ú¯¤˜. (¿ÚıÚÔ 48)

45. ∞Ó·‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 40 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È
ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚÂ›˜ Ô˘ ‰ÈÎ·ÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÈÙËıÔ‡Ó ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·
¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·fi ÙÔ ÌÔÓÔÌÂ-
Ï¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ (Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ-
Â‡Ô˘Ó ÙÔ 1/20 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ-
¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜, ÀÔ˘ÚÁfi˜
∞Ó¿Ù˘ÍË˜). √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ, Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Â¿Ó È-
ı·ÓÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ú¿ÍÂÈ˜ Ô˘ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙˆÓ
ÓfiÌˆÓ ‹ ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ‹ ·ÔÊ¿ÛÂÈ˜
ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜. ¶·ÚÂÌÊÂÚ¤˜ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ¤¯Ô˘Ó
Î·È ÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ ¤Ó·
¤ÌÙÔ ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘.

(¿ÚıÚÔ 49)
46. ∞Ó·‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È, Â›ÛË˜, ÙÔ ¿ÚıÚÔ 40 ·, Ô˘ Ê¤-
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ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ «¢ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ ÂÏ¤Á¯Ô˘», Î·È
ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘
ÂÏ¤Á¯Ô˘. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÙÂıÂ› ÛÂ ¤Ó·Ó ÙÔ˘Ï¿-
¯ÈÛÙÔÓ ÔÚÎˆÙfi ÂÏÂÁÎÙ‹ ‹, ÛÂ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ
·ÚÌfi‰ÈÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÛÂ ÏÔÁÈÛÙ¤˜-ÊÔÚÔÙÂ¯ÓÈÎÔ‡˜ ·ã Ù¿-
ÍË˜, Ì¤ÏË ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. °›ÓÂÙ·È ·Ó·-
ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙË˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙÔ˘˜, Î·Ù¿ Â-
Ú›ÙˆÛË, Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘ ˘¤¯Ô˘Ó, ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·›ÛÙˆÛË˜ ·Ú·‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÈÌˆÚÔ‡ÓÙ·È
ÔÈÓÈÎ¿, Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ·ÚÌfi-
‰È· ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎ‹ ∞Ú¯‹. (¿ÚıÚÔ 50)

47. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ¿ÚıÚ· 40 ‚ ¤ˆ˜ 40 Â. (¿ÚıÚÔ 51)
48. ∞Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ù· fiÚÈ· ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘

ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Û˘ÓÔÙÈÎÒÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ. ™˘-
ÁÎÂÎÚÈÌ¤Ó·, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ∞ Ì¤¯ÚÈ Î·È ∂ ÙÔ˘
ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi Ù·
1.467.352 Â˘ÚÒ ÛÙ· 2.500.000 Â˘ÚÒ Î·È Ô Î·ı·Úfi˜ Î‡-
ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È ·fi 2.934.703 Â˘ÚÒ ÛÙ·
5.000.000 Â˘ÚÒ. (¿ÚıÚÔ 52)

49. ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·ÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 4 Î·È 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘
43 ‚ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹˜
‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË˜ ÛÙÔÓ Ù‡Ô, ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜,
ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Î·ıÒ˜
Î·È ÙÔ˘ ›Ó·Î· ‰È·ı¤ÛÂˆ˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ
Û¯ÂÙÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÏ¤Á¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÏÔÁÈÛÙÈ-
ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ, ÚÈÓ ÙË ÁÂÓÈÎ‹ Û˘Ó¤ÏÂ˘ÛË.(¿ÚıÚÔ 53)

50. ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ‚ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 45 ˆ˜ ÂÍ‹˜: «‚) ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ
ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÚÔ‚Ï¤Â-
Ù·È ·fi ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ·.Ó. 148/1967 (º∂∫ 173 ∞ã)».

(¿ÚıÚÔ 54)
51. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ù›ÙÏÔ˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 47 · ˆ˜ ÂÍ‹˜: «§fi-

ÁÔÈ Ï‡ÛÂˆ˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜». √È Ó¤Â˜ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2 Î·È 3
ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙË Ï‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·È-
ÚÂ›·˜, Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ÙË Ï‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›
Ë ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË. (¿ÚıÚÔ 55)

52. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 48, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «§‡ÛË ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘
¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ», Î·È ·Ó·‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÔÈ
‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙË Ï‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ
‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË, Î·ÙfiÈÓ ·›ÙËÛË˜ ÙÔ˘ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔ-
ÌÔ Û˘ÌÊ¤ÚÔÓ. ∞·ÚÈıÌˆÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙÈ˜ ÔÔ›-
Â˜ ÌÔÚÂ› Ó· Â¤ÏıÂÈ Ï‡ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, Î·ÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ-
Î‹˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹˜ ·fiÊ·ÛË˜, ÂÓÒ, Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È
ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÁÈ· ¿ÚÛË
ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙË˜ Ï‡ÛË˜. (¿ÚıÚÔ 56)

53. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 48 · ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «§‡ÛË ÙË˜
ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ
ÌÂÙfi¯ˆÓ» Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ï‡ÛË˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›-
·˜ ÌÂ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎ‹ ·fiÊ·ÛË, Î·ÙfiÈÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆ˜ ÙˆÓ ÌÂÙfi-
¯ˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔÚÂ› Ó· Ï˘ıÂ› ÌÂÙ¿
·fi ·ÁˆÁ‹ ÌÂÙfi¯Ô˘ ‹ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙÔ˘-
Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ (1/3) ÙÔ˘ Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔ˘ ÌÂÙÔ¯È-
ÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Â¿Ó ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÏfiÁÔ˜. ∏ ·Áˆ-
Á‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Â˘ı‡ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÂÓÒÈÔÓ
ÙÔ˘ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô˘ ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜,
ÂÓÒ, ÚÈÓ ÙË Ï‹„Ë ÙË˜ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ ·fiÊ·ÛË˜, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È
ÚÔıÂÛÌ›· ‰‡Ô ¤ˆ˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ (ÌÂ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·-
ÛË˜) ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· ¿ÚÛË ÙˆÓ ÏfiÁˆÓ ÙË˜ Ï‡ÛË˜ ÙË˜.
¶·Ú¤¯ÂÙ·È Â›ÛË˜ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ‰È·-
Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ-
¯ÒÓ ÙÔ˘ ÂÓ¿ÁÔÓÙÔ˜ ‹ ÙˆÓ ÂÓ·ÁfiÓÙˆÓ. ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ¿-
ÓÙˆ˜, fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ‰ÂÓ

ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Â› ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙÔ
¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. (¿ÚıÚÔ 57)

54. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 49 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∆ÚfiÔ˜ ‰ÈÂ-
Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜». ¶ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 4
· Î·È 4 ‚, ÛÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ‰È·‰È-
Î·Û›·˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜. ™ÙÔ Ó¤Ô, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Â‰¿ÊÈÔ ÙË˜ ·-
Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 49, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ·ÎÔÏÔ˘ıË-
Ù¤Â˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜. ∏ Ó¤·
·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 6 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ˜ ‰È·‰ÈÎ·-
Û›Â˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ
ÙË˜ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË˜ ˘ÂÚ‚Â› ÙËÓ ÂÓÙ·ÂÙ›·. (¿ÚıÚÔ 58)

55. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 49 ·, ÌÂ Ù›ÙÏÔ «¢ÈÎ·›ˆÌ·
ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
ÙË˜ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·». ∞·ÚÈıÌÒÓÙ·È ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂÈ˜, Î·-
Ù¿ ÙÈ˜ ÔÔ›Â˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙË˜ ‰È·‰ÈÎ·-
Û›·˜ ·˘Ù‹˜ Î·È Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÚÔıÂÛÌ›Â˜. ¶·-
Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ÔÚ›ÛÂÈ
ÙÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘, Â›ÙÂ ÌÂ
·Â˘ıÂ›·˜ ·fiÊ·ÛË Â›ÙÂ Î·ÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈÎ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔ-
ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË˜. ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ÂÍ·›ÚÂÛË, ·fi ÙÈ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-
Ì¤ÓÂ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜, ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛËÁÌ¤ÓÂ˜
ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. (¿ÚıÚÔ 59)

56. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 49 ·., Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 49 ‚,
ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ıÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎ·›ˆÌ· ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ó· ˙ËÙ‹-
ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ·fi ÙÔÓ Ì¤ÙÔ¯Ô, Ô
ÔÔ›Ô˜, ·¤ÎÙËÛÂ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ Î·È ‰È·-
ÙËÚÂ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ 95% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÙË˜ ÎÂÊ·Ï·›-
Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, ¤Ó·˜ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì¤ÙÔ¯ÔÈ
ÌÔÚÔ‡Ó ÌÂ ·ÁˆÁ‹, ÂÓÙfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜,
Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙË˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ
Ì¤ÙÔ¯Ô ·˘Ùfi. ø˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ ‰ÈÎ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÏ˘-
ÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. (¿ÚıÚÔ 60)

57. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ó¤Ô ¿ÚıÚÔ 49 Á, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÂÚÈ¤¯Ô-
ÓÙ·È Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙËÓ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
ÙË˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·fi ÙÔÓ ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙ· Ì¤ÙÔ¯Ô. ∂È‰ÈÎfi-
ÙÂÚ·, Â¿Ó ¤Ó·˜ Ì¤ÙÔ¯Ô˜ Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ 95% ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡
ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜, ÌÔÚÂ›, ÂÓÙfi˜ 5 ÂÙÒÓ, Ó· ÂÍ·-
ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ¤Ó·-
ÓÙÈ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∆Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ ÔÏ˘ÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô
ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ¿ÛÎËÛË˜ ÙÔ˘
‰ÈÎ·ÈÒÌ·ÙÔ˜ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘
·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜. °›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘
ÏÂÈÔ„ËÊÔ‡ÓÙÔ˜ ÌÂÙfi¯Ô˘ Ó· ·Ú·Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈ-
Îfi ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Â› ÛÙÈ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙË˜ ÌÂÈÔ-
„ËÊ›·˜, ÛÂ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì·, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ‰ÈÎ·ÈÔ‡¯ÔÈ
Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ
ÙÔ˘˜. ∞·ÚÈıÌÒÓÙ·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔÈ¯Â›· Ù· ÔÔ›·
Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈÎ‹ ‰ËÌfiÛÈ· ‰‹Ïˆ-
ÛË ÂÍ·ÁÔÚ¿˜, Â› ÔÈÓÂ› ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È
Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙË˜
Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË˜ ‰‹ÏˆÛË˜ Î·ıÒ˜ ÛÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıËÙ¤· ‰È·-
‰ÈÎ·Û›· ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ‡·ÚÍË˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ.

(¿ÚıÚÔ 61)
58. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 50 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË

·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 50 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ·Ï-
ÏÔ‰·ÒÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜
ÁÈ· ÙÈ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È.

(¿ÚıÚÔ 62)
59. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 51 ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË

ÂÔÙÂ›·˜ Â› ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Î·-
ıÒ˜ Î·È Â› ÙˆÓ ˘ÔÎ·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ú·ÎÙÔÚÂ›ˆÓ ÙˆÓ
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·ÏÏÔ‰·ÒÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È ÙÔ
ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜ ‹ Ë Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÌfi‰È· ÂÔ-
ÙÂ‡Ô˘Û· ∞Ú¯‹, ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ.

(¿ÚıÚÔ 63)
60. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È, ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 53, Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∂ÔÙÂ›· Î·-

Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜». ∏ Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 1
ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈÂ› ÙÔ Â‰›Ô ÂÏ¤Á¯Ô˘
ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙË˜ ÂÔÙÂ›·˜ ÙˆÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. √È
·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 2 Î·È 3 Î·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÓÒ, ÛÙË Ó¤· ·Ú¿-
ÁÚ·ÊÔ 4 ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, Ë ·ÌÔÈ‚‹ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ·Óˆ-
Ó‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘-
ÍË˜. (¿ÚıÚÔ 64)

61. ∆Ô ¿ÚıÚÔ 64 Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È. (¿ÚıÚÔ 65)
62. ªÂÙ¿ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 66 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¿ÚıÚÔ 66 ·, ÙÔ

ÔÔ›Ô ÂÚÈ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹
·ÓÒÓ˘ÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÂ ÔÌfiÚÚ˘ıÌË ‹ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌË. ¶ÚÔ-
‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ ÔÌfi-
ÊˆÓË ·fiÊ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙË Û¯ÂÙÈÎ‹
·fiÊ·ÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ fiÚÔÈ ÙÔ˘ Î·Ù·-
ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ÙË˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌË˜ ‹ ÙË˜ ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›-
·˜. √Ú›˙ÂÙ·È ÚËÙ¿ fiÙÈ, ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ù˘-
ÒÛÂˆÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Â‰·Ê›Ô˘, Ë
ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. (¿ÚıÚÔ 66)

63. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 69 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «™¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·-
ÛË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜». ∏ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 69
·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È, Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·ÛË˜
Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙË-
Ù·˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 7 ‚. (¿ÚıÚÔ 67)

64. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 71 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∂ÎÙ›ÌËÛË ÛÙÔÈ-
¯Â›ˆÓ Û˘Á¯ˆÓÂ˘fiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ». ∏ Ó¤· ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜
1 ÔÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘-
ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓÂ˘fiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÙË
Û‡ÓÙ·ÍË ¤ÎıÂÛË˜ ÚÔ˜ ÙË °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi-
¯ˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·˘ÙÒÓ. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 2 ÚÔ‚Ï¤Â-
Ù·È fiÙÈ, ÛÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ¤ÎıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È
ÚËÙ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó, Ë Û¯¤ÛË ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÌÂ-
ÙÔ¯ÒÓ ÙË˜ ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÈ˜
ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÎ‰›‰ÂÈ Ë ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û· ÂÙ·ÈÚ›·, Â›Ó·È ‰›-
Î·ÈË Î·È ÏÔÁÈÎ‹. ™ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3 Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ
‰ÈÎ·›ˆÌ· Î¿ıÂ ÚÔÛÒÔ˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ, ·fi ÙÈ˜ Û˘Á¯ˆ-
ÓÂ˘fiÌÂÓÂ˜ ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜, ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‹ ¤ÁÁÚ·-
ÊÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙË˜ ÂÎÙ›ÌË-
ÛË˜. (¿ÚıÚÔ 68)

65. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 72 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∞fiÊ·ÛË °Â-
ÓÈÎ‹˜ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË˜». ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 ÚÔ-
ÛÙ›ıÂÙ·È Â‰¿ÊÈÔ fiÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, Ë °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘ÛË
‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË, ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ·Ó ‰ÂÓ
ÙËÚËıÂ› Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 70
Î·È, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 70,
·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÎ‰ÔıÂ› Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎ·ÛÙËÚ›Ô˘.

(¿ÚıÚÔ 69)
66. ∆ÚÔÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ·ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1

ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 75, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÂÂÚ¯fiÌÂÓ· ·ÔÙÂ-
Ï¤ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓÂ˘fiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È
fiÙÈ, Ë ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û· ÂÙ·ÈÚÂ›· ˘ÔÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ
ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙË˜, Î·È Ë ÌÂÙ·-
‚›‚·ÛË ·˘Ù‹ ÂÍÔÌÔÈÒÓÂÙ·È ÌÂ Î·ıÔÏÈÎ‹ ‰È·‰Ô¯‹.

(¿ÚıÚÔ 70)
67. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 77 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∞Î˘ÚfiÙËÙ·

ÙË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜» Î·È ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ‚ ÙË˜
·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ·Î˘-
ÚfiÙËÙ·˜ ÙË˜ Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË˜. (¿ÚıÚÔ 71)

68. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¿ÚıÚÔ 77 ·, ÌÂ ÙÈ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›-
Ô˘ ÂÌÂÚÈ¤¯ÔÓÙ·È Ú˘ıÌ›ÛÂÈ˜ Û¯ÂÙÈÎ¤˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıËÙ¤-

Â˜ ‰È·‰ÈÎ·Û›Â˜ ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ‰›Î·ÈË˜ Û¯¤ÛË˜ ·ÓÙ·Ï-
Ï·Á‹˜ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË˜ Î·È ·ÔÚÚÔÊÔ-
‡Û·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. ¶ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, ÛÂ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÓ‰Â¯fi-
ÌÂÓÔ, Ë Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ‰ÂÓ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ¿Î˘ÚË, ÂÓÒ Î¿ıÂ
Ì¤ÙÔ¯Ô˜ ÙË˜ ·ÔÚÚÔÊÔ‡ÌÂÓË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·ÍÈÒ-
ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û’·˘ÙfiÓ, ·fi ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊÔ‡Û· ÂÙ·È-
ÚÂ›·, ·Ô˙ËÌ›ˆÛË˜ ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿. (¿ÚıÚÔ 72)

69. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ¿ÚıÚÔ 79 ·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ
«ªË ‰›Î·ÈÔ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·». √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ, Û¯ÂÙÈÎ¿ ÌÂ ÙËÓ
·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÌÂÙ·Í‡ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ë Û˘ÁÎÂ-
ÎÚÈÌ¤ÓË ‰È·‰ÈÎ·Û›· ‰ÂÓ ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È ¿Î˘ÚË ÛÙËÓ ÂÚ›Ùˆ-
ÛË Ô˘ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙˆÓ
ÂÍ·ÁÔÚ·˙fiÌÂÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛıÂ› ÛÂ ·‰ÈÎ·ÈÔÏfiÁË-
Ù· ¯·ÌËÏfi ÔÛfi. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓ‰Â¯fiÌÂÓÔ, Î¿ıÂ Ì¤ÙÔ¯Ô˜
ÌÔÚÂ›, ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ, Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·Ô-
˙ËÌ›ˆÛË ÛÂ ÌÂÙÚËÙ¿, ÙÔ ‡„Ô˜ ÙË˜ ÔÔ›·˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È
·fi ÙÔ ÌÔÓÔÌÂÏ¤˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙË˜ ¤‰Ú·˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜.

(¿ÚıÚÔ 73)
70. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 80 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∂Ê·ÚÌÔÁ‹

‰È·Ù¿ÍÂˆÓ». ∂ÈÏ¤ÔÓ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ, ÌÂ ÙËÓ ÂÈÊ‡Ï·-
ÍË ÙË˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4 ·, Ù· ¿ÚıÚ· 69 ¤ˆ˜ Î·È
77 · ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘ÛË ÌÂ Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤-
·˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. (¿ÚıÚÔ 74)

71. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 82 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «™¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·-
ÛË˜ ‰È¿Û·ÛË˜» Î·È ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·ÛË˜
‰È¿Û·ÛË˜ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÈ˜ ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ˜ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜
Ô˘ ÚÔ‚Ï¤ÂÈ ÙÔ ¿ÚıÚÔ 7‚, ·fi Î¿ıÂ ÂÙ·ÈÚÂ›· Ô˘ Û˘Ì-
ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿Û·ÛË. (¿ÚıÚÔ 75)

72. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 85 ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·-
Ù· ÙË˜ ‰È¿Û·ÛË˜» Î·È ·ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È ÙÔ ÚÒÙÔ Â‰¿ÊÈÔ
ÙË˜ ÂÚ›ÙˆÛË˜ ·ã ÙË˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1 Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË
ÌÂ Ù· ÂÂÚ¯fiÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÛÂ ÂÚ›ÙˆÛË ‰È¿Û·-
ÛË˜ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜. (¿ÚıÚÔ 76)

73. ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 86 Ô Ù›ÙÏÔ˜ «∞Î˘ÚfiÙËÙ·
ÙË˜ ‰È¿Û·ÛË˜» Î·È Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÈ˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎ¤˜,
ÙÂÏÈÎ¤˜ Î·È Î·Ù·ÚÁÔ‡ÌÂÓÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜.       (¿ÚıÚ· 77-78)

74. ∞ÓÙÈÎ·ı›ÛÙ·Ù·È Ë ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 26 ÙÔ˘
Ó. 3412/2005 («¶Ï·›ÛÈÔ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Î·È
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜») Î·È ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È
fiÙÈ, Â¿Ó Ë ÂÙ·ÈÚÂ›· ‰ÂÓ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ô˘
·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ·˘Ù‹Ó, Ù›ıÂÙ·È ÛÂ ÂÎÎ·ı¿ÚÈÛË ÌÂ ·fiÊ·ÛË
ÙË˜ ∂ÔÙÂ‡Ô˘Û·˜ ∞Ú¯‹˜. (¿ÚıÚÔ 79)

76. √Ú›˙ÂÙ·È fiÙÈ, ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÓfiÌÔ˘
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· ÙË˜ ∫˘-
‚ÂÚÓ‹ÛÂˆ˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÛÙÈ˜
ÂÈÌ¤ÚÔ˘˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ÙÔ˘. (¿ÚıÚÔ 80)

°. ∞fi ÙÈ˜ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÂ˜ ‰È·Ù¿ÍÂÈ˜ ‰ÂÓ ÚÔÎ·ÏÂ›Ù·È
‰·¿ÓË ÛÂ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ú·ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∞ÓÙ›-
ıÂÙ·, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â¤ÏıÂÈ ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙË ı¤-
ÛÈÛË Ó¤ˆÓ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ. (¿ÚıÚÔ 21)

∞ı‹Ó·, 10 πÔ˘Ï›Ô˘ 2007

√ °ÂÓÈÎfi˜ ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜

µ·Û›ÏÂÈÔ˜ §¤ÙÛÈÔ˜
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Συγκριτικός πίνακας: 

αναλογική απεικόνιση προϊσχύσαντος νοµοθετικού καθεστώτος 

και ισχύοντος (µετά την ψήφιση του Ν. 3604/ 2007). 

 



ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ν. 3604/2007  ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
Άρθρο 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
1. Η ανώνυµη εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα, 
για τα χρέη της οποίας ευθύνεται µόνο η ίδια µε την περιουσία της. 
2. Κάθε ανώνυµη εταιρεία είναι εµπορική, έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι η 
άσκηση εµπορικής επιχείρησης. 
3. Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να 
καταστεί µονοπρόσωπη µε τη συγκέντρωση όλων των µετοχών σε ένα µόνο 
πρόσωπο. Η ίδρυση ανώνυµης εταιρείας ως µονοπρόσωπης ή η συγκέντρωση 
όλων των µετοχών της σε ένα µόνο πρόσωπο, καθώς και τα στοιχεία του 
µοναδικού µετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 
7β. 

 Άρθρο 1 Ανώνυµη Εταιρία 
Πάσα ανώνυµος Εταιρεία είναι εµπορική, και εάν ο σκοπός αυτής δεν είναι 
εµπορική επιχείρησις.  

Αρθρο 2 Περιεχόµενο του καταστατικού 
1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις:α. Για 
την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρείας. β. Για την έδρα της εταιρείας. 
γ. Για την διάρκειά της. δ. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού 
κεφαλαίου. 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, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών. ζ. Για τη 
µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες, ή ανωνύµων σε ονοµαστικές. η. 
Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. θ. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και 
τις αρµοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων. ι. Για τους ελεγκτές. ια. Για τα 
δικαιώµατα των µετόχων. ιβ. Για τον ισολογισµό και τη διάθεση των κερδών. ιγ. 
Για τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση τηςπεριουσίας της.  
1α. Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις, έστω και εάν 
αναφέρονται στα θέµατα της παραγράφου 1, εφόσον αποτελούν απλώς 
επανάληψη ισχυουσών διατάξεων του νόµου, εκτός αν εισάγεται επιτρεπτή 
παρέκκλιση από αυτές. 
2. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης: α. Τα 
ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων 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 εταιρίας 
και βαρύνουν αυτή. 
3. Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη η 

 Άρθρο 2 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΕ 
1. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις: α. 
Για την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρείας. β. Για την έδρα της 
εταιρείας. γ. Για την διάρκειά της. δ. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής 
του εταιρικού κεφαλαίου. 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, εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών. 
ζ. Για τη µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες, ή ανωνύµων σε 
ονοµαστικές. η. Για τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις 
αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. θ. Για τη σύγκληση, τη 
συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων. ι. 
Για τους ελεγκτές. ια. Για τα δικαιώµατα των µετόχων. ιβ. Για τον ισολογισµό 
και τη διάθεση των κερδών. ιγ. Για τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση 
της περιουσίας της.  
2. Το Καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να αναφέρει επίσης: α. Τα 
ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων 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 
εταιρίας και βαρύνουν αυτή  



εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι, µέτοχοι ή µη, από τυχόν παράλειψη 
υποχρεωτικής διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που 
δόθηκαν κατά την εγγραφή στο κεφάλαιο ή περιλήφθηκαν στο καταστατικό, από 
τη µη τήρηση των διατάξεων που αφορούν την εκτίµηση και την καταβολή των 
εισφορών, καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας, εάν 
γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πληµµέλειες. Η αξίωση 
αποζηµίωσης του προηγούµενου εδαφίου παραγράφεται µετά την παρέλευση 
πέντε (5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας. 
Αρθρο 3 Προνοµιούχες και δεσµευµένες µετοχές 
1. Επιτρέπεται να ορίζεται µε διατάξεις του καταστατικού προνόµιο υπέρ 
µετοχών. Το προνόµιο αυτό συνίσταται στη µερική ή ολική απόληψη, πριν από 
τις κοινές µετοχές, του διανεµόµενου µερίσµατος, σύµφωνα µε τις ειδικότερες 
διατάξεις του καταστατικού, και στην προνοµιακή απόδοση του καταβληθέντος 
από τους κατόχους των προνοµιούχων µετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της 
εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένης της συµµετοχής 
τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί Οµοίως, 
επιτρέπεται να ορίζεται ότι σε περίπτωση µη διανοµής µερίσµατος σε µια ή 
περισσότερες χρήσεις, το προνόµιο υπέρ των µετοχών αφορά στην προνοµιακή 
καταβολή µερισµάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανοµή 
µερίσµατος. 
2. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι οι προνοµιούχες µετοχές παρέχουν 
σταθερό µέρισµα ή ότι συµµετέχουν εν µέρει µόνο στα κέρδη της εταιρείας. 
Χορήγηση άλλων προνοµίων περιουσιακής φύσης, περιλαµβανοµένης της 
απόληψης ορισµένου τόκου ή της συµµετοχής, κατά προτεραιότητα, σε κέρδη από 
ορισµένη εταιρική δραστηριότητα, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο 
καταστατικό, δεν αποκλείεται. Το καταστατικό, οµοίως, µπορεί να ορίζει ότι η 
απόληψη ορισµένου τόκου µπορεί να γίνει µε την προϋπόθεση ότι οι 
προνοµιούχες µετοχές δεν θα συµµετέχουν στα κέρδη της εταιρείας, για 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, που καθορίζεται κατά την έκδοση τους. Τα 
δικαιώµατα που παρέχουν οι προνοµιούχες µετοχές υπόκεινται στους 
περιορισµούς του άρθρου 44α. Προνοµιούχες µετοχές της ίδιας σειράς έκδοσης 
παρέχουν ίσα δικαιώµατα. 
3. Οι προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν και ως µετατρέψιµες σε κοινές 
µετοχές. Η µετατροπή γίνεται είτε υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
καταστατικού είτε µε άσκηση σχετικού δικαιώµατος του µετόχου. Οι όροι και οι 
προθεσµίες της µετατροπής ορίζονται στο καταστατικό. Το δικαίωµα της 
µετατροπής ασκείται από τον προνοµιούχο µέτοχο ατοµικά µε δήλωση του προς 
την εταιρεία και η µετατροπή ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής, εκτός εάν 

 Άρθρο 3 ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ 
1. Επιτρέπεται, ίνα δια διατάξεων του Καταστατικού, ορίζηται προνόµιον 
υπέρ µετοχών. Το προνόµιον τούτο συνίσταται εις απόληψιν προ των κοινών 
µετοχών του κατά το άρθρον 45 πρώτου µερίσµατος και εις την προνοµιακήν 
απόδοσιν του καταβληθέντος υπό των κατόχων προνοµιούχων µετοχών 
κεφαλαίου εκ του προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας. 
Ωσαύτως επιτρέπεται όπως ορισθή, ότι εν περιπτώσει µη διανοµής 
µερίσµατος κατά µίαν ή πλείονας χρήσεις, το προνόµιον αφορά εις 
προνοµιακήν καταβολήν µερισµάτων και δια τας χρήσεις, καθ' ας δεν 
εγένετο διανοµή µερίσµατος.  
2. Αι προνοµιούχοι µετοχαί δύναται να ορίζηται ότι έχουσι σταθερόν µέρισµα 
ή ότι συµµετέχουσιν εν όλω ή εν µέρει εις τα κέρδη της επιχειρήσεως.  
3. Αι προνοµιούχοι µετοχαί µετά ψήφου δύναται να εκδοθώσι και ως 
µετατρέψιµοι εις κοινάς µετοχάς, οπότε ορίζεται και ο χρόνος της 
µετατροπής. Το δικαίωµα της µετατροπής ασκείται υπό του προνοµιούχου 
µετόχου ατοµικώς δια δηλώσεώς του, ισχύει δε η µετατροπή από της 
εποµένης, της καθ' ην ησκήθη, εταιρικής χρήσεως.  
4. Οι προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, οπότε, εκτός από τα προνόµια των προηγούµενων παραγράφων, 
επιτρέπεται να καθορίζεται υπέρ αυτών και δικαίωµα απόληψης ορισµένου 
τόκου. Η απόληψη ορισµένου τόκου από τους µετόχους προνοµιούχων χωρίς 
δικαίωµα ψήφου µετοχών που θα εκδοθούν µετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας διάταξης υπόκειται στους περιορισµούς του άρθρου 44α. Για τη 
φορολογική µεταχείριση του εισοδήµατος που προέρχεται από τόκους 
προνοµιούχων µετοχών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 10 του Α.Ν. 
148/1967, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Προκειµένου για 
προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου, που 
αναλαµβάνονται αρχικά από την ΕΤΒΑ ή το ∆ηµόσιο, είναι δυνατό να 
καθοριστεί ότι η απόληψη ορισµένου τόκου µπορεί να γίνει µε την 



το καταστατικό προβλέπει άλλο χρονικό σηµείο. 
4. Οι προνοµιούχες µετοχές µπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωµα ψήφου ή 
µε δικαίωµα ψήφου περιοριζόµενο σε ορισµένα ζητήµατα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του καταστατικού. 
5. Κατάργηση ή περιορισµός του προνοµίου από την εταιρεία επιτρέπεται µόνο 
µετά από απόφαση, η οποία λαµβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των 
προνοµιούχων 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 
αποφάσεων της, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές µε τη γενική συνέλευση των 
µετόχων διατάξεις. Για τη µετατροπή, σε κοινές, των προνοµιούχων µετοχών, που 
δεν έχουν εκδοθεί ως µετατρέψιµες κατά την παράγραφο 3, απαιτείται εκτός από 
την απόφαση των προνοµιούχων µετόχων του πρώτου εδαφίου και απόφαση της 
γενικής συνέλευσης των µετόχων που κατέχουν κοινές µετοχές, η οποία 
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούµενου κοινού 
µετοχικού κεφαλαίου. Οι γενικές αυτές συνελεύσεις των µετόχων, που κατέχουν 
προνοµιούχες και κοινές µετοχές, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν 
έγκυρα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 
και 4 του άρθρου 29. 
6. Αι κατά τας διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εκδιδόµεναι 
προνοµιούχοι µετοχαί δέον να διακρίνωνται σαφώς από των κοινών µετοχών και 
να αναγράφωσι δια µεγάλων στοιχείων επί της προσθίας αυτών όψεως τας λέξεις 
"Προνοµιούχος Μετοχή" ως και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών π.χ. 
"µετατρέψιµος", "µετά ή άνευ ψήφου" κλπ, επί δε της οπισθίας όψεως την έκτασιν 
και τους όρους του παρεχόµενου προνοµίου. 
7. (8). ∆ια διατάξεων του Καταστατικού δύναται να επιτραπή η έκδοσις 
δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών, των οποίων η µεταβίβασις εξαρτάται από 
την έγκρισιν της Εταιρείας. Την έγκρισιν παρέχει το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον ή η 
Γενική Συνέλευσις κατά τα υπό του Καταστατικού οριζόµενα. Το Καταστατικόν 
δύναται να ορίση τους λόγους δι' ους επιτρέπεται η άρνησις της εγκρίσεως. Με 
εξαίρεση τη µεταβίβαση µετοχών αιτία θανάτου, το καταστατικό µπορεί να ορίσει 
και άλλες µορφές περιορισµών στη µεταβίβαση των ονοµαστικών 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, εάν ο µέτοχος επιθυµεί τη µεταβίβαση τους. Το καταστατικό πρέπει να 
ορίζει τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσµία, εντός της οποίας η εταιρεία 

προϋπόθεση ότι, για ορισµένο χρόνο που ορίζεται κατά την έκδοση αυτών 
των προνοµιούχων µετοχών , δε θα συµµετέχουν στα κέρδη. Και στην 
περίπτωση αυτή η απόληψη ορισµένου τόκου υπόκειται στους περιορισµούς 
του άρθρου 44α. 
5. Κατάργηση ή περιορισµός του προνοµίου επιτρέπεται µόνον µετά από 
απόφαση, η οποία λαµβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση εκείνων των 
προνοµιούχων µετόχων, στους οποίους αφορά το προνόµιο µε πλειοψηφία 
των τριών τετάρτων (3/4) του εκπροσωπουµένου κεφαλαίου. Για τη 
σύγκληση της γενικής συνέλευσης αυτής, τη συµµετοχή σε αυτή, την παροχή 
πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωσιν των αποφάσεων αυτής, 
εφαρµόζονται ανάλογα οι περί της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων σχετικές 
διατάξεις. Για τη µετατροπή των προνοµιούχων, χωρίς ψήφο, µετοχών σε 
κοινές µετά ψήφου µετοχές, απαιτείται, εκτός της κατά τα ανωτέρω 
αποφάσεως των προνοµιούχων µετόχων, και απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των µετόχων κοινών µετοχών, µε την πλειοψηφία των τριών 
τετάρτων (3/4) του εκπροσωπούµενου κοινού µετοχικού κεφαλαίου. Οι κατά 
τα ανωτέρω γενικές συνελεύσεις των µετόχων κατόχων προνοµιούχων και 
κοινών µετοχών, ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν εγκύρως επί των 
θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
σε αυτές µέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου του 
καταβεβληµένου προνοµιούχου ή κοινού κεφαλαίου αντίστοιχα". 
6. Αι κατά τας διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων εκδιδόµεναι 
προνοµιούχοι µετοχαί δέον να διακρίνωνται σαφώς από των κοινών µετοχών 
και να αναγράφωσι δια µεγάλων στοιχείων επί της προσθίας αυτών όψεως 
τας λέξεις "Προνοµιούχος Μετοχή" ως και τα κύρια χαρακτηριστικά αυτών 
π.χ. "µετατρέψιµος", "µετά ή άνευ ψήφου" κλπ, επί δε της οπισθίας όψεως 
την έκτασιν και τους όρους του παρεχόµενου προνοµίου. 
7. (8). ∆ια διατάξεων του Καταστατικού δύναται να επιτραπή η έκδοσις 
δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών, των οποίων η µεταβίβασις εξαρτάται 
από την έγκρισιν της Εταιρείας. Την έγκρισιν παρέχει το ∆ιοικητικόν 
Συµβούλιον ή η Γενική Συνέλευσις κατά τα υπό του Καταστατικού οριζόµενα. 
Το Καταστατικόν δύναται να ορίση τους λόγους δι' ους επιτρέπεται η άρνησις 
της εγκρίσεως". 



εγκρίνει τη µεταβίβαση ή προβαίνει στην υπόδειξη αγοραστή. Αν παρέλθει η 
προθεσµία αυτή, η µεταβίβαση των µετοχών είναι ελεύθερη. Οι περιορισµοί της 
παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται να καθιστούν τη µεταβίβαση αδύνατη. 
Μεταβιβάσεις κατά παράβαση των διατάξεων του καταστατικού είναι άκυρες. 
8. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι στις περιπτώσεις της προηγούµενης 
παραγράφου, εάν η εταιρεία αρνηθεί να εγκρίνει τη µεταβίβαση των µετοχών ή 
δεν δίνει απάντηση στο µέτοχο εντός της προβλεπόµενης από το καταστατικό 
προθεσµίας, υποχρεούται, µετά από αίτηση του µετόχου και εντός τριών (3) 
µηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει τις µετοχές σύµφωνα µε το άρθρο 
49α του παρόντος νόµου. Η προθεσµία της παραγράφου 3 του άρθρου 49α 
αρχίζει από τη λήξη της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου. 
9. 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. Μεταβιβάσεις 
οµολογιών κατά παράβαση των περιορισµών αυτών είναι άκυρες. 
Αρθρο 3Α  
1. (α) Η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 την έκδοση οµολογιακού δανείου, µε το οποίο 
χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών τους σε 
µετοχές της εταιρείας. (β) Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει την 
έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες υπό τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 1 του άρθρου 13. (γ) Επί των αποφάσεων των περιπτώσεων α' 
και β' εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δηµοσιότητα της απόφασης για 
την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του 
άρθρου 13. 
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. Η τελική τιµή ή ο 
λόγος µετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας πριν από 
την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση µετοχών ονοµαστικής αξίας 
ανώτερης της τιµής έκδοσης των µετατρεπόµενων οµολογιών. 
3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του παρόντος εφαρµόζεται 
ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το διοικητικό 
συµβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του οµολογιακού δανείου µε 
ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 11 του παρόντος. Σε περίπτωση παράβασης 
επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58α του παρόντος. 
4. Με την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών, επέρχεται 

 Άρθρο 3Α ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 
1. (α) Η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίζει σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 την έκδοση οµολογιακού δανείου, µε το 
οποίο χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα µετατροπής των οµολογιών 
τους σε µετοχές της εταιρείας. (β) Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να 
αποφασίζει την έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες υπό 
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13. (γ) Επί των αποφάσεων 
των περιπτώσεων α' και β' εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη 
δηµοσιότητα της απόφασης για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και οι 
διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13.  
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. Η 
τελική τιµή ή ο λόγος µετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο της 
εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται χορήγηση 
µετοχών ονοµαστικής αξίας ανώτερης της τιµής έκδοσης των 
µετατρεπόµενων οµολογιών. 
3. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του παρόντος εφαρµόζεται 
ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το διοικητικό 
συµβούλιο της εκδότριας πιστοποιεί την καταβολή του οµολογιακού δανείου 
µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 11 του παρόντος. Σε περίπτωση 
παράβασης επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 58α του 



ισόποση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας 
υποχρεούται µέχρι τη λήξη του επόµενου µηνός από την ηµέρα άσκησης του 
δικαιώµατος µετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να αναπροσαρµόζει το 
περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 
5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της παραγράφου 4 δεν αποτελούν τροποποίηση του 
καταστατικού.  

παρόντος. 
4. Με την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών, επέρχεται 
ισόποση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Το διοικητικό συµβούλιο της 
εταιρείας υποχρεούται µέχρι τη λήξη του επόµενου µηνός από την ηµέρα 
άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και να 
αναπροσαρµόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 
5. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της παραγράφου 4 δεν αποτελούν τροποποίηση 
του καταστατικού. 

Αρθρο 3Β  
Η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
29 παρ. 3 και 31 παρ. 2, την έκδοση οµολογιακού δανείου, µε το οποίο χορηγείται 
στους οµολογιούχους δικαίωµα είτε προς λήψη, πέραν του τόκου, και ορισµένου 
ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται µετά την απόληψη του κατά το 
άρθρο 45 πρώτου µερίσµατος από τους προνοµιούχους και κοινούς µετόχους είτε 
προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής, που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής 
ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της εταιρείας. 

 Άρθρο 3Β  ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 
Η γενική συνέλευση µπορεί να αποφασίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2, την έκδοση οµολογιακού δανείου, µε το 
οποίο χορηγείται στους οµολογιούχους δικαίωµα είτε προς λήψη, πέραν του 
τάκου, και ορισµένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται µετά την 
απόληψη του κατά το άρθρο 45 πρώτου µερίσµατος από τους προνοµιούχους 
και κοινούς µετόχους είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής, που 
εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας 
της εταιρείας. 

Άρθρο 3Γ  
Παραλείπεται ως µη ισχύον  

 Άρθρο 3Γ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ  
Το άρθρο 3γ καταργήθηκε µε την παρ. 22 του άρθρου 15 του ν. 3156/2003 
Φεκ Α 157/25.6.2003. 

Αρθρο 4 Ίδρυση εταιρείας, τροποποίηση του καταστατικού και µείωση 
κεφαλαίου 
1. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά το νόµο εκάστοτε αρµόδια Αρχή 
υποχρεούνται να εγκρίνουν µε απόφαση τους τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας και 
το καταστατικό της, εφόσον αυτό έχει καταρτισθεί µε δηµόσιο έγγραφο και έχουν 
τηρηθεί οι σχετικές διατάξεις. 
2. Το καταστατικό τροποποιείται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης που 
εγκρίνεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης ή την κατά το νόµο εκάστοτε αρµόδια 
Αρχή, που ελέγχουν µόνο την τήρηση του νόµου. Για την τροποποίηση του 
καταστατικού δεν απαιτείται δηµόσιο έγγραφο. Ολόκληρο το κείµενο του νέου 
καταστατικού, όπως διαµορφώνεται µετά από κάθε τροποποίηση του σύµφωνα 

 Άρθρο 4 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΕ  
1. Ο Υπουργός Εµπορίου υποχρεούται να προκαλέσει, σύµφωνα µε το άρθρο 
37 του Εµπορικού Νόµου, την απόφαση για τη σύσταση ανώνυµης εταιρείας, 
καθώς και την έγκριση του καταστατικού της, εφόσον το καταστατικό έχει 
καταρτισθεί δια δηµοσίου εγγράφου σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 
2. Το καταστατικό τροποποιείται ή κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Εµπορίου. Για την 
τροποποίηση ή κωδικοποίηση του καταστατικού δεν απαιτείται δηµόσιο 
έγγραφο. 
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της 
για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει, µε ποινή ακυρότητας, να 



µε την παράγραφο 11 του άρθρου 7β του παρόντος νόµου, µπορεί να συντάσσεται 
µε ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου, χωρίς απόφαση της γενικής συνέλευσης 
και έγκριση της αρµόδιας Αρχής. Για τη σύνταξη του νέου κειµένου του 
καταστατικού δεν απαιτείται δηµόσιο έγγραφο. 
2α. Αν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών 
εκατοµµυρίων (3.000.000) ευρώ, δεν ασκείται έλεγχος νοµιµότητας της 
σύστασης της εταιρείας, καθώς και της τροποποίησης του καταστατικού της, 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις 
αυτές οι καταχωρίσεις στο Μητρώο γίνονται µετά από τυπικό έλεγχο των 
υποβαλλόµενων εγγράφων, χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης. 
Εξαιρούνται από την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου οι εταιρείες της 
παραγράφου 8 του άρθρου 7β και οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες. 
2β. Η προηγούµενη παράγραφος δεν εφαρµόζεται σε µετατροπές, συγχωνεύσεις 
και διασπάσεις, όπου απαιτείται έγκριση από την αρµόδια Αρχή.  
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της 
τελευταίας για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει, µε ποινή ακυρότητας, 
να ορίζουν το σκοπό της µείωσης αυτής, καθώς και τον τρόπο πραγµατοποίησης 
της. 
4. ∆εν γίνεται καµία καταβολή στους µετόχους από το αποδεσµευόµενο µε τη 
µείωση ενεργητικό της εταιρείας, µε ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, 
εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποίων οι απαιτήσεις 
γεννήθηκαν πριν από τη δηµοσιότητα σύµφωνα µε το άρθρο 7β της απόφασης για 
τη µείωση ή ενδεχοµένως της σχετικής εγκριτικής διοικητικής πράξης και είναι 
ληξιπρόθεσµες ή, σε περίπτωση που δεν είναι ληξιπρόθεσµες, εφόσον λάβουν 
επαρκείς ασφάλειες, λαµβανοµένων υπ' όψιν των ασφαλειών που έχουν ήδη 
λάβει, καθώς και της εταιρικής περιουσίας που θα αποµείνει µετά την 
πραγµατοποίηση της µείωσης. Οι δανειστές αυτοί µπορούν να υποβάλουν στην 
εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγµατοποίησης των παραπάνω καταβολών 
εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την παραπάνω δηµοσιότητα. Επί του 
βασίµου των αντιρρήσεων κρίνει το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της 
εταιρείας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, µετά από αίτηση της 
εταιρείας. Εάν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους δανειστές, εκδίδεται 
µία απόφαση ως προς όλες. Εάν οι δανειστές αποδείξουν ότι η µείωση θέτει σε 
κίνδυνο την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους και ότι δεν διαθέτουν επαρκείς 
ασφάλειες, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσµευόµενων µε τη 
µείωση ποσών µόνο υπό τον όρο της εξόφλησης των απαιτήσεων αυτών, εάν είναι 
ληξιπρόθεσµες ή της παροχής επαρκών ασφαλειών. Η παρούσα παράγραφος 
εφαρµόζεται και όταν η µείωση του κεφαλαίου γίνεται µε ολική ή µερική 

ορίζει το σκοπό της µείωσης καθώς και τον τρόπο πραγµατοποίησής της. Η 
απόφαση αυτή πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή, στην 
οποία να βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρείας να ικανοποιήσει τους 
δανειστές της, εκτός αν η απόφαση για τη µείωση προβλέπει την ταυτόχρονη 
ισόποση, τουλάχιστον, αύξηση του κεφαλαίου µε ολική καταβολή του ποσού 
αυτής ή η µείωση του κεφαλαίου γίνεται προς συµψηφισµό ζηµιών ή 
επιβάλλεται από το νόµο. Ο Υπουργός Εµπορίου δεν εγκρίνει την απόφαση 
για µείωση, αν θεωρεί, µε βάση την έκθεση του Ορκωτού ελεγκτή, ότι µετά τη 
µείωση δεν αποµένουν ικανές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών. 
4. ∆εν γίνεται καµία καταβολή στους µετόχους από το αποδεσµευόµενο µε τη 
µείωση ενεργητικό της εταιρείας, µε ποινή ακυρότητας αυτής της καταβολής, 
εκτός εάν ικανοποιηθούν οι δανειστές της εταιρείας των οποίων οι 
απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δηµοσιότητα της απόφασης για µείωση 
ή εάν το δικαστήριο αποφανθεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι αβάσιµες.  
5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, κάθε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τη µείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την 
έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών µετόχων, τα δικαιώµατα των 
οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση 
των µετόχων της θιγόµενης κατηγορίας, που λαµβάνεται σε ιδιαίτερη 
συνέλευση µε τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από 
τα άρθρα 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ. 2". Για τη σύγκληση αυτής της 
συνέλευσης, τη συµµετοχή σ' αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή 
λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των 
αποφάσεών της, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων.  
(***Η δεύτερη παρ.5 που προστέθηκε µε το άρθρο 26 Ν.2339/1995, 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.10 άρθρ.10 Ν.2741/1999 ΦΕΚ Α 199/28.9.1999) 



απαλλαγή των µετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και µη 
καταβληθέντος κεφαλαίου. 
5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, κάθε  απόφαση της Γενικής  
Συνέλευσης, που  αφορά τη µείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της 
κατηγορίας ή των κατηγοριών µετόχων, τα δικαιώµατα των οποίων θίγονται από 
την απόφαση αυτή. Η  έγκριση παρέχεται µε  απόφαση των µετοχών της 
θιγόµενης κατηγορίας, που λαµβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση µε  τα ποσοστά 
απαρτία β και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 
31 παρ. 2. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συµµετοχή σ' αυτήν, την 
παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς 
και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρµόζονται αναλόγως  οι σχετικές 
διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
(***Η δεύτερη παρ.5 που προστέθηκε µε το άρθρο 26 Ν.2339/1995, 
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ µε την παρ.10 άρθρ.10 Ν.2741/1999 ΦΕΚ Α 199/28.9.1999) 
Αρθρο 4Α Κήρυξη της ακυρότητας της εταιρείας 
1. Η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση µόνο εάν: α) δεν 
τηρήθηκαν οι διατάξεις των περιπτώσεων α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 
2, της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της παραγράφου 2 του άρθρου 8, β) ο 
σκοπός της είναι παράνοµος ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη και γ) ο µοναδικός 
ιδρυτής ή όλοι οι ιδρυτές δεν είχαν την ικανότητα για δικαιοπραξία κατά την 
υπογραφή της εταιρικής σύµβασης. 
2. Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον και 
απευθύνεται κατά της εταιρείας. Το δικαστήριο που απαγγέλει την ακυρότητα 
διορίζει µε την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές. 
2α. Οι λόγοι ακυρότητας των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 
θεραπεύονται εάν, µέχρι τη συζήτηση της αγωγής, το καταστατικό τροποποιηθεί, 
ώστε να µην υφίσταται πλέον ο λόγος ακυρότητας που αναφέρεται στην αγωγή. 
Το δικαστήριο που εκδικάζει αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας µπορεί να 
χορηγήσει στην εταιρεία εύλογη προθεσµία, όχι µεγαλύτερη των τριών (3) µηνών, 
µε σκοπό να ληφθεί η απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού και 
ενδεχοµένως να υποβληθεί στην αρµόδια Αρχή, σύµφωνα µε το άρθρο 4. Η 
προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόµη µήνα. Για το διάστηµα 
που µεσολαβεί το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα. 
3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας 
αντιτάσσεται προς τους τρίτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7β. 
Τριτανακοπή µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την 
υποβολή της απόφασης στη δηµοσιότητα που προβλέπει η περιπτ. β της παρ. 1 

 Άρθρο 4Α Ακυρότητα της Εταιρείας  
1. Η εταιρεία κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση µόνον αν: "α. ∆εν 
τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 περιπτώσεις α και δ, 4 
παράγραφος 1 και 8 παράγραφος 2". β. Ο σκοπός της είναι παράνοµος ή 
αντίκειται στη δηµόσια τάξη. Προκειµένου για συµµετοχές της Εταιρείας στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η Εταιρεία είναι απεριόριστα 
ευθυνόµενος εταίρος, παρατίθεται ανάλυση, η οποία περιλαµβάνει την 
επωνυµία, την έδρα και το νοµικό τύπο της κάθε µιας από αυτές τις 
επιχειρήσεις. Η πληροφορία αυτή είναι δυνατό να παραλείπεται, όταν είναι 
ασήµαντη σε σχέση µε τις αρχές της παρ. 2 του άρθρου 42 α. γ. ο αριθµός 
των ιδρυτών είναι κατώτερος από δύο, και δ. όλοι οι ιδρυτές, όταν 
υπογράφτηκε η εταιρική σύµβαση, δεν είχαν την ικανότητα για 
δικαιοπραξία. 
2. Η αγωγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννοµο συµφέρον και 
απευθύνεται κατά της εταιρείας. Το δικαστήριο που απαγγέλει την 
ακυρότητα διορίζει µε την ίδια απόφαση και τους εκκαθαριστές. 
3. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της εταιρείας 
αντιτάσσεται προς τους τρίτους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7β. 
Τριτανακοπή µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την 
υποβολή της απόφασης στη δηµοσιότητα που προβλέπει η περιπτ. β της παρ. 
1 του άρθρου 7β. 
4. Η ακυρότητα αυτή καθαυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των 
υποχρεώσεων ή των απαιτήσεων της εταιρείας, χωρίς να βλάπτονται τα 



του άρθρου 7β. 
4. Η ακυρότητα αυτή καθαυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υποχρεώσεων 
ή των απαιτήσεων της εταιρείας, χωρίς να βλάπτονται τα αποτελέσµατα της 
κατάστασης εκκαθάρισής της. 
5. Οι µέτοχοι της άκυρης εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο 
που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόµη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι 
αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης. 
6. Η αγωγή για κήρυξη της ακυρότητας ασκείται εντός διετίας από την 
καταχώριση της εταιρείας στο Μητρώο. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1, η 
άσκηση της αγωγής δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισµό. 

αποτελέσµατα της κατάστασης εκκαθάρισής της.  
5. Οι µέτοχοι της άκυρης εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το 
κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόµη καταβάλει, στην έκταση που 
αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού της εκκαθάρισης..  

Αρθρο 5  
1. Η ανώνυµος εταιρεία λαµβάνει την επωνυµίαν αυτής εκ του είδους της 
επιχειρήσεως, ην ασκεί.  
2. Εν τη επωνυµία δύναται, πλην των ανωτέρω, να περιέχηται και το 
ονοµατεπώνυµον ιδρυτού τινός ή άλλου φυσικού προσώπου, είτε η επωνυµία 
εµπορικής τινός εταιρείας. 
3. Εν τη επωνυµία δέον πάντως να περιέχωνται αι λέξεις "Ανώνυµος Εταιρεία". 
4. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε πολλά αντικείµενα, η 
επωνυµία µπορεί να λαµβάνεται από τα κυριότερα από αυτά.  
5. Η τυχόν διεύρυνση του σκοπού δεν συνεπάγεται αναγκαίως και τη µεταβολή 
της εταιρικής επωνυµίας, µε την οποία η εταιρεία είναι ήδη γνωστή στις 
συναλλαγές. 
6. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυµία µπορεί να εκφράζεται 
και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία.  

 Άρθρο 5 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΕ 
1. Η ανώνυµος εταιρεία λαµβάνει την επωνυµίαν αυτής εκ του είδους της 
επιχειρήσεως, ην ασκεί.  
2. Εν τη επωνυµία δύναται, πλην των ανωτέρω, να περιέχηται και το 
ονοµατεπώνυµον ιδρυτού τινός ή άλλου φυσικού προσώπου, είτε η επωνυµία 
εµπορικής τινός εταιρείας.  
3. Εν τη επωνυµία δέον πάντως να περιέχωνται αι λέξεις Ανώνυµος Εταιρεία. 
4. Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε πολλά 
αντικείµενα, η επωνυµία µπορεί να λαµβάνεται από τα κυριότερα από αυτά.  
5. Η τυχόν διεύρυνση του σκοπού δεν συνεπάγεται αναγκαίως και τη 
µεταβολή της εταιρικής επωνυµίας, µε την οποία η εταιρεία είναι ήδη γνωστή 
στις συναλλαγές. 6. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυµία 
µπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά 
στοιχεία. 

Άρθρο 6  
Ως έδρα της Εταιρείας δέον να ορίζηται εις ∆ήµος ή µια Κοινότης της Ελληνικής 
Επικρατείας. 

 Άρθρο 6 Ε∆ΡΑ ΑΕ 
Ως έδρα της Εταιρείας δέον να ορίζηται εις ∆ήµος ή µια Κοινότης της 
Ελληνικής Επικρατείας. 

Αρθρο 7 
(Καταργήθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 4 Ν. 2339/1995, ΦΕΚ Α' 204).  

 Άρθρο 7 
Καταργήθηκε µε την παρ. 1 άρθρου 4 Ν. 2339/1995, ΦΕΚ Α' 204 

Αρθρο 7Α Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα 
1. Πράξεις και στοιχεία ηµεδαπών Ανωνύµων Εταιρειών. Σε δηµοσιότητα 
υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία: α. Οι ιδρυτικές πράξεις των 
ανωνύµων εταιρειών και το καταστατικό, µε την εγκριτική απόφαση της 
∆ιοίκησης, όπου απαιτείται. β. Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού, 
µε την εγκριτική απόφαση της ∆ιοίκησης, όπου απαιτείται, καθώς και ολόκληρο 

 Άρθρο 7Α Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα 
1. Πράξεις και στοιχεία ηµεδαπών Ανωνύµων Εταιρειών. Σε δηµοσιότητα 
υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία: α. Οι αποφάσεις της ∆ιοίκησης 
για τη σύσταση ανώνυµων εταιρειών, καθώς και το καταστατικό που 
εγκρίθηκε. β. Οι αποφάσεις της ∆ιοίκησης για την έγκριση της τροποποίησης 
καταστατικών ανωνύµων εταιρειών, καθώς και ολόκληρο το νέο κείµενο του 



το νέο κείµενο του καταστατικού µαζί µε τις γενόµενες τροποποιήσεις. γ. Ο 
διορισµός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση µε τα στοιχεία ταυτότητας των 
προσώπων που - ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, - έχουν την εξουσία να την 
εκπροσωπούν από κοινού ή µεµονωµένα, - είναι αρµόδια να ασκούν τον τακτικό 
της έλεγχο. δ. καταργήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3604/2007 
(Α΄189/8.8.2007). ε. Κάθε απόφαση για αύξηση ή µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθµός και το είδος των µετοχών που 
εκδίδονται, η ονοµαστική τους αξία και γενικά οι όροι εκδοσής τους, καθώς και ο 
συνολικός αριθµός των µετοχών της εταιρείας. στ. Το πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, είτε 
κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε µετά από κάθε αύξησή του. ζ. Οι ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις αρχικές και τροποποιηµένες από τη Γενική Συνέλευση 
(ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων και 
προσάρτηµα) και οι σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 
Ελεγκτών της εταιρείας. Ο ισολογισµός πρέπει να περιέχει τα ατοµικά στοιχεία 
των προσώπων που, κατά νόµο, τον πιστοποιούν. η. Οι µηνιαίες λογιστικές 
καταστάσεις των Τραπεζών, των υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών Τραπεζών, 
καθώς και η λογιστική κατάσταση του άρθρου 46. θ. Η λύση της εταιρείας. ι. Η 
δικαστική απόφαση παντός βαθµού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε 
κατάσταση πτώχευσης καθώς και δικαστικές αποφάσεις παντός βαθµού που 
αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις Γενικών Συνελέυσεων. ια. Ο 
διορισµός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, µε τα στοιχεία της ταυτότητάς 
τους. ιβ. Οι ισολογισµοί της εκκαθάρισης, καθώς και ο τελικός της ισολογισµός. 
ιγ. Η διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών. ιδ. Κάθε 
πράξη ή στοιχείο του οποίου η δηµοσιότητα επιβάλλεται από άλλες διατάξεις. 
2. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστηµάτων εταιρειών άλλων Κρατών Μελών. Οι 
πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν στα υποκαταστήµατα, τα οποία έχουν 
ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες, που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους - 
µέλους της Κοινότητας και στις οποίες εφαρµόζεται η οδηγία 68/151/ΕΟΚ, 
δηµοσιεύονται κατά το άρθρο 7β του παρόντος νόµου, που εφαρµόζεται 
αναλόγως. Η υποχρέωση δηµοσιότητας, που αναφέρεται παραπάνω, αφορά µόνο 
στις ακόλουθες πράξεις και στοιχεία: α) Την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, 
εάν αυτό αποτελεί αντικείµενο χωριστής πράξης, καθώς και των τροποποιήσεων 
των εγγράφων, β) τη βεβαίωση του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρηθεί η 
εταιρεία, γ) την ταχυδροµική ή άλλη διεύθυνση του υποκαταστήµατος, δ) την 
αναφορά του αντικειµένου των εργασιών του υποκαταστήµατος, ε) το µητρώο, 
στο οποίο τηρείται γαι την εταιρεία φάκελλος, µε µνεία και του αριθµού 

καταστατικού µαζί µε τις τροποποιήσεις που έγιναν. γ. Ο διορισµός και η για 
οποιοδήποτε λόγο παύση µε τα στοιχεία ταυτότηας των προσώπων που: - 
ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, - έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν 
από κοινού ή µεµονωµένα, - είναι αρµόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο. 
δ. Η απόφαση ανάκλησης της άδειας σύστασης και έγκρισης του 
καταστατικού της εταιρείας. ε. Κάθε απόφαση για αύξηση ή µείωση του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθµός και το είδος 
των µετοχών που εκδίδονται, η ονοµαστική τους αξία και γενικά οι όροι 
εκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθµός των µετοχών της εταιρείας. στ. 
Το πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε το οποίο πιστοποιείται η 
καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας, είτε 
µετά από κάθε αύξησή του. ζ. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις αρχικές 
και τροποποιηµένες από τη Γενική Συνέλευση (ισολογισµός, αποτελέσµατα 
χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων και προσάρτηµα) και οι 
σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών της 
εταιρείας. Ο ισολογισµός πρέπει να περιέχει τα ατοµικά στοιχεία των 
προσώπων που, κατά νόµο, τον πιστοποιούν. "η. Οι µηνιαίες λογιστικές 
καταστάσεις των Τραπεζών, των υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών 
Τραπεζών, καθώς και η λογιστική κατάσταση του άρθρου 46. θ. Η λύση της 
εταιρείας. ι. Η δικαστική απόφαση, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία. ια. Ο 
διορισµός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών, µε τα στοιχεία της 
ταυτότητάς τους. ιβ. Οι ισολογισµοί της εκκαθάρισης, καθώς και ο τελικός 
της ισολογισµός. ιγ. Η διαγραφή της εταιρείας από το Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών. ιδ. Κάθε πράξη ή στοιχείο του οποίου η δηµοσιότητα επιβάλλεται 
από άλλες διατάξεις. 
2. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστηµάτων εταιρειών άλλων Κρατών Μελών. 
Οι πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν στα υποκαταστήµατα, τα οποία 
έχουν ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες, που διέπονται από το δίκαιο άλλου 
κράτους - µέλους της Κοινότητας και στις οποίες εφαρµόζεται η οδηγία 
68/151/ΕΟΚ, δηµοσιεύονται κατά το άρθρο 7β του παρόντος νόµου, που 
εφαρµόζεται αναλόγως. Η υποχρέωση δηµοσιότητας, που αναφέρεται 
παραπάνω, αφορά µόνο στις ακόλουθες πράξεις και στοιχεία: α) Την 
ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, εάν αυτό αποτελεί αντικείµενο χωριστής 
πράξης, καθώς και των τροποποιήσεων των εγγράφων, β) τη βεβαίωση του 
Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, γ) την ταχυδροµική ή 
άλλη διεύθυνση του υποκαταστήµατος, δ) την αναφορά του αντικειµένου των 
εργασιών του υποκαταστήµατος, ε) το µητρώο, στο οποίο τηρείται για την 



εγγραφής της σ' αυτό, στ) την επωνυµία και τη µορφή της εταιρείας, καθώς και 
την επωνυµία του υποκαταστήµατος, εάν δεν είναι η ίδια µε την επωνυµία της 
εταιρείας. ζ) το διορισµό, τη 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 σύµφωνα µε τη δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την 
εταιρεία βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο δ της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ. - ως 
µόνιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος, 
µε µνεία της έκτασης των αρµοδιοτήτων τους. η) τη λύση της εταιρείας, το 
διορισµό, τα ατοµικά στοιχεία ταυτότητος και τις εξουσίες των εκκαθαριστών, 
καθώς και την περάτωση της εκκαθάρισης και τη σχετική µνεία στο Μητρώο, 
όπως επίσης τη διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή άλλη 
ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία. θ) τα λογιστικά έγγραφα 
(οικονοµικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως καταρτίσθηκαν ελέχθησαν και 
δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους µέλους, από το οποίο διέπεται η 
εταιρεία και σύµφωνα µε τις οδηγίες 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 
84/253/ΕΟΚ. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στα υποκαταστήµατα, τα οποία έχουν 
ιδρύσει τα πιστωτικά και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αποτελούναντικείµενο 
της οδηγίας 89/117/ΕΟΚ. ι) το κλείσιµο του υποκαταστήµατος. 
3. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστηµάτων εταιρειών τρίτων χωρών. Οι πράξεις 
και τα στοιχεία που αφορούν στα υποκαταστήµατα, που έχουν ιδρύσει στην 
Ελλάδα εταιρείες, οι οποίες διέπονται από το δίκαιο άλλου Κράτους µη µέλους της 
Κοινότητας έχουν όµως νοµικό τύπο ανάλογα µε τους αναφερόµενους στην 
Οδηγία 68/151/ΕΟΚ, δηµοσιεύονται κατά το άθρρο 7β του παρόντος νόµου, που 
εφαρµόζεται αναλόγως. Η υποχρέωση δηµοσιότητος αφορά στις ακόλουθες 
πράξεις και στοιχεία α) τα αναφερόµενα στην παρ. 2 εδάφια α, γ, δ, στ, η και του 
παρόντος άρθρου. β) το δίκαιο του Κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία γ) 
εάν το παραπάνω δίκαιο, 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 εταιρείας, καθώς και τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, 
το ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, εάν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στα 
παραπάνω έγγραφα. ε) το διορισµό, τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα 
στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που έχουν την εξουσία 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 δραστηριότητα του υποκαταστήµατος, 
µε µνεία της εκτάσεως των εξουσιών τους και ενδεχόµενης δυνατότητας να 

εταιρεία φάκελος, µε µνεία και του αριθµού εγγραφής της σ' αυτό, στ) την 
επωνυµία και τη µορφή της εταιρείας, καθώς και την επωνυµία του 
υποκαταστήµατος, εάν δεν είναι η ίδια µε την επωνυµία της εταιρείας. ζ) το 
διορισµό, τη 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 σύµφωνα µε τη δηµοσιότητα που λαµβάνει χώρα για την 
εταιρεία βάσει του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχείο δ της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ. - ως 
νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του 
υποκαταστήµατος, µε µνεία της έκτασης των αρµοδιοτήτων τους. η) τη λύση 
της εταιρείας, το διορισµό, τα ατοµικά στοιχεία ταυτότητος και τις εξουσίες 
των εκκαθαριστών, καθώς και την περάτωση της εκκαθάρισης και τη σχετική 
µνεία στο Μητρώο, όπως επίσης τη διαδικασία πτώχευσης, πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή άλλη ανάλογη διαδικασία, στην οποία υπόκειται η εταιρεία. 
θ) τα λογιστικά έγγραφα (οικονοµικές καταστάσεις) της εταιρείας, όπως 
καταρτίσθηκαν ελέχθησαν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του κράτους 
µέλους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία και σύµφωνα µε τις οδηγίες 
78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 84/253/ΕΟΚ. Το παρόν δεν εφαρµόζεται στα 
υποκαταστήµατα, τα οποία έχουν ιδρύσει τα πιστωτικά και 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που αποτελούν αντικείµενο της οδηγίας 
89/117/ΕΟΚ. ι) το κλείσιµο του υποκαταστήµατος. 
3. Πράξεις και στοιχεία υποκαταστηµάτων εταιρειών τρίτων χωρών. Οι 
πράξεις και τα στοιχεία που αφορούν στα υποκαταστήµατα, που έχουν 
ιδρύσει στην Ελλάδα εταιρείες, οι οποίες διέπονται από το δίκαιο άλλου 
Κράτους µη µέλους της Κοινότητας έχουν όµως νοµικό τύπο ανάλογα µε τους 
αναφερόµενους στην Οδηγία 68/151/ΕΟΚ, δηµοσιεύονται κατά το άρθρο 7β 
του παρόντος νόµου, που εφαρµόζεται αναλόγως. Η υποχρέωση 
δηµοσιότητος αφορά στις ακόλουθες πράξεις και στοιχεία: α) τα 
αναφερόµενα στην παρ. 2 εδάφια α, γ, δ, στ, η και του παρόντος άρθρου. β) 
το δίκαιο του Κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία γ) εάν το παραπάνω 
δίκαιο, 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 εταιρείας, καθώς και τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, το 
ποσό του καλυφθέντος κεφαλαίου, εάν τα στοιχεία αυτά δεν περιέχονται στα 
παραπάνω έγγραφα. ε) το διορισµό, τη λήξη των καθηκόντων, καθώς και τα 
στοιχεία ταυτότητος των προσώπων που έχουν την εξουσία να δεσµεύουν την 
εταιρεία έναντι τρίτων και να την εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου: - ως 



ασκούν τις εξουσίες αυτές µόνοι. στ) τα λογιστικά έγγραφα (οικονοµικές 
καταστάσεις) της εταιρείας, µε εξαίρεση τα λογιστικά έγγραφα των πιστωτικών 
και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, όπως καταρτίσθηκαν, ελέχθησαν και 
δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του Κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία. Οι 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δηµοσιεύονται εντός της επόµενης χρήσεως µε 
τη λογιστική κατάσταση των εργασιών του υποκαταστήµατος. 
4. Οταν η δηµοσιότητα που επιβάλλεται να γίνεται για το υποκατάστηµα 
διαφέρει από τη δηµοσιότητα που επιβάλλεται να γίνεται για την εταιρεία, η 
πρώτη υπερισχύει για τις εργασίες που διενεργούνται µε το υποκατάστηµα. 
5. Οταν σε ένα Κράτος - µέλος έχουν ιδρυθεί περισσόττερα του ενός 
υποκαταστήµατος από την ίδια εταιρεία η δηµοσιότητα που προβλέπεται 
παραπάνω σχετικά µε την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, καθώς και τα 
λογιστικά έγγραφα, ως αυτά αναφέρονται στις παρ. 2 εδ. θ και 3 εδ. στ του 
παρόντος άρθρου, µπορεί να γίνεται στο Μητρώο ενός υποκαταστήµατος κατ' 
επιλογήν της εταιρείας. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες Εµπορίου των Νοµαρχιών του 
Κράτους υποχρεούνται σε αµοιβαία ενηµέρωση του Μητρώου τους µε 
ταυτόχρονη πληροφόρηση του κεντρικού Μητρώου των Α.Ε. 
6. Η παρ. 6 καταργήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3604/2007 
(Α΄189/8.8.2007). 

νόµιµα προβλεπόµενα όργανα της εταιρείας ή ως µέλη ενός τέτοιου οργάνου, 
- ως νόµιµοι εκπρόσωποι της εταιρείας για τη δραστηριότητα του 
υποκαταστήµατος, µε µνεία της εκτάσεως των εξουσιών τους και 
ενδεχόµενης δυνατότητας να ασκούν τις εξουσίες αυτές µόνοι. στ) τα 
λογιστικά έγγραφα (οικονοµικές καταστάσεις) της εταιρείας, µε εξαίρεση τα 
λογιστικά έγγραφα των πιστωτικών και χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, 
όπως καταρτίσθηκαν, ελέχθησαν και δηµοσιεύθηκαν κατά το δίκαιο του 
Κράτους, από το οποίο διέπεται η εταιρεία.  
4. Όταν η δηµοσιότητα που επιβάλλεται να γίνεται για το υποκατάστηµα 
διαφέρει από τη δηµοσιότητα που επιβάλλεται να γίνεται για την εταιρεία, η 
πρώτη υπερισχύει για τις εργασίες που διενεργούνται µε το υποκατάστηµα.  
5. Όταν σε ένα Κράτος - µέλος έχουν ιδρυθεί περισσότερα του ενός 
υποκαταστήµατος από την ίδια εταιρεία η δηµοσιότητα που προβλέπεται 
παραπάνω σχετικά µε την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό, καθώς και τα 
λογιστικά έγγραφα, ως αυτά αναφέρονται στις παρ. 2 εδ. θ και 3 εδ. στ του 
παρόντος άρθρου, µπορεί να γίνεται στο Μητρώο ενός υποκαταστήµατος 
κατ' επιλογήν της εταιρείας. Οι αρµόδιες Υπηρεσίες Εµπορίου των 
Νοµαρχιών του Κράτους υποχρεούνται σε αµοιβαία ενηµέρωση του 
Μητρώου τους µε ταυτόχρονη πληροφόρηση του κεντρικού Μητρώου των 
Α.Ε. 
6. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής 
Οικονοµίας, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, µπορεί να θεσπιστεί µερική ή ολική 
απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και από τις 
υποχρεώσεις των άρθρων 26 παρ. 2, 36 και 43β παρ. 5 του παρόντος νόµου, 
για τις εταιρείες της παρ. 6 του άρθρου 42ατου παρόντος νόµου. 

Αρθρο 7Β Τρόπος πραγµατοποίησης της δηµοσιότητας 
1. Η δηµοσιότητα πραγµατοποιείται: α. Με την καταχώριση, ύστερα από έλεγχο, 
των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, που τηρείται στην 
υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου της νοµαρχίας όπου έχει την έδρα της η 
εταιρεία. Στην περίπτωση της παραγράφου 2α του άρθρου 4, η καταχώριση 
γίνεται αυθηµερόν, εκτός εάν η αίτηση καταχώρισης δεν είναι ακριβής και 
πλήρης ως προς το περιεχόµενο της και τα συνυποβαλλόµενα δικαιολογητικά. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση, η καταχώριση πρέπει να γίνεται εντός µηνός από την 
υποβολή εκ µέρους της εταιρείας των καταχωριστέων πράξεων και στοιχείων 
στην αρµόδια διοικητική Αρχή και επί εταιρειών µε εισηγµένες µετοχές εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών. β. Με τη δηµοσίευση, µε επιµέλεια της αρµόδιας 

 Άρθρο 7Β ∆ηµοσιότητα 
1. Η δηµοσιότητα πραγµατοποιείται: "α. Με την καταχώριση, ύστερα από 
έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, που 
τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου της νοµαρχίας όπου έχει 
την έδρα της η εταιρεία. Αν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν ξεπερνά 
τα 300.000 ΕΥΡΩ, µε την καταχώριση αυθηµερόν, χωρίς έλεγχο, των 
πράξεων σύστασης. Από την παραπάνω διαδικασία της αυθηµερόν 
καταχώρισης εξαιρούνται οι εταιρείες της παραγράφου 8 του παρόντος 
άρθρου, οι αθλητικές ανώνυµες εταιρείες, καθώς και οι ανώνυµες εταιρείες 
που προέρχονται από τη µετατροπή επιχειρήσεων άλλης µορφής. β. Με τη 
δηµοσίευση, µε επιµέλεια της αρµόδιας υπηρεσίας και µε δαπάνες της 



υπηρεσίας και µε δαπάνες της ενδιαφερόµενης εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύµων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών των Πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα, 
τροποποιούµενης ανάλογα της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.1599/86 Σχέσεις 
Κράτους - Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
Α' 75/1986). Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και οι τροποποιηµένες από τη Γενική 
Συνέλευση ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτηµα, καθώς 
και το πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β, δηµοσιεύονται στο 
σύνολό τους είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν απο τη συνεδρίαση της 
συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 
από αυτή γ. Ειδικά για συστατικές πράξεις, η παραπάνω δηµοσίευση 
πραγµατοποιείται µε επιµέλεια και µε δαπάνες της ενδιαφερόµενης εταιρείας. Η 
σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται προς το Εθνικό Τυπογραφείο υπογεγραµµένη 
από την εποπτεύουσα αρχή και θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την 
καταβολή όλων των σχετικών τελών. Αποδεικτικό της παραπάνω δηµοσίευσης 
προσκοµίζεται στην εποπτεύουσα αρχή εντός µηνός από την εγγραφή της 
εταιρείας στο οικείο µητρώο, επί ποινή διαγραφής της εταιρείας από το µητρώο. 
Με απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του εδαφίου αυτού.  
2. Το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών αποτελείται τουλάχιστον από: α. το βιβλίο 
µητρώου ανωνύµων εταιρειών, β. τη µερίδα κάθε εταιρείας, γ. το φάκελλο της 
εταιρείας και δ. το ευρετήριο των εταιρειών.  
3. Στο βιβλίο µητρώου καταχωρίζεται µε χρονολογική σειρά η επωνυµία κάθε 
ανώνυµης εταιρείας. Οι καταχωριζόµενες εταιρείες αριθµούνται, ο δε αριθµός 
καταχώρησης, που αποτελεί τον αριθµό µητρώου της εταιρείας, αναγράφεται στο 
φάκελλο και τη µερίδα της εταιρείας. Ο αριθµός µητρώου µνηµονεύεται επίσης σε 
κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για καταχώρηση στην υπηρεσία µητρώου και σε 
κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό της υπηρεσίας αυτής. Ο αριθµός µητρώου 
εταιρείας δεν µπορεί να δοθεί σε άλλη ακόµα και µετά τη λήξη της. 
4. Στη µερίδα της εταιρείας καταχωρίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που 
προβλέπονται από το άρθρο 7α καθώς και κάθε στοιχείο που υποβάλλεται στο 
Υπουργείο Εµπορίου για την άσκηση της Κρατικής Εποπτείας. Στη µερίδα αυτή 
αναγράφονται η επωνυµία, η έδρα, η διάρκεια και το κεφάλαιο της εταιρείας, τα 
ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις κατοικίας των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των προσώπων τα οποία από 
κοινού ή µεµονωµένα εκπροσωπούν την εταιρεία και το ονοµατεπώνυµο και η 

ενδιαφερόµενης εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για 
την καταχώριση στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών των Πράξεων και 
των στοιχείων που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα, τροποποιούµενης ανάλογα 
της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.1599/86 "Σχέσεις Κράτους - Πολίτη, 
καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 75/1986). 
Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και οι τροποποιηµένες από τη Γενική Συνέλευση 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτηµα, καθώς και το 
πιστοποιητικό ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 438, δηµοσιεύονται στο 
σύνολό τους είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της 
συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από αυτή. "γ. Ειδικά για συστατικές πράξεις, η παραπάνω 
δηµοσίευση πραγµατοποιείται µε επιµέλεια και µε δαπάνες της 
ενδιαφερόµενης εταιρείας. Η σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται προς το 
Εθνικό Τυπογραφείο υπογεγραµµένη από την εποπτεύουσα αρχή και 
θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. για την καταβολή όλων των σχετικών 
τελών. Αποδεικτικό της παραπάνω δηµοσίευσης προσκοµίζεται στην 
εποπτεύουσα αρχή εντός µηνός από την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο 
µητρώο, επί ποινή διαγραφής της εταιρείας από το µητρώο. Με απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία 
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του εδαφίου αυτού.  
2. Το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών αποτελείται τουλάχιστον από: α. το 
βιβλίο µητρώου ανωνύµων εταιρειών, β. τη µερίδα κάθε εταιρείας, γ. το 
φάκελο της εταιρείας και δ. το ευρετήριο των εταιρειών.  
3. Στο βιβλίο µητρώου καταχωρίζεται µε χρονολογική σειρά η επωνυµία κάθε 
ανώνυµης εταιρείας. Οι καταχωριζόµενες εταιρείες αριθµούνται, ο δε 
αριθµός καταχώρησης, που αποτελεί τον αριθµό µητρώου της εταιρείας, 
αναγράφεται στο φάκελο και τη µερίδα της εταιρείας. Ο αριθµός µητρώου 
µνηµονεύεται επίσης σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για καταχώρηση 
στην υπηρεσία µητρώου και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό της υπηρεσίας 
αυτής. Ο αριθµός µητρώου εταιρείας δεν µπορεί να δοθεί σε άλλη ακόµα και 
µετά τη λήξη της.  
4. Στη µερίδα της εταιρείας καταχωρίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που 
προβλέπονται από το άρθρο 7α καθώς και κάθε στοιχείο που υποβάλλεται 
στο Υπουργείο Εµπορίου για την άσκηση της Κρατικής Εποπτείας. Στη 
µερίδα αυτή αναγράφονται η επωνυµία, η έδρα, η διάρκεια και το κεφάλαιο 
της εταιρείας, τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις κατοικίας των µελών 



διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των προς 
την εταιρεία κοινοποιουµένων εγγράφων. Μεταγενέστερες µεταβολές των 
ανωτέρω σηµειώνονται στη µερίδα της εταιρείας αµέσως µετά τις σχετικές 
καταχωρήσεις ή την υποβολή των σχετικών εγγράφων. 
5. Στο φάκελλο της εταιρείας τηρούνται όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στη 
µερίδα της. 
6. Στο ευρετήριο των εταιρειών αναγράφεται µε αλφαβητική σειρά η ακριβής 
επωνυµία κάθε εταιρείας και ο αριθµός µητρώου της. Για την τήρηση του 
ευρετηρίου δεν λαµβάνονται υπόψη οι λέξεις "Ανώνυµη Εταιρεία". 
7. Οι φάκελλοι και οι µερίδες ταξινοµούνται µε βάση τον αριθµό µητρώου της 
εταιρείας. 
8. Εάν πρόκειται για Τράπεζες, ανώνυµες ασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυµες 
εταιρείες του Ν.∆. 608/1970 "Περί εταιρειών επενδύσεων - χαρτοφυλακίου και 
αµοιβαίων κεφαλαίων" (ΦΕΚ Α 170/1970) και ανώνυµες εταιρείες που έχουν τις 
µετοχές τους εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, το Μητρώο που 
προβλέπεται από τις προηγούµενες παραγράφους τηρείται στην αρµόδια 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου. 
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία του 
Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών, η διαδικασία δηµοσιότητας (καταχώρηση - 
δηµοσίευση), όπως επίσης οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη λειτουργία Κεντρικού 
Μητρώου. 
10. Η εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώριση στο οικείο 
Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της ιδρυτικής πράξης µε το καταστατικό, µαζί µε 
τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του 
καταστατικού της, όπου απαιτείται. 
11. Η τροποποίηση καταστατικού συντελείται µε την καταχώριση στο οικείο 
Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της σχετικής απόφασης του αρµόδιου εταιρικού 
οργάνου µαζί µε ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού, και, όπου 
απαιτείται, τη διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης. Το νέο 
κείµενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο του 
διοικητικού συµβουλίου ή το νόµιµο αναπληρωτή του. 
12. Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου παραδίνονται ή στέλνονται 
αντίγραφα των Πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα 
και τηρούνται στο φάκελλο, σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 5, 
επικυρωµένα ή όχι, αφού καταβληθεί το διοικητικό κόστος, που ορίζεται κάθε 
φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου, η οποία 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα ονοµατεπώνυµα και οι διευθύνσεις των 
προσώπων τα οποία από κοινού ή µεµονωµένα εκπροσωπούν την εταιρεία 
και το ονοµατεπώνυµο και η διεύθυνση του προσώπου που είναι 
εξουσιοδοτηµένο για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουµένων 
εγγράφων. Μεταγενέστερες µεταβολές των ανωτέρω σηµειώνονται στη 
µερίδα της εταιρείας αµέσως µετά τις σχετικές καταχωρήσεις ή την υποβολή 
των σχετικών εγγράφων.  
5. Στο φάκελο της εταιρείας τηρούνται όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται 
στη µερίδα της.  
6. Στο ευρετήριο των εταιρειών αναγράφεται µε αλφαβητική σειρά η 
ακριβής επωνυµία κάθε εταιρείας και ο αριθµός µητρώου της. Για την 
τήρηση του ευρετηρίου δεν λαµβάνονται υπόψη οι λέξεις "Ανώνυµη 
Εταιρεία".  
7. Οι φάκελοι και οι µερίδες ταξινοµούνται µε βάση τον αριθµό µητρώου της 
εταιρείας.  
8. Εάν πρόκειται για Τράπεζες, ανώνυµες ασφαλιστικές εταιρείες, ανώνυµες 
εταιρείες του Ν.∆. 608/1970 "Περί εταιρειών επενδύσεων - χαρτοφυλακίου 
και αµοιβαίων κεφαλαίων" (ΦΕΚ Α 170/1970) και ανώνυµες εταιρείες που 
έχουν τις µετοχές τους εισαγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, το Μητρώο 
που προβλέπεται από τις προηγούµενες παραγράφους τηρείται στην αρµόδια 
Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου.  
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου, που δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη 
λειτουργία του Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών, η διαδικασία δηµοσιότητας 
(καταχώρηση - δηµοσίευση), όπως επίσης οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη 
λειτουργία Κεντρικού Μητρώου.  
10. Η εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την καταχώρηση στο οικείο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της 
εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.  
11. Η τροποποίηση καταστατικού συντελείται µόνον µετά την καταχώρηση 
στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής διοικητικής 
απόφασης µαζί µε ολόκληρο το νέο κείµενο του καταστατικού. "Το νέο 
κείµενο του καταστατικού πρέπει απαραίτητα να υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του".  
12. Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου παραδίνονται ή στέλνονται 
αντίγραφα των Πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε 
δηµοσιότητα και τηρούνται στο φάκελο, σύµφωνα µε την ανωτέρω 



καθορίζει και τις διατυπώσεις είσπραξης και απόδοσής του. Η εταιρεία 
υποχρεούται να χορηγεί στους µετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών 
συνελεύσεων. Οι µέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει 
αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν 
αυτοπροσώπως ή δια νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους, µπορούν να 
απευθυνθούν στην αρµόδια αρχή, όπου τηρείται ο φάκελλος της εταιρείας, η 
οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι µη 
παραστάντες στη γενική συνέλευση µέτοχοι µπορούν να πάρουν αντίγραφα των 
πρακτικών της γενικής συνέλευσης από την αρµόδια διοικητική αρχή, µόνον 
ύστερα από σχετική εισαγγελική παραγγελία  
13. Η εταιρεία δεν µπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις και τα στοιχεία 
για τα οποία δεν τηρήθηκε η δηµοσίευση που προβλέπει η περίπτωση β της 
ανωτέρω παραγράφου 1, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν. Πράξεις ή 
στοιχεία που έχουν δηµοσιευτεί δεν αντιτάσσονται στους τρίτους πριν περάσουν 
δεκαπέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση, εφόσον οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν 
ήταν δυνατό να τα γνωρίζουν. 
14. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιοι της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή στην 
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου των πράξεων και στοιχείων για τα 
οποία απαιτείται δηµοσιότητα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας του κειµένου που 
δηµοσιεύτηκε στο "Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης 
Ευθύνης" της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης µε το περιεχόµενο της πράξης ή του 
στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, η Εταιρεία 
δεν µπορεί να αντιτάξει το περιεχόµενο του κειµένου που δηµοσιεύθηκε στους 
τρίτους. Οι τρίτοι µπορούν να το επικαλεστούν, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι 
γνώριζαν το κείµενο που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο. 
15. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν 
ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε την ανωτέρω 
παράγραφο 1, εκτός εάν η έλλειψη δηµοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα.  

παράγραφο 5, επικυρωµένα ή όχι, αφού καταβληθεί το διοικητικό κόστος, 
που ορίζεται κάθε φορά µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Εµπορίου, η οποία καθορίζει και τις διατυπώσεις είσπραξης και απόδοσής 
του. "Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους µετόχους της αντίγραφα 
πρακτικών γενικών συνελεύσεων. Οι µέτοχοι στους οποίους η εταιρεία 
αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης, 
στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δια νοµίµως εξουσιοδοτηµένου 
εκπροσώπου τους, µπορούν να απευθυνθούν στην αρµόδια αρχή, όπου 
τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα 
αντίγραφα αυτά. Οι τρίτοι και οι µη παραστάντες στη γενική συνέλευση 
µέτοχοι µπορούν να πάρουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής 
συνέλευσης από την αρµόδια διοικητική αρχή, µόνον ύστερα από σχετική 
εισαγγελική παραγγελία".  
13. Η εταιρεία δεν µπορεί να αντιτάξει στους τρίτους τις πράξεις και τα 
στοιχεία για τα οποία δεν τηρήθηκε η δηµοσίευση που προβλέπει η 
περίπτωση β της ανωτέρω παραγράφου 1, εκτός αν αποδείξει ότι οι τρίτοι τα 
γνώριζαν. Πράξεις ή στοιχεία που έχουν δηµοσιευτεί δεν αντιτάσσονται 
στους τρίτους πριν περάσουν δεκαπέντε ηµέρες από τη δηµοσίευση, εφόσον 
οι τρίτοι αποδεικνύουν ότι δεν ήταν δυνατό να τα γνωρίζουν.  
14. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας είναι υπεύθυνο για την υποβολή 
στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίου των πράξεων και 
στοιχείων για τα οποία απαιτείται δηµοσιότητα. Σε περίπτωση ασυµφωνίας 
του κειµένου που δηµοσιεύτηκε στο "Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης" της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης µε το 
περιεχόµενο της πράξης ή του στοιχείου που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών, η Εταιρεία δεν µπορεί να αντιτάξει το περιεχόµενο του 
κειµένου που δηµοσιεύθηκε στους τρίτους. Οι τρίτοι µπορούν να το 
επικαλεστούν, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι γνώριζαν το κείµενο που έχει 
καταχωρηθεί στο Μητρώο.  
15. Οι τρίτοι µπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα οποία δεν 
ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας σύµφωνα µε την ανωτέρω 
παράγραφο 1, εκτός εάν η έλλειψη δηµοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα". 

Αρθρο 7Γ Στοιχεία εντύπων της εταιρείας 
1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή µη, περιλαµβανοµένων των επιστολών 
και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις εξής 
ενδείξεις: α. Το Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία, β. 
Τον αριθµό µητρώου της εταιρείας, γ. Τη νοµική µορφή της εταιρείας, την 

 Άρθρο 7Γ Στοιχεία εντύπων της εταιρείας 
Κάθε έντυπο της εταιρείας πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 
α. Το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών όπου έχει εγγραφεί η Εταιρεία. β. Τον 
αριθµό µητρώου της εταιρείας. γ. Την επωνυµία, την έδρα και, αν βρίσκεται 
σε εκκαθάριση να αναφέρεται αυτό ρητά. 



επωνυµία, την έδρα και, ενδεχοµένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση. 
2. Αν στα έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου γίνεται µνεία του κεφαλαίου 
της εταιρείας, πρέπει να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβληµένο 
κεφάλαιο. 
3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαµβάνουν τις ενδείξεις της 
παραγράφου 1. Αν γίνεται µνεία του κεφαλαίου, εφαρµόζεται και η παράγραφος 
2. 
Αρθρο 7∆ Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο 
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνοµα υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται για 
τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όµως µόνη η εταιρεία 
για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνοµά της κατά το ιδρυτικό στάδιο εάν, µέσα 
σε τρείς µήνες από την απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας, ανέλαβε τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.  

 Άρθρο 7∆ Πράξεις κατά το ιδρυτικό στάδιο 
Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνοµα υπό ίδρυση Εταιρείας ευθύνονται 
για τις πράξεις αυτές απεριόριστα και σε ολόκληρο. Ευθύνεται όµως µόνη η 
εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνοµά της κατά το ιδρυτικό 
στάδιο εάν, µέσα σε τρεις µήνες από την απόκτηση της νοµικής 
προσωπικότητας, ανέλαβε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις 
πράξεις.  

Αρθρο 7Ε Ελαττώµατα διορισµού των εκπροσώπων της Εταιρείας 
Εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δηµοσιότητας για το διορισµό των 
προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους 
οποιοδήποτε ελάττωµα σχετικά µε το διορισµό των προσώπων αυτών, εκτός αν η 
εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωµα.  

 Άρθρο 7Ε Ελαττώµατα διορισµού των εκπροσώπων της Εταιρείας. 
Εφόσον τηρήθηκαν οι σχετικές διατυπώσεις δηµοσιότητας για το διορισµό 
των προσώπων που εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους 
τρίτους οποιοδήποτε ελάττωµα σχετικά µε το διορισµό των προσώπων 
αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωµα. 

Αρθρο 8 Κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας 
1. Το κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας καλύπτεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο καταστατικό, από έναν ή περισσότερους ιδρυτές και καταβάλλεται, κατά τη 
σύσταση της εταιρείας, στο σύνολο του ή εν µέρει. Στη δεύτερη περίπτωση, το 
µέρος που καταβάλλεται κατά τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσο µε το κατώτατο όριο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. 
2. Το κατώτατο όριο του µετοχικού κεφαλαίου ανωνύµου εταιρείας ιδρυοµένης 
στο εξής, ορίζεται στο ποσό των "εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ", ολοσχερώς 
καταβεβληµένο κατά τη σύσταση της εταιρείας. 
3. Οι υφιστάµενες κατά την 1.1.2002 ανώνυµες εταιρείες, που έχουν µετοχικό 
κεφάλαιο µικρότερο του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ, υποχρεούνται να 
προσαρµόσουν το κεφάλαιό τους, µέχρι του ποσού αυτού και µε απόκλιση έως 
µείον 2,5% το αργότερο µέχρι 31.12.2003 διαφορετικά ανακαλείται η άδεια 
σύστασής τους. 
4. Οι ανώνυµες εταιρείες, που δεν επιθυµούν να συµµορφωθοουν προς τις 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, δύνανται, πριν από την παρέλευση της 

 Άρθρο 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. Το κεφάλαιον της ανωνύµου εταιρείας, αναλαµβανόµενον κατά τα εν τω 
καταστατικώ οριζόµενα υπό δύο τουλάχιστον ιδρυτών ή υπό του κοινού διά 
δηµοσίας εγγραφής, δέον να καταβληθή εν όλω ή εν µέρει. Εις την δευτέραν 
περίπτωσιν της εν µέρει καταβολής το καταβεβληµένον µέρος δέον να είναι 
οπωσδήποτε τουλάχιστον ίσον µε το εν τη παραγράφω 2 του παρόντος 
άρθρου οριζόµενον κατώτατον όριον.  
2. Το κατώτατο όριο του µετοχικού κεφαλαίου ανωνύµου εταιρείας 
ιδρυοµένης στο εξής, ορίζεται στο ποσό των "εξήντα χιλιάδων (60.000) 
ευρώ", ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά τη σύσταση της εταιρείας". 
3. Οι υφιστάµενες κατά την 1.1.2002 ανώνυµες εταιρείες, που έχουν µετοχικό 
κεφάλαιο µικρότερο του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ, υποχρεούνται να 
προσαρµόσουν το κεφάλαιό τους, µέχρι του ποσού αυτού και µε απόκλιση 
έως µείον 2,5% το αργότερο µέχρι 31.12.2003 διαφορετικά ανακαλείται η 
άδεια σύστασής τους.  
4. Ανώνυµοι Εταιρείαι, µη επιθυµούσαι να συµµορφωθώσι προς τις διατάξεις 



ανωτέρω προθεσµίας, να µετατραπούν σε εταιρεία άλλου τύπου, µε απόφαση της 
γενικής συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται κατά τα οριζόµενα στην παρ. 3 του 
άρθρου 29 και στην παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος. Η απόφασις αυτή, 
περιλαµβάνουσα τους όρους του καταστατικού της νέας εταιρείας, δέον να 
περιβληθή τον τύπον του συµβολαιογραφικού εγγράφου. 
5. (6). Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται µόνο από στοιχεία ενεργητικού που 
µπορούν να τύχουν χρηµατικής αποτίµησης. Τα στοιχεία αυτά του ενεργητικού 
δεν µπορεί να περιλαµβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από ανάληψη 
υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών. 
6. Το µετοχικό κεφάλαιο δεν µπορεί να µειωθεί πέρα από το κατώτατο όριο που 
ορίζεται στην παράγραφο 2, εκτός αν η απόφαση για τη µείωση προβλέπει την 
ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το κατώτατο όριο ή τη 
µετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία µε άλλη νοµική µορφή. 

της προηγούµενης παραγράφου, δύνανται προ της παρελεύσεως της 
ανωτέρω "προθεσµίας", δι' αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, 
λαµβανοµένης κατά τα άρθρα 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2, να 
µετατραπώσι εις εταιρείαν άλλου τύπου. Η απόφασις αύτη περιλαµβάνουσα 
τους όρους του Καταστατικού της νέας εταιρείας, δέον να περιβληθή τον 
τύπον του συµβολαιογραφικού εγγράφου. (Εις τας προς µετατροπήν 
αναγκαίας πράξεις εφαρµόζονται αναλόγως αι διατάξεις του άρθρου 51 του 
νόµου 3190/55).  
5. (6). Το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται µόνο από στοιχεία ενεργητικού που 
µπορούν να τύχουν χρηµατικής αποτίµησης. Τα στοιχεία αυτά του 
ενεργητικού δεν µπορεί να περιλαµβάνουν απαιτήσεις που προκύπτουν από 
ανάληψη υποχρέωσης εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών".  
6. (7). Το µετοχικό κεφάλαιο δεν µπορεί να µειωθεί πέρα από το κατώτατο 
όριο που ορίζεται στην παραπάνω παρ. 2. εκτός αν η απόφαση για τη µείωση 
προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου, τουλάχιστον µέχρι το πιο 
πάνω κατώτατο όριο". 

Αρθρο 8Α Εγγραφή µε ∆ηµόσια Προσφορά Κινητών Αξιών 
Η ανώνυµη εταιρεία µπορεί να προσφύγει στο κοινό για την ολική ή µερική 
κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου, είτε του αρχικού είτε του προερχόµενου από 
αύξηση ή για κάλυψη εκδοθέντος οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις για τις δηµόσιες προσφορές κινητών αξιών. 

 Άρθρο 8Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. Το κατώτατο όριο του µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρίας που 
προσφεύγει στην ολική ή µερική κάλυψη του από το κοινό µε δηµόσια 
εγγραφή ορίζεται στο ποσό του ενάµισι εκατοµµυρίου ευρώ ολοσχερώς 
καταβεβληµένο. 
2. Η σύναψη µε δηµόσια εγγραφή οµολογιακού δανείου επιτρέπεται µόνο σε 
ανώνυµη εταιρία που έχει µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ενάµισι 
εκατοµµυρίου ευρώ ολοσχερώς καταβεβληµένο. 
3. Η διάθεση προς το κοινό µετοχών ή οµολογιών ενεργείται µέσω αναδόχου, 
ο οποίος συνυπογράφει το ενηµερωτικό δελτίο. 
4. Για την κάλυψη του µετοχικού κεφαλαίου ή τη σύναψη οµολογιακού 
δανείου, µε δηµόσια εγγραφή, ή για τη διάθεση προς το κοινό µετοχών ή 
οµολογιών απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία εγκρίνει 
ταυτόχρονα και το ενηµερωτικό δελτίο που δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία. Για την παροχή της άδειας δηµόσιας εγγραφής η 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει τη συνδροµή των προϋποθέσεων που 
τίθενται από τις παραγράφους 1-3 του άρθρου αυτού. 
5. Πρόσκληση προς το κοινό ή διάθεση κινητών αξιών που εµπίπτουν στο 
άρθρο 4 του π.δ. 52/1992 δεν συνιστούν δηµόσια εγγραφή. 
6. Οι ανώνυµες εταιρίες που αποκτούν κεφάλαια µέσω δηµόσιας εγγραφής 



µετοχών ή οµολογιών υποχρεούνται να ζητήσουν µέσα σε ένα έτος από την 
ολοκλήρωση της δηµόσιας εγγραφής την εισαγωγή των παραπάνω κινητών 
αξιών σε χρηµατιστήριο 
7. Για τη χορήγηση της άδειας για δηµόσια εγγραφή σε οµολογιακό δάνειο ή 
για διάθεση προς το κοινό οµολογιών απαιτείται προηγούµενη αξιολόγηση 
της πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρίας ή των οµολογιών. Με απόφαση 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ορίζονται οι εταιρείες που µπορούν να 
αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα των εκδοτριών, η διαδικασία 
δηµοσιοποίησης της αξιολόγησης, καθώς και κάθε θέµα και αναγκαία 
λεπτοµέρεια σχετικά µε τα παραπάνω. 

Αρθρο 8Β Μετοχικοί τίτλοι - Μεταβίβαση των µετοχών 
1. Οι µετοχές µπορούν να είναι ονοµαστικές ή ανώνυµες, όπως ορίζεται στο 
καταστατικό. 
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των µετοχών και των 
οριζοµένων στην παράγραφο 4, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να 
παραδώσει στους µετόχους µετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί µπορεί να είναι 
απλοί ή πολλαπλοί. Αν έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, µετά από αίτηση κάθε 
µετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους µε 
νέους, που ενσωµατώνουν µικρότερο αριθµό µετοχών. 
3. Μέχρι την έκδοση οριστικών µετοχικών τίτλων σύµφωνα µε την παράγραφο 2, 
η εταιρεία µπορεί να εκδώσει προσωρινούς τίτλους. 
4. Εάν η εταιρεία έχει ονοµαστικές µετοχές µη εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, το 
καταστατικό µπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωση της να εκδίδει 
µετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο 
απόδειξης της µετοχικής ιδιότητας, προκειµένου να ασκηθούν τα δικαιώµατα εκ 
των µετοχών. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετικό όρο, καθώς και σε 
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εκδίδονται µετοχικοί τίτλοι, η απόδειξη της 
µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται κατά 
την παράγραφο 6 ή τους τυχόν εκδοθέντες προσωρινούς τίτλους και, αν 
παρίσταται ανάγκη, µε τα έγγραφα που κατέχει ο µέτοχος. 
5. Οι ανώνυµες µετοχές µεταβιβάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τη 
µεταβίβαση κινητών πραγµάτων. 
6. Η µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών γίνεται µε εγγραφή σε ειδικό βιβλίο 
της εταιρείας, η οποία χρονολογείται και υπογράφεται από τον µεταβιβάζοντα 
µέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους αυτών. Μετά από κάθε 
µεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισηµειώνονται από την εταιρεία επί του 
υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί η µεταβίβαση που έγινε και η εταιρική 

 Άρθρο 8Β ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
1. Η µεταβίβασις των ονοµαστικών µετοχών, γίνεται δι' εγγραφής εις ειδικόν 
βιβλίον της Εταιρείας χρονολογουµένης και υπογραφοµένης υπό του 
µεταβιβάζοντος µετόχου και του προς ον η µεταβίβασις ή των πληρεξουσίων 
αυτών. Μεθ' εκάστην µεταβίβασιν, εκδίδεται νέος τίτλος ή επισηµειούται υπό 
της Εταιρείας επί του υπάρχοντος τίτλου η γενοµένη µεταβίβασις και 
ονοµατεπώνυµα µετά των διευθύνσεων, του επαγγέλµατος και της 
εθνικότητας του µεταβιβάζοντος και του προς ον η µεταβίβασις. Τα στοιχεία 
ταύτα καταχωρούνται και εν τω τηρουµένω παρά της εταιρείας ως άνω 
ειδικώ βιβλίω. Έναντι της εταιρείας θεωρείται ως µέτοχος ο εν τω ανωτέρω 
βιβλίω εγγεγραµµένος.  
2. Το άρθρον 5 του Ν. ∆ιατάγµατος 3330/1955, ισχύει µόνον δια την 
µεταβίβασιν των εις το Χρηµατιστήριον εισηγµένων ονοµαστικών µετοχών. 



επωνυµία ή τα ονοµατεπώνυµα µε την έδρα και τις διευθύνσεις αντίστοιχα, το 
επάγγελµα και την εθνικότητα του µεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα 
στοιχεία αυτά καταχωρίζονται και στο ειδικό βιβλίο του πρώτου εδαφίου. Ως 
µέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραµµένος στο βιβλίο αυτό. 
7. Η µεταβίβαση µετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη µορφή γίνεται µε σχετική 
καταχώριση στο µητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Προκειµένου περί ονοµαστικών µετοχών, 
ο εγγεγραµµένος στο µητρώο των κινητών αξιών θεωρείται έναντι της εκδότριας 
εταιρίας ως µέτοχος. 
Αρθρο 9 Αποτίµηση των εταιρικών εισφορών 
1. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της 
εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, γίνεται µετά από 
γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων που αποτελείται από έναν ή 
δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τοµέας Εµπορίου) ή της αρµόδιας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πτυχιούχους ανωτάτης σχολής, µε τριετή 
τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή 
ορκωτούς εκτιµητές, κατά περίπτωση, και από έναν εµπειρογνώµονα, εκπρόσωπο 
του αρµόδιου Επιµελητηρίου. Τα µέλη της επιτροπής δεν πρέπει να έχουν 
οποιαδήποτε εξάρτηση από την εταιρεία. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεως 
πιστωτικών ιδρυµάτων, η παραπάνω επιτροπή αποτελείται υποχρεωτικά από 
έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και έναν ορκωτό εκτιµητή και τον εκπρόσωπο του 
αρµόδιου Επιµελητηρίου. Με κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Aνάπτυξης 
µπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικής σύνθεσης της 
επιτροπής για κατηγορίες εταιρειών.  
2. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε πράξη του Υπουργού Εµπορίου. Ο ορισµός 
πρέπει να γίνεται µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την υποβολή της σχετικής 
αίτησης στο Υπουργείο Εµπορίου. Η Εκθεση της Επιτροπής υποβάλλεται στο 
Υπουργείο Εµπορίου, µέσα σε δύο (2) µήνες από τον ορισµό των µελών της, και 
ταυτόχρονα µε την αποδοχή ή όχι, κοινοποιείται από το Υπουργείο αυτό στην 
ενδιαφερόµενη εταιρεία. Η Εκθεση της Επιτροπής πρέπει να περιέχει την 
περιγραφή κάθε εισφοράς, να αναφέρει τις µεθόδους αποτίµησης που 
εφαρµόστηκαν και να πιστοποιεί για το αν οι αξίες, που προκύπτουν από την 
εφαρµογή των µεθόδων αποτίµησης, αντιστοιχούν στον αριθµό και στην 
ονοµαστική αξία των µετοχών που θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών, ή, σε 
περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονοµαστική αξία, στη λογιστική τους αξία, 
αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο που είναι πιθανό να 
προκύψει από την έκδοση των µετοχών. Ειδικότερα, για την εκτίµηση των πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψιν η πραγµατική και 

 Άρθρο 9 ΕΙΣΦOΡΕΣ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ 
1. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη 
σύσταση της εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, 
γίνεται µετά από γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων που 
αποτελείται από έναν ή δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης (Τοµέας 
Εµπορίου) ή της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πτυχιούχους 
ανωτάτης σχολής, µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο 
ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές ή ορκωτούς εκτιµητές, κατά περίπτωση, και 
από έναν εµπειρογνώµονα, εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου. Τα 
µέλη της επιτροπής δεν πρέπει να έχουν οποιαδήποτε εξάρτηση από την 
εταιρεία. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεως πιστωτικών ιδρυµάτων, η 
παραπάνω επιτροπή αποτελείται υποχρεωτικά από έναν ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή και έναν ορκωτό εκτιµητή και τον εκπρόσωπο του αρµόδιου 
Επιµελητηρίου. Με κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Aνάπτυξης 
µπορεί να καθορίζονται και άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικής σύνθεσης της 
επιτροπής για κατηγορίες εταιρειών.  
2. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε πράξη του Υπουργού Εµπορίου. Ο 
ορισµός πρέπει να γίνεται µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες από την υποβολή της 
σχετικής αίτησης στο Υπουργείο Εµπορίου. Η Εκθεση της Επιτροπής 
υποβάλλεται στο Υπουργείο Εµπορίου, µέσα σε δύο (2) µήνες από τον ορισµό 
των µελών της, και ταυτόχρονα µε την αποδοχή ή όχι, κοινοποιείται από το 
Υπουργείο αυτό στην ενδιαφερόµενη εταιρεία". Η Εκθεση της Επιτροπής 
πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς, να αναφέρει τις µεθόδους 
αποτίµησης που εφαρµόστηκαν και να πιστοποιεί για το αν οι αξίες, που 
προκύπτουν από την εφαρµογή των µεθόδων αποτίµησης, αντιστοιχούν στον 
αριθµό και στην ονοµαστική αξία των µετοχών που θα εκδοθούν έναντι των 
εισφορών αυτών, ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η ονοµαστική αξία, 
στη λογιστική τους αξία, αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το 
άρτιο που είναι πιθανό να προκύψει από την έκδοση των µετοχών". 



νοµική κατάσταση αυτών και τα τυχόν βάρη, καθώς και: α) προκειµένου περί 
ακινήτων, η τιµή και οι τίτλοι κτήσης, η εµπορικότητα της περιοχής, οι 
προοπτικές ανάπτυξης, οι πραγµατικές τρέχουσες τιµές, οι άδειες οικοδοµής και 
αντίστοιχη τεχνοοικονοµική έκθεση µηχανικού, β) προκειµένου περί 
µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσης, 
ο βαθµός χρησιµοποίησης, συντήρησης και εµπορευσιµότητας τους, η ενδεχόµενη 
τεχνολογική απαξίωση τους και οι τρέχουσες τιµές για ίδια ή παρεµφερή πάγια 
στοιχεία. 
3. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η 
αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής των προηγούµενων παρ. 1 και 2 που 
καταβάλλονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόµενους µετά το πέρας της 
εκτίµησης. 
4. Η εκτίµηση που γίνεται κατά το παρόν άρθρο µπορεί µε επιλογή των ιδρυτών 
κατά το στάδιο της ίδρυσης ή, στη συνέχεια, του διοικητικού συµβουλίου, να γίνει 
µε δαπάνες της εταιρείας και χωρίς παρέµβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της 
αρµόδιας Αρχής από δύο ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές ή, κατά περίπτωση, από 
δύο εκτιµητές του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών. Για τους ορκωτούς ελεγκτές-
λογιστές και για την εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, της οποίας είναι µέλη, 
δεν πρέπει να συντρέχουν κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, που θα απέκλειαν τη 
διενέργεια τακτικού ελέγχου από τα πρόσωπα αυτά, ούτε τα τελευταία θα πρέπει 
να έχουν αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την τελευταία τριετία. 
Αυτοί που διενεργούν την εκτίµηση εφαρµόζουν, ως προς την εκτίµηση και το 
περιεχόµενο της σχετικής έκθεσης, τις διατάξεις της παραγράφου 2. 
5. Αυξήσεις κεφαλαίων, µη αποτελούσαι τροποποιήσεις καταστατικού, 
πραγµατοποιούµεναι όµως δι' εισφορών εις είδος, θεωρούνται άκυροι, εάν δεν 
εξακριβωθή κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου η αξία των εις είδος 
εισφορών, δια των οποίων πραγµατοποιούνται. 
6. Οι εκθέσεις αποτίµησης των εισφορών σε είδος υποβάλλονται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας του άρθρου 7β.  

"Ειδικώτερα, για την εκτίµηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων πρέπει 
να λαµβάνονται υπόψη: α) προκειµένου περί γηπέδων οι τίτλοι κτήσεως, 
πρόσφατο τοπογραφικό διάγραµµα, η εµπορικότητα της περιοχής, οι 
προοπτικές ανάπτυξης, η τιµή κτήσεως, οι πραγµατικές τρέχουσες τιµές σε 
συνδυασµό πάντοτε µε την αντικειµενική αξία του ακινήτου, β) προκειµένου 
περί κτιρίων οι τίτλοι κτήσεως, οι άδειες οικοδοµής και αντίστοιχη 
τεχνοοικονοµική έκθεση µηχανικού, γ) προκειµένου περί µηχανηµάτων, 
µεταφορικών µέσων και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσεως, ο βαθµός 
χρησιµοποίησής τους, ο βαθµός συντήρησης, η ενδεχόµενη τεχνολογική 
απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιµές για ίδια ή παρεµφερή πάγια στοιχεία". 
3.Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα 
και η αποζηµίωση των µελών της Επιτροπής των προηγούµενων παρ. 1 και 2 
που καταβάλλονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόµενους µετά το πέρας 
της εκτίµησης.  
4. Η λόγω αποτιµήσεως εις υπερβολικήν τιµήν των εις είδος εισφορών 
απόρριψις αιτήσεως περί παροχής αδείας συστάσεως ανωνύµου εταιρείας ή 
περί εγκρίσεως τροποποιήσεων καταστατικού τοιαύτης εταιρείας, δεν 
υπάγεται εις τας διατυπώσεις του άρθρου 4 παρ. 3.  
5. Αυξήσεις κεφαλαίων, µη αποτελούσαι τροποποιήσεις καταστατικού, 
πραγµατοποιούµεναι όµως δι' εισφορών εις είδος, θεωρούνται άκυροι, εάν 
δεν εξακριβωθή κατά τας διατάξεις του παρόντος άρθρου η αξία των εις 
είδος εισφορών, δια των οποίων πραγµατοποιούνται.  
6. Οι εκθέσεις αποτίµησης των εισφορών σε είδος υποβάλλονται στις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. . 

Αρθρο 9Α ∆υνατότητα µη αποτίµησης των εταιρικών εισφορών 
1. Η εταιρεία µπορεί να µην εφαρµόσει το άρθρο 9 όταν, σύµφωνα µε το 
καταστατικό ή την απόφαση του εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση 
κεφαλαίου, αντικείµενο της εισφοράς σε είδος είναι κινητές αξίες ή µέσα 
χρηµαταγοράς κατά την έννοια των σηµείων 18 και 19 της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων 
(ΕΕ L 321 της 31.12.2003), αντίστοιχα, µε τους ακόλουθους όρους: α) 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 σχετικής 
εισφοράς β) Όταν η τιµή της προηγούµενης περίπτωσης έχει επηρεασθεί από 
εξαιρετικές περιστάσεις που µπορούν να µεταβάλουν αισθητά την αξία των 
παραπάνω περιουσιακών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της 
εισφοράς, όπως µεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που η αγορά τέτοιων κινητών 
αξιών ή µέσων χρηµαταγοράς έχει παύσει να έχει ρευστότητα, η αξία πρέπει να 
αναπροσαρµόζεται µε πρωτοβουλία και ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου. Για 
την αναπροσαρµογή της ανωτέρω αξίας γίνεται αποτίµηση σύµφωνα µε το άρθρο 
9. Ο µέτοχος που εισέφερε τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία υποχρεούται να 
καταβάλει αµέσως οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά σε µετρητά, διαφορετικά 
θεωρείται ότι δεν κατέβαλε την εισφορά του. 
2. Η εταιρεία µπορεί να µην εφαρµόσει το άρθρο 9, όταν, σύµφωνα µε το 
καταστατικό ή την απόφαση του εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση 
του κεφαλαίου, αντικείµενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά 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 εµπειρογνώµονα και πληρούνται οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: α) η εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων έχει 
προσδιοριστεί για ηµεροµηνία που δεν προηγείται πέραν των έξι (6) µηνών της 
ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της σχετικής εισφοράς, β) η αποτίµηση 
πραγµατοποιήθηκε σύµφωνα µε τους γενικά αποδεκτούς κανόνες και τις αρχές 
αποτίµησης που ισχύουν στην Ελλάδα για το είδος των περιουσιακών στοιχείων 
που εισφέρονται, γ) όταν συντρέχουν νέες περιστάσεις που µπορούν να 
µεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων 
κατά την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εισφοράς τους, η αξία πρέπει να 
αναπροσαρµόζεται µε πρωτοβουλία και ευθύνη του διοικητικού συµβουλίου. Για 
την αναπροσαρµογή της αξίας γίνεται αποτίµηση σύµφωνα µε το άρθρο 9. Αν δεν 
γίνει η αναπροσαρµογή αυτή, ένας ή περισσότεροι µέτοχοι που κατέχουν 
συνολικά ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του καλυφθέντος 
κεφαλαίου της εταιρείας κατά την ηµέρα που λαµβάνεται η απόφαση για την 
αύξηση του κεφαλαίου, µπορούν να ζητήσουν αποτίµηση σύµφωνα µε το άρθρο 9. 
Οι µέτοχοι αυτοί µπορούν να υποβάλουν το αίτηµα τους µέχρι την ηµεροµηνία 
πραγµατοποίησης της εισφοράς σε είδος, υπό τον όρο ότι, κατά την ηµεροµηνία 
υποβολής του αιτήµατος, εξακολουθούν να κατέχουν συνολικά ποσοστό 
τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του καλυφθέντος κεφαλαίου της εταιρείας, 
όπως αυτό είχε διαµορφωθεί κατά την ηµέρα που ελήφθη η απόφαση για αύξηση 



του κεφαλαίου. Ο µέτοχος που εισέφερε τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία είναι 
υποχρεωµένος να καταβάλει αµέσως οποιαδήποτε επιπλέον διαφορά σε µετρητά, 
διαφορετικά θεωρείται ότι δεν κατέβαλε την εισφορά του. 
3. Η εταιρεία µπορεί να µην εφαρµόσει το άρθρο 9 όταν, σύµφωνα µε το 
καταστατικό ή την απόφαση του εταιρικού οργάνου που αποφασίζει την αύξηση 
του κεφαλαίου, αντικείµενο της εισφοράς σε είδος είναι περιουσιακά 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 
υποχρεωτικούς λογαριασµούς του προηγούµενου οικονοµικού έτους, εφόσον οι 
λογαριασµοί αυτοί αποτέλεσαν αντικείµενο ελέγχου σύµφωνα µε την Οδηγία 
2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 17ης Μαΐου 
2006, για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιηµένων 
λογαριασµών (ΕΕ L 157 της 9.6.2006). Εάν συντρέχουν νέες περιστάσεις που 
µπορούν να µεταβάλουν αισθητά την εύλογη αξία των παραπάνω περιουσιακών 
στοιχείων κατά την ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εισφοράς τους, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2. 
4. Όταν, κατά τις προηγούµενες παραγράφους, πραγµατοποιούνται εισφορές σε 
είδος, χωρίς αποτίµηση σύµφωνα µε το άρθρο 9, εκτός από τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος νόµου, και εντός µηνός από την 
ηµεροµηνία πραγµατοποίησης της εισφοράς σε είδος, δηµοσιεύεται, κατά το 
άρθρο 7β, 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, 
ενδεχοµένως, 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 13 µε 
εισφορές σε είδος, χωρίς αποτίµηση σύµφωνα µε το άρθρο 9, δηµοσιεύεται κατά 
το άρθρο 7β ανακοίνωση που περιλαµβάνει την ηµεροµηνία, κατά την οποία 
ελήφθη η απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου και τις πληροφορίες της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, προτού πραγµατοποιηθεί η εισφορά. Στην 
περίπτωση αυτή, η δήλωση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου περιορίζεται 
στη δήλωση ότι δεν έχουν συντρέξει νέες περιστάσεις µετά τη δηµοσίευση της 
ανωτέρω ανακοίνωσης. 
Αρθρο 10 Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού 
1. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόµιµη λειτουργία της εταιρείας, καθώς 

 Άρθρο 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 



και δύο χρόνια µετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι 
απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού µε τίµηµα 
ανώτερο του 1/10 του µετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον 
πωλητές είναι ιδρυτές, µέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό µεγαλύτερο του 1/20 
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας, συγγενείς των ανωτέρω µέχρι και του δευτέρου βαθµού εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας συµπεριλαµβανοµένου, σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και εταιρείες 
στις οποίες ιδρυτές, µέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου 
των εν λόγω εταιρειών, µέλη των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων ή διαχειριστές, 
συγγενείς των ανωτέρω µέχρι και του δευτέρου βαθµού εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας συµπεριλαµβανοµένου ή σύζυγοι των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα των 
παραπάνω προσώπων. Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που 
µεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα, ή συγγενή τους των πιό πάνω 
βαθµών, µέσα στους προηγούµενους δώδεκα µήνες από την υπογραφή του 
καταστατικού ή την πραγµατοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Για τους 
σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπ' όψιν αυξήσεις κεφαλαίου 
που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών. 
2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 
θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και 
αποτίµηση των στοιχείων που µεταβιβάζονται στην εταιρία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 9. Η έκθεση αποτίµησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας του άρθρου 7β. Εν προκειµένω εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του άρθρου 9α. 
3. Πρόσωπα, µη περιλαµβανόµενα εις τινα των κατηγοριών της πρώτης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου, µεταβιβάζοντα δε εις την εταιρεία 
αντικείµενα προς παγίαν εκµετάλλευσιν της επιχειρήσεως αυτής, δεν δύναται 
κατά την διάρκειαν της απαγορεύσεως της µνηµονευθείσης παραγράφου να 
εκλεγώσι σύµβουλοι, διορισθώσιν υπάλληλοι ή λάβωσιν αµοιβήν ή αποζηµίωσίν 
τινα παρά της εταιρείας άνευ προηγουµένης εγκρίσεως γενικής συνελεύσεως. 
4. 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 δικαστικής αρχής 
ή στο πλαίσιο διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για 
αποκτήσεις που πραγµατοποιούνται σε χρηµατιστήριο. 
5. Την ακυρότητα της παραγράφου 1 µπορεί να επικαλεσθεί όποιος έχει έννοµο 
συµφέρον. Επίκληση της ακυρότητας δεν είναι επιτρεπτή µετά παρέλευση διετίας 
από το τέλος του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία 
του ενεργητικού που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1. 

1. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόµιµη λειτουργία της εταιρείας, 
καθώς και δύο χρόνια µετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, 
απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε 
στοιχείου του ενεργητικού µε τίµηµα ανώτερο του 1/10 του µετοχικού 
κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, µέτοχοι 
εκπροσωπούντες ποσοστό µεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας, 
συγγενείς των ανωτέρω µέχρι και του δευτέρου βαθµού εξ αίµατος ή εξ 
αγχιστείας συµπεριλαµβανοµένου, σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και 
εταιρείες στις οποίες ιδρυτές, µέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του 
κεφαλαίου των εν λόγω εταιρειών, µέλη των ∆ιοικητικών τους Συµβουλίων ή 
διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω µέχρι και του δευτέρου βαθµού εξ 
αίµατος ή εξ αγχιστείας συµπεριλαµβανοµένου ή σύζυγοι των ανωτέρω έχουν 
την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων." Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής 
απόκτησε το στοιχείο που µεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα, 
ή συγγενή τους των πιό πάνω βαθµών, µέσα στους προηγούµενους δώδεκα 
µήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγµατοποίηση της 
αύξησης του κεφαλαίου". 
2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο 
θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής 
Συνέλευσης και άδεια του Υπουργού Εµπορίου που εκδίδεται µετά από 
αποτίµηση των στοιχείων που µεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 9. Η άδεια του Υπουργού Εµπορίου, µαζί µε την έκθεση 
αποτίµησης, υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β". 
3. Πρόσωπα, µη περιλαµβανόµενα εις τινα των κατηγοριών της πρώτης 
παραγράφου του παρόντος άρθρου, µεταβιβάζοντα δε εις την εταιρεία 
αντικείµενα προς παγίαν εκµετάλλευσιν της επιχειρήσεως αυτής, δεν δύναται 
κατά την διάρκειαν της απαγορεύσεως της µνηµονευθείσης παραγράφου να 
εκλεγώσι σύµβουλοι, διορισθώσιν υπάλληλοι ή λάβωσιν αµοιβήν ή 
αποζηµίωσίν τινα παρά της εταιρείας άνευ προηγουµένης εγκρίσεως γενικής 
συνελεύσεως.  
4. Η απαγόρευση της παραπάνω παρ. 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για 
αποκτήσεις που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της 
εταιρείας, για αποκτήσεις που πραγµατοποιούνται µε απόφαση ∆ιοικητικής 
ή ∆ικαστικής Αρχής, καθώς και για αποκτήσεις που πραγµατοποιούνται στο 
Χρηµατιστήριο. 



Αρθρο 11 Προθεσµίες καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του 
κεφαλαίου 
1. Εντός του πρώτου διµήνου από τη σύσταση της ανώνυµης εταιρείας το 
διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, µε θέµα 
ηµερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή µη του αρχικού µετοχικού 
κεφαλαίου που ορίζεται από το καταστατικό. 
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου η πιστοποίηση της 
καταβολής ή µη αυτού κατά την προηγούµενη παράγραφο πρέπει να γίνεται 
εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από τη λήξη της προθεσµίας καταβολής του 
ποσού της αύξησης. Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση 
κεφαλαίου δεν γίνεται µε νέες εισφορές. 
3. Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο 
που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε 
(15) ηµερών ούτε µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα που 
ελήφθη η απόφαση αυτή. 
4. Σε περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από 
ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η 
προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου κατά την παράγραφο 3 αρχίζει 
από την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των 
µετόχων και µπορεί να παραταθεί από το διοικητικό συµβούλιο για έναν (1) µήνα. 
Η µηνιαία αυτή προθεσµία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της αύξησης στο 
Μητρώο. 
5. Εντός είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας των παραγράφων 1 και 
2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή στην αρµόδια 
Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού 
συµβουλίου. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή του κεφαλαίου δηµιουργεί υποχρέωση 
στο διοικητικό συµβούλιο να επαναφέρει, µε απόφαση του, το κεφάλαιο στο πριν 
από την αύξηση ποσό και µε τροποποίηση του καταστατικού, εφόσον η αύξηση 
είχε γίνει, µε τον τρόπο αυτόν, µέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η 
προθεσµία καταβολής. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής τιµωρείται µε τις 
ποινές του άρθρου 58α του παρόντος. Η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου 
υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 
6. Η καταβολή των µετρητών για κάλυψη του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ή 
τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις µετόχων µε προορισµό τη 
µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά 
µε κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε 
πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του 

 Άρθρο 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. Μέσα στο πρώτο δίµηνο από τη σύσταση της ανωνύµης εταιρείας, το 
διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση µε 
µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης την πιστοποίηση καταβολής ή µη του από 
το καταστατικό οριζόµενου αρχικού µετοχικού κεφαλαίου.  
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω 
πιστοποίηση της καταβολής η µη αυτού από το διοικητικό συµβούλιο πρέπει 
να γίνεται εντός προθεσµίας ενός µηνός από τη λήξη της ορισθείσας 
προθεσµίας καταβολής του ποσού της αύξησης.  
3. Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη του ενός (1) µηνός και µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από 
την ηµέρα που το αρµόδιο όργανο της εταιρείας έλαβε τη σχετική απόφαση. 
Εάν αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, της οποίας οι µετοχές είναι 
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, η προθεσµία αυτή δεν µπορεί 
να είναι µικρότερη των δεκαπέντε ( 15) ηµερών και µεγαλύτερη των 
τεσσάρων (4) µηνών. 
4. Στην περίπτωση που η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από 
ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί κεφαλαίου άρθρου του 
καταστατικού η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει 
από την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των 
µετόχων, δυνάµενη να παραταθεί από το διοικητικό συµβούλιο για έναν (1) 
ακόµη µήνα. 5. Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας των 
παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο Υπουργείο 
Εµπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του διοικητικού 
συµβουλίου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία αυτή, στην περίπτωση 
καταβολής αρχικού κεφαλαίου έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 48 
παρ. 1 εδάφ. α' και στην περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου ανακαλείται η 
σχετική εγκριτική απόφαση τροποποίησης του καταστατικού. "6. Η 
καταβολή των µετρητών για κάλυψη του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ή 
τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις µετόχων µε προορισµό τη 
µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, θα πραγµατοποιούνται, 
υποχρεωτικά, µε κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό επ' ονόµατι της εταιρείας, 
που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα, που λειτουργεί νόµιµα στην 
Ελλάδα."  



άρθρου 10, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασµό δεν επάγεται ακυρότητα, εάν 
αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των υστέρων σε 
λογαριασµό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. Για 
τα γεγονότα του προηγούµενου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο πρακτικό 
του διοικητικού συµβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. Τα εδάφια 
δεύτερο και τρίτο της παρούσας παραγράφου δεν εφαρµόζονται σε εταιρείες µε 
µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. 
Αρθρο 11Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. Το κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας διαιρείται σε µετοχές που µπορεί να είναι 
ανώνυµες ή ονοµαστικές και ενσωµατώνονται σε τίτλους µιας ή περισσότερων 
µετοχών. 
2. Ειδικώς δια τας Τραπεζιτικάς, Ασφαλιστικάς, Σιδηροδροµικάς και 
Αεροπορικάς Ανωνύµους Εταιρείας, ως και τας τοιαύτας τας ασκούσας 
επιχείρησιν παραγωγής φωταερίου, παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού 
ρεύµατος, υδρεύσεως και αποχετεύσεως πόλεων, τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας 
και κατασκευής παντός είδους πολεµικού υλικού, ορίζεται ότι αι µετοχαί αυτών 
θα είναι ονοµαστικαί. 

 Άρθρο 11Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. Το κεφάλαιο της ανώνυµης εταιρείας διαιρείται σε µετοχές που µπορεί να 
είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές και ενσωµατώνονται σε τίτλους µιας ή 
περισσότερων µετοχών. 
2. Ειδικώς δια τας Τραπεζιτικάς, Ασφαλιστικάς, Σιδηροδροµικάς και 
Αεροπορικάς Ανωνύµους Εταιρείας, ως και τας τοιαύτας τας ασκούσας 
επιχείρησιν παραγωγής φωταερίου, παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού 
ρεύµατος, υδρεύσεως και αποχετεύσεως πόλεων, τηλεπικοινωνιών, 
ραδιοφωνίας και κατασκευής παντός είδους πολεµικού υλικού, ορίζεται ότι αι 
µετοχαί αυτών θα είναι ονοµαστικαί. 

Αρθρο 12 Μερική καταβολή κεφαλαίου 
1. Μερική καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, κατά την έννοια αυτού του Νόµου, 
Θεωρείται η καταβολή κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και η καταβολή σε 
κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, τµήµατος της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε 
ταυτόχρονη ανάληψη, από κάθε µέτοχο της υποχρέωσης για καταβολή της 
υπόλοιπης αξίας της µετοχής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού. 
Μερική καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου δεν επιτρέπεται σε περίπτωση 
εισφοράς σε είδος, καθώς και επί εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε 
χρηµατιστήριο. 
2. Εν περιπτώσει ορισµού τοιαύτης καταβολής ισχύουσιν υποχρεωτικώς τα 
επόµενα: 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 καταβληθεί δεν µπορεί να είναι κατώτερο 
από το ένα τέταρτο (1/4) της ονοµαστικής αξίας. Αν προβλέπεται έκδοση µετοχών 
πάνω από το άρτιο, η πάνω από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη 
εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης δόσης. γ) Αι µετοχαί µέχρι της 
αποπληρωµής αυτών δέον να είναι ονοµαστικαί. Η µεταβίβασις των τίτλων 
τούτων ενεργείται κατά τας διατάξεις του άρθρου 8β. δ) O µεταβιβάζων µετοχήν 
τινα αυτού, µήπω πληρωθείσαν εξ ολοκλήρου, ευθύνεται αλληλεγγύως µετά του 

 Άρθρο 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. Μερική καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, κατά την έννοια αυτού του 
Νόµου, Θεωρείται η καταβολή κατά τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και η 
καταβολή σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, τµήµατος της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής µε ταυτόχρονη ανάληψη, από κάθε µέτοχο της 
υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας της µετοχής, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του καταστατικού. Μερική καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου δεν 
επιτρέπεται σε περίπτωση εισφοράς σε είδος.  
2. Εν περιπτώσει ορισµού τοιαύτης καταβολής ισχύουσιν υποχρεωτικώς τα 
επόµενα: α) Ο χρόνος, καθ' ον η αξία µετοχής τινός δύναται να παραµείνη εν 
µέρει µόνον καταβεβληµένη, δεν δύναται να υπερβαίνη τα δέκα έτη. "β) Το 
τµήµα της αξίας κάθε µετοχής που έχει καταβληθεί δεν µπορεί να είναι 
κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονοµαστικής αξίας "και των είκοσι 
πέντε δραχµών. Αν προβλέπεται έκδοση µετοχών πάνω από το άρτιο, η πάνω 
από το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή 
της πρώτης δόσης". γ) Αι µετοχαί µέχρι της αποπληρωµής αυτών δέον να 
είναι ονοµαστικαί. Η µεταβίβασις των τίτλων τούτων ενεργείται κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 8β. δ) O µεταβιβάζων µετοχήν τινα αυτού, µήπω 



νέου αυτής κυρίου διά το οφειλόµενον έτι τµήµα της µετοχής επί µίαν διετίαν από 
της χρονολογίας αφ' ης ενηργήθη η κατά το προηγούµενον εδάφιον εγγραφή εις 
τα βιβλία της εταιρείας. ε) Μετά πάροδον τριµήνου από της λήξεως πάσης 
προθεσµίας, ταχθείσης δια δηµοσιεύσεως εις δύο τουλάχιστον ηµερησίας 
εφηµερίδας προς καταβολήν τµήµατος της αξίας των µετοχών, αι µετοχαί, εφ' ων 
δεν κατεβλήθη η ζητηθείσα δόσις καθίστανται αυτοδικαίως άκυροι, η δε εταιρεία 
υποχρεούται, ίνα εντός µηνός από της λήξεως του ως άνω τριµήνου, προβή εις 
πώλησιν νέων µετοχών, ίσων κατ' αριθµόν προς τας ακυρωθείσας. Η πώλησις 
αύτη ενεργείται χρηµατιστηριακώς εν τω Χρηµατιστηρίω Αθηνών υπό 
χρηµατιστού, διοριζοµένου υπό της εταιρείας, καθ' ηµέραν και ώραν, οριζοµένην 
προ πέντε πλήρων ηµερών, δια δηµοσιεύσεως εις δύο ηµερησίας εφηµερίδας και 
διά τοιχοκολλήσεως εν τη αιθούση του Χρηµατιστηρίου. Περί της τοιαύτης 
εκποιήσεως ειδοποιείται εγγράφως κατά την αυτήν πενθήµερον προθεσµίαν και ο 
οφειλέτης, της προς αυτόν κοινοποιήσεως δυναµένης να γίνη εν περιπτώσει 
απουσίας του, και προς τον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της περιφερείας, εν η 
εδρεύει η εταιρεία. Η εκποίησις αύτη ενεργείται δια λογαριασµόν των οφειλετών 
µετόχων, εις ους καταβάλλεται παν προκύπτον πλεόνασµα µετά την αφαίρεσιν 
πάντων των εξόδων και καθ' ων η εταιρεία δύναται να αξιώση πάσαν 
προκύπτουσαν ζηµίαν. Αποτυχούσης τυχόν της τοιαύτης εκποιήσεως εν όλω ή εν 
µέρει, αύτη επαναλαµβάνεται τηρουµένων πασών των ανωτέρω διατάξεων, εντός 
δέκα πέντε ηµερών από της αποτυχίας, εν η δε περιπτώσει καθ' αύθις δεν 
επιτευχθή η συνολική εκποίησις, η εταιρεία υποχρεούται να προβή εις µείωσιν 
του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των µη εκποιηθεισών µετοχών διά της 
πρώτης µετά την εκποίησιν συγκληθησοµένης γενικής συνελεύσεως. Η ούτω 
λαµβανοµένη απόφασις περί µειώσεως του εταιρικού κεφαλαίου δεν απαλλάσσει 
τους οφειλέτας µετόχους πάσης προς την εταιρείαν οφειλής εκ της λυθείσης 
µετοχικής σχέσεως. στ) Επί της ετέρας όψεως εκάστης µετοχής αναγράφονται αι 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως και αι σχετικαί διατάξεις του καταστατικού. 
ζ) Εν παντί εντύπω, διαφηµίσει, δηµοσιεύµατι ή άλλω εγγράφω εν τω οποίω 
αναφέρεται το ονοµαστικόν κεφάλαιον, δέον απαραιτήτως να µνηµονεύηται 
αµέσως παρ' αυτώ και το καταβεβληµένον κεφάλαιον. η) Καµία αύξηση 
κεφαλαίου δεν µπορεί να αποφασισθεί πριν τη δηµοσίευση, κατά το εδάφιο ε', 
της πρόσκλησης για πληρωµή της τελευταίας οφειλόµενης δόσεως, εκτός αν 
πρόκειται για αύξηση επιβαλλόµενη από διάταξη νόµου. 

πληρωθείσαν εξ ολοκλήρου, ευθύνεται αλληλεγγύως µετά του νέου αυτής 
κυρίου διά το οφειλόµενον έτι τµήµα της µετοχής επί µίαν διετίαν από της 
χρονολογίας αφ' ης ενηργήθη η κατά το προηγούµενον εδάφιον εγγραφή εις 
τα βιβλία της εταιρείας. ε) Μετά πάροδον τριµήνου από της λήξεως πάσης 
προθεσµίας, ταχθείσης δια δηµοσιεύσεως εις δύο τουλάχιστον ηµερησίας 
εφηµερίδας προς καταβολήν τµήµατος της αξίας των µετοχών, αι µετοχαί, 
εφ' ων δεν κατεβλήθη η ζητηθείσα δόσις καθίστανται αυτοδικαίως άκυροι, η 
δε εταιρεία υποχρεούται, ίνα εντός µηνός από της λήξεως του ως άνω 
τριµήνου, προβή εις πώλησιν νέων µετοχών, ίσων κατ' αριθµόν προς τας 
ακυρωθείσας. Η πώλησις αύτη ενεργείται χρηµατιστηριακώς εν τω 
Χρηµατιστηρίω Αθηνών υπό χρηµατιστού, διοριζοµένου υπό της εταιρείας, 
καθ' ηµέραν και ώραν, οριζοµένην προ πέντε πλήρων ηµερών, δια 
δηµοσιεύσεως εις δύο ηµερησίας εφηµερίδας και διά τοιχοκολλήσεως εν τη 
αιθούση του Χρηµατιστηρίου. Περί της τοιαύτης εκποιήσεως ειδοποιείται 
εγγράφως κατά την αυτήν πενθήµερον προθεσµίαν και ο οφειλέτης, της προς 
αυτόν κοινοποιήσεως δυναµένης να γίνη εν περιπτώσει απουσίας του, και 
προς τον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της περιφερείας, εν η εδρεύει η 
εταιρεία. Η εκποίησις αύτη ενεργείται δια λογαριασµόν των οφειλετών 
µετόχων, εις ους καταβάλλεται παν προκύπτον πλεόνασµα µετά την 
αφαίρεσιν πάντων των εξόδων και καθ' ων η εταιρεία δύναται να αξιώση 
πάσαν προκύπτουσαν ζηµίαν. Αποτυχούσης τυχόν της τοιαύτης εκποιήσεως 
εν όλω ή εν µέρει, αύτη επαναλαµβάνεται τηρουµένων πασών των ανωτέρω 
διατάξεων, εντός δέκα πέντε ηµερών από της αποτυχίας, εν η δε περιπτώσει 
καθ' αύθις δεν επιτευχθή η συνολική εκποίησις, η εταιρεία υποχρεούται να 
προβή εις µείωσιν του εταιρικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των µη 
εκποιηθεισών µετοχών διά της πρώτης µετά την εκποίησιν συγκληθησοµένης 
γενικής συνελεύσεως. Η ούτω λαµβανοµένη απόφασις περί µειώσεως του 
εταιρικού κεφαλαίου δεν απαλλάσσει τους οφειλέτας µετόχους πάσης προς 
την εταιρείαν οφειλής εκ της λυθείσης µετοχικής σχέσεως. στ) Επί της ετέρας 
όψεως εκάστης µετοχής αναγράφονται αι διατάξεις του παρόντος άρθρου, ως 
και αι σχετικαί διατάξεις του καταστατικού. ζ) Εν παντί εντύπω, διαφηµίσει, 
δηµοσιεύµατι ή άλλω εγγράφω εν τω οποίω αναφέρεται το ονοµαστικόν 
κεφάλαιον, δέον απαραιτήτως να µνηµονεύηται αµέσως παρ' αυτώ και το 
καταβεβληµένον κεφάλαιον. η) Καµία αύξηση κεφαλαίου δεν µπορεί να 
αποφασισθεί πριν τη δηµοσίευση, κατά το εδάφιο ε', της πρόσκλησης για 
πληρωµή της τελευταίας οφειλόµενης δόσεως, εκτός αν πρόκειται για αύξηση 
επιβαλλόµενη από διάταξη νόµου.  

Αρθρο 12Α ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ  Άρθρο 12Α ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ 



Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου µετοχής, µε τις τυχόν 
υπάρχουσες και µη αποχωρισθείσες από αυτόν µερισµαταποδείξεις, 
εφαρµόζονται τα άρθρα 843 επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας.  

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του τίτλου µετοχής, µε τις 
τυχόν υπάρχουσες και µη αποχωρισθείσες από αυτόν µερισµαταποδείξεις, 
εφαρµόζονται τα άρθρα 843 επόµενα του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

Αρθρο 13 Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου - δικαίωµα προτίµησης - 
παροχή δικαιωµάτων απόκτησης µετοχών 
1. (α) Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης 
πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συµβούλιο έχει το 
δικαίωµα µε απόφαση του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) 
τουλάχιστον του συνόλου των µελών του να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά 
ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το 
αρχικό µετοχικό κεφάλαιο. (β) Η πιο πάνω εξουσία µπορεί να εκχωρείται στο 
διοικητικό συµβούλιο και µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία υπόκειται 
στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. Στην περίπτωση αυτή, το 
µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συµβούλιο 
η εν λόγω εξουσία. (γ) Η πιο πάνω εξουσία του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να 
ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει 
την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε 
πενταετίας. Η απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 
2. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά την διάρκεια της πρώτης 
πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει το δικαίωµα 
µε απόφασή της, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 
και 2 και 31 παρ. 1, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, µερικά ή ολικά µε την 
έκδοση νέων µετοχών, συνολικά µέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού µετοχικού 
κεφαλαίου. 
3. Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα παραπάνω δικαιώµατα 
να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήµιση, δηµοσίευµα ή άλλο έγγραφο, 
ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα ανωτέρω, να εκδώσει νέες 
µετοχές το διοικητικό συµβούλιο ή η γενική συνέλευση. 
4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν τα 
αποθεµατικά της εταιρείας υπεβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της γενικής 
συνέλευσης, λαµβανόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 
και 31 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε το 
µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του Καταστατικού. β) Οι αποφασιζόµενες αυξήσεις 
του κεφαλαίου σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση 

 Άρθρο 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. (α) Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά τη διάρκεια της 
πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συµβούλιο 
έχει το δικαίωµα µε απόφαση του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του να αυξάνει το µετοχικό 
κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, για ποσό που δεν 
µπορεί να υπερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο. (β) Η πιο πάνω εξουσία 
µπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συµβούλιο και µε απόφαση της γενικής 
συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 
7β. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι 
το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που 
χορηγήθηκε στο διοικητικό συµβούλιο η εν λόγω εξουσία. (γ) Η πιο πάνω 
εξουσία του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη γενική 
συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 
ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η 
απόφαση αυτή της γενικής συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας του άρθρου 7β.  
2. Στο καταστατικό είναι δυνατόν να ορισθεί ότι κατά την διάρκεια της 
πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η γενική συνέλευση έχει 
το δικαίωµα µε απόφασή της, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, 
µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, συνολικά µέχρι το πενταπλάσιο 
του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου.  
3. Απαγορεύεται στις εταιρείες που έχουν κάποια από τα παραπάνω 
δικαιώµατα να αναγράφουν σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήµιση, δηµοσίευµα 
ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται κατά τα 
ανωτέρω, να εκδώσει νέες µετοχές το διοικητικό συµβούλιο ή η γενική 
συνέλευση. 
4. α) Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2, όταν 
τα αποθεµατικά της εταιρείας υπεβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται 
απόφαση της γενικής συνέλευσης, λαµβανόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του παρόντος και ανάλογη 



του Καταστατικού. γ) Η αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου να αυξάνει το 
µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να ασκηθεί παράλληλα 
µε αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
5. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, 
τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθµό και το είδος των µετοχών που θα εκδοθούν, 
την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την προθεσµία κάλυψης. 
6. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 και την παράγραφο 2 του άρθρου 31, µπορεί 
να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συµβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιµή 
διάθεσης των νέων µετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισµού 
του σε περίπτωση έκδοσης µετοχών µε δικαίωµα απόληψης τόκου, εντός χρονικού 
διαστήµατος που ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το 
ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία καταβολής του κεφαλαίου κατά 
το άρθρο 11 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συµβουλίου, µε 
την οποία καθορίζεται η τιµή διάθεσης των µετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος 
προσδιορισµού του, κατά περίπτωση. 
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται µε 
εισφορά σε είδος ή έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, 
παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό 
δάνειο, υπέρ των µετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα µε τη συµµετοχή 
τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. Το καταστατικό µπορεί να επεκτείνει το 
δικαίωµα προτίµησης και σε περιπτώσεις αύξησης µε εισφορές σε είδος ή έκδοση 
οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές. Το καταστατικό µπορεί 
επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει µετοχές περισσότερων 
κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στα κέρδη ή τη 
διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά µεταξύ τους, είναι 
δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου µε µετοχές µιας µόνο από τις κατηγορίες αυτές. 
Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωµα προτίµησης παρέχεται στους µετόχους των 
άλλων κατηγοριών µόνο µετά τη µη άσκηση του δικαιώµατος από τους µετόχους 
της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες µετοχές. 
8. Το δικαίωµα προτίµησης ασκείται εντός της προθεσµίας, την οποία όρισε το 
όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσµία αυτή, µε την 
επιφύλαξη τήρησης της προθεσµίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών. Στην 
περίπτωση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, η προθεσµία για την 
άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης 
του διοικητικού συµβουλίου για τον προσδιορισµό της τιµής διάθεσης των νέων 

τροποποίηση του σχετικού µε το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του 
Καταστατικού. β) Οι αποφασιζόµενες αυξήσεις του κεφαλαίου σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 1 και 2 δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. γ) 
Η αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό 
κεφάλαιο, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπορεί να ασκηθεί παράλληλα µε 
αυτήν της γενικής συνέλευσης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 
5. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου της εταιρίας για αύξηση µετοχικού 
κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του 
κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθµό και το είδος των µετοχών που 
θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την 
προθεσµία κάλυψης.» Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, 
που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα 
µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε ολόκληρο 
το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή έκδοσης 
µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. 
«Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της εταιρείας που 
αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η 
οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από ένα (1) µήνα ή, εφόσον το δικαίωµα 
προτίµησης απορρέει από µετοχές που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Αθηνών, δεκαπέντε (15) ηµέρες, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό 
συµβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της 
εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε 
να ορίσει την προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, την 
προθεσµία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει µε απόφασή του το 
διοικητικό συµβούλιο µέσα στα προβλεπόµενα από το άρθρο 11 του παρόντος 
χρονικά όρια. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, 
στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει 
να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο τεύχος ανωνύµων εταιρειών 
και εταιρειών περιωρισµένης ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. Η 
κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος 
προτίµησης µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση 
παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου 
και έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του 
δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών 
άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. Επίσης, η δηµοσίευση της 
πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη "επί αποδείξει" 
επιστολή, εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους.  



µετοχών. Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 
7 του παρόντος άρθρου, 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 λήγει η προθεσµία για 
τους µετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες µετοχές. Μετά το τέλος 
των προθεσµιών αυτών, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε 
τιµή όχι κατώτερη της τιµής που καταβάλλουν οι υφιστάµενοι µέτοχοι. Σε 
περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσµία για την άσκηση του 
δικαιώµατος προτίµησης, την προθεσµία αυτή ή την τυχόν παράταση της, ορίζει 
µε απόφαση του το διοικητικό συµβούλιο εντός των χρονικών ορίων που 
προβλέπονται από το άρθρο 11. 
9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία 
µνηµονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί 
αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται µε επιµέλεια της εταιρείας στο τεύχος ανώνυµων 
εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως. Στο καταστατικό µπορεί να προβλέπεται ευρύτερη δηµοσιότητα. 
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της 
προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης, κατά τα ανωτέρω, µπορούν να 
παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι που 
εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της 
προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν 
την απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. 
Η δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη επιστολή 
«επί αποδείξει», εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές στο σύνολο τους. 
10. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 31, µπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης της 
παραγράφου 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συµβούλιο 
υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία 
αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισµό ή την κατάργηση του 
δικαιώµατος προτίµησης και στην οποία δικαιολογείται η τιµή που προτείνεται 
για την έκδοση των νέων µετοχών. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης 
υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. ∆εν υπάρχει 
αποκλεισµός από το δικαίωµα προτίµησης κατά την έννοια της παρούσας 
παραγράφου, όταν οι µετοχές αναλαµβάνονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή 

6. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, µπορεί να περιορισθεί ή 
να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης που προβλέπεται στην παραπάνω 
παρ. 5. Για να ληφθεί παρόµοια απόφαση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 
υποχρεωµένο να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση που θα 
αναφέρει τους λόγους που επιβάλλουν τον περιορισµό ή την κατάργηση του 
δικαιώµατος προτίµησης και θα δικαιολογεί την τιµή που προτείνεται για την 
έκδοση των νέων µετοχών. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης 
υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β. 
7. ∆εν υπάρχει αποκλεισµός από το δικαίωµα προτίµησης, σύµφωνα µε την 
έννοια της προηγούµενης παρ. 6, όταν οι µετοχές αναλαµβάνονται από 
τράπεζες ή άλλους χρηµατοδοτικούς Οργανισµούς, για να προσφερθούν 
στους µετόχους σύµφωνα µε την παραπάνω παράγραφο 5.  
8. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, κάθε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η 
απόφαση που προβλέπεται στην παραπάνω παρ. 1, για παροχή εξουσίας στο 
∆ιοικητικό Συµβούλιο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, απαιτεί 
έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών µετόχων, των οποίων τα 
δικαιώµατα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. «Η έγκριση παρέχεται µε 
απόφαση των µετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαµβάνεται σε 
ιδιαίτερη συνέλευση µε τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που 
προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2. Για τη σύγκληση 
αυτής της συνέλευσης, τη συµµετοχή σ αυτή, την παροχή πληροφοριών, την 
αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των 
αποφάσεών της εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική 
Συνέλευση των µετόχων.  
9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 3 και 4 και 31 παρ. 2, µπορεί να 
θεσπισθεί πρόγραµµα διαθέσεως µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεµένων 
µε αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5, µε τη µορφή 
δικαιώµατος προαιρέσεως αγοράς µετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως 
αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 
άρθρου 7β. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης πρέπει ιδίως να ορίζει 
τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να εκδοθούν, που δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων µετοχών, αν οι δικαιούχοι ασκήσουν το 
δικαίωµα (option) αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των 
µετοχών στους δικαιούχους. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, µε 



επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωµα να δέχονται 
τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους µετόχους σύµφωνα µε την 
παράγραφο 7. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισµός από το δικαίωµα προτίµησης, 
όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συµµετοχή του προσωπικού στο 
κεφάλαιο της εταιρείας σύµφωνα µε το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α'). 
11. Το κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί, εν µέρει, µε εισφορές σε µετρητά και, εν 
µέρει, µε εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που 
αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι µέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν 
συµµετέχουν και στην αύξηση µε εισφορές σε µετρητά, δεν συνιστά αποκλεισµό 
του δικαιώµατος προτίµησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε 
σχέση µε τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια µε την αναλογία της 
συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο των µετόχων που προβαίνουν στις εισφορές 
αυτές. Σε περίπτωση αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορές εν µέρει σε 
µετρητά και εν µέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει 
αποτιµηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 9α πριν από τη λήψη της σχετικής 
απόφασης. 
12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, κάθε απόφαση της γενικής 
συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που 
προβλέπεται στην ανωτέρω παράγραφο 1 σχετικά µε την παροχή εξουσίας στο 
διοικητικό συµβούλιο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην 
έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών µετοχών, των οποίων τα δικαιώµατα 
θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. ∆εν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώµατα 
αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες µετοχές, 
που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις αντίστοιχες 
παλαιές, διατεθούν δε στους µετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθµό 
ανάλογο µε τις µετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να µην µεταβάλλονται τα 
ποσοστά συµµετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση των 
µετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαµβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση µε 
τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παραγράφους 3 
και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 31. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης 
συνέλευσης, τη συµµετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή 
λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεων 
της, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των 
µετόχων. 
13. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 31, µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των 

απόφασή του, ρυθµίζει κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, που δεν ρυθµίζεται 
διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά 
δικαιώµατος αγοράς µετοχών και κατά το µήνα ∆εκέµβριο κάθε χρόνου 
εκδίδει µετοχές στους δικαιούχους, που άσκησαν το δικαίωµά τους, 
αυξάνοντας το κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοίχως και πιστοποιεί την 
αύξηση του κεφαλαίου κατά το άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου 
δεν αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού και δεν εφαρµόζεται επ' 
αυτών η παράγραφος 5 του άρθρου αυτού 



συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του 
άρθρου 42ε, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης (option) απόκτησης µετοχών, 
κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. Ως δικαιούχοι µπορούν να ορισθούν 
και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η 
ονοµαστική αξία των µετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που 
είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία της απόφασης της γενικής 
συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την 
ικανοποίηση του δικαιώµατος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του 
µετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιµοποιήσει µετοχές που αποκτά ή έχει 
αποκτήσει σύµφωνα µε το άρθρο 16. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής 
συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να 
αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωµα, 
την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους, τους 
δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη µέθοδο προσδιορισµού της τιµής 
απόκτησης, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του παρόντος 
νόµου, τη διάρκεια του προγράµµατος, καθώς 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 αυτών, ο τρόπος 
άσκησης του δικαιώµατος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράµµατος 
διάθεσης µετοχών. Το διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τους όρους του 
προγράµµατος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωµα τους 
πιστοποιητικά δικαιώµατος απόκτησης µετοχών και, ανά ηµερολογιακό τρίµηνο 
κατ' ανώτατο όριο, παραδίδει τις µετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και 
παραδίδει τις µετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση 
του διοικητικού συµβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της 
αύξησης λαµβάνεται ανά ηµερολογιακό τρίµηνο, κατά παρέκκλιση των 
οριζοµένων στο άρθρο 11. Οι αυξήσεις αυτές του µετοχικού κεφαλαίου δεν 
αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρµόζονται για αυτές οι 
παράγραφοι 7 έως 11 του παρόντος άρθρου. Το διοικητικό συµβούλιο 
υποχρεούται κατά τον τελευταίο µήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας 
έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόµενα, να προσαρµόζει, 
µε απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να 
προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε µετά τις παραπάνω 
αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 
14. Η γενική συνέλευση, µε απόφαση της που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις 



διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του 
άρθρου 31 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β, 
µπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συµβούλιο να θεσπίζει πρόγραµµα διάθεσης 
µετοχών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχοµένως το 
µετοχικό κεφάλαιο και λαµβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η 
εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η γενική συνέλευση ορίσει 
συντοµότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από τις εξουσίες του 
διοικητικού συµβουλίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση 
του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνεται υπό τους όρους της παραγράφου 1 και µε 
τους περιορισµούς της παραγράφου 13 του παρόντος άρθρου. 
Αρθρο 13Α ∆υνατότητα µερικής κάλυψης του κεφαλαίου 
1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι 
πλήρης, το µετοχικό 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 απόφαση του για την πιστοποίηση της 
καταβολής, σύµφωνα µε το άρθρο 11, το άρθρο του καταστατικού περί του 
κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε 
µετά τη µερική κάλυψη. 
3. Η προηγούµενη παράγραφος δεν έχει εφαρµογή στις αυξήσεις του µετοχικού 
κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13.  

 Άρθρο 13Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι 
πλήρης, το µετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται µέχρι το ποσό της κάλυψης, µόνο 
εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. 
2. Με ποινή ακυρότητας της πιο πάνω αύξησης, πρέπει να ακολουθήσει, 
µέσα σε δύο µήνες από την πιστοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 11, 
απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού από την οποία φαίνεται το 
ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που καλύφθηκε.  
3. Η προηγούµενη παράγραφος δεν έχει εφαρµογή στις αυξήσεις του 
µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις παρ.1 και 2 του 
άρθρου 13. 

Αρθρο 14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής δεν δύναται να ορισθεί κατώτερα των 
τριάντα λεπτών (0.30) του ευρώ και ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ. 
2. Απαγορεύεται η έκδοσις µετοχών εις τιµήν κατωτέραν του αρτίου. 
3. Η εξ εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν δύναται να 
διατεθή προς πληρωµήν µερισµάτων ή ποσοστών.  

 Άρθρο 14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Η ονοµαστική αξία εκάστης µετοχής δεν δύναται να ορισθεί κατώτερα των 
τριάντα λεπτών (0.30) του ευρώ και ανωτέρα των εκατό (100) ευρώ. 
2. Απαγορεύεται η έκδοσις µετοχών εις τιµήν κατωτέραν του αρτίου. 
3. Η εξ εκδόσεως µετοχών υπέρ το άρτιον προκύπτουσα διαφορά δεν 
δύναται να διατεθή προς πληρωµήν µερισµάτων ή ποσοστών. 

Αρθρο 15 Ι∆ΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 
1. Κατά την ίδρυση της εταιρείας µπορεί να συµφωνηθεί, εφόσον προβλεφθεί 
ρητά στο καταστατικό , ότι όλοι ή µερικοί από τους ιδρυτές θα πάρουν ως 
ανταµοιβή για καθορισµένες ενέργειές τους για την σύσταση της εταιρείας, 
αριθµό ιδρυτικών τίτλων που δεν µπορούν να υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του 
αριθµού των µετοχών που εκδίδονται.  
2. Οι τίτλοι ούτοι δεν έχουσιν ονοµαστικήν αξίαν και δεν παρέχουσι δικαίωµά τι 
συµµετοχής εις την διοίκησιν και διαχείρισιν της εταιρείας, ως και εις το προϊόν 

 Άρθρο 15 Ι∆ΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 
1. Κατά την ίδρυση της εταιρείας µπορεί να συµφωνηθεί, εφόσον προβλεφθεί 
ρητά στο καταστατικό , ότι όλοι ή µερικοί από τους ιδρυτές θα πάρουν ως 
ανταµοιβή για καθορισµένες ενέργειές τους για την σύσταση της εταιρείας, 
αριθµό ιδρυτικών τίτλων που δεν µπορούν να υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) 
του αριθµού των µετοχών που εκδίδονται. 
2. Οι τίτλοι ούτοι δεν έχουσιν ονοµαστικήν αξίαν και δεν παρέχουσι 
δικαίωµά τι συµµετοχής εις την διοίκησιν και διαχείρισιν της εταιρείας, ως 



της εκκαθαρίσεως της περιουσίας αυτής. 
3. Οι τίτλοι ούτοι παρέχουσιν αποκλειστικώς δικαίωµα απολήψεως το πολύ του 
1/4 του τµήµατος των καθαρών κερδών, όπερ υπολείπεται µετά τας αφαιρέσεις 
της κρατήσεως προς σχηµατισµόν τακτικού αποθεµατικού και του απαιτούµενου 
προς διανοµήν πρώτου µερίσµατος εις τους µετόχους ποσού. 
4. Η εταιρεία δικαιούται δέκα έτη µετά την έκδοσιν τοιούτων τίτλων να 
εξαγοράση και ακυρώση αυτούς αντί της εν τω καταστατικώ οριζοµένης τιµής, 
ήτις συνολικώς διά πάντας τους τίτλους ουδέποτε δύναται να αποτελέση ποσόν 
υπερβαίνον το αντιστοιχούν εις την κεφαλαιοποίησιν προς 15% του κατά την 
τελευταίαν τριετίαν πληρωθέντος εις τους ιδρυτικούς τίτλους µέσου ετησίου 
µερίσµατος.  
5. Εξαιρετικώς, προκειµένου κατά την σύστασιν ή διαρκούσης της λειτουργίας 
εταιρείας τινός να δοθώσιν ως αντάλλαγµα εισφορών εις είδος ιδρυτικοί τίτλοι, 
δικαιούται αύτη, τηρουµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 3, να 
καθορίση οιουσδήποτε όρους συµµετοχής αυτών εις τα κέρδη και εξαγοράς, 
διάρκειαν όµως αυτών ουδέποτε ανωτέραν της προβλεποµένης διαρκείας της 
χρησιµοποιήσεως του εισφεροµένου αντικειµένου. Η εξακρίβωσις της υπάρξεως 
των τοιούτων εισφορών εις είδος, ως και της προβλεποµένης διαρκείας της 
χρησιµοποιήσεως αυτών γίνεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 9.  

και εις το προϊόν της εκκαθαρίσεως της περιουσίας αυτής. 
3. Οι τίτλοι ούτοι παρέχουσιν αποκλειστικώς δικαίωµα απολήψεως το πολύ 
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αποτελέση ποσόν υπερβαίνον το αντιστοιχούν εις την κεφαλαιοποίησιν προς 
15% του κατά την τελευταίαν τριετίαν πληρωθέντος εις τους ιδρυτικούς 
τίτλους µέσου ετησίου µερίσµατος. 
5. Εξαιρετικώς, προκειµένου κατά την σύστασιν ή διαρκούσης της 
λειτουργίας εταιρείας τινός να δοθώσιν ως αντάλλαγµα εισφορών εις είδος 
ιδρυτικοί τίτλοι, δικαιούται αύτη, τηρουµένων αναλόγως των διατάξεων του 
άρθρου 3, να καθορίση οιουσδήποτε όρους συµµετοχής αυτών εις τα κέρδη 
και εξαγοράς, διάρκειαν όµως αυτών ουδέποτε ανωτέραν της προβλεποµένης 
διαρκείας της χρησιµοποιήσεως του εισφεροµένου αντικειµένου. Η 
εξακρίβωσις της υπάρξεως των τοιούτων εισφορών εις είδος, ως και της 
προβλεποµένης διαρκείας της χρησιµοποιήσεως αυτών γίνεται κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 9. 

Άρθρο 15Α ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα µε 
απόφασή της, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 
και 31 παρ. 1, να προβαίνει στην ολική ή µερική απόσβεση του µετοχικού 
κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. 
Επίσης η Γενική Συνέλευση µπορεί, µε απόφασή της που λαµβάνεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 να προβαίνει σε ολική ή 
µερική απόσβεση του µετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το 
καταστατικό. 
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του µετοχικού κεφαλαίου 
υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 
3. Η απόσβεση γίνεται µε την καταβολή στους µετόχους της εταιρείας του 
συνόλου ή µέρους της ονοµαστικής αξίας των µετοχών τους. Η καταβολή αυτή δεν 
αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των µετοχών αυτών στο µετοχικό κεφάλαιο ή 
της αναλογίας του µέρους αυτών που έχει καταβληθεί. Η απόσβεση γίνεται 
πάντοτε µε τη χρησιµοποίηση σχηµατισµένων ειδικών αποθεµατικών ή µε ποσά 

 Άρθρο 15Α ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
1. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα 
µε απόφασή της, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 
παρ. 1 και 31 παρ. 1, να προβαίνει στην ολική ή µερική απόσβεση του 
µετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί µείωση του µετοχικού 
κεφαλαίου. Επίσης η Γενική Συνέλευση µπορεί, µε απόφασή της που 
λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 
παρ. 2 να προβαίνει σε ολική ή µερική απόσβεση του µετοχικού κεφαλαίου 
που δεν προβλέπεται από το καταστατικό. 2. Η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης για απόσβεση του µετοχικού κεφαλαίου υποβάλλεται στις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β.  
3. Η απόσβεση γίνεται µε την καταβολή στους µετόχους της εταιρείας του 
συνόλου ή µέρους της ονοµαστικής αξίας των µετοχών τους. Η καταβολή 
αυτή δεν αποτελεί επιστροφή της αναλογίας των µετοχών αυτών στο 
µετοχικό κεφάλαιο ή της αναλογίας του µέρους αυτών που έχει καταβληθεί. 
Η απόσβεση γίνεται πάντοτε µε τη χρησιµοποίηση σχηµατισµένων ειδικών 



που διανέµονται σύµφωνα µε τα άρθρα 44α και 45. 
4. Οι µέτοχοι των οποίων οι µετοχές έχουν αποσβεστεί διατηρούν τα δικαιώµατά 
τους µε εξαίρεση το δικαίωµα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωµα 
συµµετοχής στη διανοµή του πρώτου µερίσµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 45, που 
εισπράττεται µόνο από τις µετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί. 
5. Εάν 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 κατηγορίας που θίγεται και λαµβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση µε 
τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 
3 και 4 και 31 παρ. 2. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συµµετοχή σ' 
αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την 
ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρµόζονται αναλόγως οι 
σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

αποθεµατικών ή µε ποσά που διανέµονται σύµφωνα µε τα άρθρα 44α και 45. 
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δικαιώµατά τους µε εξαίρεση το δικαίωµα της επιστροφής της εισφοράς τους 
και το δικαίωµα συµµετοχής στη διανοµή του πρώτου µερίσµατος, σύµφωνα 
µε το άρθρο 45, που εισπράττεται µόνο από τις µετοχές που δεν έχουν 
αποσβεστεί.  
5. Εάν 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 κατηγορίας που θίγεται και 
λαµβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση µε τα ποσοστά απαρτίας και 
πλειοψηφίας που προβλέπονται από τα άρθρα 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2. 
Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συµµετοχή σ' αυτή, την παροχή 
πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την 
ακύρωση των αποφάσεών της εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις 
για τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

Άρθρο 15Β ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ 
1. Η εταιρεία δεν µπορεί να αναλαµβάνει την κάλυψη δικών της µετοχών. 
2. Σε περίπτωση που τις µετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί µε 
το δικό του όνοµα αλλά για λογαριασµό της εταιρείας, θεωρείται ότι το πρόσωπο 
αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασµό. 
3. Κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υποχρεούνται να 
καταβάλουν την αξία των µετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των 
διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι πιό πάνω ιδρυτές ή µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν αποδείξουν ότι 
δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.  

 Άρθρο 15Β ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ 
1. Η εταιρεία δεν µπορεί να αναλαµβάνει την κάλυψη δικών της µετοχών. 
2. Σε περίπτωση που τις µετοχές της εταιρείας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί 
µε το δικό του όνοµα αλλά για λογαριασµό της εταιρείας, θεωρείται ότι το 
πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό του λογαριασµό. 
3. Κατά τη σύσταση της εταιρείας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υποχρεούνται να 
καταβάλουν την αξία των µετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των 
διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι πιό πάνω ιδρυτές ή µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση αν 
αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα. 

Άρθρο 16 Ίδιες µετοχές 
1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης µεταχείρισης των µετόχων που 
βρίσκονται στην ίδια θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α'), 
όπως εκάστοτε ισχύει, η εταιρεία µπορεί η ίδια ή µε πρόσωπο το οποίο ενεργεί 
στο όνοµα του αλλά για λογαριασµό της, να αποκτήσει δικές της µετοχές, µόνο 
όµως µετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των προβλεπόµενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό 
µετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται 
η έγκριση, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες και, 

 Άρθρο 16 ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ 
1. Απαγορεύεται στην ανώνυµη εταιρεία η απόκτηση δικών της µετοχών, είτε 
από αυτή την ίδια είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για 
λογαριασµό της.  
2. Από την απαγόρευση της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται: α. Οι 
αποκτήσεις µε σκοπό τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, που 
αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις 
του καταστατικού. β. Οι αποκτήσεις µετά από καθολική µεταβίβαση 
περιουσίας. γ. Οι αποκτήσεις µετοχών, που έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς 



σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της 
αξίας απόκτησης. 
2. Οι αποκτήσεις της προηγούµενης παραγράφου γίνονται µε ευθύνη των µελών 
του διοικητικού συµβουλίου, µε τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η ονοµαστική 
αξία των µετοχών που αποκτήθηκαν, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών τις 
οποίες είχε αποκτήσει προηγουµένως η εταιρεία και διατηρεί και των µετοχών τις 
οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνοµα του αλλά για 
λογαριασµό της εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) 
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, β) η απόκτηση µετοχών, 
συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουµένως η 
εταιρεία και διατηρεί και των µετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο 
ενεργούσε στο όνοµα 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 άρθρου 44α, γ) η συναλλαγή µπορεί να αφορά 
µόνο µετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 2 δεν εφαρµόζεται προκειµένου για µετοχές 
που αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο 
ενεργεί στο όνοµα του αλλά για λογαριασµό της µε σκοπό να διανεµηθούν στο 
προσωπικό της εταιρείας ή στο προσωπικό εταιρείας συνδεδεµένης µε αυτή 
σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 42ε. Η διανοµή των µετοχών του 
προηγούµενου εδαφίου πραγµατοποιείται εντός ανατρεπτικής προθεσµίας 
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 απόφασης για µείωση του κεφαλαίου ή ως συνέπεια εξαγοράς µετοχών, 
β) στις µετοχές που αποκτήθηκαν µετά από καθολική µεταβίβαση περιουσίας, γ) 
στις µετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και έχουν αποκτηθεί από χαριστική αιτία 
ή έχουν αποκτηθεί από τράπεζες 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, κυρίως σε περίπτωση συγχώνευσης µε την επιφύλαξη 
της παραγράφου 4 του άρθρου 75, αλλαγής του σκοπού ή της µορφής της 
εταιρείας, µεταφοράς της έδρας στο εξωτερικό ή επιβολής περιορισµών στη 
µεταβίβαση των µετοχών, καθώς και στις µετοχές που αποκτήθηκαν µε σκοπό την 
ικανοποίηση υποχρεώσεων της εταιρείας από ανταλλάξιµο οµολογιακό δάνειο, ε) 
στις µετοχές που εξοφλήθηκαν πλήρως και αποκτήθηκαν µε πλειστηριασµό µέσω 
αναγκαστικής εκτέλεσης που πραγµατοποιήθηκε για την ικανοποίηση αξίωσης 

και προέρχονται από αναγκαστική εκτέλεση που έγινε για την πληρωµή 
απαιτήσεων της ίδιας της εταιρείας. δ. Οι αποκτήσεις από ανώνυµες 
τραπεζιτικές εταιρείες µετοχών τους, αλλά κατ' εντολή τρίτων. ε. Οι 
αποκτήσεις από χαριστική αιτία εφόσον έχουν αποπληρωθεί ολοσχερώς. στ. 
Αποκτήσεις µε σκοπό τη διανοµή των µετοχών στο προσωπικό της εταιρείας 
ή στο προσωπικό εταιρείας που είναι συνδεδεµένη µε αυτή. Η διανοµή των 
µετοχών αυτών πρέπει να πραγµατοποιείται µέσα σε προθεσµία δώδεκα 
µηνών από την αποκτησή τους, µετά την πάροδο της οποίας η διάταξη της 
παρ. 3 ως προς τις περιπτώσεις γ' και ε' έχει εφαρµογή. Οι αποκτήσεις 
µετοχών αυτής της περίπτωσης γίνονται υπό τις εξής προϋποθέσεις: - Εφ' 
όσον η ονοµαστική αξία των µετοχών αυτών, µαζί µε την ονοµαστική αξία 
τυχόν µετοχών των προηγούµενων περιπτώσεων α-ε, δεν υπερβαίνει το ένα 
δέκατο (1/10) του µετοχικού κεφαλαίου, - Εφ' όσον δεν θα έχουν ως 
αποτέλεσµα τη µείωση του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, 
όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το 
άρθρο 42γ, κάτω από το ποσό που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 44α, και - 
Εφ' όσον πρόκειται για µετοχές πλήρως εξοφληµένες".  
3. Στις περιπτώσεις α και β της προηγούµενης παραγράφου, οι µετοχές που 
αποκτούνται πρέπει να ακυρώνονται αµέσως. Στις περιπτώσεις γ και ε της 
ίδιας παραγράφου, οι µετοχές πρέπει να πωλούνται µέσα στο συντοµότερο 
δυνατό χρονικό διάστηµα, που δεν µπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αν 
περάσει άπρακτη αυτή η προθεσµία, οι µετοχές πρέπει να ακυρώνονται 
αµέσως.  
4. Οι µετοχές της εταιρείας που ανήκουν στην ίδια υπολογίζονται για το 
σχηµατισµό απαρτίας, δεν έχουν όµως δικαίωµα ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση. "Η παρ. 2 εδαφ. στ' περίπτωση πρώτη καθώς και η παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε περίπτωση απόκτησης µετοχών 
ανώνυµης εταιρείας από την άλλη εταιρεία της παρ. 3 του άρθρου 17, για τις 
µετοχές αυτές όµως εφαρµόζεται το προηγούµενο εδάφιο. Τα µέλη των 
οργάνων διοίκησης της ανώνυµης εταιρείας υποχρεούνται να εξαγοράσουν 
από την άλλη εταιρεία τις µετοχές που αναφέρονται παραπάνω στην τιµή 
που τις είχε αποκτήσει αυτή ή άλλη εταιρεία. Η κύρωση αυτή δεν 
εφαρµόζεται στην περίπτωση µόνο που τα εν λόγω µέλη αποδείξουν ότι 
ουδόλως ευθύνονται για την ανάληψη ή την απόκτηση των εν λόγω µετοχών.  
5. Εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αξιών Αθηνών µπορούν, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων 
που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφοι 1 και 
2 και 31 παράγραφος 1, να αποκτούν δικές τους µετοχές µέσω του 



της εταιρείας έναντι του κυρίου των µετοχών αυτών. Οι αποκτήσεις κατά τις 
περιπτώσεις αυτές, συµπεριλαµβανοµένων 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 
άρθρου 44α. 
5. Οι µετοχές, που αποκτήθηκαν στις περιπτώσεις β' έως ε', που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4, πρέπει να µεταβιβασθούν εντός προθεσµίας τριών (3) ετών 
το αργότερο από το χρόνο της απόκτησης τους, εκτός αν η ονοµαστική αξία των 
µετοχών αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των µετοχών που η εταιρεία µπορεί να 
έχει αποκτήσει από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνοµα του αλλά για 
λογαριασµό της, δεν υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. 
6. Οι µετοχές που δεν µεταβιβάζονται στην προθεσµία που ορίζεται στην 
παράγραφο 5 ακυρώνονται. Η ακύρωση αυτή γίνεται µε µείωση του κεφαλαίου 
κατά το αντίστοιχο ποσό, µε απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του 
άρθρου 31. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται από την 
αρµόδια αρχή του άρθρου 51 σε κάθε υπαίτιο µέλος του διοικητικού συµβουλίου 
της εταιρείας πρόστιµο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, µε εφαρµογή του 
δεύτερου εδαφίου του άρθρου 63δ. Η µεταβίβαση των µετοχών, σε κάθε 
περίπτωση, µπορεί να γίνει και µετά την πάροδο της προθεσµίας που ορίζεται 
στην παράγραφο 5, το αργότερο µέχρι την ακύρωση τους. 
7. Οι µετοχές που αποκτήθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων των 
προηγούµενων παραγράφων πρέπει να µεταβιβασθούν εντός προθεσµίας ενός (1) 
έτους από το χρόνο απόκτησης τους. Αν δεν µεταβιβασθούν στην προθεσµία 
αυτή, ακυρώνονται, µε αντίστοιχη µείωση του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 6. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλεται σε 
κάθε υπαίτιο µέλος του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας πρόστιµο ύψους 
τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 6. 
8. Η κατοχή από την εταιρεία ιδίων µετοχών είτε άµεσα από την ίδια  είτε µέσω 
προσώπου που ενεργεί στο όνοµα του αλλά για λογαριασµό της, επιφέρει την 
αναστολή των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές αυτές και ισχύουν 
ειδικότερα τα ακόλουθα: α) Αναστέλλονται τα δικαιώµατα παράστασης στη 
γενική συνέλευση και ψήψου. Οι µετοχές αυτές δεν υπολογίζονται 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 προτίµησης που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές δεν 
ασκείται και προσαυξάνει το δικαίωµα των λοιπών µετόχων, εκτός εάν το όργανο 

Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών µέχρι το 1 0% του συνόλου των µετοχών τους, 
µε σκοπό τη στήριξη της χρηµατιστηριακής τιµής τους σε περιπτώσεις που 
θεωρείται ότι η εν λόγω τιµή είναι σηµαντικό χαµηλότερη από την τιµή που 
αντιστοιχεί στα δεδοµένα της αγοράς και στην οικονοµική κατάσταση και 
Προοπτικές της εταιρείας. Στο ανωτέρω ποσοστό συµπεριλαµβάνονται και οι 
µετοχές τις οποίες έχει προηγουµένως αποκτήσει η εταιρεία, καθώς και 
εκείνες που έχουν αποκτηθεί από πρόσωπο το οποίο ενεργούσε επ' ονόµατί 
του αλλά για λογαριασµό της εταιρείας.  
6. Η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας για σύγκληση της 
γενικής συνέλευσης των µετόχων, µε σκοπό τη λήψη απόφασης για αγορά 
δικών της µετοχών προς στήριξη της τιµής τους, σύµφωνα µε την παράγραφο 
5 του παρόντος, καθώς και η απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων 
για αγορά των µετοχών , γνωστοποιούνται αµέσως, µετά τη λήψη τους, στο 
διοικητικό συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. 
7. Στην απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων ορίζονται κυρίως τα 
εξής: α) 0 ανώτατος αριθµός µετοχών που θα αγοραστούν . β) Η ανώτατη και 
κατώτατη τιµή στην οποία επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές. γ) Το 
χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο θα γίνουν οι αγορές και το οποίο δεν 
µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία λήψης της 
απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων. 
8. Οι αγοραζόµενες µετοχές πρέπει να είναι πλήρως εξοφληµένες και να 
προέρχονται από το ευρύτερο επενδυτικό κοινό και τους οργανισµούς 
συλλογικών επενδύσεων. Η κατά παράβααη των διατάξεων του παρόντος 
διενεργούµενη συναλλαγή, είναι απολύτως άκυρη, η ακυρότητα δε αυτή 
διαπιστώνεται µε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
επιφυλασσοµένης της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων προς τελική επίλυση 
της διαφοράς.  
9. Η απόκτηση από την Εταιρεία των δικών της µετοχών κατά τα ανωτέρω 
δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του καθαρού ενεργητικού, 
σε ποσό κατώτερο από εκείνο που ορίζεται στο άρθρο 15 παρ. 1α της οδηγίας 
77/91/ΕΟΚ.  
10. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης της εταιρείας για αγορά δικών της 
µετοχών δηµοσιεύεται τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την έναρξη των 
αγορών σε δύο τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες, µία πολιτική και µία 
οικονοµική , όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2(α) και 
(β), καθώς και στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών 
Αθηνών. Η ανακοίνωση πρέπει να περιλαµβάνει τους βασικούς όρους της 



που αποφασίζει την αύξηση αποφασίσει τη µεταβίβαση του δικαιώµατος, ολικά ή 
µερικά, σε πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασµό της εταιρείας. Αν η 
αύξηση κεφαλαίου πραγµατοποιείται χωρίς καταβολή εισφορών, οι ίδιες µετοχές 
συµµετέχουν στην αύξηση αυτή. δ) Αν οι ίδιες µετοχές εγγράφονται στο 
ενεργητικό του ισολογισµού, σε περίπτωση που αυτό επιτρέπεται από τους 
εφαρµοστέους λογιστικούς κανόνες, η εταιρεία οφείλει να σχηµατίζει και να 
διατηρεί, για όσο χρονικό διάστηµα κατέχει τις µετοχές αυτές, αποθεµατικό 
ισόποσο µε την αξία κτήσης τους. Το αποθεµατικό αυτό δηµιουργείται από τα 
κέρδη της κλειόµενης χρήσης, αφού πρώτα αφαιρεθεί το απαιτούµενο ποσό για 
το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού και δεν επιτρέπεται να διανεµηθεί. 
9. Όταν η εταιρεία έχει αποκτήσει δικές της µετοχές είτε η ίδια είτε  
µε πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµα 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 
αντιπροσωπεύουν, γ) σε περίπτωση κτήσης ή µεταβίβασης από επαχθή αιτία, η 
αξία των µετοχών, δ) ο αριθµός και η ονοµαστική αξία του συνολικού αριθµού 
των µετοχών που κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τµήµα του 
κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν. 

συναλλαγής, όπως ενδεικτικά τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που θα 
αγοραστούν , την ανώτατη και κατώτατη τιµή και το συνολικό χρονικό 
διάστηµα κατά το οποίο θα γίνουν οι αγορές. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να 
επαναλαµβάνεται κάθε φορά για κάθε επί µέρους διάστηµα κατά το οποίο η 
εταιρεία εφαρµόζει την απόφαση για αγορά δικών της µετοχών. Στην 
περίπτωση αυτή, η εταιρεία υποχρεούται το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες 
µέρες πριν την έναρξη του επί µέρους χρονικού διαστήµατος συναλλαγών, να 
υποβάλλει στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών δήλωση στην οποία θα 
αναφέρεται η πρόθεση της εταιρείας να προβεί στην απόκτηση δικών της 
µετοχών και τα βασικά στοιχεία της συναλλαγής που ορίζονται στο πρώτο 
εδάφιο και ιδίως θα εξειδικεύεται το επί µέρους χρονικό διάστηµα κατά το 
οποίο η εταιρεία θα πραγµατοποιεί τις αγορές. Η δήλωση αυτή δηµοσιεύεται 
στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Επίσης, το 
αργότερο δύο (2) εργάσιµες ηµέρες πριν την έναρξη του επί µέρους χρονικού 
διαστήµατος συναλλαγών, η εταιρεία υποχρεούται να δηµοσιεύει 
ανακοίνωση µε το ίδιο περιεχόµενο σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες, µία 
πολιτική και µία οικονοµική, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 26 
παράγραφος 2 (α) και (β). Την επόµενη ηµέρα από τη λήξη του επί µέρους 
χρονικού διαστήµατος συναλλαγών, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλλει 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 
δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται ο ακριβής αριθµός µετοχών που 
αποκτήθηκαν, η µέση τιµή κτήσης τους, το σύνολο των ιδίων µετοχών που 
κατέχει η εταιρεία και το ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου που 
αντιπροσωπεύει το παραπάνω σύνολο. Η δήλωση αυτή δηµοσιεύεται στο 
Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η τήρηση των 
παραπάνω υποχρεώσεων δεν απαλλάσσει την εταιρεία από τις υποχρεώσεις 
γνωστοποίησης που απορρέουν από άλλες διατάξεις της κείµενης 
νοµοθεσίας.  
11. Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να συγκεντρώνει 
στοιχεία και να καταρτίζει πλήρη κατάλογο µετόχων από τους οποίους 
προήλθαν οι αποκτηθείσες µετοχές. Ο κατάλογος αυτός ανακοινώνεται στους 
µετόχους στην πρώτη γενική συνέλευση που ακολουθεί την περίοδο των 
αγορών. 
12. Αν οι αποκτηθείσες µετοχές δεν πωληθούν εντός τριετίας από την 
ηµεροµηνία αποκτήσεως των µετοχών, ή δε διανεµηθούν εν όλω ή εν µέρει 
στους απασχολούµενους στην Εταιρεία, ακυρώνονται µε απόφαση της 
Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων, ύστερα από πρόσκληση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της Εταιρείας. Η απόφαση θα περιλαµβάνει τον αριθµό και τα 



στοιχεία των ακυρουµένων µετοχών και τους λόγους ακύρωσής τους. Η 
ακύρωση θα γίνεται µε καταστροφή του σώµατος αυτών και σε περίπτωση 
εναποθέσεως των µετοχών στην Ανώνυµη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων, µε 
την καταστροφή των αποθετηρίων εγγράφων και αντίστοιχων µετοχών, 
αποδιδοµένων προς τούτο από την Ανώνυµη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων 
στην Εταιρεία. Η απόφαση ακυρώσεως γνωστοποιείται στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών και στην αρµόδια ∆ιεύθυνση 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας. Η Εταιρεία δύναται να ζητεί από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παράταση της τριετούς προθεσµίας µέχρι και 2 
έτη, για ειδικούς λόγους τους οποίους εξειδικεύει στην αιτησή της. 
13. Η πώληση των µετοχών διενεργείται µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των 
µελών του. Η απόφαση ορίζει κατώτατη τιµή πωλήσεως, µέγιστο αριθµό 
µετοχών και χρόνο διαθέσεως αυτών στην αγορά. Η απόφαση 
γνωστοποιείται αµελλητί στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου 
Αξιών Αθηνών και δηµοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον πανελλαδικής 
κυκλοφορίας ηµερήσιες εφηµερίδες. 14. Σε περίπτωση που διενεργείται 
αγορά µετοχών κατά τις διατάξεις του παρόντος, τηρούνται οι διατάξεις του 
άρθρου 30 του Ν. 1806/1988.  

Αρθρο 16Α Παροχή πιστώσεων κ.λπ. για απόκτηση ίδιων µετοχών 
1. Η εταιρεία δεν επιτρέπεται, µε ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε 
προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις µε σκοπό την απόκτηση 
των µετοχών της από τρίτους, εκτός εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) Οι ανωτέρω 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 εξασφάλιση των 
απαιτήσεων της. Η φερεγγυότητα του τρίτου ή, σε περίπτωση πολυµερών 
συναλλαγών, κάθε αντισυµβαλλοµένου, πρέπει να ερευνάται µε την προσήκουσα 
επιµέλεια. β) Οι ανωτέρω συναλλαγές αποφασίζονται, πριν πραγµατοποιηθούν, 
από τη γενική συνέλευση σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 29 
και την παράγραφο 2 του άρθρου 31, εκτός εάν το καταστατικό προβλέπει 
υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Το διοικητικό συµβούλιο 
υποβάλλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι 
λόγοι της συναλλαγής, το ενδιαφέρον που αυτή παρουσιάζει για την εταιρεία, οι 
όροι της συναλλαγής, οι κίνδυνοι που αυτή εµπεριέχει για τη ρευστότητα και τη 
φερεγγυότητα της εταιρείας και η τιµή στην οποία ο τρίτος θα αποκτήσει τις 
µετοχές. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β. γ) Η 
συνολική χρηµατοδοτική συνδροµή που παρέχεται σε τρίτους σε καµιά 

  



περίπτωση δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση των ιδίων 
κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζοµένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 
44α. Για τον υπολογισµό του ποσού αυτού συνυπολογίζεται κάθε µείωση των 
ιδίων κεφαλαίων που ενδέχεται να έχει προκύψει µε την απόκτηση, από την 
εταιρεία ή για λογαριασµό της, ιδίων µετοχών σύµφωνα µε το άρθρο 16. Η 
εταιρεία συµπεριλαµβάνει στον ισολογισµό, µεταξύ των στοιχείων του παθητικού, 
ένα αποθεµατικό µη διανεµητέο, ίσο µε το ποσό της συνολικής χρηµατοδοτικής 
συνδροµής. 
2. Η παράγραφος 1 ισχύει και προκειµένου για προκαταβολές, δάνεια ή 
εγγυήσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια της 
παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, για την απόκτηση µετοχών της µητρικής από 
τρίτους, καθώς και από οµόρρυθµες ή ετερόρρυθµες εταιρείες, στις οποίες 
οµόρρυθµο µέλος είναι η ανώνυµη εταιρεία. 
3. Σε περιπτώσεις όπου συµβαλλόµενοι σε συναλλαγή της παραγράφου 1 είναι 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας ή της µητρικής εταιρείας, κατά 
την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή η ίδια η µητρική εταιρεία ή 
πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµα τους, αλλά για λογαριασµό των ανωτέρω 
προσώπων ή της µητρικής εταιρείας, η έκθεση της περίπτωσης β' της 
παραγράφου 1 πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση ορκωτού ελεγκτή-λογιστή από 
την οποία εµφαίνεται ότι η συναλλαγή δεν συγκρούεται µε τα συµφέροντα της 
εταιρείας. Στις περιπτώσεις αυτές δεν εφαρµόζεται το άρθρο 23α.  
4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 δεν εφαρµόζονται στις συναλλαγές που έγιναν στο 
πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών 
ιδρυµάτων, καθώς και στις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν 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 παράγραφο 1 του άρθρου 44α. 
Άρθρο 17 Αποκτήσεις ιδίων µετοχών κ.λπ. µέσω τρίτων 
1. Απαγορεύεται σε ανώνυµη εταιρεία να λαµβάνει δικές της µετοχές, καθώς και 
µετοχές µητρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση δανείων που 
χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει 
για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και άλλων Χρηµατοδοτικών 
Οργανισµών. 
2. (η παρ. 2 καταργήθηκε µε το άρθρο 22 παρ.3 του Ν.3604/2007.) 
2. (3). Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή µετοχών ανώνυµης εταιρείας από 
άλλη ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ετερόρρυθµη κατά 

 Άρθρο 17 ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ 
1. Απαγορεύεται σε ανώνυµη εταιρεία να λαµβάνει δικές της µετοχές, καθώς 
και µετοχές θυγατρικής της εταιρείας, ως ενέχυρο για την εξασφάλιση 
δανείων που χορηγούνται από αυτήν ή άλλων απαιτήσεών της. Η 
απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τις τρέχουσες συναλλαγές Τραπεζών και 
άλλων Χρηµατοδοτικών Οργανισµών.  
2. Θυγατρικές ανώνυµες εταιρείες κατά την έννοια αυτού του Νόµου δεν 
έχουν δικαίωµα να επενδύουν ούτε µέρος του δικού τους µετοχικού 
κεφαλαίου σε µετοχές µητρικής εταιρείας.  



µετοχές εταιρεία, στην οποία η ανώνυµη εταιρεία διαθέτει, άµεσα ή έµµεσα, την 
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή στην οποία µπορεί να ασκήσει, άµεσα ή 
έµµεσα δεσπόζουσα επιρροή, θεωρείται ότι έγιναν από την ίδια την ανώνυµη 
εταιρεία. Το τεκµήριο 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 ή της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης ή της 
ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας. 2α. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3, 
αποκτήσεις µετοχών µητρικής εταιρείας από θυγατρική της είναι επιτρεπτές στις 
περιπτώσεις που επιτρέπεται η απόκτηση ιδίων µετοχών κατά το άρθρο 16. Το 
προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται και στην ενεχύραση µετοχών. 
3. (4). Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 16 εφαρµόζεται και στις 
µετοχές των παραγράφων 2 και 2α του παρόντος άρθρου. 
4. (5). Η παρ. 3 του παρόντος δεν εφαρµόζεται: α) όταν η ανάληψη, η απόκτηση 
ή η κατοχή γίνεται για λογαριασµό προσώπου διάφορου του αναλαµβάνοντος, 
αποκτώντος ή κατέχοντος και εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν είναι ούτε η ανώνυµη 
εταιρεία που αναφέρεται στην παρ. 3, ούτε άλλη εταιρεία στην οποία η ανώνυµη 
εταιρεία διαθέτει άµεσα ή έµµεσα την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή 
στην οποία µπορεί να ασκήσει άµεσα ή έµµεσα δεσπόζουσα επιρροή, β) όταν η 
ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή γίνεται από την άλλη εταιρεία ως κατ' επάγγελµα 
διενεργούσα πράξεις επί τίτλων και υπό την ιδιότητά της αυτή, υπό τον όρο ότι 
είναι µέλος χρηµατιστηρίου αξιών που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος µέλος ή 
ότι έχει λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκειται στην εποπτεία αρχής κράτους µέλους 
που είναι αρµόδια για την εποπτεία των κατ' επάγγελµα διενεργούντων πράξεις 
επί τίτλων, στους οποίους, τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας, 
περιλαµβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύµατα, γ) όταν η κατοχή µετοχών της 
ανώνυµης εταιρείας από την άλλη εταιρεία είναι αποτέλεσµα απόκτησης η οποία 
έλαβε χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο η σχέση των δύο εταιρειών δεν πληρούσε τα 
κριτήρια της παρ. 3. 
6. (Παραλείπεται ως µη ισχύουσα).  

3. Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή µετοχών ανώνυµης εταιρείας από 
άλλη ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης ή ετερόρρυθµη 
κατά µετοχές εταιρεία, στην οποία η ανώνυµη εταιρεία διαθέτει, άµεσα ή 
έµµεσα, την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή στην οποία µπορεί να 
ασκήσει, άµεσα ή έµµεσα δεσπόζουσα επιρροή, θεωρείται ότι έγιναν από την 
ίδια την ανώνυµη εταιρεία. Το τεκµήριο 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 ή της εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης ή της ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας.  
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 16 του παρόντος, όπως ισχύει, εφαρµόζεται 
και για τις µετοχές της προηγούµενης παραγράφου. 
5. Η παρ. 3 του παρόντος δεν εφαρµόζεται: α) όταν η ανάληψη, η απόκτηση 
ή η κατοχή γίνεται για λογαριασµό προσώπου διάφορου του 
αναλαµβάνοντος, αποκτώντος ή κατέχοντος και εφόσον το πρόσωπο αυτό 
δεν είναι ούτε η ανώνυµη εταιρεία που αναφέρεται στην παρ. 3, ούτε άλλη 
εταιρεία στην οποία η ανώνυµη εταιρεία διαθέτει άµεσα ή έµµεσα την 
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου ή στην οποία µπορεί να ασκήσει άµεσα 
ή έµµεσα δεσπόζουσα επιρροή, β) όταν η ανάληψη, απόκτηση ή κατοχή 
γίνεται από την άλλη εταιρεία ως κατ' επάγγελµα διενεργούσα πράξεις επί 
τίτλων και υπό την ιδιότητά της αυτή, υπό τον όρο ότι είναι µέλος 
χρηµατιστηρίου αξιών που βρίσκεται ή λειτουργεί σε κράτος µέλος ή ότι έχει 
λάβει άδεια λειτουργίας ή υπόκειται στην εποπτεία αρχής κράτους µέλους 
που είναι αρµόδια για την εποπτεία των κατ' επάγγελµα διενεργούντων 
πράξεις επί τίτλων, στους οποίους, τηρουµένων των διατάξεων της κείµενης 
νοµοθεσίας, περιλαµβάνονται και τα πιστωτικά ιδρύµατα, γ) όταν η κατοχή 
µετοχών της ανώνυµης εταιρείας από την άλλη εταιρεία είναι αποτέλεσµα 
απόκτησης η οποία έλαβε χώρα σε χρόνο κατά τον οποίο η σχέση των δύο 
εταιρειών δεν πληρούσε τα κριτήρια της παρ. 3.  
6. Τα δικαιώµατα ψήφου, που αντιστοιχούν στις µετοχές της περίπτωσης γ' 
της προηγουµένης παραγράφου, αναστέλλονται και οι µετοχές αυτές 
λαµβάνονται υπόψη για να προσδιορισθεί κατά πόσο πληρούται ο όρος του 
άρθρου 16 παρ. 2 εδαφ. στ' περίπτωση πρώτη του παρόντος.  

Άρθρο 17Α ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ 
Τα άρθρα 16 παρ. 4 εδ. δεύτερο και τρίτο και 17 παρ. 3 έως 6 δεν εφαρµόζονται 
στην περίπτωση που οι µετοχές αποκτήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Εν τούτοις τα δικαιώµατα ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές αυτές 
αναστέλλονται και οι µετοχές αυτές λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να 

 Άρθρο 17Α ΜΕΤΟΧΟΙ-ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΕ 
Τα άρθρα 16 παρ. 4 εδ. δεύτερο και τρίτο και 17 παρ. 3 έως 6 δεν 
εφαρµόζονται στην περίπτωση που οι µετοχές αποκτήθηκαν πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος. Εν τούτοις τα δικαιώµατα ψήφου που 
αντιστοιχούν στις µετοχές αυτές αναστέλλονται και οι µετοχές αυτές 



καθορισθεί αν πληρούται ο όρος του άρθρου 16 παρ. 2 εδαφ. στ' περίπτωση 
πρώτη του παρόντος.  

λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να καθορισθεί αν πληρούται ο όρος του 
άρθρου 16 παρ. 2 εδαφ. στ' περίπτωση πρώτη του παρόντος. 

Αρθρο 17Β Εξαγοράσιµες µετοχές 
1. Το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει την αύξηση κεφαλαίου µε έκδοση 
εξαγορασιµων µετοχών. Οι µετοχές αυτές µπορούν να εκδίδονται και ως 
προνοµιούχες µετοχές µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 3. Η εξαγορά γίνεται µε δήλωση της εταιρείας, σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο καταστατικό και είναι έγκυρη µόνο µε απόδοση της εισφοράς. 
2. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιµων µετοχών, 
καθώς και για τον ενδεχόµενο αποκλεισµό του δικαιώµατος προτίµησης, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13. 
3. Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η εξαγορά 
πρέπει να επιτρέπεται από το καταστατικό 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 µόνο ποσών 
που µπορούν να διανεµηθούν σύµφωνα µε το άρθρο 44α ή του προϊόντος νέας 
έκδοσης µετοχών που πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εξαγορά αυτή, δ) ποσό 
ίσο µε την ονοµαστική αξία όλων των µετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να 
αποτελέσει µέρος αποθεµατικού, το οποίο δεν µπορεί, εκτός από την περίπτωση 
µείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεµηθεί στους µετόχους. Το 
αποθεµατικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την αύξηση του 
καλυφθέντος κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Τα προηγούµενα 
εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρµόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά 
έγινε µε τη χρησιµοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εξαγορά αυτή, 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 µπορούν να διανεµηθούν 
σύµφωνα µε το άρθρο 44α 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 
µετόχους. Το αποθεµατικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την αύξηση 
του καλυφθέντος κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, για την κάλυψη 
των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 ή των εξόδων 
έκδοσης µετοχών ή οµολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους 
κατόχους των µετοχών ή των οµολογιών που πρέπει να εξαγορασθούν, στ) η 
εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 
4. Το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο µήνα της εταιρικής 

  



χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές µετοχών κατά τα οριζόµενα στις 
προηγούµενες παραγράφους, να προσαρµόζει µε απόφαση του το άρθρο του 
καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του 
κεφαλαίου, όπως προέκυψε µετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β. 
Αρθρο 18 Εκπροσώπηση της εταιρείας 
1. Η ανώνυµος εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του 
∆ιοικητικού αυτής Συµβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς. 
2. Ο αριθµός των µελών του διοικητικού συµβουλίου ορίζεται από το καταστατικό 
ή από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό. 
Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία µέλη. Το καταστατικό 
µπορεί να προβλέπει ότι µέλος του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι και 
νοµικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νοµικό πρόσωπο υποχρεούται να 
ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νοµικού προσώπου 
ως µέλους του διοικητικού συµβουλίου. 
3. Το καταστατικόν δύναται να ορίση ότι ωρισµένος µέτοχος ή µέτοχοι δύνανται 
να διορίσωσι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ουχί όµως πέραν του ενός τρίτου 
του προβλεποµένου συνολικού αριθµού αυτών, ορίζον άµα και τας προϋποθέσεις 
ασκήσεως του δικαιώµατος ιδία εξ επόψεψς ποσοστού συµµετοχής εις το 
εταιρικόν κεφάλαιον και δεσµεύσεως των µετοχών. Η άσκησις του δικαιώµατος 
τούτου πρέπει να πραγµατοποιείται προ της εκλογής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
υπό της Γενικής Συνελεύσεως, περιοριζοµένης εν τη περιπτώσει ταύτη εις την 
εκλογήν των υπολοίπων συµβούλων. Οι ασκήσαντες το ανωτέρω δικαίωµα 
γνωστοποιούν τον διορισµόν των συµβούλων των εις την εταιρείαν τρείς (3) 
πλήρεις ηµέρας προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και δεν 
συµµετέχουν εις την εκλογήν του υπολοίπου Συµβουλίου. 
4. Οι ούτως οριζοµένοι σύµβουλοι δύνανται ν' ανακληθώσινοποτεδήποτε από 
τους έχοντας το δικαίωµα του διορισµού των και να αντικαθίστανται δι' άλλων. 
Λόγω σπουδαίου λόγου εγκειµένου εις το πρόσωπον του διορισθέντος, δύναται ο 
Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφέρειας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία, τη 
αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων το 1/10 του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου κατά την επ' αναφορά διαδικασίαν να ανακαλέση τούτον. 
5. Εν περιπτώσει µεταβολής του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
διατηρείται υποχρεωτικώς η υφισταµένη εν τω καταστατικώ αναλογία ιδιαιτέρας 
εν αυτώ εκπροσωπήσεως. 
6. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό 
συµβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα µέλη 

 Άρθρο 18 ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ-∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΜΕΛΟΥΣ 
1. Η ανώνυµος εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό 
του ∆ιοικητικού αυτής Συµβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς.  
2. Το καταστατικόν δύναται να ορίση, ότι και εν ή πλείονα µέλη του 
Συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπώσι την εταιρείαν εν 
γένει ή εις ωρισµένου µόνον είδους πράξεις. 
3. Το καταστατικόν δύναται να ορίση ότι ωρισµένος µέτοχος ή µέτοχοι 
δύνανται να διορίσωσι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ουχί όµως πέραν 
του ενός τρίτου του προβλεποµένου συνολικού αριθµού αυτών, ορίζον άµα 
και τας προϋποθέσεις ασκήσεως του δικαιώµατος ιδία εξ επόψεψς ποσοστού 
συµµετοχής εις το εταιρικόν κεφάλαιον και δεσµεύσεως των µετοχών. Η 
άσκησις του δικαιώµατος τούτου πρέπει να πραγµατοποιείται προ της 
εκλογής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως, 
περιοριζοµένης εν τη περιπτώσει ταύτη εις την εκλογήν των υπολοίπων 
συµβούλων. Οι ασκήσαντες το ανωτέρω δικαίωµα γνωστοποιούν τον 
διορισµόν των συµβούλων των εις την εταιρείαν τρείς (3) πλήρεις ηµέρας προ 
της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και δεν συµµετέχουν εις την 
εκλογήν του υπολοίπου Συµβουλίου.  
4. Οι ούτως οριζοµένοι σύµβουλοι δύνανται ν' ανακληθώσιν οποτεδήποτε 
από τους έχοντας το δικαίωµα του διορισµού των και να αντικαθίστανται δι' 
άλλων. Λόγω σπουδαίου µλόγου εγκειµένου εις το πρόσωπον του 
διορισθέντος, δύναται ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφέρειας εις την 
οποίαν εδρεύει η Εταιρεία, τη αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων το 1/10 του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου κατά την επ' αναφορά διαδικασίαν να 
ανακαλέση τούτον.  
5. Εν περιπτώσει µεταβολής του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου διατηρείται υποχρεωτικώς η υφισταµένη εν τω καταστατικώ 
αναλογία ιδιαιτέρας εν αυτώ εκπροσωπήσεως.  
6. Εαν δεν ευρεθή εις το κατάστηµα της εταιρείας πρόσωπόν τι εκ των 
αναγραφοµένων εν τω άρθρω 145 της Πολιτικής ∆ικονοµίας, παν έγγραφον 
προς αυτήν επιδίδεται νοµίµως, εάν τοιχοκοληθή εις το µνηµονευθέν 



του διοικητικού συµβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαµβάνει κάθε 
κατάλογος. Τυχόν κλάσµατα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις 
περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, ανάλογα µε τις 
προβλέψεις του καταστατικού είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες 
ψήφους είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Το σύστηµα 
της εκλογής αυτής, εάν δεν προβλέπεται από το αρχικό καταστατικό, µπορεί να 
εισαχθεί ή να καταργηθεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται 
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του 
άρθρου 31, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή 
πλειοψηφίας. Το σύστηµα εκλογής της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται, 
εάν το καταστατικό προβλέπει δικαίωµα απευθείας διορισµού µελών του 
διοικητικού συµβουλίου σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 έως 5 του παρόντος 
άρθρου. 
7. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει µέλη 
αυτού σε αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την 
ιδιότητα τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή µε την 
προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω µελών δεν είναι εφικτή από 
αναπληρωµατικά µέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, 
εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από το 
διοικητικό συµβούλιο γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών, εάν είναι 
τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που 
αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του 
άρθρου 7β και ανακοινώνεται από το διοικητικό συµβούλιο στην αµέσως προσεχή 
γενική συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και 
αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 
8. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου 
ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του 
διοικητικού συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να  συνεχίσουν τη διαχείριση 
και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των 
ελλειπόντων µελών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε την 
προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν 
πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη 
αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 
9. Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, 
ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής 
συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου. 

κατάστηµα κατά τας διατάξεις του άρθρου 143 της Πολιτικής ∆ικονοµίας.  

Άρθρο 19 Θητεία µελών διοικητικού συµβουλίου  Αρθρο 19 ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ-
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 



1. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ουδέποτε δύναται να 
υπερβαίνη τα εξ (6) έτη. Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συµβουλίου 
παρατείνεται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει 
η αµέσως επόµενη τακτική γενική συνέλευση. 
2. Οι σύµβουλοι, µέτοχοι ή µη µέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι  
και ελεύθερα ανακλητοί.  

1. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ουδέποτε δύναται να 
υπερβαίνη τα εξ (6) έτη. 
2. Οι σύµβουλοι, µέτοχοι ή µη µέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιµοι και 
ελεύθερα ανακλητοί.  

Αρθρο 20 Σύγκληση του διοικητικού συµβουλίου 
1. Το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε 
φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 
2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό και άλλος τόπος, στην 
ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο µπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό 
συµβούλιο. 
3. Το διοικητικό συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο 
τόπο, είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 
πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 
3α. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον 
αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή συµφωνούν όλα τα µέλη του. Στην 
περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου 
περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη 
συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ορίζονται 
ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της 
συνεδρίασης. 
4. Το διοικητικό συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, 
µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες 
ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά 
η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
όλα τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη 
αποφάσεων. 
5. Τη σύγκληση του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα 
µέλη του µε αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι 
οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συµβούλιο, προκειµένου αυτό 
να συνέλθει εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. 
Στην αίτηση πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, µε σαφήνεια και τα 
θέµατα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συµβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το 
διοικητικό συµβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω 

 Αρθρο 20 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ∆Σ 
1. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον δέον να συνέρχηται τουλάχιστον άπαξ κατά 
ηµερολογιακόν µήνα εν τη έδρα της εταιρείας. 
2. Εξαιρετικώς επιτρέπεται, όπως ορίζηται εν τω καταστατικώ και άλλος 
τόπος εν ω να δύναται να συνεδριάζη εγκύρως το Συµβούλιον, κείµενος είτε 
εν τη ηµεδαπή, είτε µετά ειδικήν άδειαν του Υπουργού του Εµπορίου και εν 
τη αλλοδαπή. Εν τη πράξει ταύτη του Υπουργού δύνανται να καθορίζωνται 
και όροι, υφ' ους χορηγείται η άδεια της συνεδριάσεως εν τη αλλοδαπή, ων 
µη τηρουµένων αι κατά τοιαύτας συνεδριάσεις ληφθείσαι αποφάσεις 
δύνανται να κηρυχθώσιν άκυροι απέναντι της εταιρείας. 
3. Το διοικητικό συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο 
τόπο, είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει 
στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 
4. Το διοικητικό συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό του, µε πρόσκληση 
που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν 
από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται 
µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη 
αποφάσεων επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα 
τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη 
αποφάσεων. 
5. Τη σύγκληση του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ 
των µελών του, µε αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού, ο οποίος 
υποχρεούται να συγκαλέσει το διοικητικό συµβούλιο µέσα σε προθεσµία 
δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση άρνησης του 
προέδρου να συγκαλέσει το διοικητικό συµβούλιο, µέσα στην παραπάνω 
προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που 
ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συµβούλιο µέσα σε 
προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του δεκαηµέρου, γνωστοποιώντας 
τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Στην 
κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου να 



προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν 
αυτά το διοικητικό συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη 
της ανωτέρω προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική 
πρόσκληση στα λοιπά µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 
5α. Το καταστατικό εταιρειών των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες σε 
χρηµατιστήριο µπορεί να ορίσει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες προθεσµίες 
πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου καταχωρούνται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό 
σύστηµα. Υστερα από αίτηση µέλους του διοικητικού συµβουλίου, ο πρόεδρος 
υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. 
Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή 
αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση µελών του διοικητικού συµβουλίου. 
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου, για τα οποία 
υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εµπορίου 
µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού 
συµβουλίου.  
8. Τα πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή 
άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των 
πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη 
επικύρωση τους. 

αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το 
διοικητικό συµβούλιο.  
6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίυ καταχωρούνται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και κατά το 
µηχανογραφικό σύστηµα. Υστερα από αίτηση µέλους του διοικητικού 
συµβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή 
περίληψη της γνώµης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος 
των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση µελών του 
διοικητικού συµβουλίου.  
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου, για τα 
οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο µητρώο ανωνύµων 
εταιρειών, σύµφωνα µε το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο 
Υπουργείο Εµπορίου µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη 
συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου.  

Αρθρο 21 Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συµβούλιο 
1. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, 
όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται εν αυτώ το ήµισυ πλέον ενός των 
συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων δύναται να είναι 
ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθµού απαρτίας παραλείπεται τυχόν 
προκύπτον κλάσµα. 
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόµος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του 
διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν 
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, εκτός εάν το 
καταστατικό ορίζει διαφορετικά. 
3. Εκαστος σύµβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύη εγκύρως µόνον έναν έτερον 
σύµβουλον. 
4. Η αντιπροσώπευσις εν τω συµβουλίω δεν δύναται ν' ανατεθή εις πρόσωπα µη 
ανήκοντα εις το Συµβούλιον. 

 Αρθρο 21 ΕΚΛΟΓΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ-
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 
1. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει 
εγκύρως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται εν αυτώ το ήµισυ πλέον 
ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων 
δύναται να η ελάσσων των τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθµού απαρτίας 
παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα.  
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόµος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις 
του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου. 
3. Εκαστος σύµβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύη εγκύρως µόνον έναν 
έτερον σύµβουλον.  
4. Η αντιπροσώπευσις εν τω συµβουλίω δεν δύναται ν' ανατεθή εις πρόσωπα 
µη ανήκοντα εις το Συµβούλιον.  



5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του διοικητικού 
συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 
Αρθρο 22 Αρµοδιότητες του διοικητικού συµβουλίου 
1. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον είναι αρµόδιον να αποφασίζη πάσαν πράξιν 
αφορώσαν εις την διοίκησιν της εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας 
αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας. Πράξεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 
δεσµεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός  αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος 
γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την γνωρίζει. ∆εν 
συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το 
καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 
2. Περιορισµοί της εξουσίας του διοικητικού συµβουλίου από το καταστατικό ή 
από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόµα 
και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. 
3. Επιτρέπεται το καταστατικό να ορίζει θέµατα για τα οποία το διοικητικό 
συµβούλιο µπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε 
ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη. Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο 
διοικητικό συµβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της 
εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µη µέλη του ή, εάν ο νόµος δεν το 
απαγορεύει και σε µέλη του διοικητικού συµβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, 
εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις 
του διοικητικού συµβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών 
που τους ανατέθηκαν ή µέρους τούτων σε άλλα µέλη ή τρίτους. Κατά την ίδρυση 
της εταιρείας ο διορισµός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλµένου 
συµβούλου ή προσώπων µε άλλη ιδιότητα και αρµοδιότητες για το πρώτο 
διοικητικό συµβούλιο µπορεί να γίνει και µε το καταστατικό. Το διοικητικό 
συµβούλιο µπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε διαφορετική κατανοµή των 
ανωτέρω ιδιοτήτων µεταξύ των µελών του. 

 Αρθρο 22 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ∆Σ-∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ-
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ 
1. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον είναι αρµόδιον να αποφασίζη πάσαν πράξιν 
αφορώσαν εις την διοίκησιν της εταιρείας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας 
αυτής και εις την εν γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρείας. Πράξεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 
δεσµεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο 
τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή ώφειλε να την 
γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεων 
δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις 
του.  
2. Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το 
καταστατικό ή από απόφαση του Γενικής Συνέλευσης, δεν αντιτάσσονται 
στους καλόπιστους τρίτους, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας.  
3. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει θέµατα για τα οποία η εξουσία του 
διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ασκείται ολικά ή µερικά από ένα ή 
περισσότερα µέλη του, διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που 
κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσµεύουν την εταιρεία, καθώς και 
οι αρµοδιότητές τους ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο.  

Αρθρο 22Α Ευθύνη µελών του διοικητικού συµβουλίου 
1. Παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας κατά 
την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσµα. Ευθύνεται ιδία 
εάν ο ισολογισµός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις αποκρυπτούσας την 
πραγµατικήν κατάστασιν της εταιρείας 
2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, εάν το µέλος του διοικητικού συµβουλίου 
αποδείξει ότι κατέβαλε την επιµέλεια του συνετού επιχειρηµατία. Η επιµέλεια 
αυτή κρίνεται µε βάση και την ιδιότητα του κάθε µέλους και τα καθήκοντα που 

 Αρθρο 22Α ΕΥΘΥΝΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ∆Σ-
∆ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
1. Παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας 
κατά την διοίκησιν των εταιρικών υποθέσεων διά παν αυτού πταίσµα. 
Ευθύνεται ιδία εάν ο ισολογισµός περιέχη παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις 
αποκρυπτούσας την πραγµατικήν κατάστασιν της εταιρείας. 
2. Η ευθύνη αύτη δεν υφίσταται εάν αποδείξη ότι κατέβαλε την επιµέλειαν 
του συνετού οικογενειάρχου. Τούτο δεν ισχύει διά τον ∆ιευθύνοντα 



του έχουν ανατεθεί Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειµένου για πράξεις ή 
παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννοµη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που 
αφορούν εύλογη επιχειρηµατική απόφαση η οποία ελήφθη µε καλή πίστη, µε 
βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού 
συµφέροντος. 
3. Παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν τήρησιν των 
απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ γνωστά λόγω της 
ιδιότητος αυτού ως συµβούλου. 3α. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κάθε 
τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από αυτό αρµοδιότητες του 
απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συµφέροντα που αντιβαίνουν στα συµφέροντα 
της εταιρείας.3β. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο 
στο οποίο έχουν ανατεθεί αρµοδιότητες του οφείλουν να αποκαλύπτουν έγκαιρα 
στα υπόλοιπα µέλη του διοικητικού συµβουλίου τα ίδια συµφέροντα τους, που 
ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας οι οποίες εµπίπτουν στα 
καθήκοντα τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συµφερόντων µε αυτά 
της εταιρείας ή συνδεδεµένων µε αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια της 
παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του παρόντος νόµου, που ανακύπτει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. 
4. Η εταιρεία µπορεί, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, να παραιτηθεί 
των αξιώσεων της προς αποζηµίωση ή να συµβιβασθεί για αυτές µετά πάροδο δύο 
(2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και µόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική 
συνέλευση και δεν αντιτίθεται µειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα πέµπτο (1/5) 
του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση κεφαλαίου.  
5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως της 
πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζηµίας εκ δόλου εις δεκαετή.  
6. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν 
είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου και που ασκούν εξουσίες σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 22. 

Σύµβουλον της εταιρείας, υπόχρεον εις πάσαν επιµέλειαν. Ωσαύτως η ευθύνη 
αύτη δεν υφίσταται επί πράξεων ή παραλείψεων στηριζοµένων επί συννόµου 
αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως. 
3. Παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται εις αυστηράν 
τήρησιν των απορρήτων της επιχειρήσεως τα οποία κατέστησαν αυτώ 
γνωστά λόγω της ιδιότητος αυτού ως συµβούλου.  
4. Η εταιρεία δύναται να παραιτηθή των προς αποζηµίωσιν αξιώσεών της ή 
να συµβιβασθή µετά πάροδον διετίας από της γενέσεως της αξιώσεως και 
µόνον εφ' όσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευσις και δεν αντιτίθεται 
µειοψηφία εκπροσωπούσα το 1/4 του εν τη συνελεύσει εκπροσωπουµένου 
εταιρικού κεφαλαίου.  
5. Αι ως άνω αξιώσεις υπόκεινται εις τριετή παραγραφήν από της τελέσεως 
της πράξεως, εφ' όσον δε πρόκειται περί ζηµίας εκ δόλου εις δεκαετή.  

Αρθρο 22Β Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου 
1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των µελών του διοικητικού συµβουλίου που 
απορρέουν από τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, 
εάν το αποφασίσει η γενική συνέλευση, µε απόφαση που λαµβάνεται σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31, ή το 
ζητήσουν από το διοικητικό συµβούλιο ή τους εκκαθαριστές µέτοχοι που 
εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Το καταστατικό µπορεί να µειώσει το ποσοστό αυτό. Η αίτηση της µειοψηφίας 

 Αρθρο 22Β ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕ 
1. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των µελών του διοικητικού συµβουλίου εκ 
της διοικήσεως των εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν 
αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση µε απόλυτη πλειοψηφία ή ζητήσουν 
τούτο από το διοικητικό συµβούλιο µέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο 
(1/3) του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Η αίτηση της µειοψηφίας 
λαµβάνεται υπόψη µόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν µέτοχοι τρείς 
(3) τουλάχιστον µήνες προ της αιτήσεως. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν 
απαιτούνται στην περίπτωση που η ζηµία οφείλεται σε δόλο των µελών του 



λαµβάνεται υπ' όψιν µόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έγιναν µέτοχοι τρεις (3) 
τουλάχιστον µήνες πριν από την αίτηση. Οι προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
δεν απαιτούνται στην περίπτωση που η ζηµία οφείλεται σε δόλο των µελών του 
διοικητικού συµβουλίου. 
2. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) µηνών από της ηµέρας της γενικής 
συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως. 
3. Προς διεξαγωγήν της δίκης η γενική συνέλευσις δύναται να διορίση ειδικούς 
εκπροσώπους. Εάν η ενάσκησις της αξιώσεως ζητήται από την µειοψηφίαν, ή εν 
περιπτώσει καθ' ην η υπό της προηγουµένης παραγράφου καθοριζοµένη 
προθεσµία ήθελε παρέλθει άπρακτος, δύναται ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών της 
περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η εταιρεία, αιτήσει της µειοψηφίας, 
υποβαλλοµένη εντός µηνός από της λήξεως της εν τη προηγουµένη παραγράφω 
προθεσµίας, κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 της Πολιτικής ∆ικονοµίας να 
διορίση ειδικούς εκπροσώπους της εταιρείας προς διεξαγωγήν του δικαστικού 
αγώνος. Η δαπάνη της δίκης για το διορισµό των ειδικών εκπροσώπων και για την 
επιδίωξη των αξιώσεων της εταιρείας βαρύνει την τελευταία. 
4. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που δεν 
είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου και ασκούν εξουσίες σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 του άρθρου 22. 

διοικητικού συµβουλίου. 
2. Η αγωγή δέον να εγερθή εντός εξ (6) µηνών από της ηµέρας της γενικής 
συνελεύσεως ή της υποβολής της αιτήσεως. 
3. Προς διεξαγωγήν της δίκης η γενική συνέλευσις δύναται να διορίση 
ειδικούς εκπροσώπους. Εάν η ενάσκησις της αξιώσεως ζητήται από την 
µειοψηφίαν, ή εν περιπτώσει καθ' ην η υπό της προηγουµένης παραγράφου 
καθοριζοµένη προθεσµία ήθελε παρέλθει άπρακτος, δύναται ο Πρόεδρος των 
Πρωτοδικών της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η εταιρεία, αιτήσει της 
µειοψηφίας, υποβαλλοµένη εντός µηνός από της λήξεως της εν τη 
προηγουµένη παραγράφω προθεσµίας, κατά την διαδικασίαν του άρθρου 
634 της Πολιτικής ∆ικονοµίας να διορίση ειδικούς εκπροσώπους της 
εταιρείας προς διεξαγωγήν του δικαστικού αγώνος.  

Αρθρο 23 Απαγόρευση ανταγωνισµού 
1. Απαγορεύεται στους Συµβούλους που συµµετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο στη 
διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς 
άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, 
πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία 
και να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους 
σκοπούς. 
2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία δικαιούται εις 
αποζηµίωσιν, δυναµένη αντί ταύτης να απαιτήση, προκειµένου µεν περί πράξεων 
γενοµένων δι' ίδιον του Συµβουλίου ή του ∆ιευθυντού λογαριασµόν, όπως 
θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια λογαριασµόν της εταιρείας, 
προκειµένου δε περί πράξεων γενοµένων υπό του Συµβούλου ή του ∆ιευθυντού 
δια λογαριασµόν τρίτων, όπως δοθή εις την εταιρείαν η εκ της µεσολαβήσεως 
αµοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η επί της αµοιβής ταύτης απαίτησις. 
3. Αι κατά το προηγούµενον εδάφιον απαιτήσεις της εταιρείας κατά Συµβούλων ή 
∆ιευθυντών αυτής παραγράφονται µετά εν έτος αφ' ης ανεκοινώθησαν εις 
συνεδρίασιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπό µέλους αυτού ή εκοινοποιήθησαν 
προς την εταιρείαν υπό µετόχου. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη µετά 

 Αρθρο 23 ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΜΕΛΩΝ-ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΕ 
1. Απαγορεύεται εις µετέχοντας οπωσδήποτε της διευθύνσεως της εταιρείας 
Συµβούλους ως και εις τους διευθυντάς αυτής να ενεργώσι κατ' επάγγελµα 
άνευ αδείας της γενικής συνελεύσεως δι' ίδιον λογαριασµόν ή διά 
λογαριασµόν τρίτων πράξεις υπαγοµένας εις τινα εκ των επιδιωκοµένων υπό 
της εταιρείας σκοπών και να µετέχωσιν ως οµόρρυθµοι εταίροι εταιρειών, 
επιδιωκουσών τοιούτους σκοπούς. 
2. Εν περιπτώσει παραβάσεως της ανωτέρω διατάξεως, η εταιρεία 
δικαιούται εις αποζηµίωσιν, δυναµένη αντί ταύτης να απαιτήση, προκειµένου 
µεν περί πράξεων γενοµένων δι' ίδιον του Συµβούλου ή του ∆ιευθυντού 
λογαριασµόν, όπως θεωρηθώσιν αι πράξεις αύται ως ενεργηθείσαι δια 
λογαριασµόν της εταιρείας, προκειµένου δε περί πράξεων γενοµένων υπό 
του Συµβούλου ή του ∆ιευθυντού δια λογαριασµόν τρίτων, όπως δοθή εις την 
εταιρείαν η εκ της µεσολαβήσεως αµοιβή ή εκχωρηθή προς αυτήν η επί της 
αµοιβής ταύτης απαίτησις. 
3. Αι κατά το προηγούµενον εδάφιον απαιτήσεις της εταιρείας κατά 
Συµβούλων ή ∆ιευθυντών αυτής παραγράφονται µετά εν έτος αφ' ης 
ανεκοινώθησαν εις συνεδρίασιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπό µέλους 



την ενέργειαν της απηγορευµένης πράξεως. αυτού ή εκοινοποιήθησαν προς την εταιρείαν υπό µετόχου. Η παραγραφή 
επέρχεται πάντως πέντε έτη µετά την ενέργειαν της απηγορευµένης 
πράξεως.  

Άρθρο 23 Α Συµβάσεις της εταιρείας µε µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου 
1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές 
πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων µε πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική 
σχέση µε αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του παρόντος νόµου, δάνεια της 
εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου 
απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούµενου 
εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά µε 
οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς 
τρίτους. β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των 
προσώπων της παραγράφου 5 επιτρέπεται µόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η 
ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συµφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωµα αναγωγής 
κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, 
γγ) προβλέπεται ότι οι λαµβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα 
ικανοποιούνται µόνο µετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των 
πιστωτών µε απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε 
δηµοσιότητα, σύµφωνα µε την επόµενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί 
προηγουµένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όµως δεν παρέχεται, εάν 
στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα 
δέκατο (1/10) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου ή το 
ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες µε µετοχές εισηγµένες σε 
χρηµατιστήριο. Το διοικητικό συµβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση 
για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. γ) Η 
απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε την προηγούµενη 
υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της 
ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του 
διοικητικού συµβουλίου, υπόκειται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της 
εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει µόνο από τη δηµοσιότητα αυτή.  
2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συµβάσεων της 
εταιρείας µε τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής 
συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειµένου για πράξεις που δεν 
εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας µε τρίτους.  
3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούµενη παράγραφο 2 δεν 
παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες 
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση µετοχικού 

 Αρθρο 23Α ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΕ ΜΕ ΜΕΛΗ ∆Σ ΚΑΙ 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 
1. ∆άνεια της εταιρείας προς ιδρυτάς, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
Γενικούς ∆ιευθυντάς ή ∆ιευθυντάς αυτής, συγγενείς αυτών µέχρι και του 
τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή αγχιστείας συµπεριλαµβανοµένων, ή συζύγους 
των ανωτέρω ως και παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε 
τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται 
απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης, δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς 
και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς µε οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή 
εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς µετοχών της 
εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.  
2. Οιαιδήποτε άλλαι συµβάσεις της εταιρείας µετά των άνω προσώπων είναι 
άκυροι άνευ προηγουµένης ειδικής εγκρίσεως αυτών υπό της γενικής 
συνελεύσεως των µετόχων . Η έγκρισις δεν παρέχεται αν εις την απόφασιν 
αντετάχθησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 1/3 του εν τη 
συνελεύσει εκπροσωπουµένου µετοχικού κεφαλαίου. Η απαγόρευσις αύτη 
δεν ισχύει προκειµένου περί συµβάσεως µη εξερχοµένης των ορίων της 
τρεχούσης συναλλαγής της εταιρείας µετά των πελατών της.  
3. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 ισχύει και προκειµένου για δάνεια ή 
πιστώσεις που χορηγούνται από θυγατρικές εταιρείες κατά την έννοια του 
άρθρου 42ε παρ. 5, καθώς επίσης και από οµόρρυθµες εταιρείες, στις οποίες 
οµόρρυθµο µέλος είναι η ανώνυµη εταιρεία. 
4. Η παράβασις των διατάξεων του παρόντος άρθρου επάγεται τας ποινάς 
του άρθρου 58α".  



κεφαλαίου. 
4. Η άδεια της παραγράφου 2 µπορεί να παρασχεθεί και µετά τη σύναψη της 
σύµβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση 
µετοχικού κεφαλαίου. 
5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και 
τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του τρίτου 
βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν 
συντρέχει µια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε. Το 
καταστατικό µπορεί να επεκτείνει την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και σε 
άλλα πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της 
εταιρείας. 
6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συµβάσεις που 
συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 µε νοµικά πρόσωπα ελεγχόµενα από 
την εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή µε οµόρρυθµες 
ή ετερόρρυθµες εταιρείες, στις οποίες οµόρρυθµο µέλος είναι η εταιρεία, καθώς 
και στις συµβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα 
αυτά. 
7. Συµβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται µεταξύ του µοναδικού µετόχου 
και της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί καταχωρίζονται στα πρακτικά της 
γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συµβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί 
ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στις 
τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας. 
Αρθρο 24 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕ 
1. Πάσα επί των κερδών χορηγουµένη εις µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
αµοιβή, δέον να λαµβάνηται εκ του αποµένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών 
µετά αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεµατικόν και του απαιτουµένου 
ποσού προς διανοµήν του πρώτου µερίσµατος υπέρ των µετόχων, ίσου 
τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. 
2. Πάσα ετέρα, µη καθοριζοµένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, 
χορηγουµένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύµβουλον αµοιβή ή αποζηµίωσις 
θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, µόνον, εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως 
της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να µειωθή υπό του ∆ικαστηρίου 
εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης 
αποφάσεως µέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου. 

 Αρθρο 24 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕ 
1. Πάσα επί των κερδών χορηγουµένη εις µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
αµοιβή, δέον να λαµβάνηται εκ του αποµένοντος υπολοίπου των καθαρών 
κερδών µετά αφαίρεσιν των κρατήσεων δια τακτικόν αποθεµατικόν και του 
απαιτουµένου ποσού προς διανοµήν του πρώτου µερίσµατος υπέρ των 
µετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 6% επί του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου.  
2. Πάσα ετέρα, µη καθοριζοµένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, 
χορηγουµένη δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύµβουλον αµοιβή ή αποζηµίωσις 
θεωρείται βαρύνουσα την εταιρείαν, µόνον, εάν εγκριθή δι' ειδικής 
αποφάσεως της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να µειωθή υπό 
του ∆ικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν 



3. Η διάταξις της προηγουµένης παραγράφου δεν εφαρµόζεται προκειµένου περί 
αµοιβών οφειλοµένων εις µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών 
παρεχοµένας εις την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως µισθώσεως εργασίας 
ή εντολής.  

κατά της ληφθείσης αποφάσεως µέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/10 του 
εταιρικού κεφαλαίου.  
3. Η διάταξις της προηγουµένης παραγράφου δεν εφαρµόζεται προκειµένου 
περί αµοιβών οφειλοµένων εις µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δι' 
υπηρεσίας αυτών παρεχοµένας εις την εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής 
σχέσεως µισθώσεως εργασίας ή εντολής".  

Άρθρο 25 Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση 
Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην 
περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της 
έδρας, τουλάχιστον µια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ 
µηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. Επί εταιρειών των οποίων οι µετοχές είναι 
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, που εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση 
µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα του 
χρηµατιστηρίου. Επί εταιρειών των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες σε 
χρηµατιστήριο ή δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς, είτε στο 
πλαίσιο κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάµενων 
µετοχών, το καταστατικό µπορεί να επιτρέπει στη γενική συνέλευση να 
συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείµενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Τούτο είναι 
επιτρεπτό και χωρίς σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του 
µετοχικού κεφαλαίου µε δικαίωµα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην 
πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. 

 Αρθρο 25 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται υποχρεωτικώς εν τη έδρα της εταιρείας 
τουλάχιστον άπαξ καθ' εταιρικήν χρήσιν και εντός εξ (6) το πολύ µηνών από 
της λήξεως της χρήσεως ταύτης. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η 
γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο κείµενο στην ηµεδαπή, µετά από ειδική 
άδεια του Υπουργού Εµπορίου, στην οποία καθορίζονται και οι όροι υπό τους 
οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη 
συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το 
σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς µέτοχος δεν αντιλέγει στην 
πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.  

Αρθρο 26 Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης 
1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των 
εξοµοιουµένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι τουλάχιστον ηµέρας, προ της 
οριζοµένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζοµένων και των εξαιρετέων 
ηµερών. Η ηµέρα της δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής συνελεύσεως 
και η ηµέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. 
2. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε 
ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα 
συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα 
µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους 
αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχοµένως, και εξ αποστάσεως. Η 
πρόσκληση δηµοσιεύεται ως εξής: α). στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.∆/τος Περί ∆ελτίου Ανωνύµων 

 Αρθρο 26 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
1. Η Γενική Συνέλευσις, εξαιρέσει των επαναληπτικών Συνελεύσεων και των 
εξοµοιουµένων ταύταις, δέον να καλήται είκοσι τουλάχιστον ηµέρας, προ της 
οριζοµένης δια την συνεδρίασιν αυτής, υπολογιζοµένων και των εξαιρετέων 
ηµερών. Η ηµέρα της δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως της γενικής 
συνελεύσεως και η ηµέρα της συνεδριάσεως αυτής δεν υπολογίζονται. 
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσης, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον 
το οίκηµα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εµφανή θέση του 
καταστήµατος της εταιρείας και δηµοσιεύεται ως εξής: α. στο τεύχος 
Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης της 
Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 
1930 Π.∆/τος "Περί ∆ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών". β. σε µιά ηµερήσια 
πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, 



Εταιρειών β). σε µιά ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα 
και, κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' 
ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του 
Ν.∆.3757/1957, όπως ισχύει, και γ). Σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα από 
εκείνες που: (αα) εκδίδονται έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα και επί τρία (3) χρόνια 
συνεχώς ως καθαρά οικονοµικές εφηµερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 
πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ηµέρα καθ' όλη την τριετία και (γγ) πληρούν 
τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εµπορίου 
και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, προκειµένου για το χαρακτηρισµό 
εφηµερίδας ως οικονοµικής. Για τις οικονοµικές εφηµερίδες, οι οποίες θα έχουν 
τη δυνατότητα να δηµοσιεύουν προσκλήσεις, θα αποφασίζει ανά εξάµηνο ο 
Υπουργός Εµπορίου, µε βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδροµή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), 
(ββ) και (γγ) προϋποθέσεων δ) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των 
Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων Εταιρειών δηµοσιεύεται και σε µία από τις ηµερήσιες 
αθλητικές εφηµερίδες που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του α' εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 
1 του ν. 1044/1980 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 1797/1988. Για τις 
αθλητικές εφηµερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δηµοσιεύουν 
προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε., θα αποφασίζει κάθε έξι (6) µήνες ο 
Υπουργός Ανάπτυξης, µε βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής 
Ενηµέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδροµή των πιο πάνω προϋποθέσεων ε) σε 
µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας 
κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της 
εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφηµερίδα που να έχει την έδρα της 
στην περιοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή 
εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα που έχει την έδρα της στην 
πρωτεύουσα του νοµού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της.Εξαιρετικά, αν η 
εταιρεία εδρεύει σε δήµο ή κοινότητα του Νοµού Αττικής ή του Νοµού 
Θεσσαλονίκης, εκτός του ∆ήµου Αθηναίων ή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, η 
πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 
τοπική ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που 
έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εφηµερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον 
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας 
εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός 
του ∆ήµου Αθηναίων και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης δηµοσιεύουν κατά τα εδάφια 

που επιλέγεται από τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν.∆.3757/1957, όπως 
ισχύει, και "γ. Σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που: (αα) 
εκδίδονται έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως 
καθαρά οικονοµικές εφηµερίδες, (ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε 
χιλιάδων (5.000) φύλλων την ηµέρα καθ' όλη την τριετία και (γγ) πληρούν τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εµπορίου 
και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, προκειµένου για το 
χαρακτηρισµό εφηµερίδας ως οικονοµικής. Για τις οικονοµικές εφηµερίδες, 
οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δηµοσιεύουν προσκλήσεις, θα 
αποφασίζει ανά εξάµηνο ο Υπουργός Εµπορίου, µε βάση έγγραφο του 
Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, που θα βεβαιώνει τη 
συνδροµή, των κατά τα πιο πάνω εδάφια (αα), (ββ) και (γγ) προϋποθέσεων 
δ) Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως των Ποδοσφαιρικών Ανωνύµων 
Εταιρειών δηµοσιεύεται και σε µία από τις ηµερήσιες αθλητικές εφηµερίδες 
που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του α' εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 3 
του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 
1044/1980 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 1797/1988. Για τις 
αθλητικές εφηµερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δηµοσιεύουν 
προσκλήσεις Γενικών Συνελεύσεων των Α.Ε., θα αποφασίζει κάθε έξι (6) 
µήνες ο Υπουργός Ανάπτυξης, µε βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και 
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, που θα βεβαιώνει τη συνδροµή των πιο πάνω 
προϋποθέσεων ε) σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα, 
από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν 
εκδίδεται εφηµερίδα στην περιοχή αυτή σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 
τουλάχιστον εφηµερίδα από τις εκδιδόµενες στην πρωτεύουσα του νοµού 
στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε 
δήµο ή κοινότητα του Νοµού Αττικής, εκτός του ∆ήµου Αθηναίων, η 
πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 
τουλάχιστον εφηµερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε 
περίπτωση που δεν εκδίδεται εφηµερίδα στην περιοχή αυτή σε ίδια ηµερήσια 
ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα από τις εκδιδόµενες στην έδρα της 
νοµαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. Οι ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες 
τουλάχιστον εφηµερίδες πρέπει να εµπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του 
ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν. 4286/1963, αντίστοιχα, όπως αυτοί 
ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδοµαδιαίες για 
τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.  
3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην 
περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 



α΄, δ΄ του άρθρου αυτού. 
2α. Εξαιρουµένων των εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, το 
καταστατικό µπορεί να προβλέπει: α) ότι η δηµοσίευση της πρόσκλησης της 
παραγράφου 2 µπορεί να περιορίζεται σε µια ηµερήσια πολιτική ή οικονοµική 
εφηµερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νοµού της έδρας της εταιρείας ή β) 
ότι η δηµοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο µπορεί να 
αντικατασταθεί µε σχετική κοινοποίηση µε δικαστικό επιµελητή ή µε συστηµένη 
επιστολή ή µε παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές, 
στο σύνολο τους, και οι µέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη 
διεύθυνση τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται µε συστηµένη 
επιστολή, η αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγµένα, να προηγείται πέντε (5) 
τουλάχιστον ηµέρες της προβλεπόµενης από το νόµο ελάχιστης προθεσµίας 
δηµοσίευσης της πρόσκλησης. Το καταστατικό των ιδίων εταιρειών µπορεί ακόµη 
να προβλέπει ότι, για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου (E-mail) προς εκείνους τους µετόχους που έχουν γνωστοποιήσει 
εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που διαθέτουν. 
Στην περίπτωση αυτή µπορεί να προβλέπεται στο καταστατικό και ο τρόπος 
επιβεβαίωσης της αποστολής ή και της λήψης της πρόσκλησης µε ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο. 
3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση 
κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που 
εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν 
αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.  

µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς 
από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη λήψη 
αποφάσεων.  

Αρθρο 26Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
1. Αι Ελληνικαί Ανώνυµοι Εταιρείαι υποχρεούνται όπως υποβάλλωσιν εις το 
Υπουργείον του Εµπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρας προ πάσης 
Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων αυτών κεκυρωµένον αντίγραφον της 
ηµερησίας αυτής διατάξεως µετ' επεξηγηµατικής εκθέσεως των εν αυτή 
αναγραφοµένων θεµάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφηµερίδων εν αις 
εδηµοσιεύθη αύτη. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων 
ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων ηµερών. 
2. Αι αυταί ανώνυµοι εταιρείαι υποχρεούνται όπως µετά πάσαν Γενικήν 
Συνέλευσιν των µετόχων αυτών υποβάλλωσιν εις το Υπουργείον του Εµπορίου 
εντός είκοσι (20) ηµερών κεκυρωµένον αντίγραφον των πρακτικών αυτής. 
3. Εις τας διατάξεις του παρόντος υπάγονται και αι κατά την διάρκειαν της 
εκκαθαρίσεως ανωνύµου εταιρείας συγκαλούµεναι Γενικαί Συνελεύσεις των 
µετόχων αυτής.  

 Αρθρο 26Α ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
1. Αι Ελληνικαί Ανώνυµοι Εταιρείαι υποχρεούνται όπως υποβάλλωσιν εις το 
Υπουργείον του Εµπορίου είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρας προ 
πάσης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων αυτών κεκυρωµένον αντίγραφον 
της ηµερησίας αυτής διατάξεως µετ' επεξηγηµατικής εκθέσεως των εν αυτή 
αναγραφοµένων θεµάτων και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφηµερίδων 
εν αις εδηµοσιεύθη αύτη. Η πρόσκλησις επαναληπτικών Γενικών 
Συνελεύσεων ανακοινούται ως ανωτέρω προ δέκα τουλάχιστον πλήρων 
ηµερών.  
2. Αι αυταί ανώνυµοι εταιρείαι υποχρεούνται όπως µετά πάσαν Γενικήν 
Συνέλευσιν των µετόχων αυτών υποβάλλωσιν εις το Υπουργείον του 
Εµπορίου εντός είκοσι (20) ηµερών κεκυρωµένον αντίγραφον των 
πρακτικών αυτής.  
3. Εις τας διατάξεις του παρόντος υπάγονται και αι κατά την διάρκειαν της 



εκκαθαρίσεως ανωνύµου εταιρείας συγκαλούµεναι Γενικαί Συνελεύσεις των 
µετόχων αυτής.  

Αρθρο 27 ∆ικαιώµατα µετόχων πριν από τη γενική συνέλευση 
1. ∆έκα ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε µέτοχος  
µπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, καθώς 
και οι σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 
2. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να 
τοιχοκολλάται εν εµφανεί θέσει του καταστήµατος της εταιρείας πίναξ των 
εχόντων δικαίωµα ψήφου κατά την γενικήν ταύτην συνέλευσιν µετόχων µετ' 
ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθµού των µετόχων και ψήφων 
εκάστου και των διευθύνσεων των µετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.  

 Αρθρο 27 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
1. ∆έκα ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε µέτοχος µπορεί 
να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της, καθώς 
και οι σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 
2. Τεσσαράκοντα οκτώ ώρας προ πάσης Γενικής Συνελεύσεως δέον να 
τοιχοκολλάται εν εµφανεί θέσει του καταστήµατος της εταιρείας πίναξ των 
εχόντων δικαίωµα ψήφου κατά την γενικήν ταύτην συνέλευσιν µετόχων µετ' 
ενδείξεως των τυχόν αντιπροσώπων αυτών, του αριθµού των µετόχων και 
ψήφων εκάστου και των διευθύνσεων των µετόχων και των αντιπροσώπων 
αυτών.  

Αρθρο 28 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη γενική συνέλευση 
1. Ινα µετάσχη µέτοχός τις γενικής συνελεύσεως δέον να καταθέση τας  µετοχάς 
αυτού εις το Ταµείον της Εταιρείας, εις το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ανωνύµω τραπεζιτική εταιρεία πέντε τουλάχιστον 
ηµέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασην της συνελεύσεως. Νοµικά 
πρόσωπα, τηρουµένου του προηγούµενου εδαφίου, µετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. 
2. Το καταστατικόν δύναται να ορίζη και άλλα πρόσωπα, η δε πρόσκλησις της 
γενικής συνελεύσεως και τραπεζίτας εν τη αλλοδαπή, παρά τοις οποίοις  είναι 
δυνατή η κατάθεσις των µετοχών. 
3. Η προθεσµία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και περί 
της καταθέσεως παρά τη εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεων και των 
εγγράφων αντιπροσωπείας. 
4. Μέτοχοι µη συµµορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου τούτου, 
µετέχουσι της γενικής συνελεύσεως µόνον µετ' αδείαν αυτής. 
5. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον υποχρεούται να καταχωρήση εις τον πίνακα των 
εχόντων δικαίωµα ψήφου κατά την γενικήν συνέλευσιν των µετόχων, τον 
προβλεπόµενον υπό του άρθρου 27 παρ. 2, πάντας τους µετόχους τους 
συµµορφωθέντας προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. 
6. Προκειµένου περί εταιρειών που δεν έχουν µετοχές εισηγµένες σε 
χρηµατιστήριο είναι δυνατή η διεξαγωγή γενικής συνέλευσης µέσω 
τηλεδιάσκεψης, εφόσον τούτο προβλέπεται από το καταστατικό. Με απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης µπορούν να ορισθούν ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 
ασφάλειας, προκειµένου να θεωρείται η συνέλευση έγκυρη, καθώς και οι 

 Αρθρο 28 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
1. Ινα µετάσχη µέτοχός τις γενικής συνελεύσεως δέον να καταθέση τας 
µετοχάς αυτού εις το Ταµείον της Εταιρείας, εις το Ταµείο Παρακαταθηκών 
και ∆ανείων ή παρ' οιαδήποτε εν Ελλάδι ανωνύµω τραπεζιτική εταιρεία 
πέντε τουλάχιστον ηµέρας προ της ορισθείσης δια την συνεδρίασην της 
συνελεύσεως. «Νοµικά πρόσωπα, τηρουµένου του προηγούµενου εδαφίου, 
µετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία 
φυσικά πρόσωπα.  
2. Το καταστατικόν δύναται να ορίζη και άλλα πρόσωπα, η δε πρόσκλησις 
της γενικής συνελεύσεως και τραπεζίτας εν τη αλλοδαπή, παρά τοις οποίοις 
είναι δυνατή η κατάθεσις των µετοχών. 
3. Η προθεσµία της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ισχύει και 
περί της καταθέσεως παρά τη εταιρεία των αποδείξεων καταθέσεων και των 
εγγράφων αντιπροσωπείας.  
4. Μέτοχοι µη συµµορφωθέντες προς τας διατάξεις του άρθρου τούτου, 
µετέχουσι της γενικής συνελεύσεως µόνον µετ' αδείαν αυτής.  
5. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον υποχρεούται να καταχωρήση εις τον πίνακα 
των εχόντων δικαίωµα ψήφου κατά την γενικήν συνέλευσιν των µετόχων, τον 
προβλεπόµενον υπό του άρθρου 27 παρ. 2, πάντας τους µετόχους τους 
συµµορφωθέντας προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου".  



προϋποθέσεις εφαρµογής της διάταξης αυτής και σε εταιρείες, οι µετοχές των 
οποίων είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. Προκειµένου για εταιρείες µε µετοχές 
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώµη της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
7. Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως 
συµµετοχής στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των µετόχων µε την εκ 
των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης 
της γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά. Τα 
θέµατα και τα ψηφοδέλτια µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωση τους να 
γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν µε τον 
τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, 
εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) 
τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της γενικής συνέλευσης. Με 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να ορίζονται οι προϋποθέσεις 
ενηµέρωσης των µετόχων και διασφάλισης της προέλευσης της ψήφου, η 
διαδικασία για την εξ αποστάσεως συµµετοχή στη γενική συνέλευση, καθώς και η 
τύχη των ψήφων που έχουν σταλεί σε περίπτωση µαταίωσης ή αναβολής της 
συνέλευσης. Προκειµένου περί εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε 
χρηµατιστήριο η απόφαση αυτή εκδίδεται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς. 
Αρθρο 29 Απαρτία 
1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 
θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται κατ' 
αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου. 
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις συνέρχεται εκ 
νέου εντός είκοσι ηµερών από της χρονολογίας της µαταιωθείσης συνεδριάσεως 
προσκαλουµένη προ δέκα τουλάχιστον ηµερών, ευρίσκεται δε κατά την 
επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 
θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και αν είναι το κατ' αυτήν 
εκπροσωπούµενον τµήµα του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Νεότερη 
πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο 
χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την 
περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 
3. Κατ' εξαίρεση, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της 
εθνικότητας της εταιρείας, στη µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης 
αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, στην αύξηση του 

 Αρθρο 29 
1. Η Γενική Συνέλευσις ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί 
των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύωνται κατ' αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 τουλάχιστον 
του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου.  
2. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις συνέρχεται εκ 
νέου εντός είκοσι ηµερών από της χρονολογίας της µαταιωθείσης 
συνεδριάσεως προσκαλουµένη προ δέκα τουλάχιστον ηµερών, ευρίσκεται δε 
κατά την επαναληπτικήν ταύτην συνεδρίαν εν απαρτία και συνεδριάζει 
εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, οιονδήποτε και 
αν είναι το κατ' αυτήν εκπροσωπούµενον τµήµα του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου.  
3. Εξαιρετικά προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της 
εθνικότητας της εταιρείας, σε µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης 
αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, σε αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου µη προβλεπόµενη από το Καταστατικό, σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) ή επιβαλλόµενη από διατάξεις νόµων ή γενόµενη µε 



µετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται 
µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός 
εάν γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 16, στη µεταβολή του 
τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, 
παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας 
προς το διοικητικό συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 1 του άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο 
νόµο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 
αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. 
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις προσκαλείται και 
συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, 
ευρίσκεται δ' εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής 
ηµερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/2 τουλάχιστον του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης και της απαρτίας 
ταύτης η συνέλευσις προσκαλουµένη και συνερχοµένη κατά τ' ανωτέρω, 
ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής 
ηµερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Προκειµένου περί εταιρειών µε 
εισηγµένες µετοχές, ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για 
αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην τελευταία επαναληπτική 
συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 
αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν 
στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ 
του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης 
απαρτίας. 
5. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλα θέµατα, στα οποία για τη λήψη 
αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου. 
6. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριµένα θέµατα µεγαλύτερα 
ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 και 3, 4 και 5 
αντίστοιχα, του παρόντος άρθρου. Η προβλεποµένη απαρτία για τα θέµατα της 
παραγράφου 1 δεν µπορεί να ταυτίζεται ή να είναι µεγαλύτερη από εκείνη των 
παραγράφων 3, 4 και 5. (Παραλείπεται το τελευταίο εδάφιο ως µη ισχύον).  

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, σε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, σε 
µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, διάσπαση, 
µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, 
παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου, .σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ, 1, η συνέλευση 
ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄ αυτήν 
µέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου. 
4. Μη συντελεσθείσης τοιαύτης απαρτίας, η γενική συνέλευσις προσκαλείται 
και συνέρχεται εκ νέου κατά τας διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος, 
ευρίσκεται δ' εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 
αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/2 
τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Μη συντελεσθείσης 
και της απαρτίας ταύτης η συνέλευσις προσκαλουµένη και συνερχοµένη κατά 
τ' ανωτέρω, ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων 
της αρχικής ηµερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπήται κατ' αυτήν το 1/3 
τουλάχιστον του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου.  
5. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει και άλλα θέµατα, στα οποία για τη λήψη 
αποφάσεων απαιτείται η απαρτία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 
4 του παρόντος άρθρου".  
6. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριµένα θέµατα 
µεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 1 
και 3, 4 και 5 αντίστοιχα, του παρόντος άρθρου. Η προβλεποµένη απαρτία 
για τα θέµατα της παραγράφου 1 δεν µπορεί να ταυτίζεται ή να είναι 
µεγαλύτερη από εκείνη των παραγράφων 3, 4 και 5. Σε καµµία περίπτωση 
δεν µπορεί να απαιτείται η εκπροσώπηση στη γενική συνέλευση του συνόλου 
του µετοχικού κεφαλαίου".  

Αρθρο 30  Αρθρο 30 



1. Πάσα µετοχή παρέχει δικαίωµα ψήφου. Πάντα τα εκ της µετοχής δικαιώµατα 
των µετόχων, επιφυλασσοµένων των διατάξεων τουάρθρου 3 του παρόντος, είναι 
υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό τηςµετοχής αντοπροσωπευόµενον ποσοστόν 
του κεφαλαίου. 
2. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα.  

1. Πάσα µετοχή παρέχει δικαίωµα ψήφου. Πάντα τα εκ της µετοχής 
δικαιώµατα των µετόχων, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 3 
του παρόντος, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το υπό της µετοχής 
αντοπροσωπευόµενον ποσοστόν του κεφαλαίου. 
2. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα.  

Αρθρο 30 Α 
1. Η σύµβασις µεταξύ του παρασχόντος δικαίωµα ενεχύρου επί µετοχής 
Ανωνύµου Εταιρείας και του ενεχυρούχου πιστωτού,  καταρτιζοµένη συγχρόνως 
µετά της ενεχυριακής συµβάσεως ή µεταγενεστέρως, δια της οποίας συµφωνείται 
ότι το εκ της µετοχής δικαίωµα ψήφου ανήκει εις τον ενεχυρούχον δανειστήν, 
είναι έγκυρος, αν δεν απαγορεύεται υπό του καταστατικού κατά την αρχικήν 
αυτού µορφήν ή ως µεταγενεστέρως προ της συνάψεως της ως άνω συµβάσεως 
ετροποποιήθη. 
2. Σύµβασις µεταξύ του επικαρπωτού και του κυρίου µετοχής Ανωνύµου 
Εταιρείας, δια της οποίας συµφωνείται ότι το εκ της µετοχής δικαίωµα ψήφου 
ανήκει εις τον κύριον, είναι έγκυρος, υπό την προϋπόθεσιν της προηγουµένης 
παραγράφου.  

 Αρθρο 30Α 
1. Η σύµβασις µεταξύ του παρασχόντος δικαίωµα ενεχύρου επί µετοχής 
Ανωνύµου Εταιρείας και του ενεχυρούχου πιστωτού, καταρτιζοµένη 
συγχρόνως µετά της ενεχυριακής συµβάσεως ή µεταγενεστέρως, δια της 
οποίας συµφωνείται ότι το εκ της µετοχής δικαίωµα ψήφου ανήκει εις τον 
ενεχυρούχον δανειστήν, είναι έγκυρος, αν δεν απαγορεύεται υπό του 
καταστατικού κατά την αρχικήν αυτού µορφήν ή ως µεταγενεστέρως προ της 
συνάψεως της ως άνω συµβάσεως ετροποποιήθη. 
2. Σύµβασις µεταξύ του επικαρπωτού και του κυρίου µετοχής Ανωνύµου 
Εταιρείας, δια της οποίας συµφωνείται ότι το εκ της µετοχής δικαίωµα 
ψήφου ανήκει εις τον κύριον, είναι έγκυρος, υπό την προϋπόθεσιν της 
προηγουµένης παραγράφου. 

Αρθρο 30Β 
Τράπεζαι δύνανται να ψηφίζουν διά µετοχών µη ανηκουσών εις αυτάς εάν είναι 
εξουσιοδοτηµέναι δι' εγγράφου. Το έγγραφον δέον να είναι πλήρως 
συµπεπληρωµένον κατά τον χρόνον της εκδόσεως. Η παρεχοµένη εξουσιοδότησις 
είναι ελευθέρως ανακλητή, δεν δύναται δε να δοθή δια χρονικόν διάστηµα µείζον 
των 15 µηνών.  

 Αρθρο 30Β 
Τράπεζαι δύνανται να ψηφίζουν διά µετοχών µη ανηκουσών εις αυτάς εάν 
είναι εξουσιοδοτηµέναι δι' εγγράφου. Το έγγραφον δέον να είναι πλήρως 
συµπεπληρωµένον κατά τον χρόνον της εκδόσεως. Η παρεχοµένη 
εξουσιοδότησις είναι ελευθέρως ανακλητή, δεν δύναται δε να δοθή δια 
χρονικόν διάστηµα µείζον των 15 µηνών.  

Αρθρο 31 Πλειοψηφία 
1. Αι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαµβάνονται κατ' απόλυτον 
πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουµένων ψήφων. 
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του 
άρθρου 29 λαµβάνονται µε πλειοψηφία των των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που 
εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 
3. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι για όλες ή συγκεκριµένες αποφάσεις των 
παραγράφων 1 και 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 29, απαιτούνται µεγαλύτερα ποσοστά 
από αυτά που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου. 
4. Η πρόβλεψη αυξηµένης πλειοψηφίας για τα θέµατα της παραγράφου 1, δεν 
µπορεί να ταυτίζεται ή να είναι µεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται για τη 
λήψη αποφάσεων για τα θέµατα των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 29. 

 Αρθρο 31 
1. Αι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαµβάνονται κατ' απόλυτον 
πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουµένων ψήφων.  
2. Κατ' εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται από τις παρ. 3 και 5 του 
άρθρου 29 λαµβάνονται µε πλειοψηφία των των σύο τρίτων (2/3) των 
ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.  
3. Το καταστατικό µπορεί να ορίζει ότι για όλες ή συγκεκριµένες αποφάσεις 
των παραγράφων 1 και 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 29, απαιτούνται µεγαλύτερα 
ποσοστά από αυτά που προβλέπονται, αντίστοιχα, στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου. 
4. Η πρόβλεψη αυξηµένης πλειοψηφίας για τα θέµατα της παραγράφου 1, 
δεν µπορεί να ταυτίζεται ή να είναι µεγαλύτερη από εκείνη που προβλέπεται 
για τη λήψη αποφάσεων για τα θέµατα των παραγράφων 3, 4, 5 και 6 του 



(Παραλείπεται το τελευταίο εδάφιο ως µη ισχύον).  άρθρου 29. Σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να απαιτείται πλειοψηφία ίση 
µε το σύνολο των εκπροσωπούµενων στη γενική συνέλευση µετοχών.  

Αρθρο 32 Πρακτικά της γενικής συνέλευσης 
1. Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν 
περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει µετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως 
υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώµης 
αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή 
αντιπροσωπευθέντων κατά την γενικήν συνέλευσιν µετόχων, συντεταγµένος 
συµφώνως τω άρθρω 27 παραγρ. 2. 
2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, είναι υποχρεωτική η 
παρουσία συµβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής 
συνέλευσης. 
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, στις 
εταιρείες που δεν έχουν µετοχές εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, η κατάρτιση και 
υπογραφή πρακτικού από όλους τους µετόχους ή τους αντιπροσώπους τους 
ισοδυναµεί µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόµη και αν δεν έχει 
προηγηθεί συνεδρίαση. 

 Αρθρο 32 
1. Αι κατά τας συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρίζονται εν 
περιλήψει εις ειδικόν βιβλίον. Αιτήσει µετόχου, ο Πρόεδρος της συνελεύσεως 
υποχρεούται να καταχωρήση εις τα πρακτικά ακριβή περίληψιν της γνώµης 
αυτού. Εν τω αυτώ βιβλίω καταχωρίζεται και κατάλογος των παραστάντων ή 
αντιπροσωπευθέντων κατά την γενικήν συνέλευσιν µετόχων, συντεταγµένος 
συµφώνως τω άρθρω 27 παραγρ.2.  
2. Εάν εις την συνέλευσιν παρίσταται εις µόνον µέτοχος ταύτην 
παρακολουθεί αντιπρόσωπος του Υπουργού Εµπορίου, ή Συµβολαιογράφος 
της έδρας της εταιρείας, όστις προσυπογράφει τα πρακτικά της συνελεύσεως.  

Αρθρο 33 
Η Γενική Συνέλευσις των µετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας και 
δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των αποφάσεων 
αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας µετόχους.  

 Αρθρο 33 
Η Γενική Συνέλευσις των µετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρείας 
και δικαιούται να αποφασίζη περί πάσης εταιρικής υποθέσεως, των 
αποφάσεων αυτής υποχρεουσών και απόντας ή διαφωνούντας µετόχους.  

Αρθρο 34 Αποκλειστική αρµοδιότητα της γενικής συνέλευσης 
1. Η γενική συνέλευσις είναι µόνη αρµοδία ν' αποφασίζη περί: α) τροποποιήσεων 
του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουµένων πάντως και των αυξήσεων ή 
µειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως του καταστατικού 
αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ' όσον δεν απαγορεύονται διά ρητής διατάξεως του 
καταστατικού. β) εκλογής µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ελεγκτών. γ) 
εγκρίσεως του ισολογισµού της εταιρείας. δ) διαθέσεως των ετησίων κερδών. ε) 
(στ) συγχώνευσης, διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας 
ή διάλυσης της εταιρείας και στ) (ζ) περί διορισµού εκκαθαριστών. 
2. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που 
αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 από το διοικητικό 
συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόµων, β) 
η τροποποίηση του καταστατικού από το διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5 του άρθρου 11, τις παραγράφους 2 και 13 του άρθρου 13 και την 
παράγραφο 4 του άρθρου 17β, γ) ο διορισµός µε το καταστατικό του πρώτου 
διοικητικού συµβουλίου, δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύµφωνα µε την 

 Αρθρο 34 
1. Η γενική συνέλευσις είναι µόνη αρµοδία ν' αποφασίζη περί: α) 
τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουµένων πάντως και 
των αυξήσεων ή µειώσεων του εταιρικού κεφαλαίου. Αι περί τροποποιήσεως 
του καταστατικού αποφάσεις είναι έγκυροι, εφ' όσον δεν απαγορεύονται διά 
ρητής διατάξεως του καταστατικού. β) εκλογής µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και ελεγκτών. γ) εγκρίσεως του ισολογισµού της εταιρείας. δ) 
διαθέσεως των ετησίων κερδών. (ε) εκδόσεως δανείου δι' οµολογιών. ε (στ) 
συγχώνευσης, διάσπασης, µετατροπής, αναβίωσης, παράτασης της διάρκειας 
ή διάλυσης της εταιρείας και στ (ζ) περί διορισµού εκκαθαριστών. 
2. Εις τας διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι 
κατά το άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του παρόντος αποφασιζόµενες από το 
διοικητικό συµβούλιο ή τη γενική συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και 
οι επιβαλλόµενες από τις διατάξεις άλλων νόµων. β) Η κατά το καταστατικόν 
συµπλήρωσις του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέχρι της 
πρώτης τακτικής γενικής συνελεύσεως και γ) Η κατά το καταστατικόν 



παράγραφο 7 του άρθρου 18, συµβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, 
αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) 
η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυµης εταιρείας από άλλη ανώνυµη 
εταιρεία που κατέχει το 100% των µετοχών της και στ) η δυνατότητα διανοµής 
κερδών ή προαιρετικών αποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση µε 
απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική 
εξουσιοδότηση της τακτικής γενικής συνέλευσης. 

εκλογή προσωρινών µέχρι της συνεδρίας γενικής συνελεύσεως συµβούλων 
εις αντικατάστασιν παραιτηθέντων, αποθανόντων ή οπωσδήποτε άλλως 
γενοµένων εκπτώτων. δ) Η κατά το άρθρο 78 του παρόντος απορρόφηση 
ανώνυµης εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία που κατέχει το 100% των 
µετοχών της.  

Αρθρο 35 
1. Μετά την ψήφισιν του ισολογισµού η γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι' ειδικής 
ψηφοφορίας, ενεργουµένης δι' ονοµαστικής κλήσεως, περί απαλλαγής του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζηµιώσεως. Η 
απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας περιπτώσεις του άρθρου 22α.  
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται να 
µετάσχωσι τα µέλη αυτού µόνον δια των µετοχών, ων είναι κύριοι. Το αυτό ισχύει 
και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.  

 Αρθρο 35 
1. Μετά την ψήφισιν του ισολογισµού η γενική συνέλευσις αποφαίνεται δι' 
ειδικής ψηφοφορίας, ενεργουµένης δι' ονοµαστικής κλήσεως, περί 
απαλλαγής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από πάσης 
ευθύνης αποζηµιώσεως. Η απαλλαγή αύτη καθίσταται ανίσχυρος εις τας 
περιπτώσεις του άρθρου 22α. 
2. Της ψηφοφορίας περί απαλλαγής του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται 
να µετάσχωσι τα µέλη αυτού µόνον δια των µετοχών, ων είναι κύριοι. Το 
αυτό ισχύει και περί των υπαλλήλων της εταιρείας.  

Αρθρο 35Α Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης 
1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 35β και 35γ, απόφαση της γενικής συνέλευσης 
που λήφθηκε µε τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε το νόµο ή το καταστατικό, 
ακυρώνεται από το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε 
γενική συνέλευση που δεν είχε νόµιµα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. 
2. Ακυρώσιµη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: α) χωρίς να παρασχεθούν 
οφειλόµενες πληροφορίες, που ζητήθηκαν κατά το άρθρο 39 από µετόχους, οι 
οποίοι ζητούν την ακύρωση σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο, ή β) κατά 
κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, υπό τους όρους του άρθρου 281 του 
Αστικού Κώδικα. 
3. Η ακύρωση µπορεί να ζητηθεί µε αγωγή από οποιονδήποτε µέτοχο, κάτοχο 
µετοχών που εκπροσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν 
παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση µπορεί να 
ζητήσει και κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου. Στην περίπτωση αυτή, εάν 
παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 6 διορίζει, µετά από αίτηση 
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη 
διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 2, την ακύρωση 
µπορούν να ζητήσουν µόνο οι µέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, εφόσον 
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
4. Μέτοχοι, που δεν µπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το 
απαιτούµενο ποσοστό µετοχών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη 

 Αρθρο 35Α 
1. Αι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως είναι άκυροι και όταν: α) 
ελήφθησαν κατά παράβασιν των περί συγκροτήσεως των γενικών 
συνελεύσεων ή των περί απαρτίας και πλειοψηφίας διατάξεων ή β) δια του 
περιεχοµένου των θίγουν διατάξεις του καταστατικού τειθεµένας 
αποκλειστικώς ή κυρίως προς προστασίαν των δανειστών της εταιρείας.  
2. Ακυρότης των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως δι' οιονδήποτε λόγον 
δεν δύναται να αντιταχθή µετά πάροδον διετίας από της υποβολής εις το 
Υπουργείον Εµπορίου του αντιγράφου των πρακτικών της γενικής 
συνελεύσεως καθ' ην ελήφθη η απόφασις.  



παράγραφο, 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 συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε 
νόµιµα ή εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. 
Αξίωση αποζηµίωσης έχουν κατά τις γενικές διατάξεις οι µέτοχοι 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 εάν η 
συµµετοχή τους ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους 
ήταν αποφασιστική για την επίτευξη πλειοψηφίας, β) ακυρότητας ή ακυρωσίας 
επί µέρους ψήφων, εκτός εάν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές για την 
επίτευξη πλειοψηφίας, γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πληµµελειών τήρησης του 
σχετικού πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να 
διαγνωσθεί το περιεχόµενο της απόφασης, δ) ελαττώµατος της απόφασης του 
διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εκτός εάν 
για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των µετόχων. 
6. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της γενικής συνέλευσης εκδικάζεται από το 
πολυµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. 
7. Η ανωτέρω αγωγή στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται εντός 
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την υποβολή του σχετικού πρακτικού στην 
αρµόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε δηµοσιότητα, από την 
καταχώριση της στο Μητρώο. Εντός της ίδιας προθεσµίας ασκείται και η αγωγή 
αποζηµίωσης κατά την παράγραφο 4. 
8. Οι ενάγοντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση όσο 
και κατά τη συζήτηση της αγωγής, έχουν τις µετοχές που τους παρέχουν το 
δικαίωµα να ασκήσουν την αγωγή. Εάν µετά την άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες 
µέτοχοι µεταβιβάσουν όλες τις µετοχές ή µέρος τούτων, ώστε κατά τη συζήτηση 
της αγωγής να µην συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παραγράφου 3, οι 
ενάγοντες µέτοχοι µπορούν να ζητήσουν µε τις προτάσεις τους αποζηµίωση 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4. 
9. 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 δεν 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 αµέλεια το 
ελάττωµα της απόφασης. 



10. Το δικαστήριο µπορεί να διατάξει ασφαλιστικά µέτρα και πριν από την 
άσκηση της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοση της απόφασης που διέταξε τα 
ασφαλιστικά µέτρα και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προθεσµίας της 
παραγράφου 7, διαφορετικά τα ασφαλιστικά µέτρα αίρονται αυτοδικαίως. Το 
δικαστήριο µπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή της ισχύος της 
απόφασης. Το δικαστήριο µπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή 
εγγύησης, σταθµίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και 
τη ζηµία της εταιρείας που µπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή. 
11. Η δικαστική απόφαση που ακυρώνει απόφαση της γενικής συνέλευσης και η 
δικαστική απόφαση µε την οποία αναστέλλεται η ισχύς της υποβάλλονται στη 
δηµοσιότητα του άρθρου 7β. 
Αρθρο 35Β Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης 
1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της γενικής συνέλευσης ή το 
περιεχόµενο της απόφασης της είναι αντίθετο στο νόµο ή το καταστατικό, η 
απόφαση είναι άκυρη.  
2. Με την επιφύλαξη εφαρµογής του προηγούµενου άρθρου, θεωρείται ότι 
συγκλήθηκε η γενική συνέλευση, εάν υπήρξε πρόσκληση της προερχόµενη από 
την εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη της ηµεροµηνίας και του τόπου 
της γενικής συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δηµοσιεύθηκε κατά το νόµο. 
3. Η προβολή ακυρότητας εκ µέρους µετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της 
γενικής συνέλευσης δεν είναι επιτρεπτή, εάν ο µέτοχος αυτός µεταγενέστερα 
δήλωσε προς την εταιρεία εγγράφως ή µε δήλωση του στα πρακτικά, ότι η γενική 
συνέλευση συνεδρίασε νοµίµως. 
4. Η ακυρότητα µπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, µέτοχο ή τρίτο, που 
έχει έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας ενός (1) έτους από την υποβολή του 
σχετικού πρακτικού στην αρµόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται σε 
δηµοσιότητα, από την καταχώριση της στο Μητρώο. Σε περίπτωση που µε 
τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός 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. Η ακυρότητα µπορεί να ληφθεί υπ' όψιν και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, 
εντός της προθεσµίας της παραγράφου 4. 
6. Η δικαστική απόφαση που αναγνωρίζει την ακυρότητα απόφασης της γενικής 
συνέλευσης υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β. 

 Αρθρο 35Β 
1. Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως, δι' ης απορρίπτεται αίτησις παροχής 
πληροφορίας, οφειλοµένης κατά τας διατάξεις του παρόντος ή του 
Καταστατικού, δύναται να ακυρωθή υπό του ∆ικαστηρίου.  
2. Απόφασις Γενικής Συνελεύσεως δι' ης ενεκρίθη ο Ισολογισµός δύναται να 
ακυρωθή υπό του ∆ικαστηρίου, εάν παρά τας διατάξεις του νόµου ή του 
καταστατικού ή εις κλίµακα µη εµπορικώς δικαιολογηµένην, σχηµατίζωνται 
δι' αυτού αποθεµατικά, διενεργούνται αποσβέσεις, εµφανίζωνται 
περιουσιακά στοιχεία εις αξίαν διάφορον της συννόµου τοιαύτης ή 
γενικώτερον ενεργήται απόκρυψις κερδών, µε αποτελέσµα την µη διανοµήν 
του υπό του καταστατικού οριζοµένου πρώτου µερίσµατος και εφ' όσον 
ζητήσουν τούτο µέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου. 
3. Ακυρουµένης της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως δια τους εν τη 
προηγουµένη παραγράφω λόγους, το δικαστήριον διά της αυτής αποφάσεως 
καθορίζει τας επενεκτέας εν τω ισολογισµώ µεταβολάς. Τελεσιδίκου 
καταστάσης της αποφάσεως, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον υποχρεούται 
αµελλητί, εις την βάσει ταύτης αναπροσαρµογήν του Ισολογισµού και 
καθορισµού του διανεµητέου µερίσµατος.  



Αρθρο 35Γ Ανυπόστατες αποφάσεις 
1. Οι διατάξεις των άρθρων 35α και 35β δεν εφαρµόζονται στις ανυπόστατες 
αποφάσεις. 
2. Μια απόφαση είναι ανυπόστατη όταν λαµβάνεται µε τις ψήφους προσώπων τα 
οποία: α) δεν είχαν µετοχική ιδιότητα, ή β) είχαν αρυσθεί το δικαίωµα ψήφου από 
πρόσωπα που δεν είχαν µετοχική ιδιότητα. 

 Αρθρο 35Γ 
1. Την ακύρωσιν της αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως δικαιούνται να 
ζητήσουν: α) Μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του εταιρικού κεφαλαίου, 
εάν παρέστησαν εις την Γενικήν Συνέλευσιν και αντετάχθησαν εις την 
ληφθείσαν απόφασιν ή εάν παρά τον νόµον απεκλείσθησαν από της Γενικής 
Συνελεύσεως ή, εάν η συνέλευσις δεν συνεκλήθη ως έδει, β) το ∆ιοικητικόν 
Συµβούλιον, γ) παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εάν διά της 
εκτελέσεως της αποφάσεως ήθελεν εκτεθή εις ποινικήν δίωξιν ή υποχρέωσιν 
προς αποζηµίωσιν. 
2. Η προς ακύρωσιν αγωγή στρεφοµένη κατά της εταιρείας δέον να εγερθή 
εντός προθεσµίας εξ (6) µηνών από της υποβολής εις το Υπουργείον 
Εµπορίου του αντιγράφου των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως καθ' ην 
ελήφθη η απόφασις. Η κηρύττουσα την ακυρότητα απόφασις ενεργεί έναντι 
πάντων. Εάν η αγωγή εγερθή υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή µέλους 
αυτού, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η 
εταιρεία διορίζει κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 της Πολιτικής 
∆ικονοµίας επί τη αιτήσει του έχοντος έννοµον συµφέρον ειδικόν 
εκπρόσωπον της εταιρείας προς διεξαγωγήν του δικαστικού αγώνος. 
3. Εις τας περιπτώσεις των άρθρων 35β παρ. 2 και 3 και 35γ δέον όπως οι 
αιτούντες την ακύρωσιν µέτοχοι τηρώσι κατατεθειµένας παρά τω Ταµείω 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τη Τραπέζη της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη 
ανεγνωρισµένη Ελληνική Τραπέζη τας παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωµα 
αιτήσεως ακυρώσεως µετοχάς µέχρι της οριστικής αποφάσεως του 
∆ικαστηρίου. Το ∆ικαστήριον δύναται να διατάξη και την προ ταύτης 
απόδοσιν των µετοχών επί παροχή ή και άνευ εγγυήσεως.  

Αρθρο 36 Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές - 
λογιστές 
1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ανωνύµων εταιρειών που υπερβαίνουν τα 
δύο από τα τρία αριθµητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6 του άρθρου 
42α, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών νοµοθεσίας. Οι 
διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρµόζονται αναλόγως. Σε 
κάθε περίπτωση, το καταστατικό εταιρείας που ιδρύεται µε κεφάλαιο 
τουλάχιστον τρία εκατοµµύρια (3.000.000) ευρώ πρέπει να προβλέπει ότι οι 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης ελέγχονται από 
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούµενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του 

 Αρθρο 36 
1. Προκειµένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση 
σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις), 
αυτοί θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγουµένως από δύο τουλάχιστον 
ελεγκτές. Οι ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παρ. 6 
του άρθρου 42α, εκλέγουν υποχρεωτικά τους ελεγκτές τους από τους 
Ορκωτούς Λογιστές του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών του Ν.∆.3329/1955 
Περί συστάσεως Σώµατος Ορκωτών Λογιστών (ΦΕΚ Α' 230/1955), σύµφωνα 
µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Στην 
περίπτωση αυτή, οι εταιρείες, για τον τακτικό τους έλεγχο, έχουν τη 
δυνατότητα, αντί δύο ελεγκτών, να εκλέγουν έναν µόνο Ορκωτό Λογιστή. Οι 
διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρµόζονται αναλόγως. 



κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από τη γενική 
συνέλευση. 
3. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, 
που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης, σύµφωνα µε την 
οικεία νοµοθεσία. Το καταστατικό ή έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείται 
εντός τριµήνου από τη σύσταση της εταιρείας, µπορεί να ορίζει ορκωτούς 
ελεγκτές - λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισµού 
ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν 
εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούµενου 
εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης το διορισµό 
ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούµενου εδαφίου τα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 
57. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισµός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από 
µεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισµού τους. Οι 
ελεγκτές του παρόντος άρθρου µπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όµως για 
περισσότερες από πέντε (5) συνεχόµενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος 
επαναδιορισµός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) 
πλήρεις χρήσεις. 
4. Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια 
του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 
διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Ο διορισµός των ορκωτών ελεγκτών 
- λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - 
λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισµό τους, εφόσον δεν τον 
αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 

2. Οι ελεγκταί ούτοι, ως και ισάριθµοι αναπληρωµατικοί, ορίζονται πάντοτε 
υπό της προηγουµένης τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, πλήν των ελεγκτών 
της πρώτης εταιρικής χρήσεως, οίτινες δύνανται να ονοµασθώσιν εν τω 
καταστατικώ ή να ορισθώσιν υπό εκτάκτου Συνελεύσεως, συγκαλουµένης 
εντός τριµήνου από της συστάσεως της εταιρείας. Εις ας εταιρείας έχει 
επεκταθή ο θεσµός των ορκωτών λογιστών, τούτους εκλέγει η Γενική 
Συνέλευσις εκ καταλόγου εξ εξ (6) τουλάχιστον ορκωτών λογιστών, 
χορηγουµένου υπό του Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος πέντε 
τουλάχιστον ηµέρας προ της Γενικής Συνελεύσεως.  
3. Οι ελεγκτές αµείβονται πάντοτε από την εταιρία. Το ποσό της αµοιβής 
τους ορίζεται µε την απόφαση της γενικής συνέλευσης που τους διορίζει. 
Ποσοστό της αµοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται στο 
Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.). Το ελάχιστο όριο της αµοιβής 
των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό της παρακράτησης και η διαδικασία 
απόδοσής του στον Ο.Ε.Ε. καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώµη της Κεντρικής ∆ιοίκησης του 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Η αµοιβή των ορκωτών ελεγκτών 
καθορίζεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των 
παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α). 
4. Εντός πέντε ηµερών από της συνεδριάσεως της ορισάσης τους ελεγκτάς 
Γενικής Συνελεύσεως, δέον να γίνη υπό της εταιρείας η ανακοίνωσις προς 
αυτούς του διορισµού των, εν περιπτώσει δε καθ' ην δεν αποποιηθώσι τον 
διορισµόν τούτον, εντός πενθηµέρου προθεσµίας, θεωρούνται ως 
αποδεχθέντες και έχουσι πάσας τας εκ του άρθρου 37 ευθύνας και 
υποχρεώσεις. Αι αυταί ως άνω Ασφαλιστικαί Εταιρείαι (αλλοδαπαί) 
υπόκεινται εις την αρµοδιότητα των Ελληνικών ∆ικαστηρίων και εις τον κατά 
τας διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2190/1920 "περί Ανωνύµων Εταιρειών", 
ως ετροποποιήθη µεταγενεστέρως και του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.∆. 
3329/1955 περί συστάσεως Σώµατος Ορκωτών Λογιστών λογιστικόν έλεγχον 
δια τας εν Ελλάδι εργασίας των.  

Αρθρο 36Α Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από µη ορκωτούς ελεγκτές - 
λογιστές 
1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις ανωνύµων εταιρειών που έχουν ετήσιο 
κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ και δεν 
υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθµητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 
6 του άρθρου 42α, ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 
του παρόντος άρθρου ή από έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Με απόφαση του 

 Αρθρο 36Α 
1. Οταν, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, δεν προβλέπεται 
η διενέργεια ελέγχου ανώνυµης εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή, ο έλεγχος 
διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους ανωτάτων σχολών, που έχουν άδεια 
άσκησης οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το Οικονοµικό Επιµελητήριο 
Ελλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ/τος 475/1991 (ΦΕΚ 
176 Α').  



Υπουργού Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζεται το ύψος του ετήσιου κύκλου 
εργασιών της παρούσας παραγράφου. 
2. Ανώνυµες εταιρείες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
προηγούµενης παραγράφου µπορούν να προβλέπουν στο καταστατικό τους ή, 
εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να αποφασίζουν δια της γενικής συνέλευσης, την 
υποβολή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων σε έλεγχο είτε από τους 
ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή. Η πρόβλεψη του καταστατικού ή η απόφαση της γενικής συνέλευσης 
πρέπει να αφορά διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων. 
3. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισµός 
ορκωτού ελεγκτή - λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους 
ανωτάτων σχολών, που είναι µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 
(Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι άδειας επαγγέλµατος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α' τάξεως του 
ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α'). Οι ελεγκτές αυτοί µαζί µε τους αναπληρωτές τους, 
ορίζονται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης µε την οποία καθορίζεται και η 
αµοιβή τους. Ποσοστό της αµοιβής των ελεγκτών παρακρατείται και αποδίδεται 
στο Ο.Ε.Ε.. Το ελάχιστο όριο της αµοιβής των ελεγκτών, καθώς και το ποσοστό 
της παρακράτησης και η διαδικασία απόδοσης του στο Ο.Ε.Ε. καθορίζονται µε 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 
ύστερα από γνώµη της Κεντρικής ∆ιοίκησης του Οικονοµικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου µπορούν να επαναδιορίζονται, 
όχι όµως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόµενες εταιρικές χρήσεις. 
Μεταγενέστερος επαναδιορισµός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν 
παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας 
και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να καθορίζεται το έργο, η µέθοδος και η 
διαδικασία ελέγχου που διεξάγεται από ελεγκτές της παρούσας παραγράφου, το 
ύψος της αµοιβής τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα και σχετική 
λεπτοµέρεια. 
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 1 και 2 
αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 36 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση των ελεγκτών του παρόντος άρθρου. 

2. Οι κατά τα ανωτέρω ελεγκτές δύνανται να επαναδιορίζονται, όχι όµως για 
περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις.  

Αρθρο 37 
1. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι την 
λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας δικαιούµενοι να λαβώσι 
γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασµού ή εγγράφου περιλαµβανοµένων και των 
πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 Αρθρο 37 
1. Οι ελεγκταί οφείλουσι κατά την διάρκειαν της χρήσεως να παρακολουθώσι 
την λογιστικήν και διαχειριστικήν κατάστασιν της εταιρείας δικαιούµενοι να 
λαβώσι γνώσιν οιουδήποτε βιβλίου, λογαριασµού ή εγγράφου 
περιλαµβανοµένων και των πρακτικών της Γενικής Συνελεύσεως και του 



Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν αναγκαίαν υπόδειξιν προς το 
∆ιοικητικόν Συµβούλιον, εν περιπτώσει δε παραβάσεως των διατάξεων του 
Νόµου ή του καταστατικού αναφέρωνται εις τον ασκούντα την εποπτείαν 
Υπουργόν του Εµπορίου. Μετά την λήξιν της χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι 
τον Ισολογισµόν και τον λογαριασµόν αποτελεσµάτων χρήσεως υποβάλλοντες 
προς την τακτικήν γενικήν συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσµατος του ελέγχου 
αυτών. Εκ της εκθέσεως ταύτης δέον προκύπτη σαφώς, µετ' έλεγχον της 
ακριβείας και νοµιµότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο 
Ισολογισµός απεικονίζη την οικονοµικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά την 
ηµεροµηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασµός 
αποτελεσµάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσµατα. Ειδικώτερον, 
η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη α) εάν παρεσχέθησαν εις αυτούς αι 
πληροφορίαι, ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν του έργου των, β) εάν έλαβον 
γνώσιν πλήρους απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων, εφ' όσον 
υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν προκειµένου περί βιοµηχανικής εταιρείας τηρήται 
κανονικώς λογαριασµός κόστους παραγωγής και δ) εάν επήλθε τροποποίησις εις 
την µέθοδον της απογραφής εν σχέσει προς την προηγουµένην χρήσιν. 
2. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να 
παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν, σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα 
έλεγχον. 
3. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των διά παν 
πταίσµα, υποχρεούµενοι εις αποζηµίωσιν της εταιρείας. Η εκ του παρόντος 
ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της εταιρείας 
παραγράφεται µετά διετίαν. 
4. ∆εν µπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα αναφερόµενα 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι της εταιρείας ή 
εξηρτηµένης προς αυτήν εταιρείας, δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 
5. Η έκθεση των ελεγκτών περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα: α) Εισαγωγή, 
στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι λογαριασµοί που αποτελούν αντικείµενο 
του νόµιµου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριµένο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης που εφαρµόσθηκε κατά την κατάρτιση τους. β) Περιγραφή του 
εύρους του νόµιµου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται και τα ελεγκτικά πρότυπα, 
βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόµιµος έλεγχος. γ) Ελεγκτική γνώµη, στην 
οποία οι ελεγκτές εκφράζουν τη γνώµη τους µε σαφήνεια, για το κατά πόσον οι 
ετήσιοι λογαριασµοί παρέχουν πιστή και πραγµατική εικόνα σύµφωνα µε το 
αντίστοιχο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι 
ετήσιοι λογαριασµοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόµος. Η ελεγκτική γνώµη 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Υποχρεούνται όπως προβαίνωσιν εις πάσαν 
αναγκαίαν υπόδειξιν προς το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον, εν περιπτώσει δε 
παραβάσεως των διατάξεων του Νόµου ή του καταστατικού αναφέρωνται εις 
τον ασκούντα την εποπτείαν Υπουργόν του Εµπορίου. Μετά την λήξιν της 
χρήσεως υποχρεούνται να ελέγξωσι τον Ισολογισµόν και τον λογαριασµόν 
αποτελεσµάτων χρήσεως υποβάλλοντες προς την τακτικήν γενικήν 
συνέλευσιν έκθεσιν περί του πορίσµατος του ελέγχου αυτών. Εκ της 
εκθέσεως ταύτης δέον προκύπτη σαφώς, µετ' έλεγχον της ακριβείας και 
νοµιµότητος των εγγραφών εις τα βιβλία της επιχειρήσεως, εάν ο 
Ισολογισµός απεικονίζη την οικονοµικήν κατάστασιν της επιχειρήσεως κατά 
την ηµεροµηνίαν της λήξεως της ελεγχθείσης χρήσεως, ο δε λογαριασµός 
αποτελεσµάτων χρήσεως τα προκύψαντα κατ' αυτήν αποτελέσµατα. 
Ειδικώτερον, η έκθεσις των ελεγκτών οφείλει να αναφέρη α) εάν 
παρεσχέθησαν εις αυτούς αι πληροφορίαι, ων είχον ανάγκην προς εκτέλεσιν 
του έργου των, β) εάν έλαβον γνώσιν πλήρους απολογισµού των εργασιών 
των υποκαταστηµάτων, εφ' όσον υπάρχουν τοιαύτα, γ) εάν προκειµένου περί 
βιοµηχανικής εταιρείας τηρήται κανονικώς λογαριασµός κόστους παραγωγής 
και δ) εάν επήλθε τροποποίησις εις την µέθοδον της απογραφής εν σχέσει 
προς την προηγουµένην χρήσιν. 
2. Οι ελεγκταί οφείλουσι να παρίστανται εν τη Γενική Συνελεύσει και να 
παρέχωσι πάσαν πληροφορίαν, σχετικήν προς τον παρ' αυτών ενεργηθέντα 
έλεγχον. 
3. Οι ελεγκταί ευθύνονται κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων των διά παν 
πταίσµα, υποχρεούµενοι εις αποζηµίωσιν της εταιρείας. Η εκ του παρόντος 
ευθύνη δεν δύναται να αποκλεισθή ή τροποποιηθή. Η αξίωσις της εταιρείας 
παραγράφεται µετά διετίαν. 
4. ∆εν µπορούν να ορισθούν ελεγκτές εταιρείας, πρόσωπα από τα 
αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος, υπάλληλοι 
της εταιρείας ή εξηρτηµένης προς αυτήν εταιρείας, δηµόσιοι υπάλληλοι, 
υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, τραπεζών και 
επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. 
5. Η έκθεση των ελεγκτών περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα: α) 
Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι λογαριασµοί που 
αποτελούν αντικείµενο του νόµιµου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριµένο 
πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόσθηκε κατά την 
κατάρτιση τους. β) Περιγραφή του εύρους του νόµιµου ελέγχου, στην οποία 
αναφέρονται και τα ελεγκτικά πρότυπα, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο 
νόµιµος έλεγχος. γ) Ελεγκτική γνώµη, στην οποία οι ελεγκτές εκφράζουν τη 



µπορεί να εκδίδεται µε ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση 
που οι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν γνώµη, να λαµβάνει τη µορφή άρνησης 
γνώµης. δ) Παραποµπή σε θέµατα, στα οποία οι ελεγκτές επιθυµούν να 
επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική 
γνώµη. ε) Ελεγκτική γνώµη σχετικά µε το κατά πόσον η ετήσια έκθεση 
διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου αντιστοιχεί µε τους ετήσιους 
λογαριασµούς του ιδίου οικονοµικού έτους. Η έκθεση υπογράφεται και 
χρονολογείται από τους ελεγκτές. 

γνώµη τους µε σαφήνεια, για το κατά πόσον οι ετήσιοι λογαριασµοί 
παρέχουν πιστή και πραγµατική εικόνα σύµφωνα µε το αντίστοιχο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και για το κατά πόσον οι ετήσιοι 
λογαριασµοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόµος. Η ελεγκτική γνώµη µπορεί 
να εκδίδεται µε ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι αντίθετη ή, σε περίπτωση που 
οι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν γνώµη, να λαµβάνει τη µορφή άρνησης 
γνώµης. δ) Παραποµπή σε θέµατα, στα οποία οι ελεγκτές επιθυµούν να 
επιστήσουν την προσοχή χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική 
γνώµη. ε) Ελεγκτική γνώµη σχετικά µε το κατά πόσον η ετήσια έκθεση 
διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου αντιστοιχεί µε τους ετήσιους 
λογαριασµούς του ιδίου οικονοµικού έτους. Η έκθεση υπογράφεται και 
χρονολογείται από τους ελεγκτές. 

Αρθρο 37Α * 

KEΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
Ανώνυµοι εταιρείαι προσλαµβάνουσαι τους κατά τα άρθρα 36 και επ. του 
παρόντος ελεγκτάς αυτών εξ ορκωτών λογιστών απολαύουσι των κατωτέρω 
πλεονεκτηµάτων: α) Επί των εταιρειών τούτων δικαίωµα όπως ζητήσωσι τον 
έλεγχον κατά το άρθρον 39α παρ.1 εν συνδυασµώ προς το άρθρον 40 εδαφ. α' του 
παρόντος έχουσι µέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 1/10 του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται 
να ζητήση τον άνω έλεγχον δι' αποφάσεως αυτής λαµβανοµένης ουχί δια της 
πλειοψηφίας αυτής, ως εν άρθρω 40 εδαφ. β', αλλά δια πλειοψηφίας των 3/4 των 
µελών αυτής. γ) Ο Υπουργός του Εµπορίου δικαιούται να ζητήση τον αυτόν ως 
άνω έλεγχον, αλλά µετά γνώµην της Επιτροπής Ανωνύµων Εταιρειών. 
*(η Επιτροπή είχε προτείνει την κατάργηση του άρθρου, αλλά δεν εµφανίζεται η κατάργηση µάλλον 
εκ παραδροµής) 

 Αρθρο 37Α 
KEΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ: ΕΛΕΓΚΤΑΙ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 
Ανώνυµοι εταιρείαι προσλαµβάνουσαι τους κατά τα άρθρα 36 και επ. του 
παρόντος ελεγκτάς αυτών εξ ορκωτών λογιστών απολαύουσι των κατωτέρω 
πλεονεκτηµάτων: α) Επί των εταιρειών τούτων δικαίωµα όπως ζητήσωσι τον 
έλεγχον κατά το άρθρον 39α παρ.1 εν συνδυασµώ προς το άρθρον 40 εδαφ. 
α' του παρόντος έχουσι µέτοχοι αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 1/10 του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
δύναται να ζητήση τον άνω έλεγχον δι' αποφάσεως αυτής λαµβανοµένης ουχί 
δια της πλειοψηφίας αυτής, ως εν άρθρω 40 εδαφ. β', αλλά δια πλειοψηφίας 
των 3/4 των µελών αυτής. γ) Ο Υπουργός του Εµπορίου δικαιούται να ζητήση 
τον αυτόν ως άνω έλεγχον, αλλά µετά γνώµην της Επιτροπής Ανωνύµων 
Εταιρειών. 

Αρθρο 38 
1. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου γενικής 
συνελεύσεως. 
2. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου εντός δέκα ηµερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον 
Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείµενον ηµερησίας διατάξεως το εν τη αιτήσει 
περιεχόµενον. 

 Αρθρο 38 
1. Οι ελεγκταί δικαιούνται δι' αιτήσεως αυτών προς τον Πρόεδρον του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου να ζητήσωσι την σύγκλησιν εκτάκτου γενικής 
συνελεύσεως.  
2. Η Συνέλευσις αύτη συγκαλείται υποχρεωτικώς υπό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου εντός δέκα ηµερών από της επιδόσεως της αιτήσεως προς τον 
Πρόεδρον αυτού, έχει δε ως αντικείµενον ηµερησίας διατάξεως το εν τη 
αιτήσει περιεχόµενον.  

Αρθρο 39 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 
1. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

 Αρθρο 39 ∆ικαιώµατα µειοψηφίας 
1. Αιτήσει µετόχων, εκπροσωπούντων το εν εικοστόν του καταβεβληµένου 



καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να 
συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης 
αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού 
συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν 
συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συµβούλιο εντός είκοσι (20) 
ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους 
αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της εταιρείας, µε απόφαση του µονοµελούς 
πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της 
συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη. 
2. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να 
εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί 
πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό 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 26, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από 
τη γενική συνέλευση. Αν τα θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι 
δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση κατά τα οριζόµενα στο 
προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της εταιρείας. 
3. Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ενα εικοστό (1/20)  του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται 
να αναβάλει µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, 
τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της 
συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν 
µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από τη χρονολογία της 
αναβολής. Η µετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 
προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης 
της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε, µπορούν να µετάσχουν και νέοι 
µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28. 
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το 
διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις 
αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο 
µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης. Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα 

εταιρικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον υποχρεούται ίνα συγκαλή 
έκτακτον γενικήν συνέλευσιν των µετόχων, ορίζον ηµέραν συνεδρίας αυτής, 
µη απέχουσαν περισσότερον των τριάκοντα ηµερών από της χρονολογίας της 
επιδόσεως της αιτήσεως προς τον Πρόεδρον του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
2. Η αίτησις περιέχει το αντικείµενον της ηµερησίας διατάξεως.  
3. Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ενα εικοστό (1/20) 
του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης 
υποχρεούται να αναβάλει µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική 
συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα 
συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η 
οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από 
τη χρονολογία της αναβολής. Η µετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί 
συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των 
διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε, 
µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των 
άρθρων 27 παρ. 2 και 28.  
4. Αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου, υποβαλλοµένη εις την εταιρείαν πέντε πλήρεις ηµέρας προ της 
τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον υποχρεούται: α) 
ν' ανακοινοί εις την Γενικήν Συνέλευσιν των µετόχων τα ποσά άτινα κατά την 
τελευταίαν διετίαν κατεβλήθησαν δι' οιανδήποτε αιτίαν υπό της εταιρείας εις 
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ∆ιευθυντάς ή άλλους υπαλλήλους 
αυτής, ως και πάσαν άλλην παροχήν προς τα πρόσωπα ταύτα ή πάσαν εξ 
οιασδήποτε αιτίας υφισταµένην σύµβασιν της εταιρείας µετ' αυτών, β) να 
παρέχει τας αιτουµένας συγκεκριµένας πληροφορίας περί των υποθέσεων 
της εταιρείας καθ' ο µέτρον είναι αύται χρήσιµοι δια την πραγµατικήν 
εκτίµησιν των θεµάτων της ηµερησίας διατάξεως. Το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον 
δύναται ν' αρνηθή την παροχήν των αιτουµένων πληροφοριών ένεκα 
αποχρώντος λόγου, της αιτιολογίας αναγραφοµένης εις τα πρακτικά.  
5. Αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων το 1/3 του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου υποβαλλοµένη εις την εταιρείαν εντός της προθεσµίας της 
προηγουµένης παραγράφου και εφ' όσον ούτοι δεν εκπροσωπούνται εν τω 
∆ιοικητικώ Συµβουλίω, το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον υποχρεούται να παράσχη 
προς αυτούς κατά την γενικήν συνέλευσιν ή εάν προτιµά προ ταύτης εις 
εκπρόσωπον αυτών, πληροφορίας περί της πορείας των εταιρικών 
υποθέσεων και της περιουσιακής καταστάσεως της εταιρείας. Το ∆ιοικητικόν 
Συµβούλιον δύναται ν' αρνηθή ένεκα αποχρώντος ουσιώδους λόγου, της 
αιτιολογίας αναγραφοµένης εις τα πρακτικά. 



εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό 
συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι 
τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος 
του διοικητικού συµβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε 
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της εταιρείας 
µε αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να 
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, 
η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε 
τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18. 
5. Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός 
της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το διοικητικό συµβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το 
διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 
µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων 
στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, 
εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική 
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή 
µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το 
µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε απόφασή του, που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση το 
δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που 
αρνήθηκε. 
7. Αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέµατος της ηµερησίας διατάξεως 
γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονοµαστικής κλήσεως. 
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν 
να αποδεξουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που 
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί 
και η κατάθεση των µετοχών σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 
28. 
9. Το καταστατικό µπορεί να µειώσει, όχι όµως και πέραν του ηµίσεος, τα 

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της 
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο 
ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το 
µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε απόφασή του, που 
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια 
απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις 
πληροφορίες που αρνήθηκε. 
7. Αιτήσει µετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινός θέµατος της ηµερησίας διατάξεως 
γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι' ονοµαστικής κλήσεως.  
8. Εις απάσας τας άνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-5 οι αιτούντες 
µέτοχοι οφείλουσι να τηρήσωσι κατατεθειµένας, συµφώνως προς το άρθρον 
28 του παρόντος, τας παρέχουσας αυτοίς τα ανωτέρω δικαιώµατα µετοχάς 
αυτών από της χρονολογίας της επιδόσεως της αιτήσεώς των µέχρι της 
συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, εις δε τας περιπτώσεις της 
παραγράφου 6 µέχρις εκδόσεως της αποφάσεως του Προέδρου.  
9. Το καταστατικόν δύναται να µειώση, ουχί όµως πέραν του ηµίσεος, τα 
απαιτούµενα δια την άσκησιν των εις τας ανωτέρω παραγράφους 4 και 5 
δικαιωµάτων ποσοστά του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Η διάταξη 
της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του Κωδ. Ν. 2190/1920 δεν εφαρµόζεται 
στις Γενικές Συνελεύσεις Τραπεζικών και άλλων ανωνύµων εταιρειών του 
άρθρου 9 του Ν. 1232/1982 που συνήλθαν εντός της οριζόµενης από το 
άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 1232/1982 προθεσµίας για τη λήψη αποφάσεως περί 
εκλογής νέων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 1232/1982 η περί επικυρώσεως 
εκλογής µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τους σε αντικατάσταση 
παραιτηθέντων, αποβιωσάντων ή κηρυχθέντων εκπτώτων. Εκκρεµείς δίκες 
κάθε βαθµού που αφορούν αµφισβήτηση εγκυρότητας των παραπάνω 
γενικών συνελεύσεων λόγω µη τηρήσεως της διατάξεως της παρ. 3 του 
άρθρου 39 του Κωδ. Ν. 2190/1920 καταργούνται. ∆ικαστικές αποφάσεις που 
αφορούν τέτοια αµφισβήτηση παραµένουν σε ισχύ αν κατά τη δηµοσίευση 
του παρόντος είχαν καταστεί αµετάκλητες. Επί ανωνύµων εταιρειών, των 
οποίων οι µετοχές ανήκουν κατά ποσοστό άνω του 50% στον Ο.Α.Ε. ή σε 
κρατικούς φορείς του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982, όπως αρχικώς 
ίσχυσε, η προθεσµία υποχρεωτικής σύγκλησης έκτακτης γενικής συνέλευσης 
του άρθρου 39 του Ν. 2190/1920 είναι δέκα ηµερών και ως τόπος 
συνεδρίασης της συνέλευσης αυτής δύναται να ορίζονται τα γραφεία της 
έδρας µετόχων, που εκπροσωπούν άνω του ηµίσεος του µετοχικού 



ποσοστά του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την 
άσκηση των δικαιωµάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

κεφαλαίου.  

Αρθρο 39Α Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύµων εταιρειών 
1. Η άσκησις του ελέγχου επί των Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρείων ως και των εν 
Ελλάδι υποκαταστηµάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών, 
όσον αφορά την συµφώνως προς τους νόµους, το καταστατικόν και τας 
αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως κατάρτισιν του Ισολογισµού και οικονοµικήν 
εν γένει διαχείρισιν και λειτουργίαν αυτών, γίνεται κατά τις διατάξεις των 
άρθρων 40 και 40α. 
2. Η λοιπή αρµοδιότητα ελέγχου, κατά τα οριζόµενα στα άρθρα 51 έως 53, ανήκει 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τις άλλες κατά το νόµο αρµόδιες αρχές, οι οποίες 
µπορούν, κάθε φορά που το κρίνουν αναγκαίο, να ασκούν δια των αρµόδιων 
υπαλλήλων της παραγράφου 3 του παρόντος. 
3. Αρµόδιοι υπάλληλοι της προηγούµενης παραγράφου νοούνται οι υπάλληλοι της 
Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και οι 
υπάλληλοι των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, που υπηρετούν στις αρµόδιες 
υπηρεσίες ανωνύµων εταιρειών και εµπορίου κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που 
συµπληρώνουν τετραετή υπηρεσία και κατηγορίας ∆Ε που συµπληρώνουν 
δωδεκαετή υπηρεσία και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου λυκείου ή 
εξατάξιου γυµνασίου, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
Η αµοιβή των ελεγκτών της παραγράφου αυτής καθορίζεται µε απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην 
οποία διενεργείται ο έλεγχος. 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως,  Οικονοµικών 
και Εµπορίου συνιστάται ειδικός λογαριασµός στην Τράπεζα της Ελλάδος, στον 
οποίο περιέρχονται τα έσοδα από ειδική εισφορά ποσοστού επτά τοις εκατό (7%), 
που επιβάλλεται επί των τελών δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως 
των πράξεων και στοιχείων των ανωνύµων εταιρειών που υπόκεινται σε 
δηµοσιότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7α του κωδ. ν. 2190/1920, 
υπέρ των υπαλλήλων του Υπουργείου Εµπορίου. Με απόφαση του Υπουργού 
Εµπορίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις διάθεσης της κατά τα ανωτέρω εισφοράς 
στους υπαλλήλους, ως και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την 
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.  

 Αρθρο 39Α 
1. Η άσκησις του ελέγχου επί των Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρείων ως και 
των εν Ελλάδι υποκαταστηµάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών 
ανωνύµων εταιρειών, όσον αφορά την συµφώνως προς τους νόµους, το 
καταστατικόν και τας αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως κατάρτισιν του 
Ισολογισµού και οικονοµικήν εν γένει διαχείρισιν και λειτουργίαν αυτών, 
γίνεται κατά τας διατάξεις των άρθρων 40, 40α, 40β, 40γ, 40δ και 40ε.  
2. Η λοιπή αρµοδιότης ελέγχου, περί ου τα άρθρα 51 - 53 του παρόντος 
παραµένει εις τον Υπουργόν του Εµπορίου δυνάµενον, οσάκις κρίνει 
αναγκαίον, να ασκήση αυτόν δια των αρµοδίων υπαλλήλων του Υπουργείου 
τούτου ή των κατά το άρθρον 40β του παρόντος ελεγκτών ανωνύµων 
εταιρειών.  
3. Αρµόδιοι υπάλληλοι της προηγούµενης παραγράφου νοούνται οι 
υπάλληλοι του Υπουργείου Εµπορίου, ως και οι υπάλληλοι των νοµαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων, που υπηρετούν στις αρµόδιες υπηρεσίες ανωνύµων 
εταιρειών και εµπορίου, οριζόµενοι µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που συµπληρώνουν οκταετή υπηρεσία και κατηγορίας 
∆Ε που συµπληρώνουν δεκαεπταετή υπηρεσία και είναι κάτοχοι τουλάχιστον 
απολυτηρίου λυκείου ή εξαταξίου γυµνασίου". Η αµοιβή των ελεγκτών της 
παραγράφου αυτής καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου που 
καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο 
έλεγχος 
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως, 
Οικονοµικών και Εµπορίου συνιστάται ειδικός λογαριασµός στην Τράπεζα 
της Ελλάδος, στον οποίο περιέρχονται τα έσοδα από ειδική εισφορά 
ποσοστού επτά τοις εκατό (7%), που επιβάλλεται επί των τελών 
δηµοσιεύσεως στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως των πράξεων και στοιχείων 
των ανωνύµων εταιρειών που υπόκεινται σε δηµοσιότητα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7α του κωδ. ν. 2190/1920, υπέρ των υπαλλήλων του 
Υπουργείου Εµπορίου. Με απόφαση του Υπουργού Εµπορίου καθορίζονται οι 
προϋποθέσεις διάθεσης της κατά τα ανωτέρω εισφοράς στους υπαλλήλους, 
ως και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής.  

Αρθρο 40 Αίτηση έκτακτου ελέγχου 
1. ∆ικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το µονοµελές πρωτοδικείο της 

 Αρθρο 40 
1. ∆ικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το µονοµελές πρωτοδικείο 



περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) µέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το 
καταστατικό µπορεί να µειώσει, όχι όµως και πέραν του ηµίσεος, το ποσοστό 
αυτό, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειµένου περί εταιρειών, των οποίων οι 
µετοχές έχουν εισαχθεί σε χρηµατιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείµενο 
δηµόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου είτε 
διάθεσης υφιστάµενων µετοχών, γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση 
αρµόδια εποπτεύουσα αρχή. 
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούµενη παράγραφο διατάσσεται, εάν 
πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του 
καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από 
την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας 
τελέστηκαν οι καταγγελλόµενες πράξεις. 
3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το 
δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη 
πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν 
ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το καταστατικό µπορεί 
να µειώσει, όχι όµως και πέραν του ηµίσεος, το ποσοστό του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώµατος της 
παρούσας παραγράφου. 
4. Οι αιτούντες τον έλεγχο µέτοχοι οφείλουν να απο-δεζουν στο δικαστήριο ότι 
κατέχουν τις µετοχές που τους δίνουν το δικαίωµα να ζητήσουν τον έλεγχο της 
εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των µετοχών σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28. 
5. Το δικαστήριο µπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων 
στο διοικητικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18, δεν 
δικαιολογεί τον έλεγχο µε βάση το άρθρο αυτό. 

της περιφερείας στην οποία εδρεύει η ευαιρεία, που δικάζει κατά τη 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν οι κατωτέρω και υπό τις εξής 
προϋποθέσεις: α) Μέτοχοι της εταιρείας αντιπροσωπεύοντες τουλάχιστον το 
1/20 του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου. Το καταστατικόν δύναται να 
µειώση ουχί όµως πέραν του ηµίσεος το απαιτούµενον δια την άσκησιν του 
εις το παρόν άρθρον δικαιώµατος ποσοστόν του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου. β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειµένου περί εταιρειών, ων 
αι µετοχαί έχουσιν εισαχθή εις το Χρηµατιστήριον, της σχετικής αποφάσεως 
λαµβανοµένης δια πλειοψηφίας των 2/3 των µελών αυτής. γ) Ο Υπουργός 
Εµπορίου οσάκις συντρέχουσιν προς τούτο σοβαροί λόγοι. δ) Επί ανωνύµων 
εταιρειών ασκουσών επιχείρησιν κοινής ωφελείας ή χρήσεως, το αυτό 
δικαίωµα έχει παραλλήλως και ο εποπτεύων Υπουργός.  
2. Εις τας περιπτώσεις α' και β' ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογήται ότι 
διά των καταγγελλοµένων πράξεων παραβιάζονται αι διατάξεις των νόµων ή 
του καταστατικού της εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως. 
Εις την περίπτωσιν γ' και δ' ο έλεγχος διατάσσεται υποχρεωτικώς υπό του 
αρµοδίου Προέδρου. Εις πάσας τας περιπτώσεις αι καταγγελλόµεναι πράξεις 
δέον να εγένοντο εις χρόνον µη απέχοντα πλέον της διετίας από της 
χρονολογίας της εγκρίσεως του ισολογισµού της χρήσεως εντός της οποίας 
ετελέσθησαν αύται.  
3. Μέτοχοι της εταιρείας εκπροσωπούντες το 1/3 του καταβεβληµένου 
εταιρικού κεφαλαίου δικαιούνται όπως ζητήσωσιν από τον αρµόδιον 
Πρόεδρον κατά τα ως άνω εν παραγράφω 1 οριζόµενα, έλεγχον της εταιρείας 
εφ' όσον εκ της όλης πορείας των εταιρικών υποθέσεων καθίσταται 
πιστευτόν ότι η διοίκησις των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται ως 
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείρισις. Η διάταξις αύτη δεν εφαρµόζεται 
οσάκις η αιτούσα µειοψηφία εκπροσωπείται εις το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον 
της Εταιρείας.  
4. Οι αιτούντες δέον µέχρι της αποφάσεως επί της αιτήσεως να τηρώσι 
κατατεθειµένας παρά τω Ταµείω Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τη Τραπέζη 
της Ελλάδος ή οιαδήποτε άλλη ανεγνωρισµένη Ελληνική Τραπέζη τας 
παρεχούσας εις αυτούς το δικαίωµα προς υποβολήν αιτήσεως µετοχάς, 
πάντως δε ουχί ολιγώτερον των τριάκοντα ηµερών από της υποβολής της 
αιτήσεως.  

Άρθρο 40Α ∆ιενέργεια του έκτακτου ελέγχου 
1. Το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 αναθέτει τη διενέργεια 
έκτακτου ελέγχου σε έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή που είναι 

 Αρθρο 40Α 
Ο κατά τα ανωτέρω αρµόδιος Πρόεδρος, διατάσσων τον έλεγχον επί των 
καταγγελλοµένων πράξεων, αναθέτει την ενέργειαν αυτού εις έναν ή 



εγγεγραµµένος στο ειδικό µητρώο του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 (ΦΕΚ 120 Α'). 
Στην απόφαση του δικαστηρίου ορίζεται ότι, η αµοιβή των ελεγκτών για τη 
διενέργεια του ελέγχου, θα καθορίζεται, µετά την ολοκλήρωση του, από το 
Εποπτικό Συµβούλιο του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ότι θα 
καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Το 
δικαστήριο µπορεί να επιρρίψει στον αιτούντα το σύνολο ή µέρος της αµοιβής 
των ελεγκτών. 
2. Το δικαστήριο, εκτιµώντας τις περιστάσεις, ιδιαίτερα το µέγεθος της εταιρείας, 
τις καταγγελλόµενες πράξεις και τις αναµενόµενες ελεγκτικές εργασίες, µπορεί 
αντί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, να διορίσει ως ελεγκτές λογιστές - 
φοροτεχνικούς α' τάξης µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου. Στην περίπτωση 
αυτή η απόφαση του δικαστηρίου ορίζει και την αµοιβή των ελεγκτών αυτών, η 
οποία καταβάλλεται από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος µετά 
την ολοκλήρωση του. Το δικαστήριο µπορεί να επιρρίψει στον αιτούντα το σύνολο 
ή µέρος της αµοιβής των ελεγκτών. Η αµοιβή υπόκειται σε αναθεώρηση µετά τη 
διενέργεια του ελέγχου, µε αίτηση του ελεγκτή ή του βαρυνόµενου µε την 
καταβολή της. 
3. Οι ελεγκτές οφείλουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να περατώσουν το έργο 
που τους ανατέθηκε και να υποβάλουν το πόρισµα τους στην ελεγχόµενη 
εταιρεία, στην αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή και στο πρόσωπο που ζήτησε τον 
έλεγχο. Αν η ελεγχόµενη εταιρεία έχει µετοχές που έχουν εισαχθεί σε 
χρηµατιστήριο, ή έχουν αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς, στο 
πλαίσιο είτε κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάµενων µετοχών, 
η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εάν οι 
ελεγκτές διαπιστώνουν παραβάσεις που τιµωρούνται ποινικά, οφείλουν να 
υποβάλουν την έκθεση τους και στην αρµόδια εισαγγελική Αρχή. 
4. Το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 40 µπορεί να τάξει προθεσµία 
για τη διενέργεια του ελέγχου, καθώς και να αντικαταστήσει τους ελεγκτές που 
διορίσθηκαν. 

πλείονας των κατά το κατωτέρω άρθρον ελεγκτών των ανωνύµων εταιρειών.  

Αρθρο 40Β 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 Αρθρο 40Β 
1. Οι κατά το προηγούµενον άρθρον ελεγκταί των ανωνύµων εταιρειών 
προέρχονται εξ ανωτέρων υπαλλήλων της Τραπέζης της Ελλάδος, της 
Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος και της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος και 
εξ ανωτέρων υπαλλήλων του Κράτους εν ενεργεία ή συνταξιούχων, 
διορίζονται δε κατά τον ακόλουθον τρόπον.  
2. Προσκλήσει του Υπουργού του Εµπορίου η Τράπεζα της Ελλάδος, η 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος και αι 



δηµόσιαι υπηρεσίαι αίτινες έχουσι µεταξύ του προσωπικού των πρόσωπα 
κατάλληλα δια την άσκησιν του περί ου ο παρών νόµος ελέγχου, 
αποστέλλουσιν εις το Υπουργείον τούτο κατάλογον τοιούτων προσώπων, την 
καταλληλότητα των οποίων πιστοποιούσιν οι αρµόδιοι διευθυνταί των 
υπηρεσιών.  
3. Ο Υπουργός του Εµπορίου διαβιβάζει τον κατάλογον τούτον εις την 
Επιτροπήν Ανωνύµων Εταιρειών, ήτις µετ' έρευναν, προτείνει ως διοριστέους 
διπλάσιον αριθµόν των εκάστοτε αναγκαιούντων, εξ ων ο Υπουργός εκλέγει 
τους ηµίσεις, διοριζοµένους δια πράξεώς του, δηµοσιευοµένης εν τω ∆ελτίω 
Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης.  
4. Οι ελεγκταί των ανωνύµων εταιρειών προ της αναλήψεως των 
καθηκόντων αυτών δίδουσι τον όρκον του δηµοσίου υπαλλήλου ενώπιον του 
Υπουργού ή άλλης υπ' αυτού εξουσιοδοτηµένης Αρχής.  
5. Οι ελεγκταί των Ανωνύµων Εταιρειών θεωρούνται κατά την άσκησιν του 
ελέγχου ως δηµόσιοι υπάλληλοι.  
6. Εν τη περί διορισµού πράξει ορίζονται και η πόλις ή η περιφέρεια εντός 
των οποίων δύνανται ν' ασκήσωσι το έργον των οι ελεγκταί.  
7. Ο αριθµός των ελεγκτών δι' εκάστην πόλιν ή περιφέρειαν καθορίζεται δι' 
αποφάσεως του Υπουργού του Εµπορίου. Αι Αθήναι και ο Πειραιεύς δια την 
εφαρµογήν της παρούσης θεωρούνται µία πόλις.  
8. Οι προερχόµενοι εκ των ως άνω Τραπεζών ελεγκταί δεν δικαιούνται να 
ασκήσωσιν έλεγχον επί των ανωνύµων τραπεζιτικών εταιρειών.  

Αρθρο 40Γ 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 Αρθρο 40Γ 
1. Οι ελεγκταί ανωνύµων εταιρειών, οφείλουσιν όσον το δυνατόν ταχύτερον 
να περατώσι το ανατιθέµενον εκάστοτε αυτοίς έργον του ελέγχου, το δε 
πόρισµα αυτών υποχρεούνται να υποβάλλωσιν εις τον Υπουργόν του 
Εµπορίου, εις περίπτωσιν δε καθ' ην εξηκρίβωσαν παραβάσεις ποινικώς 
κολασίµους, και εις την αρµοδίαν εισαγγελικήν αρχήν.  
2. Η αµοιβή των ελεγκτών καθορίζεται µετά το πέρας του ελέγχου υπό του 
Υπουργείου Εµπορίου, µετά σύµφωνον γνώµην της Επιτροπής Ανωνύµων 
Εταιρειών, καταβάλλεται δε υποχρεωτικώς υπό της Εταιρείας, εφ' ης 
ενηργήθη ο έλεγχος.  

Αρθρο 40∆ 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 Αρθρο 40∆ 
Οι ελεγκταί των ανωνύµων εταιρειών παύονται δι' αποφάσεως του Υπουργού 
του Εµπορίου, µετά σύµφωνον γνώµην της Επιτροπής Ανωνύµων Εταιρειών, 
εις περιπτώσεις µη ευόρκου ή αµελούς εκπληρώσεως των καθηκόντων 



αυτών. Η περί τούτων απόφασις ητιολογηµένη δηµοσιεύεται εις το ∆ελτίον 
Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης.  

Αρθρο 40Ε 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 Αρθρο 40Ε 
Ο κατά τα άρθρα 40 και 40α διατασσόµενος έλεγχος διαχειρίσεως των 
ανωνύµων εταιρειών ανατίθεται υποχρεωτικώς εις ορκωτόν ή ορκωτούς 
λογιστάς, εφ' όσον η ελεγχοµένη εταιρεία έχει τακτικόν ελεγκτήν εκ του 
Σώµατος των Ορκωτών Λογιστών. Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν έχουσι πλήρη 
εφαρµογήν αι διατάξεις των άρθρων 40 και 40α του παρόντος.  

Αρθρο 41 
1. Κατά την έναρξιν της λειτουργίας αυτής, η εταιρεία οφείλει να ενεργήση την 
κατά το άρθρον 9 του Εµπορικού Νόµου απογραφήν. 
2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχει και εις το τέλος πάσης εταιρικής χρήσεως, ως 
καθορίζεται αύτη εν τω καταστατικώ. 
3. Πάντα τα υπό του Εµπορικού νόµου προβλεπόµενα βιβλία των ανωνύµων 
εταιρειών ηµεδαπών και αλλοδαπών, δέον να τηρώνται εις την Ελληνικήν 
γλώσσαν. Αι περί τηρήσεως βιβλίων εις Ελληνικήν γλώσσαν διατάξεις του άρθρου 
53α του Ν. 2190 περί Ανωνύµων Εταιρειών, δεν έχουσιν εφαρµογήν εις την 
περίπτωσιν του Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α', 132).  

 Αρθρο 41 
1. Κατά την έναρξιν της λειτουργίας αυτής, η εταιρεία οφείλει να ενεργήση 
την κατά το άρθρον 9 του Εµπορικού Νόµου απογραφήν.  
2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχει και εις το τέλος πάσης εταιρικής χρήσεως, 
ως καθορίζεται αύτη εν τω καταστατικώ.  
3. Πάντα τα υπό του Εµπορικού νόµου προβλεπόµενα βιβλία των ανωνύµων 
εταιρειών ηµεδαπών και αλλοδαπών, δέον να τηρώνται εις την Ελληνικήν 
γλώσσαν. Αι περί τηρήσεως βιβλίων εις Ελληνικήν γλώσσαν διατάξεις του 
άρθρου 53α του Ν. 2190 περί Ανωνύµων Εταιρειών, δεν έχουσιν εφαρµογήν 
εις την περίπτωσιν του Α.Ν. 89/1967 (ΦΕΚ Α', 132).  

Αρθρο 42 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 
1. Η εταιρική χρήσις δεν δύναται να περιλαµβάνη πλείονας των δώδεκας µήνας. 
2. Εξαιρετικώς δύναται η πρώτη εταιρική χρήσις να ορισθή δια διάστηµα µη 
υπερβαίνον τους είκοσι τέσσαρας µήνας.  

 Αρθρο 42 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 
1. Η εταιρική χρήσις δεν δύναται να περιλαµβάνη πλείονας των δώδεκας 
µήνας.  
2. Εξαιρετικώς δύναται η πρώτη εταιρική χρήσις να ορισθή δια διάστηµα µη 
υπερβαίνον τους είκοσι τέσσαρας µήνας.  

Αρθρο 42Α Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις) 
1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν: α) τον ισολογισµό, β) το 
λογαριασµό "αποτελέσµατα χρήσεως", γ) τον "πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσµάτων" και δ) το προσάρτηµα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο 
σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37. Οι ανώνυµες 
εταιρείες, των οποίων µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε 
οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και οι ενοποιούµενες σε αυτές 
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 134, καταρτίζουν, 
επιπροσθέτως, κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και κατάσταση 
ταµιακών ροών. Τις καταστάσεις του προηγούµενου εδαφίου καταρτίζουν και 
όσες ανώνυµες εταιρείες συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των 
οποίων µετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη 

 Αρθρο 42Α Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασµούς 
(ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) 
1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν: α) τον ισολογισµό, β) 
το λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως, γ) τον πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσµάτων και δ) το προσάρτηµα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο 
σύνολο και ελέγχονται όπως ορίζουν τα άρθρα 36, 36α και 37. Οι ανώνυµες 
εταιρείες, των οποίων µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε 
οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και οι ενοποιούµενες σε αυτές 
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 134, καταρτίζουν, 
επιπροσθέτως, κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων, καθώς και 
κατάσταση ταµιακών ροών. Τις καταστάσεις του προηγούµενου εδαφίου 
καταρτίζουν και όσες ανώνυµες εταιρείες συντάσσουν ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις των οποίων µετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι 



χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και οι ενοποιούµενες σε αυτές επιχειρήσεις. Με 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, 
καθορίζεται το περιεχόµενο της κατάστασης µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και της 
κατάστασης ταµιακών ροών που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
2. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά µε βάση τις 
διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 
43α και εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της 
περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των 
αποτελεσµάτων χρήσης της εταιρείας. 
3. Σε περίπτωση που η εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου, καθώς και 
των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, δεν επαρκεί για την παρουσίαση της 
πραγµατικής εικόνας που απαιτείται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης 
παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες συµπληρωµατικές πληροφορίες για 
την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρµογή 
µίας από τις παραπάνω διατάξεις έρχεται σε αντίθεση µε τις αρχές της 
προηγούµενης παραγράφου 2, επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή τη διάταξη για 
να αποδοθεί η πραγµατική εικόνα που προβλέπεται από την πιο πάνω 
παράγραφο 2. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτηµα µαζί µε την 
πλήρη αιτιολόγησή της και µε πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην 
περιουσιακή διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα 
χρήσης της εταιρείας. 
4. Οσοι από τους τίτλους των λογαριασµών των υποιδειγµάτων, στα οποία 
παραπέµπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, δεν προσιδιάζουν στην ειδικότερη φύση των 
ανωνύµων εταιρειών επενδύσεων - χαρτοφυλακίου και των ανωνύµων εταιρείων 
διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων του Ν.∆. 608/1970 Περί εταιρειών 
επενδύσεων - χαρτοφυλακίου και αµοιβαίων κεφαλαίων (ΦΕΚ Α' 170/1970), 
µπορούν να τροποποιούνται έτσι ώστε οι ισολογισµοί και οι λογαριασµοί 
αποτελεσµάτων που συντάσσονται από τις εταιρείες αυτές να πληρούν τις αρχές 
της παραπάνω παρ. 2. Η τροποποίηση αυτή γίνεται µε αποφάσεις του Υπουργού 
Εµπορίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 
5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις 
οικονοµικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον 
πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το διευθύνοντα ή 
εντεταλµένο σύµβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύµβουλος ή η 
ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα µέλος του 
διοικητικού συµβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη 
διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς 

εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και οι 
ενοποιούµενες σε αυτές επιχειρήσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης, καθορίζεται το περιεχόµενο της 
κατάστασης µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης ταµιακών 
ροών που προβλέπονται στο προηγούµενο εδάφιο. 
2. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά µε βάση 
τις διατάξεις αυτού του άρθρου, καθώς και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 
43 και 43α και εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική εικόνα της 
περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των 
αποτελεσµάτων χρήσης της εταιρείας.  
3. Σε περίπτωση που η εφαρµογή των διατάξεων αυτού του άρθρου, καθώς 
και των άρθρων 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α, δεν επαρκεί για την 
παρουσίαση της πραγµατικής εικόνας που απαιτείται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου 2, παρέχονται όλες οι αναγκαίες 
συµπληρωµατικές πληροφορίες για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Εάν, σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρµογή µίας από τις παραπάνω διατάξεις 
έρχεται σε αντίθεση µε τις αρχές της προηγούµενης παραγράφου 2, 
επιβάλλεται παρέκκλιση από αυτή τη διάταξη για να αποδοθεί η πραγµατική 
εικόνα που προβλέπεται από την πιο πάνω παράγραφο 2. Κάθε τέτοια 
παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτηµα µαζί µε την πλήρη αιτιολόγησή της 
και µε πληροφορίες για τις επιδράσεις της πάνω στην περιουσιακή 
διάρθρωση, τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα χρήσης της 
εταιρείας. 
4. Οσοι από τους τίτλους των λογαριασµών των υποιδειγµάτων, στα οποία 
παραπέµπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, δεν προσιδιάζουν στην ειδικότερη φύση 
των ανωνύµων εταιρειών επενδύσεων - χαρτοφυλακίου και των ανωνύµων 
εταιρείων διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων του Ν.∆. 608/1970 Περί 
εταιρειών επενδύσεων - χαρτοφυλακίου και αµοιβαίων κεφαλαίων  (ΦΕΚ Α' 
170/1970), µπορούν να τροποποιούνται έτσι ώστε οι ισολογισµοί και οι 
λογαριασµοί αποτελεσµάτων που συντάσσονται από τις εταιρείες αυτές να 
πληρούν τις αρχές της παραπάνω παρ. 2. Η τροποποίηση αυτή γίνεται µε 
αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της  
Κυβέρνησης. 
5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις 
οικονοµικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 
πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: α) τον 
πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) το 
διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 



νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να 
εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. 
6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του πρώτου µετά 
την έναρξη ισχύος αυτού του Νόµου ισολογισµού της, δεν υπερβαίνει τα 
αριθµητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: α) σύνολο ισολογισµού 
δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, όπως αυτό προκύπτει 
από την άθροιση των στοιχείων Α µέχρι Ε του ενεργητικού στο υπόδειγµα 
ισολογισµού που παραπέµπει το άρθρο 42γ και β) καθαρός κύκλος εργασιών 
πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 
µπορούν να αναπροσαρµόζονται τα αριθµητικά όρια των περιπτώσεων α', β' και 
γ' της παραγράφου 6 του άρθρου 42α. γ. µέσος όρος προσωπικού που 
απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης, 50 άτοµα µπορεί να δηµοσιεύει 
συνοπτικό ισολογισµό, που να εµφανίζει µόνο τους λογαριασµούς οι οποίοι, στο 
υπόδειγµα που παραπέµπει το άρθρο 42γ, χαρακτηρίζονται µε γράµµατα και 
λατινικούς αριθµούς, µε τον όρο ότι οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα 
διαχωρίζονται σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες, µε την έννοια της 
παραγράφου 6 του άρθρου 42ε. Οι εταιρείες αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134, µπορούν να µην εκλέγουν τους 
ελεγκτές τους από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
7. Η ευχέρεια της προηγούµενης παρ. 6 παρέχεται και στις εταιρείες που παύουν 
να υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της ίδιας παραγράφου, σε 
δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις. 
8. Η ευχέρεια της παραπάνω παρ. 6 παύει να παρέχεται στις εταιρείες των 
προηγούµενων παρ. 6 και 7, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία 
κριτήρια της παραπάνω παρ. 6 σε δύο συνεχείς χρήσεις.  

τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω 
προσώπων, από ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου που ορίζεται από 
αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι παραπάνω σε 
περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης των 
οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις 
τους στη γενική συνέλευση.  
6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του πρώτου 
µετά την έναρξη ισχύος αυτού του Νόµου ισολογισµού της, δεν υπερβαίνει τα 
αριθµητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: α. "σύνολο 
ισολογισµού 1.500.000 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των 
στοιχείων Α µέχρι και Ε του ενεργητικού στο υπόδειγµα  ισολογισµού που 
παραπέµπει το άρθρο 42γ, β. καθαρός κύκλος εργασιών, 3.000.000 ευρώ, γ. 
µέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης, 
50 άτοµα. µπορεί να δηµοσιεύει συνοπτικό ισολογισµό, που να εµφανίζει 
µόνο τους λογαριασµούς οι οποίοι, στο υπόδειγµα που παραπέµπει το άρθρο 
42γ, χαρακτηρίζονται µε γράµµατα και λατινικούς αριθµούς, µε τον όρο ότι 
οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα διαχωρίζονται σε µακροπρόθεσµες και  
βραχυπρόθεσµες, µε την έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 42ε. Οι 
εταιρείες αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του 
άρθρου 134, µπορούν να µην εκλέγουν τους ελεγκτές τους από το Σώµα 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
7. Η ευχέρεια της προηγούµενης παρ. 6 παρέχεται και στις εταιρείες που 
παύουν να υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της ίδιας 
παραγράφου, σε δύο τουλάχιστον συνεχείς χρήσεις.  
8. Η ευχέρεια της παραπάνω παρ. 6 παύει να παρέχεται στις εταιρείες των 
προηγούµενων παρ. 6 και 7, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα 
τρία κριτήρια της παραπάνω παρ. 6 σε δύο συνεχείς χρήσεις.  

Αρθρο 42Β Γενικές διατάξεις για τη δοµή του ισολογισµού και του 
λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως 
1. Η δοµή του ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως" και 
ιδιαίτερα η ακολουθούµενη στα πλαίσια αυτού του Νόµου µορφή εµφάνισης των 
οικονοµικών αυτών καταστάσεων, απαγορευέται να µεταβάλλεται από τη µία 
χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µε τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται στο 
προσάρτηµα και θα αιτιολογείται επαρκώς. 
2. Οι λογαριασµοί που προβλέπονται στα υποδείγµατα στα οποία παραπέµπουν 
τα άρθρα 42γ και 42δ, καταχωρούνται στον Ισολογισµό, στο λογαριασµό 

 Αρθρο 42Β Γενικές διατάξεις για τη δοµή του ισολογισµού και του 
λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως 
1. Η δοµή του ισολογισµού και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως και 
ιδιαίτερα η ακολουθούµενη στα πλαίσια αυτού του Νόµου µορφή εµφάνισης 
των οικονοµικών αυτών καταστάσεων, απαγορευέται να µεταβάλλεται από 
τη µία χρήση στην άλλη. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή επιτρέπεται µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, µε τον όρο ότι η παρέκκλιση αυτή θα αναφέρεται 
στο προσάρτηµα και θα αιτιολογείται επαρκώς.  
2. Οι λογαριασµοί που προβλέπονται στα υποδείγµατα στα οποία 
παραπέµπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, καταχωρούνται στον Ισολογισµό, στο 



"αποτελέσµατα χρήσεως" και στον πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων, ξεχωριστά 
ο καθένας και µε τη σειρά που καθορίζεται στα υποδείγµατα αυτά. Λογαριασµός 
στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της κλειοµένης, ούτε της προηγούµενης 
χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η παραπέρα ανάλυση των λογαριασµών που 
παρατίθενται στα υποδείγµατα των άρθρων 42γ και 42δ, µε τον όρο ότι δεν θα 
µεταβάλλεται η σειρά των λογαριασµών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη 
και άλλων λογαριασµών, εφόσον το περιεχόµενό τους δεν περιλαµβάνεται σε 
κάποιον από τους υποχρεωτικούς λογαριασµούς των παραπάνω υποδειγµάτων. 
Οταν ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού σχετίζεται µε περισσότερους από 
έναν υποχρεωτικούς λογαριασµούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο 
λογαριασµό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του µε τους 
άλλους λογαριασµούς αναφέρεται στο προσάρτηµα, εφόσον αυτό χρειάζεται για 
την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων. 
3. Η δοµή και οι τίτλοι των λογαριασµών που έχουν αραβική αρίθµηση στα 
υποδείγµατα ισολογισµού και λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως", στα οποία 
παραπέµπουν τα άρθρα 42γ και 42δ πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα, όταν η 
ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί, ώστε οι χρησιµοποιούµενοι τίτλοι 
λογαριασµών να υποδηλώνουν µε σαφήνεια τα απεικονιζόµενα στοιχεία. Η 
καταχώρηση ανοµοιογενών στοιχείων στον ίδιο λογαριασµό, απαγορεύεται. Κάθε 
προσαρµογή που γίνεται σύµφωνα µε τα παραπάνω, αναφέρεται και 
αιτιολογείται στο προσάρτηµα. 
4. Οι λογαριασµοί των υποδειγµάτων του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων 
χρήσης, στα οποία παραπέµπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, οι οποίοι έχουν αραβική 
αρίθµηση, µπορούν να συγχωνεύονται όταν: α. τα ποσά τους είναι ασήµαντα και 
η συγχώνευσή τους δε θίγει τις αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 42α, και β. η 
συγχώνευση γίνεται για χάρη µεγαλύτερης σαφήνειας, µε τον όρο ότι οι 
συγχωνευόµενοι λογαριασµοί θα αναλύονται στο προσάρτηµα. 
5. Τα ποσά των λογαριασµών του ενεργητικού και του παθητικού του 
ισολογισµού, καθώς και του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως, απεικονίζονται 
σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα αντίστοιχα και 
οµοειδή κονδύλια της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης. Σε περίπτωση 
όµως που στοιχεία της προηγούµενης χρήσης δεν είναι οµοειδή και συγκρίσιµα µε 
τα αντίστοιχα της κλειόµενης χρήσης, γίνεται κατάλληλη αναµόρφωσή τους. Κάθε 
τέτοια αναµόρφωση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτηµα. 
6. Εταιρεία που έχει υποκαταστήµατα ενσωµατώνει στον ετήσιο ισολογισµό και 
στο λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως τα ενεργητικά και τα παθητικά στοιχεία, 
καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστηµάτων της, και συγχωνεύει τα 
σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασµούς του ισολογισµού και των 

λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως και στον πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσµάτων, ξεχωριστά ο καθένας και µε τη σειρά που καθορίζεται στα 
υποδείγµατα αυτά. Λογαριασµός στον οποίο δεν υπάρχει ποσό, ούτε της 
κλειοµένης, ούτε της προηγούµενης χρήσης, παραλείπεται. Επιτρέπεται η 
παραπέρα ανάλυση των λογαριασµών που παρατίθενται στα υποδείγµατα 
των άρθρων 42γ και 42δ, µε τον όρο ότι δεν θα µεταβάλλεται η σειρά των 
λογαριασµών αυτών. Επίσης επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων 
λογαριασµών, εφόσον το περιεχόµενό τους δεν περιλαµβάνεται σε κάποιον 
από τους υποχρεωτικούς λογαριασµούς των παραπάνω υποδειγµάτων. Οταν 
ένα στοιχείο ενεργητικού ή παθητικού σχετίζεται µε περισσότερους από έναν 
υποχρεωτικούς λογαριασµούς, το στοιχείο αυτό καταχωρείται στο 
λογαριασµό στον οποίο προσιδιάζει περισσότερο, αλλά η σχέση του µε τους 
άλλους λογαριασµούς αναφέρεται στο προσάρτηµα, εφόσον αυτό χρειάζεται 
για την κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων.  
3. Η δοµή και οι τίτλοι των λογαριασµών που έχουν αραβική αρίθµηση στα 
υποδείγµατα ισολογισµού και λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως, στα 
οποία παραπέµπουν τα άρθρα 42γ και 42δ πρέπει να προσαρµόζονται 
ανάλογα, όταν η ειδική φύση της επιχείρησης το απαιτεί, ώστε οι 
χρησιµοποιούµενοι τίτλοι λογαριασµών να υποδηλώνουν µε σαφήνεια τα 
απεικονιζόµενα στοιχεία. Η καταχώρηση ανοµοιογενών στοιχείων στον ίδιο 
λογαριασµό, απαγορεύεται. Κάθε προσαρµογή που γίνεται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, αναφέρεται και αιτιολογείται στο προσάρτηµα.  
4. Οι λογαριασµοί των υποδειγµάτων του ισολογισµού και των 
αποτελεσµάτων χρήσης, στα οποία παραπέµπουν τα άρθρα 42γ και 42δ, οι 
οποίοι έχουν αραβική αρίθµηση, µπορούν να συγχωνεύονται όταν: α. τα 
ποσά τους είναι ασήµαντα και η συγχώνευσή τους δε θίγει τις αρχές της 
παραγράφου 2 του άρθρου 42α, και β. η συγχώνευση γίνεται για χάρη 
µεγαλύτερης σαφήνειας, µε τον όρο ότι οι συγχωνευόµενοι λογαριασµοί θα 
αναλύονται στο προσάρτηµα.  
5. Τα ποσά των λογαριασµών του ενεργητικού και του παθητικού του 
ισολογισµού, καθώς και του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως, 
απεικονίζονται σε δύο τουλάχιστον στήλες, στις οποίες αντιπαρατίθενται τα 
αντίστοιχα και οµοειδή κονδύλια της κλειόµενης και της προηγούµενης 
χρήσης. Σε περίπτωση όµως που στοιχεία της προηγούµενης χρήσης δεν είναι 
οµοειδή και συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα της κλειόµενης χρήσης, γίνεται 
κατάλληλη αναµόρφωσή τους. Κάθε τέτοια αναµόρφωση αναφέρεται και 
επεξηγείται στο προσάρτηµα.  
6. Εταιρεία που έχει υποκαταστήµατα ενσωµατώνει στον ετήσιο ισολογισµό 



αποτελεσµάτων χρήσης, συµψηφίζοντας κάθε αµοιβαία χρεωαπαίτηση, τόσο των 
υποκαταστηµάτων µεταξύ τους, όσο και µεταξύ υποκαταστηµάτων και κεντρικού. 
7. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συµψηφισµός µεταξύ κονδυλίων των 
λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασµών εσόδων και εξόδων 
και η εµφάνιση µόνο της µεταξύ τους διαφοράς. 
8. Κατά την αναγραφή των αριθµητικών στοιχείων στους λογαριασµούς 
Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσεως, λαµβάνονται υπόψη η ουσία της 
απεικονιζόµενης συναλλαγής και ο σχετικός διακανονισµός. 

και στο λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως τα ενεργητικά και τα παθητικά 
στοιχεία, καθώς και τα έσοδα και τα έξοδα των υποκαταστηµάτων της, και 
συγχωνεύει τα σχετικά ποσά στους οικείους λογαριασµούς του ισολογισµού 
και των αποτελεσµάτων χρήσης, συµψηφίζοντας κάθε αµοιβαία 
χρεωαπαίτηση, τόσο των υποκαταστηµάτων µεταξύ τους, όσο και µεταξύ 
υποκαταστηµάτων και κεντρικού.  
7. Απαγορεύεται οποιοσδήποτε συµψηφισµός µεταξύ κονδυλίων των 
λογαριασµών ενεργητικού και παθητικού ή των λογαριασµών εσόδων και 
εξόδων και η εµφάνιση µόνο της µεταξύ τους διαφοράς.  
8. Κατά την αναγραφή των αριθµητικών στοιχείων στους λογαριασµούς 
Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσεως, λαµβάνονται υπόψη η ουσία της 
απεικονιζόµενης συναλλαγής και ο σχετικός διακανονισµός. 

Αρθρο 42Γ ∆οµή του Ισολογισµού 
Ο ισολογισµός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία 
περιλαµβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980 Περί ορισµού του 
περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου (ΦΕΚ Α' 75/1980), σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις 
παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού 
∆ιατάγµατος, αναφορικά µε το περιεχόµενο κάθε κατηγορίας και κάθε 
λογαριασµού του ισολογισµού αυτού.  

 Αρθρο 42Γ ∆οµή του Ισολογισµού 
Ο ισολογισµός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα 
οποία περιλαµβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα της παρ. 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980 Περί 
ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής 
εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΦΕΚ Α' 75/1980), σε 
συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.1.101 και 4.1.102 του 
άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού ∆ιατάγµατος, αναφορικά µε το περιεχόµενο 
κάθε κατηγορίας και κάθε λογαριασµού του ισολογισµού αυτού.  

Αρθρο42∆ ∆οµή του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως και του 
πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων 
1. Ο λογαριασµός "αποτελέσµατα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρ. 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980, σε 
συνδυασµό µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος, αναφορικά µε το περιεχόµενο κάθε επιµέρους 
κατηγορίας του λογαριασµού αυτού. 
2. Ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων" καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980,  σε συνδυασµό µε 
όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού ∆ιατάγµατος, αναφορικά 
µε το περιεχόµενο κάθε επιµέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.  

 Αρθρο 42∆ ∆οµή του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως και του 
πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων. 
1. Ο λογαριασµός "αποτελέσµατα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρ. 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.∆. 
1123/1980, σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 4.1.201 του 
άρθρου 1 του ίδιου Προεδρικού ∆ιατάγµατος, αναφορικά µε το περιεχόµενο 
κάθε επιµέρους κατηγορίας του λογαριασµού αυτού.  
2. Ο "πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων" καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980, σε συνδυασµό 
µε όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Προεδρικού ∆ιατάγµατος, 
αναφορικά µε το περιεχόµενο κάθε επιµέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.  

Αρθρο 42Ε Ειδικές διατάξεις για ορισµένα στοιχεία του ισολογισµού 
και του λογαριασµού "αποτελέσµατα χρήσεως" 
1. Εξοδα εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) είναι οι υποκείµενες σε 
τµηµατική απόσβεση δαπάνες, οι οποίες πραγµατοποιούνται για την ίδρυση και 
οργάνωση της εταιρείας, την απόκτηση των διαρκών µέσων εκµετάλλευσης και 

 Αρθρο 42Ε Ειδικές διατάξεις για ορισµένα στοιχεία του 
ισολογισµού και του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως. 
1. Εξοδα εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) είναι οι υποκείµενες σε 
τµηµατική απόσβεση δαπάνες, οι οποίες πραγµατοποιούνται για την ίδρυση 
και οργάνωση της εταιρείας, την απόκτηση των διαρκών µέσων 



την επέκταση ή την αναδιοργάνωσή της. 
2. Στο πάγιο ενεργητικό περιλαµβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και 
δικαιωµάτων, που προορίζονται να παραµείνουν µακροχρόνια και µε την ίδια 
περίπου µορφή στην εταιρεία, µε στόχο να χρησιµοποιούνται για την επίτευξη 
των σκοπών της. Επίσης, περιλαµβάνονται οι συµµετοχές και οι µακροπρόθεσµες 
απαιτήσεις, µε την έννοια των παρ. 5 και 6 αυτού του άρθρου. 
3. Ασώµατες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία) είναι τα ασώµατα 
οικονοµικά αγαθά, που αποκτούνται από την εταιρεία µε σκοπό να 
χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα οπωσδήποτε µεγαλύτερο 
από ένα έτος. Στους λογαριασµούς της κατηγορίας των ασωµάτων 
ακινητοποιήσεων περιλαµβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται για την 
απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανούνται από την 
εταιρεία για τη δηµιουργία των αγαθών αυτών. 
4. Ενσώµατα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτούνται από την 
εταιρεία για να τα χρησιµοποιεί για την εκπλήρωση του σκοπού της, κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία οπωσδήποτε είναι µεγαλύτερη από ένα 
έτος. 
5. Ως συµµετοχές, που καταχωρούνται στους λογαριασµούς της κατηγορίας 
"συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις", 
ορίζονται τα δικαιώµατα συµµετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 
10% του κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών και αποκτούνται µε σκοπό διαρκούς 
κατοχής τους. Οι συµµετοχές και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις, καθώς και οι µετοχές της εταιρείας που κατέχονται 
από την ίδια (ίδιες µετοχές) σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, 
καταχωρούνται µόνο στους λογαριασµούς που έχουν προβλεφτεί για τις 
περιπτώσεις αυτές στο υπόδειγµα ισολογισµού του άρθρου 42γ. Για την 
εφαρµογή αυτού του Νόµου, συνδεδεµένες επιχειρήσεις είναι: α. Οι επιχειρήσεις 
εκείνες µεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση µητρικής επιχείρησης προς Θυγατρική. 
Σχέση µητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υπάρχει όταν µια επιχείρηση 
(µητρική): αα. ή έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου 
µιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και αν η πλειοψηφία αυτή 
σχηµατίζεται ύστερα από συνυπολογισµό των τίτλων και δικαιωµάτων που 
κατέχονται από τρίτους για λογαριασµό της µητρικής επιχείρησης, ββ. ή ελέγχει 
την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης 
ύστερα από συµφωνία µε άλλους µετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής, γγ. 
ή συµµετέχει στο κεφάλαιο µιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωµα, είτε 
άµεσα, είτε µέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των µελών των 

εκµετάλλευσης και την επέκταση ή την αναδιοργάνωσή της.  
2. Στο πάγιο ενεργητικό περιλαµβάνεται το σύνολο των αγαθών, αξιών και 
δικαιωµάτων, που προορίζονται να παραµείνουν µακροχρόνια και µε την ίδια 
περίπου µορφή στην εταιρεία, µε στόχο να χρησιµοποιούνται για την 
επίτευξη των σκοπών της. Επίσης, περιλαµβάνονται οι συµµετοχές και οι 
µακροπρόθεσµες απαιτήσεις, µε την έννοια των παρ. 5 και 6 αυτού του 
άρθρου.  
3. Ασώµατες ακινητοποιήσεις (άϋλα πάγια στοιχεία) είναι τα ασώµατα 
οικονοµικά αγαθά, που αποκτούνται από την εταιρεία µε σκοπό να 
χρησιµοποιούνται παραγωγικά για χρονικό διάστηµα οπωσδήποτε 
µεγαλύτερο από ένα έτος. Στους λογαριασµούς της κατηγορίας των 
ασωµάτων ακινητοποιήσεων περιλαµβάνονται τα ποσά που καταβάλλονται 
για την απόκτηση τέτοιων αγαθών, καθώς και τα ποσά που δαπανούνται από 
την εταιρεία για τη δηµιουργία των αγαθών αυτών.  
4. Ενσώµατα πάγια στοιχεία είναι τα υλικά αγαθά που αποκτούνται από την 
εταιρεία για να τα χρησιµοποιεί για την εκπλήρωση του σκοπού της, κατά τη 
διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους, η οποία οπωσδήποτε είναι µεγαλύτερη από 
ένα έτος.  
5. Ως συµµετοχές, που καταχωρούνται στους λογαριασµούς της κατηγορίας 
"συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις", 
ορίζονται τα δικαιώµατα συµµετοχής στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, 
οποιασδήποτε νοµικής µορφής, τα οποία αντιπροσωπεύουν ποσοστό 
τουλάχιστον 10% του κεφαλαίου των επιχειρήσεων αυτών και αποκτούνται 
µε σκοπό διαρκούς κατοχής τους. Οι συµµετοχές και οι απαιτήσεις και οι 
υποχρεώσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, καθώς και οι µετοχές της 
εταιρείας που κατέχονται από την ίδια (ίδιες µετοχές) σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, καταχωρούνται µόνο στους λογαριασµούς 
που έχουν προβλεφτεί για τις περιπτώσεις αυτές στο υπόδειγµα ισολογισµού 
του άρθρου 42γ. Για την εφαρµογή αυτού του Νόµου, συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις είναι: α. Οι επιχειρήσεις εκείνες µεταξύ των οποίων υπάρχει 
σχέση µητρικής επιχείρησης προς Θυγατρική. Σχέση µητρικής επιχείρησης 
προς θυγατρική υπάρχει όταν µια επιχείρηση (µητρική): αα. ή έχει την 
πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης 
(θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και αν η πλειοψηφία αυτή σχηµατίζεται 
ύστερα από συνυπολογισµό των τίτλων και δικαιωµάτων που κατέχονται από 
τρίτους για λογαριασµό της µητρικής επιχείρησης, ββ. ή ελέγχει την 
πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου µιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης 
ύστερα από συµφωνία µε άλλους µετόχους ή εταίρους της επιχείρησης αυτής, 



οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής), δδ) - ή έχει την εξουσία 
να ασκεί ή πράγµατι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη επιχείρηση 
(θυγατρική επιχείρηση), - ή, µε άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), 
υπάγονται στην ενιαία διεύθυνση της µητρικής επιχείρησης». β. Οι συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις της προηγούµενης περίπτωσης α, και κάθε µια από τις θυγατρικές ή 
τις θυγατρικές των θυγατρικών των συνδεµένων αυτών επιχειρήσεων. γ. Οι 
θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούµενων περιπτώσεων α και β, άσχετα αν 
µεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσµός συµµετοχής. δ. Οι 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις των προηγούµενων περιπτώσεων α, β και γ και κάθε 
άλλη επιχείρηση που συνδέεται µε αυτές µε τις σχέσεις των διατάξεων της παρ.1 
του άρθρου 96. 
6. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις είναι οι απαιτήσεις των οποίων η προθεσµία 
εξόφλησης λήγει µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. Ολες οι άλλες απαιτήσεις 
είναι βραχυπρόθεσµες και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασµούς του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού. Τα ανωτέρω ισχύουν, αναλόγως, και για τη 
διάκριση των υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες, για το 
σκοπό της χωριστής εµφάνισής τους στους οικείους λογαριασµούς υποχρεώσεων 
του παθητικού.  
7. Οι αποσβέσεις των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και των εξόδων 
εγκατάστασης καταχωρούνται στο ενεργητικό, αφαιρετικά από την αξία κτήσης ή 
ιδιοκατασκευής του κάθε στοιχείου του ισολογισµού, ώστε για κάθε λογαριασµό 
να εµφανίζεται η αξία κτήσης ή ιδιοκατασκευής, οι σωρευµένες µέχρι τη λήξη της 
χρήσης αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία του στοιχείου.  
8. Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στη χρήση στα στοιχεία πάγιου ενεργητικού και 
στις αποσβέσεις τους, αναφέρονται στο προσάρτηµα. Ειδικότερα, για τον καθένα 
από τους λογαριασµούς πάγιων στοιχείων που εµφανίζονται στο ενεργητικό 
αναφέρονται χωριστά, η αξία κτήσης ή το κόστος ιδιοκατασκευής, οι προσθήκες 
και βελτιώσεις, οι µειώσεις και οι µεταφορές που έγιναν µέσα στη χρήση, καθώς 
και οι αποσβέσεις της χρήσης, οι τυχόν διορθώσεις που έγιναν µέσα στη χρήση 
πάνω στις αποσβέσεις των προηγούµενων χρήσεων, οι συνολικές αποσβέσεις 
µέχρι την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού και η αναπόσβεστη αξία κατά 
την ηµεροµηνία αυτή. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης 
αυτής της παραγράφου ανακύψουν δυσκολίες στη συγκέντρωση των δεδοµένων 
της παραπάνω ανάλυσης, είναι δυνατό να ληφθεί σαν αξία κτήσης ή κόστους 
ιδιοκατασκευής ή αναπόσβεστη αξία των στοιχείων αυτών κατά την έναρξη της 
χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική διευκρίνιση στο προσάρτηµα. 
Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως και για τα έξοδα 
εγκατάστασης. 

γγ. ή συµµετέχει στο κεφάλαιο µιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωµα, 
είτε άµεσα, είτε µέσω τρίτων, να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των 
µελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής), «δδ) - ή 
έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγµατι ασκεί κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε 
άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), - ή, µε άλλη επιχείρηση (θυγατρική 
επιχείρηση), υπάγονται στην ενιαία διεύθυνση της µητρικής επιχείρησης». β. 
Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις της προηγούµενης περίπτωσης α, και κάθε µια 
από τις θυγατρικές ή τις θυγατρικές των θυγατρικών των συνδεµένων αυτών 
επιχειρήσεων. γ. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούµενων 
περιπτώσεων α και β, άσχετα αν µεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει 
απευθείας δεσµός συµµετοχής. "δ. Οι συνδεδεµένες επιχειρήσεις των 
προηγούµενων περιπτώσεων α, β και γ και κάθε άλλη επιχείρηση που 
συνδέεται µε αυτές µε τις σχέσεις των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 96". 
6. Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις είναι οι απαιτήσεις των οποίων η προθεσµία 
εξόφλησης λήγει µετά το τέλος της επόµενης χρήσης. Ολες οι άλλες 
απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και καταχωρούνται στους οικείους 
λογαριασµούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού. Τα ανωτέρω ισχύουν, 
αναλόγως, και για τη διάκριση των υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες και 
βραχυπρόθεσµες, για το σκοπό της χωριστής εµφάνισής τους στους οικείους 
λογαριασµούς υποχρεώσεων του παθητικού.  
7. Οι αποσβέσεις των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού και των εξόδων 
εγκατάστασης καταχωρούνται στο ενεργητικό, αφαιρετικά από την αξία 
κτήσης ή ιδιοκατασκευής του κάθε στοιχείου του ισολογισµού, ώστε για κάθε 
λογαριασµό να εµφανίζεται η αξία κτήσης ή ιδιοκατασκευής, οι σωρευµένες 
µέχρι τη λήξη της χρήσης αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία του στοιχείου. 
8. Οι µεταβολές που έγιναν µέσα στη χρήση στα στοιχεία πάγιου ενεργητικού 
και στις αποσβέσεις τους, αναφέρονται στο προσάρτηµα. Ειδικότερα, για τον 
καθένα από τους λογαριασµούς πάγιων στοιχείων που εµφανίζονται στο 
ενεργητικό αναφέρονται χωριστά, η αξία κτήσης ή το κόστος 
ιδιοκατασκευής, οι προσθήκες και βελτιώσεις, οι µειώσεις και οι µεταφορές 
που έγιναν µέσα στη χρήση, καθώς και οι αποσβέσεις της χρήσης, οι τυχόν 
διορθώσεις που έγιναν µέσα στη χρήση πάνω στις αποσβέσεις των 
προηγούµενων χρήσεων, οι συνολικές αποσβέσεις µέχρι την ηµεροµηνία 
κλεισίµατος του ισολογισµού και η αναπόσβεστη αξία κατά την ηµεροµηνία 
αυτή. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης αυτής της 
παραγράφου ανακύψουν δυσκολίες στη συγκέντρωση των δεδοµένων της 
παραπάνω ανάλυσης, είναι δυνατό να ληφθεί σαν αξία κτήσης ή κόστους 
ιδιοκατασκευής ή αναπόσβεστη αξία των στοιχείων αυτών κατά την έναρξη 



9. Εµπράγµατα δικαιώµατα της εταιρείας σε ακίνητα απεικονίζονται στην 
κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Εµπράγµατες ασφάλειες, που 
χορηγήθηκαν από την εταιρεία σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις της, αναφέρονται 
στον ισολογισµό ή στο προσάρτηµα, µε ιδιαίτερη µνεία των εµπράγµατων 
ασφαλειών που χορηγήθηκαν υπέρ συνδεµένων επιχειρήσεων. Οµοια 
παρουσίαση γίνεται επίσης και για κάθε µορφή εγγύησης που χορηγήθηκε από 
την εταιρεία. 
10. Μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικοί τίτλοι, που εκδόθηκαν από ανώνυµη 
εταιρεία, αναφέρονται στον ισολογισµό ή στο προσάρτηµα. 
11. Στους "λογαριασµούς τάξεως" απεικονίζονται ιδίως τα αλλότρια περιουσιακά 
στοιχεία, οι αµφοτεροβαρείς συµβάσεις και οι κάθε µορφές εγγυήσεις, καθώς και 
οι εµπράγµατες ασφάλειες. Σχετικές αναλύσεις παρέχονται στο προσάρτηµα. Τα 
ποσά των "λογαριασµών τάξεως" αποτελούν ιδιαίτερο άθροισµα, το οποίο δεν 
προστίθενται στα συνολικά αθροίσµατα των λογαριασµών του ενεργητικού και 
του παθητικού. 
12. Έξοδα που πληρώθηκαν µέσα στην κλειόµενη χρήση, αλλά αφορούν την 
επόµενη ή τις επόµενες χρήσεις, καθώς και έσοδα που αφορούν την κλειόµενη 
χρήση, αλλά δεν εισπράχτηκαν ή δεν χρεώθηκαν σε προσωπικούς λογαριασµούς 
µέσα σ' αυτή, εµφανίζονται χωριστά στους µεταβατικούς λογαριασµούς 
ενεργητικού. Εσοδα που εισπράχτηκαν µέσα στην κλειόµενη χρήση, αλλά 
αφορούν την επόµενη ή τις επόµενες χρήσεις, καθώς και έξοδα που 
πραγµατοποιήθηκαν και αφορούν την κλειόµενη χρήση, αλλά δεν πληρώθηκαν ή 
δεν πιστώθηκαν σε προσωπικούς λογαριασµούς µέσα σ' αυτή,  εµφανίζονται 
χωριστά στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού. Οταν το σύνολο των 
εσόδων που αφορούν την κλειόµενη χρήση, αλλά δεν εισπράχτηκαν ή δεν 
χρεώθηκαν µέσα σ' αυτή, ή το σύνολο των εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν και 
αφορούν την κλειόµενη χρήση, αλλά δεν πληρώθηκαν ή δεν πιστώθηκαν µέσα σ' 
αυτή, είναι σηµαντικό, γίνεται σχετική ανάλυση στο προσάρτηµα.  
13. Σε περίπτωση που στο τέλος της χρήσης κατέχονται ίδιες µετοχές σύµφωνα µε 
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, σχηµατίζεται αποθεµατικό ισόποσο µε την 
αξία κτήσης των µετοχών αυτών. Το σχετικό ποσό καταχωρείται σε λογαριασµό 
του παθητικού µε τίτλο "αποθεµατικό για ίδιες µετοχές". Το αποθεµατικό αυτό 
σχηµατίζεται από τα κέρδη της χρήσης, από τα οποία επιτρέπεται να 
αφαιρεθούνπροηγουµένως µόνο τα ποσά που είναι αναγκαία για το σχηµατισµό 
του τακτικού αποθεµατικού και για τη διανοµή πρώτου µερίσµατος. Αν δεν 
υπάρχουν κέρδη για σχηµατισµό του παραπάνω αποθεµατικού, ο λογαριασµός 
του ενεργητικού "ίδιες µετοχές" εµφανίζεται στο παθητικό αφαιρετικά από το 

της χρήσης, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνεται σχετική διευκρίνιση στο 
προσάρτηµα. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρµόζονται αναλόγως 
και για τα έξοδα εγκατάστασης.  
9. Εµπράγµατα δικαιώµατα της εταιρείας σε ακίνητα απεικονίζονται στην 
κατηγορία των ενσώµατων ακινητοποιήσεων. Εµπράγµατες ασφάλειες, που 
χορηγήθηκαν από την εταιρεία σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις της, 
αναφέρονται στον ισολογισµό ή στο προσάρτηµα, µε ιδιαίτερη µνεία των 
εµπράγµατων ασφαλειών που χορηγήθηκαν υπέρ συνδεµένων επιχειρήσεων. 
Οµοια παρουσίαση γίνεται επίσης και για κάθε µορφή εγγύησης που 
χορηγήθηκε από την εταιρεία.  
10. Μετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικοί τίτλοι, που εκδόθηκαν από ανώνυµη 
εταιρεία, αναφέρονται στον ισολογισµό ή στο προσάρτηµα.  
11. Στους "λογαριασµούς τάξεως" απεικονίζονται ιδίως τα αλλότρια 
περιουσιακά στοιχεία, οι αµφοτεροβαρείς συµβάσεις και οι κάθε µορφές 
εγγυήσεις, καθώς και οι εµπράγµατες ασφάλειες. Σχετικές αναλύσεις 
παρέχονται στο προσάρτηµα. Τα ποσά των "λογαριασµών τάξεως" 
αποτελούν ιδιαίτερο άθροισµα, το οποίο δεν προστίθενται στα συνολικά 
αθροίσµατα των λογαριασµών του ενεργητικού και του παθητικού.  
12. Εξοδα που πληρώθηκαν µέσα στην κλειόµενη χρήση, αλλά αφορούν την 
επόµενη ή τις επόµενες χρήσεις, καθώς και έσοδα που αφορούν την 
κλειόµενη χρήση, αλλά δεν εισπράχτηκαν ή δεν χρεώθηκαν σε προσωπικούς 
λογαριασµούς µέσα σ' αυτή, εµφανίζονται χωριστά στους µεταβατικούς 
λογαριασµούς ενεργητικού. Εσοδα που εισπράχτηκαν µέσα στην κλειόµενη 
χρήση, αλλά αφορούν την επόµενη ή τις επόµενες χρήσεις, καθώς και έξοδα 
που πραγµατοποιήθηκαν και αφορούν την κλειόµενη χρήση, αλλά δεν 
πληρώθηκαν ή δεν πιστώθηκαν σε προσωπικούς λογαριασµούς µέσα σ' αυτή, 
εµφανίζονται χωριστά στους µεταβατικούς λογαριασµούς παθητικού. Οταν 
το σύνολο των εσόδων που αφορούν την κλειόµενη χρήση, αλλά δεν 
εισπράχτηκαν ή δεν χρεώθηκαν µέσα σ' αυτή, ή το σύνολο των εξόδων που 
πραγµατοποιήθηκαν και αφορούν την κλειόµενη χρήση, αλλά δεν 
πληρώθηκαν ή δεν πιστώθηκαν µέσα σ' αυτή, είναι σηµαντικό, γίνεται 
σχετική ανάλυση στο προσάρτηµα.  
13. Σε περίπτωση που στο τέλος της χρήσης κατέχονται ίδιες µετοχές 
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, σχηµατίζεται αποθεµατικό 
ισόποσο µε την αξία κτήσης των µετοχών αυτών. Το σχετικό ποσό 
καταχωρείται σε λογαριασµό του παθητικού µε τίτλο "αποθεµατικό για ίδιες 
µετοχές". Το αποθεµατικό αυτό σχηµατίζεται από τα κέρδη της χρήσης, από 



άθροισµα των ίδιων κεφαλαίων. 
14. Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα προορίζονται να καλύψουν ζηµίες, 
δαπάνες ή υποχρεώσεις της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, που 
διαφαίνονται σαν πιθανές κατά την ηµέρα σύνταξης του ισολογισµού,  αλλά δεν 
είναι γνωστό το ακριβές µέγεθός τους ή ο χρόνος στον οποίο θα προκύψουν. Οι 
προβλέψεις αυτές σχηµατίζονται κάθε χρόνο σε ύψος που καλύπτει τα αναγκαία 
όρια. Οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, 
που υπολογίζονται και σχηµατίζονται στο τέλος κάθε χρήσης, καλύπτουν, 
τουλάχιστον, τις αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
Κατά την πρώτη χρήση εφαρµογής των διατάξεων αυτού του Νόµου παρέχεται η 
δυνατότητα στις εταιρείες να καταχωρήσουν στο λογαριασµό "λοιπά έξοδα 
πολυετούς αποσβέσεως" τις σωρευµένες προβλέψεις για αποζηµιώσεις 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που αντιστοιχούν στην προϋπηρεσία 
του προσωπικού τους κατά τις προηγούµενες χρήσεις. Οι προβλέψεις αυτές 
αποσβένονται τµηµατικά και ισόποσα, µέσα σε µια πενταετία. Αν το ποσό που 
εµφανίζεται στο λογαριασµό "λοιπές προβλέψεις" είναι σηµαντικό, παρέχεται 
ανάλυσή του στο προσάρτηµα. Οι προβλέψεις που αφορούν υποτιµήσεις 
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού σχηµατίζονται σε ύψος που καλύπτει τις 
υποτιµήσεις των στοιχείων αυτών, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 
ισολογισµού, και εµφανίζονται στο ενεργητικό του ισολογισµού αφαιρετικά από 
τα στοιχεία στα οποία αναφέρονται. «Οι προβλέψεις δεν επιτρέπεται να 
χρησιµοποιούνται για την προσαρµογή της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού. 
15. α. Το καθαρό ύψος του "κύκλου εργασιών" περιλαµβάνει τα ποσά των εσόδων 
που πραγµατοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, 
µέσα στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας, από τα οποία 
έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεων και οι υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων 
εισπραττόµενοι φόροι. β. Στους λογαριασµούς "έκτακτα και ανόργανα έσοδα" και 
"έκτακτα και ανόργανα έξοδα" καταχωρούνται τα έσοδα ή έξοδα που δεν 
προέρχονται από τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας. Αν τα ποσά των 
εσόδων ή των εξόδων αυτών είναι σηµαντικά, παρέχεται ανάλυσή τους στο 
προσάρτηµα, µαζί µε διευκρινίσεις, αναφορικά µε τη φύση τους και την επίδρασή 
τους στον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος της εταιρείας για την κλειόµενη 
χρήση. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τυχόν έσοδα ή έξοδα που καταχωρήθηκαν 
στην κλειόµενη χρήση, αλλά αφορούν προηγούµενες χρήσεις. 

τα οποία επιτρέπεται να αφαιρεθούν προηγουµένως µόνο τα ποσά που είναι 
αναγκαία για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού και για τη διανοµή 
πρώτου µερίσµατος. Αν δεν υπάρχουν κέρδη για σχηµατισµό του παραπάνω 
αποθεµατικού, ο λογαριασµός του ενεργητικού "ίδιες µετοχές" εµφανίζεται 
στο παθητικό αφαιρετικά από το άθροισµα των ίδιων κεφαλαίων.  
14. Οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα προορίζονται να καλύψουν 
ζηµίες, δαπάνες ή υποχρεώσεις της κλειόµενης και των προηγούµενων 
χρήσεων, που διαφαίνονται σαν πιθανές κατά την ηµέρα σύνταξης του 
ισολογισµού, αλλά δεν είναι γνωστό το ακριβές µέγεθός τους ή ο χρόνος στον 
οποίο θα προκύψουν. Οι προβλέψεις αυτές σχηµατίζονται κάθε χρόνο σε 
ύψος που καλύπτει τα αναγκαία όρια. Οι προβλέψεις για αποζηµίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που υπολογίζονται και 
σχηµατίζονται στο τέλος κάθε χρήσης, καλύπτουν, τουλάχιστον, τις 
αποζηµιώσεις εξόδου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την 
πρώτη χρήση εφαρµογής των διατάξεων αυτού του Νόµου παρέχεται η 
δυνατότητα στις εταιρείες να καταχωρήσουν στο λογαριασµό "λοιπά έξοδα 
πολυετούς αποσβέσεως" τις σωρευµένες προβλέψεις για αποζηµιώσεις 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, που αντιστοιχούν στην 
προϋπηρεσία του προσωπικού τους κατά τις προηγούµενες χρήσεις. Οι 
προβλέψεις αυτές αποσβένονται τµηµατικά και ισόποσα, µέσα σε µια 
πενταετία. Αν το ποσό που εµφανίζεται στο λογαριασµό "λοιπές προβλέψεις" 
είναι σηµαντικό, παρέχεται ανάλυσή του στο προσάρτηµα. Οι προβλέψεις 
που αφορούν υποτιµήσεις περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού 
σχηµατίζονται σε ύψος που καλύπτει τις υποτιµήσεις των στοιχείων αυτών, 
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού, και εµφανίζονται στο 
ενεργητικό του ισολογισµού αφαιρετικά από τα στοιχεία στα οποία 
αναφέρονται. «Οι προβλέψεις δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την 
προσαρµογή της αξίας στοιχείων του Ενεργητικού. 
15. α. Το καθαρό ύψος του "κύκλου εργασιών" περιλαµβάνει τα ποσά των 
εσόδων που πραγµατοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή 
υπηρεσιών, µέσα στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της εταιρείας, 
από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις πωλήσεων και οι υπέρ του 
∆ηµοσίου και τρίτων εισπραττόµενοι φόροι. β. Στους λογαριασµούς "έκτακτα 
και ανόργανα έσοδα" και "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" καταχωρούνται τα 
έσοδα ή έξοδα που δεν προέρχονται από τη συνήθη δραστηριότητα της 
εταιρείας. Αν τα ποσά των εσόδων ή των εξόδων αυτών είναι σηµαντικά, 
παρέχεται ανάλυσή τους στο προσάρτηµα, µαζί µε διευκρινίσεις, αναφορικά 
µε τη φύση τους και την επίδρασή τους στον υπολογισµό του φόρου 



εισοδήµατος της εταιρείας για την κλειόµενη χρήση. Τα ανωτέρω ισχύουν και 
για τυχόν έσοδα ή έξοδα που καταχωρήθηκαν στην κλειόµενη χρήση, αλλά 
αφορούν προηγούµενες χρήσεις.  

Αρθρο 43 Κανόνες αποτίµησης 
1. Τα ποσά των ετήσιων οικονοµικών καταστασεων πρεπει να προκύπτουν από 
περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες αυτού του 
άρθρου. Η αποτίµηση γίνεται µε βάση την αρχή της τιµής κτήσεως ή του κόστους 
παραγωγής και των πιο κάτω γενικών αρχών: α. Θεωρείται ως δεδοµένη η 
συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. β. Οι µέθοδοι αποτίµησης 
εφαρµόζονται πάγια, χωρίς µεταβολές από χρήση σε χρήση. γ. Η αρχή της 
συντηρητικότητας εφαρµόζεται πάντοτε και ιδιαίτερα: - Σε κάθε χρήση 
περιλαµβάνονται µόνο τα κέρδη που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα σ' αυτή. -
λαµβάνονται υπόψη όλες οι υποχρεώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του 
τρέχοντος ή των προηγούµενων οικονοµικών ετών, ακόµα και αν οι εν λόγω 
υποχρεώσεις καθίστανται εµφανείς κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 
µεταξύ της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού και της ηµεροµηνίας κατάρτισης αυτού. 
- Λογίζονται οι απαραίτητες αποσβέσεις και προβλέψεις, ανεξάρτητα από το αν 
κατά τη χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος ή ζηµία. -Επίσης, λαµβάνονται υπόψη 
όλες οι προβλεπόµενες υποχρεώσεις και πιθανές ζηµίες που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος ή των προηγούµενων οικονοµικών ετών, ακόµα και αν οι 
εν λόγω υποχρεώσεις ή ζηµίες καθίστανται εµφανείς µόνον κατά το χρονικό 
διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού και της 
ηµεροµηνίας κατάρτισης αυτού. δ. Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση 
λογίζονται σ' αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο της είσπραξης ή της πληρωµής τους. 
ε. Τα περιουσιακά στοιχεία των λογαριασµών του ενεργητικού και του παθητικού 
αποτιµούνται χωριστά και όπως ορίζεται στις επόµενες παραγράφους. στ. Τα 
ποσά ανοίγµατος των λογαριασµών της χρήσης, συµφωνούν απόλυτα µε τον 
ισολογισµό κλεισίµατος της προηγούµενης χρήσης. 
2. Παρέκκλιση από τις αρχές της προηγούµενης παραγράφου 1, επιτρέπεται µόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάθε τέτοιαπαρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτηµα 
κατάλληλα αιτιολογηµένη, όπου παρατίθενται οι επιδράσεις της στην 
περιουσιακή διάρθρωση, στην χρηµατοοικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα 
χρήσης της εταιρείας.  
3. α. Τα ποσά των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) των 
κατηγοριών "έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως" και "τόκοι δανείων 
κατασκευαστικής περιόδου", καθώς και τα ποσά των λογαριασµών "έξοδα 
αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων", "έξοδα κτήσεως 
ακινητοποιήσεων", "έξοδα αναδιοργανώσεως" και "λοιπά έξοδα πολυετούς 

 Αρθρο 43 Κανόνες αποτίµησης 
1. Τα ποσά των ετήσιων οικονοµικών καταστασεων πρεπει να προκύπτουν 
από περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες 
αυτού του άρθρου. Η αποτίµηση γίνεται µε βάση την αρχή της τιµής κτήσεως 
ή του κόστους παραγωγής και των πιο κάτω γενικών αρχών: α. Θεωρείται ως 
δεδοµένη η συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. β. Οι µέθοδοι 
αποτίµησης εφαρµόζονται πάγια, χωρίς µεταβολές από χρήση σε χρήση. γ. Η 
αρχή της συντηρητικότητας εφαρµόζεται πάντοτε και ιδιαίτερα: - Σε κάθε 
χρήση περιλαµβάνονται µόνο τα κέρδη που έχουν πραγµατοποιηθεί µέσα σ' 
αυτή. - λαµβάνονται υπόψη όλες οι υποχρεώσεις που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος ή των προηγούµενων οικονοµικών ετών, ακόµα και 
αν οι εν λόγω υποχρεώσεις καθίστανται εµφανείς κατά το χρονικό διάστηµα 
που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού και της 
ηµεροµηνίας κατάρτισης αυτού. - Λογίζονται οι απαραίτητες αποσβέσεις και 
προβλέψεις, ανεξάρτητα από το αν κατά τη χρήση προκύπτει καθαρό κέρδος 
ή ζηµία. Επίσης, λαµβάνονται υπόψη όλες οι προβλεπόµενες υποχρεώσεις 
και πιθανές ζηµίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ή των 
προηγούµενων οικονοµικών ετών, ακόµα και αν οι εν λόγω υποχρεώσεις ή 
ζηµίες καθίστανται εµφανείς µόνον κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί 
µεταξύ της ηµεροµηνίας του Ισολογισµού και της ηµεροµηνίας κατάρτισης 
αυτού. δ. Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν τη χρήση λογίζονται σ' αυτή 
ανεξάρτητα από το χρόνο της είσπραξης ή της πληρωµής τους. ε. Τα 
περιουσιακά στοιχεία των λογαριασµών του ενεργητικού και του παθητικού 
αποτιµούνται χωριστά και όπως ορίζεται στις επόµενες παραγράφους. στ. Τα 
ποσά ανοίγµατος των λογαριασµών της χρήσης, συµφωνούν απόλυτα µε τον 
ισολογισµό κλεισίµατος της προηγούµενης χρήσης.  
2. Παρέκκλιση από τις αρχές της προηγούµενης παραγράφου 1, επιτρέπεται 
µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάθε τέτοιαπαρέκκλιση αναφέρεται στο 
προσάρτηµασ κατάλληλα αιτιολογηµένη, όπου παρατίθενται οι επιδράσεις 
της στην περιουσιακή διάρθρωση, στην χρηµατοοικονοµική θέση και στα 
αποτελέσµατα χρήσης της εταιρείας.  
3. α. Τα ποσά των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) των 
κατηγοριών "έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως" και "τόκοι 
δανείων κατασκευαστικής περιόδου", καθώς και τα ποσά των λογαριασµών 
"έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως οµολογιακών δανείων", "έξοδα 



αποσβέσεως", της κατηγορίας "λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως", αποσβέννυνται είτε 
εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής τους, είτε τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε 
µία πενταετία. β. Οµολογίες που εκδόθηκαν από την εταιρεία εµφανίζονται στο 
παθητικό µε την τιµή στην οποία η εταιρεία οφείλει να τις εξοφλήσει. Οι διαφορές 
από τη διάθεση οµολογιών σε τιµή µικρότερη από την ονοµαστική τους, καθώς 
και οι διαφορές από την εξόφληση οµολογιών σε τιµή µεγαλύτερη από την 
ονοµαστική τους, καταχωρούνται στον λογαριασµό εξόδων πολυετούς απόσβεσης 
"διαφορές εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών" της κατηγορίας "λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως". Οι διαφορές αυτές αποσβέννυνται µε τµηµατικές ισόποσες 
δόσεις µέχρι τη λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του οµολογιακού δανείου. γ. Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωµή ή την αποτίµηση 
σε δραχµές των υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο νόµισµα, εφόσον 
τα δάνεια ή οι πιστώσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν αποκλειστικά για την 
απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καταχωρούνται στον λογαριασµό της 
κατηγορίας των εξόδων εγκατάστασης (πολυετούς απόσβεσης) "συναλλαγµατικές 
διαφορές δανείων για κτήσεις πάγιων στοιχείων" και αποσβέννυνται τµηµατικά, 
ανάλογα µε την υπόλοιπη κανονική χρονική διάρκεια του δανείου ή της πίστωσης, 
όπως ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της περίπτ. 23 της παρ. 2.2.110 του 
άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980 "περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου 
ενάρξεως της προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" (ΦΕΚ Α' 
75/1980), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τη διάταξη της παρ. 12 του 
µοναδικού άρθρου του Π.∆. 502/1984 "τροποποίηση και συµηλήρωση των 
διατάξεων του Π.∆. 1132/198Ο" (ΦΕΚ Α' 179/1984). Τα ποσά και ο λογιστικός 
χειρισµός των παραπάνω συναλλαγµατικών διαφορών που αφορούν τη χρήση 
αναφέρονται στο προσάρτηµα. δ. Μέχρι την πλήρη απόσβεση όλων των εξόδων 
εγκατάστασης "πολυετούς απόσβεσης" απαγορεύεται οποιαδήποτε διανοµή 
κερδών, εκτός εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι µικρότερο 
από το άθροισµα των προαιρετικών αποθεµατικών και του υπολοίπου των κερδών 
εις νέο. ε. Τα ποσά που εµφανίζονται στα έξοδα εγκατάστασης "πολυετούς 
απόσβεσης", που αφορούν τη χρήση, αναλύονται και επεξηγούνται στο 
προσάρτηµα.  
4.α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α, δ και ε της προηγούµενης παραγράφου 3, 
εφαρµόζονται και για τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης των λογαριασµών "έξοδα 
ερευνών ορυχείων - µεταλλείων- λατοµείων" και "έξοδα λοιπών ερευνών", καθώς 
και για τις παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας των 
λογαριασµών "δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων" 
και "λοιπές παραχωρήσεις", εκτός αν ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας 
προβλέπουν διαφορετική ρύθµιση. β. Η υπεραξία της επιχειρήσεως (Goodwill) 

κτήσεως ακινητοποιήσεων", "έξοδα αναδιοργανώσεως" και "λοιπά έξοδα 
πολυετούς αποσβέσεως", της κατηγορίας "λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως", 
αποσβέννυνται είτε εφάπαξ κατά το έτος πραγµατοποίησής τους, είτε 
τµηµατικά και ισόποσα µέσα σε µία πενταετία. β. Οµολογίες που εκδόθηκαν 
από την εταιρεία εµφανίζονται στο παθητικό µε την τιµή στην οποία η 
εταιρεία οφείλει να τις εξοφλήσει . Οι διαφορές από τη διάθεση οµολογιών σε 
τιµή µικρότερη από την ονοµαστική τους, καθώς και οι διαφορές από την 
εξόφληση οµολογιών σε τιµή µεγαλύτερη από την ονοµαστική τους, 
καταχωρούνται στον λογαριασµό εξόδων πολυετούς απόσβεσης "διαφορές 
εκδόσεως και εξοφλήσεως οµολογιών" της κατηγορίας "λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεως". Οι διαφορές αυτές αποσβέννυνται µε τµηµατικές ισόποσες 
δόσεις µέχρι τη λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του οµολογιακού δανείου. γ. 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την πληρωµή ή την 
αποτίµηση σε δραχµές των υποχρεώσεων από δάνεια ή πιστώσεις σε ξένο 
νόµισµα, εφόσον τα δάνεια ή οι πιστώσεις αυτές χρησιµοποιήθηκαν 
αποκλειστικά για την απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, 
καταχωρούνται στον λογαριασµό της κατηγορίας των εξόδων εγκατάστασης 
(πολυετούς απόσβεσης) "συναλλαγµατικές διαφορές δανείων για κτήσεις 
πάγιων στοιχείων" και αποσβέννυνται τµηµατικά, ανάλογα µε την υπόλοιπη 
κανονική χρονική διάρκεια του δανείου ή της πίστωσης, όπως ορίζεται από 
τις σχετικές διατάξεις της περίπτ. 23 της παρ. 2.2.110 του άρθρου 1 του Π.∆. 
1123/1980 "περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της 
προαιρετικής εφαρµογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου" (ΦΕΚ Α' 
75/1980), όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τη διάταξη της παρ. 12 
του µοναδικού άρθρου του Π.∆. 502/1984 "τροποποίηση και συµηλήρωση 
των διατάξεων του Π.∆. 1132/198Ο" (ΦΕΚ Α' 179/1984). Τα ποσά και ο 
λογιστικός χειρισµός των παραπάνω συναλλαγµατικών διαφορών που 
αφορούν τη χρήση αναφέρονται στο προσάρτηµα. δ. Μέχρι την πλήρη 
απόσβεση όλων των εξόδων εγκατάστασης "πολυετούς απόσβεσης" 
απαγορεύεται οποιαδήποτε διανοµή κερδών, εκτός εάν το αναπόσβεστο 
υπόλοιπο των εξόδων αυτών είναι µικρότερο από το άθροισµα των 
προαιρετικών αποθεµατικών και του υπολοίπου των κερδών εις νέο. ε. Τα 
ποσά που εµφανίζονται στα έξοδα εγκατάστασης "πολυετούς απόσβεσης", 
που αφορούν τη χρήση, αναλύονται και επεξηγούνται στο προσάρτηµα.  
4. α. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α, δ και ε της προηγούµενης 
παραγράφου 3, εφαρµόζονται και για τα έξοδα ερευνών και ανάπτυξης των 
λογαριασµών "έξοδα ερευνών ορυχείων - µεταλλείων- λατοµείων" και "έξοδα 
λοιπών ερευνών", καθώς και για τις παραχωρήσεις και δικαιώµατα 



δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή συγχώνευση ολόκληρης οικρνοµικής µονάδος 
και που είναι ίση µε τη διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της 
πραγµατικής αξίας των επιµέρους περιουσιακών στοιχείων της, καταχωρείται 
στον λογαριασµό "υπεραξία επιχειρήσεως" των ασώµατων ακινητοποιήσεων και 
αποσβένεται είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα, σε περισσότερες από µία 
χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη.  Τα ποσά που 
εµφανίζονται στον λογαριασµό "υπεραξία επιχειρήσεως" αναλύονται και 
επεξηγούνται στο προσάρτηµα. γ. Τα ποσά που καταχωρούνται στον λογαριασµό 
"δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" της κατηγορίας των ασωµάτων 
ακινητοποιήσεων "παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" 
αποσβέννυνται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο χρόνο της παραγωγικής 
χρησιµότητας κάθε άυλου στοιχείου. Πάντως, η απόσβεση πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη του χρόνου της παρεχόµενης από το νόµο προστασίας 
σε περιπτώσεις που η προστασία αυτή έχει περιορισµένη διάρκεια. δ. Τα ποσά 
της κατηγορίας "λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις" των λογαριασµών 
"δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων παγίων στοιχείων και λοιπά δικαιώµατα" 
αποσβέννυνται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο χρόνο που καθορίζεται 
συµβατικά για τη χρησιµοποίηση κάθε άυλου πάγιου στοιχείου. 
5.α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω περίπτωσης ε', καθώς και 
της παραγράφου 9 αυτού του άρθρου. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµούνται στην αξία της τιµής κτήσης ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους. Η 
αξία αυτή προσαυξάνεται µε τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων και 
µειώνεται µε τις αποσβέσεις που προβλέπονται από αυτό το άρθρο. β. Τιµή 
κτήσης είναι η τιµολογιακή αξία αγοράς, η οποία προσαυξάνεται µε τα ειδικά 
έξοδα αγοράς και µειώνεται µε τις σχετικές εκτπτώσεις. Τα έξοδα κτήσης των 
ακινήτων όπως είναι οι φόροι µεταβίβασης, τα συµβολαιογραφικά και µεσιτικά 
έξοδα και οι αµοιβές µελετητών και δικηγόρων δεν περιλαµβάνονται στην τιµή 
κτήσης των στοιχείων αυτών. Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται στον λογαριασµό 
"έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων" της κατηγορίας "λοιπά έξοδα 
εγκαταστάσεων".γ. Κόστος παραγωγής ή ιδιοκατασκευής είναι η τιµή κτήσης των 
πρώτων υλών και διαφόρων υλικών, που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή των 
συγκεκριµένων προϊόντων ή ιδιοκατασκευών. Η τιµή αυτή προσαυξάνεται µε 
αναλογία γενικών εξόδων αγορών καθώς και µε το κόστος κατεργασίας που 
απαιτήθηκε για να φθάσουν τα σχετικά προϊόντα ή οι ιδιοκατασκευές στη θέση 
και στην κατάσταση που βρίσκονται τη στιγµή της απογραφής τους. δ. Η 
απόσβεση του καθενός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι ανάλογη της 
ετήσιας µείωσης της αξίας του, που οφείλεται τόσο στη χρησιµοποίηση του 
στοιχείου αυτού, όσο και στην πάροδο του χρόνου και στην οικονοµική 

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας των λογαριασµών "δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως 
ορυχείων - µεταλλείων - λατοµείων" και "λοιπές παραχωρήσεις", εκτός αν 
ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας προβλέπουν διαφορετική ρύθµιση. β. Η 
υπεραξία της επιχειρήσεως (Goodwill) δηµιουργείται κατά την εξαγορά ή 
συγχώνευση ολόκληρης οικρνοµικής µονάδος και που είναι ίση µε τη 
διαφορά µεταξύ του ολικού τιµήµατος αγοράς και της πραγµατικής αξίας των 
επιµέρους περιουσιακών στοιχείων της, καταχωρείται στον λογαριασµό 
"υπεραξία επιχειρήσεως" των ασώµατων ακινητοποιήσεων και αποσβένεται 
είτε εφάπαξ είτε τµηµατικά και ισόποσα, σε περισσότερες από µία χρήσεις, οι 
οποίες δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Τα ποσά που 
εµφανίζονται στον λογαριασµό "υπεραξία επιχειρήσεως" αναλύονται και 
επεξηγούνται στο προσάρτηµα. γ. Τα ποσά που καταχωρούνται στον 
λογαριασµό "δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας" της κατηγορίας των 
ασωµάτων ακινητοποιήσεων "παραχωρήσεις και δικαιώµατα βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας" αποσβέννυνται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο χρόνο 
της παραγωγικής χρησιµότητας κάθε άυλου στοιχείου. Πάντως, η απόσβεση 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τη λήξη του χρόνου της παρεχόµενης από 
το νόµο προστασίας σε περιπτώσεις που η προστασία αυτή έχει περιορισµένη 
διάρκεια. δ. Τα ποσά της κατηγορίας "λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις" των 
λογαριασµών "δικαιώµατα χρήσεως ενσώµατων παγίων στοιχείων και λοιπά 
δικαιώµατα" αποσβέννυνται µε ισόποσες ετήσιες αποσβέσεις µέσα στο χρόνο 
που καθορίζεται συµβατικά για τη χρησιµοποίηση κάθε άυλου πάγιου 
στοιχείου. 
5. α. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραπάνω περίπτωσης ε', καθώς 
και της παραγράφου 9 αυτού του άρθρου. Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία αποτιµούνται στην αξία της τιµής κτήσης ή του κόστους 
ιδιοκατασκευής τους. Η αξία αυτή προσαυξάνεται µε τις δαπάνες προσθηκών 
και βελτιώσεων και µειώνεται µε τις αποσβέσεις που προβλέπονται από αυτό 
το άρθρο. β. Τιµή κτήσης είναι η τιµολογιακή αξία αγοράς, η οποία 
προσαυξάνεται µε τα ειδικά έξοδα αγοράς και µειώνεται µε τις σχετικές 
εκτπτώσεις. Τα έξοδα κτήσης των ακινήτων όπως είναι οι φόροι 
µεταβίβασης, τα συµβολαιογραφικά και µεσιτικά έξοδα και οι αµοιβές 
µελετητών και δικηγόρων δεν περιλαµβάνονται στην τιµή κτήσης των 
στοιχείων αυτών. Τα έξοδα αυτά καταχωρούνται στον λογαριασµό "έξοδα 
κτήσεως ακινητοποιήσεων" της κατηγορίας "λοιπά έξοδα εγκαταστάσεων". γ. 
Κόστος παραγωγής ή ιδιοκατασκευής είναι η τιµή κτήσης των πρώτων υλών 
και διαφόρων υλικών, που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή των 
συγκεκριµένων προϊόντων ή ιδιοκατασκευών. Η τιµή αυτή προσαυξάνεται µε 



αποζηµίωσή του. Η απόσβεση του κάθε στοιχείου ενεργείται συστηµατικά και 
οµοιόµορφα µέσα στις χρήσεις της πιθανολογούµενης διάρκειας παραγωγικής 
χρησιµοποίησής του και σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που 
ισχύει κάθε φορά. Τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις που γίνονται µε βάση ειδικές 
φορολογικές διατάξεις µε τη µορφή αναπτυξιακών κινήτρων, παρατίθενται 
αναλυτικά κατά κατηγορία παγίου στο προσάρτηµα, µε µνεία των σχετικών 
φορολογικών διατάξεων. ε. Σε περίπτωση υποτίµησης ενσώµατου πάγιου 
περιουσιακού στοιχείου, άσχετα αν αυτό υπόκειται ή όχι σε απόσβεση, εφόσον η 
υποτίµηση προβλέπεται ότι θα είναι διαρκής, σχηµατίζεται ανάλογη πρόβλεψη, 
ώστε η αποτίµηση του στοιχείου αυτού κατά την ηµέρα κλεισίµατος του 
ισολογισµού, να γίνεται στη χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης ή του 
κόστους ιδιοκατασκευής και της υποτιµηµένης τρέχουσας τιµής του. Οι 
προβλέψεις αυτές βαρύνουν τα αποτελέσµατα χρήσης και το ποσό τους 
εµφανίζεται χωριστά στο λογαριασµό "αποτελέσµατα χρήσεως" ή στο 
προσάρτηµα όταν είναι αξιόλογο. Η αποτίµηση στην παραπάνω χαµηλότερη τιµή 
µπορεί να µη συνεχισθεί σε περίπτωση που οι λόγοι που επέβαλαν την 
προσαρµογή της αξίας έπαψαν να υπάρχουν.  
6. Για την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεωγράφων εφαρµόζονται τα 
ακόλουθα: α) Οι µετοχές ανωνύµων εταιρειών, οι οµολογίες και τα λοιπά 
χρεόγραφα, καθώς και τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και οι συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις, που δεν έχουν την µορφή ανώνυµης εταιρείας, αποτιµούνται στην 
κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεώς τους και της τρέχουσας 
τιµής τους. Ειδικότερα, οι τράπεζες και εν γένει τα πιστωτικά ιδρύµατα του ν. 
2076/1992, αποτιµούν το χαρτοφυλάκιο των συµµετοχών και χρεογράφων τους, 
στη συνολικά χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεώς τους και της τρέχουσας 
τιµής τους. β) Ως τρέχουσα τιµή για την εφαρµογή αυτού του Νόµου θεωρείται: 
(βα) Για τους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο τίτλους (µετοχές, οµολογίες κλπ), ο 
µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα της 
χρήσεως. (ββ) Για τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων ο µέσος όρος της καθαρής 
τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσεως. (βγ) Για τις µετοχές ανωνύµων 
εταιρειών, που δεν είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, τις συµµετοχές σε άλλες 
(πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις και τους τίτλους µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων των 
άλλων αυτών επιχειρήσεων, που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις αυτού του Νόµου, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών ή των 
συµµετοχών ή των τίτλων των επιχειρήσεων αυτών, όπως προκύπτει από το 
νόµιµα συνταγµένο τελευταίο ισολογισµό τους. Στην περίπτωση που ο τελευταίος 
νόµιµα συνταγµένος ισολογισµός των πιο πάνω επιχειρήσεων µε βάση τα 
δεδοµένα του οποίου προσδιορίστηκε η τρέχουσα τιµή των µη εισηγµένων στο 

αναλογία γενικών εξόδων αγορών καθώς και µε το κόστος κατεργασίας που 
απαιτήθηκε για να φθάσουν τα σχετικά προϊόντα ή οι ιδιοκατασκευές στη 
θέση και στην κατάσταση που βρίσκονται τη στιγµή της απογραφής τους. δ. 
Η απόσβεση του καθενός από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι ανάλογη 
της ετήσιας µείωσης της αξίας του, που οφείλεται τόσο στη χρησιµοποίηση 
του στοιχείου αυτού, όσο και στην πάροδο του χρόνου και στην οικονοµική 
αποζηµίωσή του. Η απόσβεση του κάθε στοιχείου ενεργείται συστηµατικά 
και οµοιόµορφα µέσα στις χρήσεις της πιθανολογούµενης διάρκειας 
παραγωγικής χρησιµοποίησής του και σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της 
νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. Τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις που 
γίνονται µε βάση ειδικές φορολογικές διατάξεις µε τη µορφή αναπτυξιακών 
κινήτρων, παρατίθενται αναλυτικά κατά κατηγορία παγίου στο προσάρτηµα, 
µε µνεία των σχετικών φορολογικών διατάξεων. ε. Σε περίπτωση υποτίµησης 
ενσώµατου πάγιου περιουσιακού στοιχείου, άσχετα αν αυτό υπόκειται ή όχι 
σε απόσβεση, εφόσον η υποτίµηση προβλέπεται ότι θα είναι διαρκής, 
σχηµατίζεται ανάλογη πρόβλεψη, ώστε η αποτίµηση του στοιχείου αυτού 
κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, να γίνεται στη χαµηλότερη 
τιµή µεταξύ της τιµής κτήσης ή του κόστους ιδιοκατασκευής και της 
υποτιµηµένης τρέχουσας τιµής του. Οι προβλέψεις αυτές βαρύνουν τα 
αποτελέσµατα χρήσης και το ποσό τους εµφανίζεται χωριστά στο 
λογαριασµό "αποτελέσµατα χρήσεως" ή στο προσάρτηµα όταν είναι 
αξιόλογο. Η αποτίµηση στην παραπάνω χαµηλότερη τιµή µπορεί να µη 
συνεχισθεί σε περίπτωση που οι λόγοι που επέβαλαν την προσαρµογή της 
αξίας έπαψαν να υπάρχουν. 
6. Για την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεωγράφων εφαρµόζονται τα 
ακόλουθα: α) Οι µετοχές ανωνύµων εταιρειών, οι οµολογίες και τα λοιπά 
χρεόγραφα, καθώς και τα µερίδια αµοιβαίων κεφαλαίων και οι συµµετοχές 
σε επιχειρήσεις, που δεν έχουν την µορφή ανώνυµης εταιρείας, αποτιµούνται 
στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεώς τους και της 
τρέχουσας τιµής τους. Ειδικότερα, οι τράπεζες και εν γένει τα πιστωτικά 
ιδρύµατα του ν. 2076/1992, αποτιµούν το χαρτοφυλάκιο των συµµετοχών και 
χρεογράφων τους, στη συνολικά χαµηλότερη τιµή, µεταξύ της τιµής κτήσεώς 
τους και της τρέχουσας τιµής τους". β) Ως τρέχουσα τιµή για την εφαρµογή 
αυτού του Νόµου θεωρείται: (βα) Για τους εισηγµένους στο Χρηµατιστήριο 
τίτλους (µετοχές, οµολογίες κλπ), ο µέσος όρος της χρηµατιστηριακής τιµής 
τους κατά τον τελευταίο µήνα της χρήσεως. (ββ) Για τα µερίδια αµοιβαίων 
κεφαλαίων ο µέσος όρος της καθαρής τιµής τους κατά τον τελευταίο µήνα 
της χρήσεως. (βγ) Για τις µετοχές ανωνύµων εταιρειών, που δεν είναι 



Χρηµατιστήριο µετοχών ή συµµετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις, δεν 
έχει ελεγχθεί από αναγνωρισµένο κατά νόµο ελεγκτή, αναγράφεται σηµείωση 
στον Ισολογισµό και στο προσάρτηµα, στην οποία αναφέρεται ότι στους 
αντίστοιχους λογαριασµούς του ενεργητικού περιλαµβάνονται και µετοχές 
ανωνύµων εταιρειών ή συµµετοχές σε λοιπές (πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις 
συγκεκριµένης αξίας κτήσεως (ή αποτιµήσεως) αντίστοιχα µη εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο και ότι ο Ισολογισµός (ή οι ισολογισµοί), µε βάση τον οποίο έγινε 
ο προσδιορισµός της εσωτερικής λογιστικής αξίας αυτών των µετοχών και 
συµµετοχών, δεν έχει ελεγχθεί από αναγνωρισµένο κατά νόµο ελεγκτή. γ). Για 
την τιµή (αξία) κτήσεως των συµµετοχών και χρεωγράφων εφαρµόζονται τα 
οριζόµενα στις περιπτώσεις 2 και 3 της παραγράφου 2.2.112 του άρθρου 1 του Π∆ 
1123/1980. Ειδικά για τους τίτλους σταθερού εισοδήµατος (οµολογιών, οµολόγων 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου, Τραπεζικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου) των οποίων η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο γίνεται 
στην καθαρή τιµή τους, δίχως το δεδουλευµένο µέχρι την αγορά τους τόκο, αξία 
(τιµή) κτήσεώς τους είναι η καθαρή τιµή τους αυτή, που καταχωρείται σε 
ιδιαίτερους υπολογαριασµούς µε την ονοµασία "αξία κτήσεως τίτλων" 
ενταγµένους στους λογαριασµούς κάθε είδους τίτλων σταθερού εισοδήµατος. Για 
την µέθοδο υπολογισµού της τιµής κτήσεως των συµµετοχών και χρεωγράφων, 
εφαρµόζεται η περ. β' της επόµενης παραγρ. 7. δ) Όταν η τρέχουσα τιµή είναι 
χαµηλότερη της τιµής κτήσεως, η διαφορά χρεώνεται στο λογαριασµό 68.01 
"Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και χρεωγράφων" του Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου του Π∆ 1123/1980, µε πίστωση αντίστοιχων αντίθετων 
λογαριασµών προβλέψεων κατά κατηγορία τίτλων, που δηµιουργούνται στους 
λογαριασµούς 18.00.99, 18.01.99 και 34.99 του ίδιου Π∆. Κατά τον 
επανυπολογισµό των προβλέψεων, που γίνεται στο τέλος κάθε επόµενης 
χρήσεως, σύµφωνα µε τα παραπάνω αναπροσαρµόζονται τα ποσά των 
προβλέψεων, που εµφανίζονται στους πιο πάνω αντίθετους λογαριασµούς, µε 
βάση τα δεδοµένα της νέας χρήσεως, είτε µε χρέωση των υπολογαριασµών του 
λογαριασµού 68 (σχηµατισµός συµπληρωµατικής προβλέψεως), είτε µε πίστωση 
των υπολογαριασµών του λογαριασµού 84.00 "έσοδα από αχρησιµοποίητες 
προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων" του Π.∆. 1123/1980. ε) Για τον 
προσδιορισµό της δραχµικής τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών  (χρεωγράφων 
και άλλων τίτλων) σε ξένο νόµισµα, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις 
της υποπαραγρ. 2.3.301 του άρθρου 1 του Π∆ 1123/1980, όπως ισχύει.  στ) Τα 
κάθε φύσεως χρεώγραφα και τίτλοι, που έχουν χαρακτήραπροθεσµιακής 
κατάθεσης και δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο,  αποτιµούνται στην κατ' 
είδος παρούσα αξία του κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, η οποία 

εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο, τις συµµετοχές σε άλλες (πλην Α.Ε.) 
επιχειρήσεις και τους τίτλους µε χαρακτήρα ακινητοποιήσεων των άλλων 
αυτών επιχειρήσεων, που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε 
τις διατάξεις αυτού του Νόµου, η εσωτερική λογιστική αξία των µετοχών ή 
των συµµετοχών ή των τίτλων των επιχειρήσεων αυτών, όπως προκύπτει από 
το νόµιµα συνταγµένο τελευταίο ισολογισµό τους. Στην περίπτωση που ο 
τελευταίος νόµιµα συνταγµένος ισολογισµός των πιο πάνω επιχειρήσεων µε 
βάση τα δεδοµένα του οποίου προσδιορίστηκε η τρέχουσα τιµή των µη 
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο µετοχών ή συµµετοχών σε λοιπές (πλην Α.Ε.) 
επιχειρήσεις, δεν έχει ελεγχθεί από αναγνωρισµένο κατά νόµο ελεγκτή, 
αναγράφεται σηµείωση στον Ισολογισµό και στο προσάρτηµα, στην οποία 
αναφέρεται ότι στους αντίστοιχους λογαριασµούς του ενεργητικού 
περιλαµβάνονται και µετοχές ανωνύµων εταιρειών ή συµµετοχές σε λοιπές 
(πλην Α.Ε.) επιχειρήσεις συγκεκριµένης αξίας κτήσεως (ή αποτιµήσεως) 
αντίστοιχα µη εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο και ότι ο Ισολογισµός (ή οι 
ισολογισµοί), µε βάση τον οποίο έγινε ο προσδιορισµός της εσωτερικής 
λογιστικής αξίας αυτών των µετοχών και συµµετοχών, δεν έχει ελεγχθεί από 
αναγνωρισµένο κατά νόµο ελεγκτή. γ). Για την τιµή (αξία) κτήσεως των 
συµµετοχών και χρεωγράφων εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις περιπτώσεις 2 
και 3 της παραγράφου 2.2.112 του άρθρου 1 του Π∆ 1123/1980. Ειδικά για 
τους τίτλους σταθερού εισοδήµατος (οµολογιών, οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου, Τραπεζικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων τουυ Ελληνικού 
∆ηµοσίου) των οποίων η διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο γίνεται στην 
καθαρή τιµή τους, δίχως το δεδουλευµένο µέχρι την αγορά τους τόκο, αξία 
(τιµή) κτήσεώς τους είναι η καθαρή τιµή τους αυτή, που καταχωρείται σε 
ιδιαίτερους υπολογαριασµούς µε την ονοµασία "αξία κτήσεως τίτλων" 
ενταγµένους στους λογαριασµούς κάθε είδους τίτλων σταθερού εισοδήµατος. 
Για την µέθοδο υπολογισµού της τιµής κτήσεως των συµµετοχών και 
χρεωγράφων, εφαρµόζεται η περ. β' της επόµενης παραγρ. 7. δ) Όταν η 
τρέχουσα τιµή είναι χαµηλότερη της τιµής κτήσεως, η διαφορά χρεώνεται 
στο λογαριασµό 68.01 "Προβλέψεις για υποτιµήσεις συµµετοχών και 
χρεωγράφων" του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του Π∆ 1123/1980, µε 
πίστωση αντίστοιχων αντίθετων λογαριασµών προβλέψεων κατά κατηγορία 
τίτλων, που δηµιουργούνται στους λογαριασµούς 18.00.99, 18.01.99 και 
34.99 του ίδιου Π∆. Κατά τον επανυπολογισµό των προβλέψεων, που γίνεται 
στο τέλος κάθε επόµενης χρήσεως, σύµφωνα µε τα παραπάνω 
αναπροσαρµόζονται τα ποσά των προβλέψεων, που εµφανίζονται στους πιο 
πάνω αντίθετους λογαριασµούς, µε βάση τα δεδοµένα της νέας χρήσεως, είτε 



προσδιορίζεται µε βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεωγράφου ή τίτλου. 
7.α. Τα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα, τα υποπροϊόντα και τα 
ελαττωµατικά προϊόντα, αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή,  µεταξύ 
της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής τους και της τιµής στην οποία η 
επιχείρηση δύναται να τα αγοράσει (τρέχουσα τιµή αγοράς) ή να τα παράγει 
(τρέχουσα τιµή αναπαραγωγής) κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. 
Εάν η τρέχουσα τιµή αγοράς ή αναπαραγωγής είναι χαµηλότερη από την τιµή 
κτήσεως ή το ιστορικό κόστος παραγωγής, αλλά µεγαλύτερη από την καθαρή 
ρευστοποιήσιµη αξία, τότε η αποτίµηση γίνεται στην καθαρή ρευστοποιήσιµη 
αξία. Τα υπολείµµατα, τα υποπροϊόντα, τα ελαττωµατικά προϊόντα και τα 
συµπαράγωγα προϊόντα, αποτιµούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις περιπτ. 3, 
4, 11, 12, 13 και 14 της παρ. 2.2.205 του άρθρου 1 του Π∆ 1123/1980. Για την 
εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου λαµβάνονται υπόψη οι 
εννοιολογικοί προσδιορισµοί της τιµής κτήσεως, της τρέχουσας τιµής αγοράς, του 
ιστορικού κόστους παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, που 
ορίζονται στις περιπτ. 6, 8, 9 και 10 της παραγρ. 2.2.205 του άρθρου 1 του Π∆ 
1123/1980.β. Η µέθοδος υπολογισµού της τιµής κτήσης ή του κόστους 
παραγωγής των αποθεµάτων, καθώς και της τιµής κτήσης των κινητών αξιών, 
επιλέγεται, από την εταιρεία, από τις µεθόδους της περιπτ. 7 της παρ. 2.2.205 του 
άρθρου 1 του Π∆ 1123/1980 και εφαρµόζεται πάγια, από χρήση σε χρήση. Αλλαγή 
της εφαρµοζόµενης µεθόδου δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει µεταβολή 
συνθηκών, ή άλλος σοβαρός λόγος, οπότε η αλλαγή της µεθόδου αναφέρεταικαι 
αιτιολογείται στο προσάρτηµα µαζί µε την επίδραση της αλλαγής αυτής στη 
διαµόρφωση των αποτελεσµάτων χρήσης. γ. Σε περίπτωση που η εµφανιζόµενη 
στον ισολογισµό αξία, όπως έχει προσδιοριστεί µε την εφαρµογή µιας από τις 
µεθόδους της προηγούµενης περίπτ. β, διαφέρει σηµαντικά από την αξία που 
προκύπτει µε βάση την τελευταία, σε σχέση µε την ηµέρα κλεισίµατος του 
ισολογισµού, γνωστή τιµή της αγοράς, η διαφορά αυτή σηµειώνεται στο 
προσάρτηµα, συνολικά για κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων. 
8. α. Οι απαιτήσεις που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης αποσβένονται ολοσχερώς, 
ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις απεικονίζονται στον ισολογισµό µε την πιθανή τους 
αξία κατά το χρόνο σύνταξής του. β. Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο 
νόµισµα καθώς και τα τυχόν διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα, εµφανίζονται στον 
ισολογισµό µε το ποσό των δραχµών που προκύπτει από τη µετατροπή του κάθε 
ξένου νοµίσµατος µε βάση την επίσηµη τιµή του κατά την ηµέρα κλεισίµατος του 
ισολογισµού. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της περ. γ' της παραπάνω παρ. 3, 
οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των 
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται σε 

µε χρέωση των υπολογαριασµών του λογαριασµού 68 (σχηµατισµός 
συµπληρωµατικής προβλέψεως), είτε µε πίστωση των υπολογαριασµών του 
λογαριασµού 84.00 "έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγουµένων 
χρήσεων" του Π.∆. 1123/1980. ε) Για τον προσδιορισµό της δραχµικής 
τρέχουσας αξίας των κινητών αξιών (χρεωγράφων και άλλων τίτλων) σε ξένο 
νόµισµα, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις της υποπαραγρ. 
2.3.301 του άρθρου 1 του Π∆ 1123/1980, όπως ισχύει. στ) Τα κάθε φύσεως 
χρεώγραφα και τίτλοι, που έχουν χαρακτήρα προθεσµιακής κατάθεσης και 
δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο, αποτιµούνται στην κατ' είδος 
παρούσα αξία του κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, η οποία 
προσδιορίζεται µε βάση το ετήσιο επιτόκιο του κάθε χρεωγράφου ή τίτλου". 
7.α. Τα αποθέµατα, εκτός από τα υπολείµµατα, τα υποπροϊόντα και τα 
ελαττωµατικά προϊόντα, αποτιµούνται στην κατ' είδος χαµηλότερη τιµή, 
µεταξύ της τιµής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής τους και της τιµής στην 
οποία η επιχείρηση δύναται να τα αγοράσει (τρέχουσα τιµή αγοράς) ή να τα 
παράγει (τρέχουσα τιµή αναπαραγωγής) κατά την ηµέρα κλεισίµατος του 
ισολογισµού. Εάν η τρέχουσα τιµή αγοράς ή αναπαραγωγής είναι 
χαµηλότερη από την τιµή κτήσεως ή το ιστορικό κόστος παραγωγής, αλλά 
µεγαλύτερη από την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, τότε η αποτίµηση γίνεται 
στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Τα υπολείµµατα, τα υποπροϊόντα, τα 
ελαττωµατικά προϊόντα και τα συµπαράγωγα προϊόντα, αποτιµούνται 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις περιπτ. 3, 4, 11, 12, 13 και 14 της παρ. 2.2.205 
του άρθρου 1 του Π∆ 1123/1980. Για την εφαρµογή των διατάξεων της 
παρούσας παραγράφου λαµβάνονται υπόψη οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί 
της τιµής κτήσεως, της τρέχουσας τιµής αγοράς, του ιστορικού κόστους 
παραγωγής και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας, που ορίζονται στις 
περιπτ. 6, 8, 9 και 10 της παραγρ. 2.2.205 του άρθρου 1 του Π∆ 1123/1980". 
β. Η µέθοδος υπολογισµού της τιµής κτήσης ή του κόστους παραγωγής των 
αποθεµάτων, καθώς και της τιµής κτήσης των κινητών αξιών, επιλέγεται, από 
την εταιρεία, από τις µεθόδους της περιπτ. 7 της παρ. 2.2.205 του άρθρου 1 
του Π∆ 1123/1980 και εφαρµόζεται πάγια, από χρήση σε χρήση. Αλλαγή της 
εφαρµοζόµενης µεθόδου δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει µεταβολή 
συνθηκών, ή άλλος σοβαρός λόγος, οπότε η αλλαγή της µεθόδου 
αναφέρεταικαι αιτιολογείται στο προσάρτηµα µαζί µε την επίδραση της 
αλλαγής αυτής στη διαµόρφωση των αποτελεσµάτων χρήσης. γ. Σε 
περίπτωση που η εµφανιζόµενη στον ισολογισµό αξία, όπως έχει 
προσδιοριστεί µε την εφαρµογή µιας από τις µεθόδους της προηγούµενης 
περίπτ. β, διαφέρει σηµαντικά από την αξία που προκύπτει µε βάση την 



ιδιαίτερους λογαριασµούς κατά ξένο νόµισµα, χωριστούς για τις βραχυπρόθεσµες 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις και χωριστούς για τις µακροπρόθεσµες και 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης, όπως ορίζεται από τις σχετικές 
διατάξεις της περιπτώσεως 4 της παραγράφου 2.3.2. του άρθρου 1 του Π.∆. 
1123/1980, όπως τροποποιήθηκε και συµηληρώθηκε µε την διάταξη της παρ. 23 
του µοναδικού άρθρου του Π.∆. 502/1984. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που 
προκύπτουν κατά την αποτίµηση τυχόν διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης. 
9. Αναπροσαρµογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του πάγιου 
ενεργητικού δεν επιτρέπεται, εκτός αν αυτή γίνεται σε εφαρµογή ειδικού νόµου. 
Για την εφαρµογή αυτού του Νόµου, η αναπροσαρµοσµένη αξία των στοιχείων 
αυτών θεωρείται και αξία κτήσης τους. Κάθε τέτοια αναπροσαρµογή που έγινε 
µέσα στην κλειόµενη χρήση αναφέρεται και επεξηγείται στο προσάρτηµα µαζί µε 
πλήρη ανάλυση της κίνησης του σχετικού λογαριασµού, που περιλαµβάνεται στις 
"διαφoρές αναπροσαρµογής". 
10. Για την εφαρµογή της παρ. 6του άρθρου 428, τα εκφρασµένα σε ξένο 
νόµισµα στοιχεία υποκαταστηµάτων που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό, 
µετατρέπονται σε δραχµές ως εξής: α) Τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού, πλην 
των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων και οι κινητές αξίες (χρεώγραφα και άλλοι 
τίτλοι) µετατρέπονται σε δραχµές µε την τιµή του ξένου νοµίσµατος της ηµέρας 
κτήσης (αγοράς ή ιδιοκατασκευής) κάθε στοιχείου. Οι διατάξεις των παρ. 5 και 6 
εφαρµόζονται αναλόγως. β) Τα αποθέµατα µετατρέπονται σε δραχµές µε την 
τιµή του ξένου νοµίσµατος της ηµέρας κτήσης τους (αγοράς ή παραγωγής). Οι 
διατάξεις της παρ. 7 εφαρµόζονται αναλόγως. γ). Τα διαθέσιµα περιουσιακά 
στοιχεία, καθώς και οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις µετατρέπονται σε δραχµές 
µε την τιµή του ξένου νοµίσµατος της ηµέρας κλεισίµατος του ισολογισµού. δ). 
Τα έξοδα και τα έσοδα µετατρέπονται σε δραχµές µε τη µέση τιµή του ξένου 
νοµίσµατος της διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται. Για τον 
προσδιορισµό αυτής της τιµής, αθροίζονται οι µέσες τιµές αγοράς και πώλησης 
του ξένου νοµίσµατος, που ίσχυαν κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου 
και κατά το τέλος κάθε µήνα αυτής, και το άθροισµα διαιρείται µε τον αριθµό των 
µηνών της περιόδου, προσαυξηµένο κατά µία µονάδα. Για τις συναλλαγµατικές 
διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από τις µετατροπές των προηγουµένων 
περιπτώσεων α-δ της παραγράφου αυτής,  εφαρµόζονται τα ακόλουθα: α. Οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή σε δραχµές των 
στοιχείων του πάγιου ενεργητικού πλην των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων καθώς 
και από τη µετατροπή των κινητών αξιών, των αποθεµάτων, των διαθεσίµων 
περιουσιακών στοιχείων και των εξόδων και των εσόδων, µεταφέρονται στον 

τελευταία, σε σχέση µε την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, γνωστή τιµή 
της αγοράς, η διαφορά αυτή σηµειώνεται στο προσάρτηµα, συνολικά για 
κάθε κατηγορία περιουσιακών στοιχείων".  
8. α. Οι απαιτήσεις που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης αποσβένονται 
ολοσχερώς, ενώ οι επισφαλείς απαιτήσεις απεικονίζονται στον ισολογισµό µε 
την πιθανή τους αξία κατά το χρόνο σύνταξής του. β. Οι απαιτήσεις και οι 
υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα καθώς και τα τυχόν διαθέσιµα σε ξένο 
νόµισµα, εµφανίζονται στον ισολογισµό µε το ποσό των δραχµών που 
προκύπτει από τη µετατροπή του κάθε ξένου νοµίσµατος µε βάση την 
επίσηµη τιµή του κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. Με την 
επιφύλαξη της διατάξεως της περ. γ' της παραπάνω παρ. 3, οι 
συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των 
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόµισµα καταχωρούνται σε 
ιδιαίτερους λογαριασµούς κατά ξένο νόµισµα, χωριστούς για τις 
βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις και υποχρεώσεις και χωριστούς για τις 
µακροπρόθεσµες και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης, όπως 
ορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της περιπτώσεως 4 της παραγράφου 
2.3.2. του άρθρου 1 του Π.∆. 1123/1980, όπως τροποποιήθηκε και 
συµηληρώθηκε µε την διάταξη της παρ. 23 του µοναδικού άρθρου του Π.∆. 
502/1984. Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά την 
αποτίµηση τυχόν διαθεσίµων σε ξένο νόµισµα µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα χρήσης.  
9. Αναπροσαρµογή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του πάγιου 
ενεργητικού δεν επιτρέπεται, εκτός αν αυτή γίνεται σε εφαρµογή ειδικού 
νόµου. Για την εφαρµογή αυτού του Νόµου, η αναπροσαρµοσµένη αξία των 
στοιχείων αυτών θεωρείται και αξία κτήσης τους. Κάθε τέτοια 
αναπροσαρµογή που έγινε µέσα στην κλειόµενη χρήση αναφέρεται και 
επεξηγείται στο προσάρτηµα µαζί µε πλήρη ανάλυση της κίνησης του 
σχετικού λογαριασµού, που περιλαµβάνεται στις "διαφoρές 
αναπροσαρµογής".  
10. Για την εφαρµογή της παρ. 6του άρθρου 428, τα εκφρασµένα σε ξένο 
νόµισµα στοιχεία υποκαταστηµάτων που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό, 
µετατρέπονται σε δραχµές ως εξής: α. Τα στοιχεία του πάγιου ενεργητικού, 
πλην των µακροπρόθεσµων απαιτήσεων και οι κινητές αξίες (χρεώγραφα και 
άλλοι τίτλοι) µετατρέπονται σε δραχµές µε την τιµή του ξένου νοµίσµατος 
της ηµέρας κτήσης (αγοράς ή ιδιοκατασκευής) κάθε στοιχείου. Οι διατάξεις 
των παρ. 5 και 6 εφαρµόζονται αναλόγως. β. Τα αποθέµατα µετατρέπονται 
σε δραχµές µε την τιµή του ξένου νοµίσµατος της ηµέρας κτήσης τους 



λογαριαρµό "αποτελέσµατα χρήσεως".β. Για τις συναλλαγµατικές διαφορές που 
προκύπτουν από τη µετατροπή σε δραχµές των απαιτήσεων και των 
υποχρεώσεων, εφαρµόζονται αναλόγως οι παραπάνω διατάξεις της περιπτώσεως 
γ' της παρ. 3 και της περιπτώσεως β' εδάφιο δεύτερο της παρ. 8.  
11. Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί υποκατάστηµα για τη µετατροπή σε 
δραχµές των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, που βρίσκονται στο 
εξωτερικό και είναι εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα, εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις της προηγούµενης παρ. 10.  

(αγοράς ή παραγωγής). Οι διατάξεις της παρ. 7 εφαρµόζονται αναλόγως. γ. 
Τα διαθέσιµα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και οι απαιτήσεις και οι 
υποχρεώσεις µετατρέπονται σε δραχµές µε την τιµή του ξένου νοµίσµατος 
της ηµέρας κλεισίµατος του ισολογισµού. δ. Τα έξοδα και τα έσοδα 
µετατρέπονται σε δραχµές µε τη µέση τιµή του ξένου νοµίσµατος της 
διαχειριστικής περιόδου στην οποία αναφέρονται. Για τον προσδιορισµό 
αυτής της τιµής, αθροίζονται οι µέσες τιµές αγοράς και πώλησης του ξένου 
νοµίσµατος, που ίσχυαν κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και 
κατά το τέλος κάθε µήνα αυτής, και το άθροισµα διαιρείται µε τον αριθµό 
των µηνών της περιόδου, προσαυξηµένο κατά µία µονάδα. Για τις 
συναλλαγµατικές διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από τις µετατροπές των 
προηγουµένων περιπτώσεων α-δ της παραγράφου αυτής, εφαρµόζονται τα 
ακόλουθα: α) Οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από την 
µετατροπή σε δραχµές των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού πλην των 
µακροπρόθεσµων απαιτήσεων καθώς και από τη µετατροπή των κινητών 
αξιών, των αποθεµάτων, των διαθεσίµων περιουσιακών στοιχείων και των 
εξόδων και των εσόδων, µεταφέρονται στον λογαριαρµό "αποτελέσµατα 
χρήσεως". β) Για τις συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη 
µετατροπή σε δραχµές των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων, 
εφαρµόζονται αναλόγως οι παραπάνω διατάξεις της περιπτώσεως γ' της παρ. 
3 και της περιπτώσεως β' εδάφιο δεύτερο της παρ. 8.  
11. Στην περίπτωση που δεν λειτουργεί υποκατάστηµα για τη µετατροπή σε 
δραχµές των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, που βρίσκονται στο 
εξωτερικό και είναι εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα, εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις της προηγούµενης παρ. 10".  

Αρθρο 43Α Περιεχόµενο του προσαρτήµατος και της έκθεσης 
διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
1. Εκτός από τις πληροφορίες και επεξηγήσεις, που προβλέπεται από τις διατάξεις 
των άρθρων 42α, 42β, 42ε και 43 να παρατίθενται στο προσάρτηµα, πρέπει να 
περιλαµβάνονται στο ίδιο προσάρτηµα και οι παρακάτω, τουλάχιστον, 
πληροφορίες: α. Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των διάφορων 
περιουσιακών στοιχείων του ισολογισµού, καθώς και οι µέθοδοι υπολογισµού των 
αποσβέσεων και των προβλέψεων. Προκειµένου για απαιτήσεις, υποχρεώσεις και 
άλλα στοιχεία του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης, που η δραχµική 
τους αξία προκύπτει από µετατροπή ξένων νοµισµάτων (πράξεις σε συνάλλαγµα), 
παρατίθενται οι βάσεις της µετατροπής των ξένων νοµισµάτων σε δραχµές και ο 
λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών, δηλαδή αν µεταφέρθηκαν 
ή καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό "αποτελέσµατα χρήσεως" ή σε οποιοδήποτε 

 Αρθρο 43Α Περιεχόµενο του προσαρτήµατος και της έκθεσης 
διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
1. Εκτός από τις πληροφορίες και επεξηγήσεις, που προβλέπεται από τις 
διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42ε και 43 να παρατίθενται στο 
προσάρτηµα, πρέπει να περιλαµβάνονται στο ίδιο προσάρτηµα και οι 
παρακάτω, τουλάχιστον, πληροφορίες: α. Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για 
την αποτίµηση των διάφορων περιουσιακών στοιχείων του ισολογισµού, 
καθώς και οι µέθοδοι υπολογισµού των αποσβέσεων και των προβλέψεων. 
Προκειµένου για απαιτήσεις, υποχρεώσεις και άλλα στοιχεία του 
ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσης, που η δραχµική τους αξία 
προκύπτει από µετατροπή ξένων νοµισµάτων (πράξεις σε συνάλλαγµα), 
παρατίθενται οι βάσεις της µετατροπής των ξένων νοµισµάτων σε δραχµές 
και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών, δηλαδή αν 



λογαριασµό του ισολογισµού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση αναφέρεται και ο 
τρόπος της µελλοντικής τακτοποίησής τους. β. Προκειµένου για συµµετοχές της 
εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται, είτε από 
την ίδια, είτε από άλλο πρόσωπο που ενεργεί µε το όνοµά του αλλά για 
λογαριασµό της, σε ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους, 
παρατίθεται ανάλυση, η οποία περιλαµβάνει την επωνυµία και την έδρα της κάθε 
επιχείρησης, το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιό της, το σύνολο των ίδιων 
κεφαλαίων της και το συνολικό αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσης για την οποία 
καταρτίστηκαν οικονοµικές καταστάσεις της. Oι ανώνυµες εταιρείες της παρ. 4 
του άρθρου 42α µπορούν να παραλείπουν τις πληροφορίες αυτής της 
περίπτωσης. Την παράλειψη των παραπάνω πληροφοριών από το προσάρτηµα 
είναι δυνατόν να επιτρέψει ο Υπουργός Εµπορίου, εφόσον κρίνει ότι η 
δηµοσιότητά τους θα ήταν σε σοβαρό βαθµό επιζήµια για την εταιρεία ή για 
οποιαδήποτε από τις λοιπές επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στις πληροφορίες 
αυτές. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτηµα. Οι παραπάνω 
πληροφορίες είναι δυνατό να παραλείπονται και όταν είναι ασήµαντες σε σχέση 
µε τις αρχές της παρ. 2 του άρθρου 42α. Επίσης, οι πληροφορίες οι σχετικές µε τα 
ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της τελευταίας χρήσης µπορεί να 
παραλείπονται, όταν οι επιχειρήσεις, στις οποίες αναφέρονται οι πληροφορίες 
αυτές, δε δηµοσιεύουν ισολογισµό και εφόσον η συµµετοχή της εταιρείας στις 
επιχειρήσεις αυτές είναι µικρότερη από το 50% του κεφαλαίου τους. Όταν η 
εταιρεία είναι µητρική κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε, στην 
παραπάνω ανάλυση για τις συµµετοχές της είναι δυνατό να µην περιλαµβάνονται 
για τις θυγαρικές της επιχειρήσεις το σύνολο ιδίων κεφαλαίων και το συνολικό 
αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσης, εφόσον οι πληροφορίες αυτές 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται 
από τη µητρική επιχείρηση"."Προκειµένου για συµµετοχές της Εταιρείας στο 
κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η Εταιρεία είναι απεριόριστα 
ευθυνόµενος εταίρος, παρατίθεται ανάλυση, η οποία περιλαµβάνει την επωνυµία, 
την έδρα και το νοµικό τύπο της κάθε µιας από αυτές τις επιχειρήσεις. Η 
πληροφορία αυτή είναι δυνατόν να παραλείπεται, όταν είναι ασήµαντη σε σχέση 
µε τις αρχές της παραγρ. 2 του άρθρου 42α.γ. Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία 
των µετοχών που εκδόθηκαν µέσα στη χρήση για κάλυψη αύξησης του µετοχικού 
κεφαλαίου, καθώς και η αξία έκδοσης των µετοχών αυτών. δ. Ο αριθµός και η 
ονοµαστική αξία των µετοχών της κάθε κατηγορίας, όταν το µετοχικό κεφάλαιο 
της εταιρείας διαιρείται σε µετοχές δύο ή περισσότερων κατηγοριών. ε. Ο 
αριθµός των τίτλων κατά κατηγορία και τα ενσωµατωµένα σ' αυτούς δικαιώµατα, 
όταν η εταιρεία έχει εκδόσει προνοµιούχες µετοχές, µετατρέψιµες οµολογίες, 

µεταφέρθηκαν ή καταχωρήθηκαν στο λογαριασµό "αποτελέσµατα χρήσεως" 
ή σε οποιοδήποτε λογαριασµό του ισολογισµού. Στην τελευταία αυτή 
περίπτωση αναφέρεται και ο τρόπος της µελλοντικής τακτοποίησής τους. β. 
Προκειµένου για συµµετοχές της εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων 
επιχειρήσεων, που πραγµατοποιούνται, είτε από την ίδια, είτε από άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί µε το όνοµά του αλλά για λογαριασµό της, σε ποσοστό 
µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους, παρατίθεται ανάλυση, η οποία 
περιλαµβάνει την επωνυµία και την έδρα της κάθε επιχείρησης, το ποσοστό 
συµµετοχής στο κεφάλαιό της, το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της και το 
συνολικό αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσης για την οποία καταρτίστηκαν 
οικονοµικές καταστάσεις της. Oι ανώνυµες εταιρείες της παρ. 4 του άρθρου 
42α µπορούν να παραλείπουν τις πληροφορίες αυτής της περίπτωσης. Την 
παράλειψη των παραπάνω πληροφοριών από το προσάρτηµα είναι δυνατόν 
να επιτρέψει ο Υπουργός Εµπορίου, εφόσον κρίνει ότι η δηµοσιότητά τους θα 
ήταν σε σοβαρό βαθµό επιζήµια για την εταιρεία ή για οποιαδήποτε από τις 
λοιπές επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στις πληροφορίες αυτές. Κάθε 
τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται στο προσάρτηµα. Οι παραπάνω πληροφορίες 
είναι δυνατό να παραλείπονται και όταν είναι ασήµαντες σε σχέση µε τις 
αρχές της παρ. 2 του άρθρου 42α. Επίσης, οι πληροφορίες οι σχετικές µε τα 
ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσµατα της τελευταίας χρήσης µπορεί να 
παραλείπονται, όταν οι επιχειρήσεις, στις οποίες αναφέρονται οι 
πληροφορίες αυτές, δε δηµοσιεύουν ισολογισµό και εφόσον η συµµετοχή της 
εταιρείας στις επιχειρήσεις αυτές είναι µικρότερη από το 50% του κεφαλαίου 
τους. Οταν η εταιρεία είναι µητρική κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 
42ε, στην παραπάνω ανάλυση για τις συµµετοχές της είναι δυνατό να µην 
περιλαµβάνονται για τις θυγαρικές της επιχειρήσεις το σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων και το συνολικό αποτέλεσµα της τελευταίας χρήσης, εφόσον οι 
πληροφορίες αυτές περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις που καταρτίζονται από τη µητρική επιχείρηση. Προκειµένου για 
συµµετοχές της Εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, στις οποίες η 
Εταιρεία είναι απεριόριστα ευθυνόµενος εταίρος, παρατίθεται ανάλυση, η 
οποία περιλαµβάνει την επωνυµία, την έδρα και το νοµικό τύπο της κάθε 
µιας από αυτές τις επιχειρήσεις. Η πληροφορία αυτή είναι δυνατόν να 
παραλείπεται, όταν είναι ασήµαντη σε σχέση µε τις αρχές της παραγρ. 2 του 
άρθρου 42α. γ. Ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των µετοχών που 
εκδόθηκαν µέσα στη χρήση για κάλυψη αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, 
καθώς και η αξία έκδοσης των µετοχών αυτών. δ. Ο αριθµός και η 
ονοµαστική αξία των µετοχών της κάθε κατηγορίας, όταν το µετοχικό 



µετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικούς τίτλους. στ. Τα ποσά των υποχρεώσεων των 
οποίων η προθεσµία εξόφλησης είναι µεγαλύτερη από πέντε έτη από την ηµέρα 
κλεισίµατος του ισολογισµού, καθώς και τα ποσά των υποχρεώσεων για 
εξασφάλιση των οποίων η εταιρεία έχει χορηγήσει εµπράγµατες ασφάλειες. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση παρέχονται και διευκρινίσεις αναφορικά µε το είδος 
και την έκταση των ασφαλειών που χορηγήθηκαν. Ολες αυτές οι πληροφορίες 
αναφέρονται χωριστά για κάθε υποχρέωση του υποδείγµατος ισολογισµού του 
άρθρου 42γ. ζ. Τα συνολικά ποσά οικονοµικών δεσµεύσεων από συµβάσεις, 
εγγυήσεις και άλλες συµβατικές ή από την ισχύουσα νοµοθεσία επιβαλλόµενες 
πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως του 
ισολογισµού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι χρήσιµη για την εκτίµηση της 
χρηµατοοικονοµικής θέσης της εταιρείας. Οι υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών 
µηνιαίων παροχών, όπως π.χ. µηνιαίων βοηθηµάτων, καθώς και οι οικονοµικές 
δεσµεύσεις σε συνδεµένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. η. Ανάλυση του 
κύκλου εργασιών, µε την έννοια της περιπτ. α της παρ. 15 του άρθρου 42ε, κατά 
κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, στο µέτρο που οι 
κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιαστικά µεταξύ τους από πλευράς 
οργάνωσης των πωλήσεων ή της παροχής υπηρεσιών της εταιρείας. Την 
παράλειψη των παραπάνω πληροφοριών από το προσάρτηµα είναι δυνατό να 
επιτρέπει ο Υπουργός Εµπορίου, εφόσον κρίνει ότι η δηµοσιότητά τους θα ήταν 
σε σοβαρό βαθµό επιζήµια για την εταιρεία. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται 
στο προσάρτηµα. θ. Ο µέσος όρος του αριθµού του προσωπικού που 
απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσης, ο οποίος προσδιορίζεται µε βάση το 
συνολικό αριθµό των ατόµων που απασχολήθηκαν στην κάθε εργάσιµη ηµέρα. Ο 
µέσος αυτός αριθµός αναλύεται σε κατηγορίες (π.χ. εργατοτεχνικό προσωπικό, 
διοικητικό προσωπικό) για τις οποίες παρατίθεται αναλυτικά η επιβάρυνση της 
εταιρείας, για τη χρήση, από µισθούς και ηµεροµίσθια, κοινωνικές επιβαρύνσεις 
και βοηθήµατα. ι. Οι διαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων του 
ενεργητικού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους 
µεταχείριση. ια. Η έκταση επηρεασµού των αποτελεσµάτων χρήσης, σε 
περίπτωση που στη µέθοδο αποτίµησης, την οποία εφάρµοσε η εταιρεία, έγινε 
παρέκκλιση από τις αρχές του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. 
Σε περίπτωση που από την παρέκκλιση αυτή αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις 
φορολογικές επιβαρύνσεις σε επόµενες χρήσεις, παρέχονται λεπτοµερείς 
επεξηγήσεις. ιβ. Τα ποσά των φόρων που οφείλονται, καθώς και εκείνα που 
αναµένεται να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων 
χρήσεων, εφόσον τα ποσά αυτά είναι σηµαντικά και δεν εµφανίζονται στις 
υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις της εταιρείας. ιγ. Τα ποσά που βάρυναν τη χρήση 

κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε µετοχές δύο ή περισσότερων 
κατηγοριών. ε. Ο αριθµός των τίτλων κατά κατηγορία και τα ενσωµατωµένα 
σ' αυτούς δικαιώµατα, όταν η εταιρεία έχει εκδόσει προνοµιούχες µετοχές, 
µετατρέψιµες οµολογίες, µετοχές επικαρπίας ή ιδρυτικούς τίτλους. στ. Τα 
ποσά των υποχρεώσεων των οποίων η προθεσµία εξόφλησης είναι 
µεγαλύτερη από πέντε έτη από την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, 
καθώς και τα ποσά των υποχρεώσεων για εξασφάλιση των οποίων η εταιρεία 
έχει χορηγήσει εµπράγµατες ασφάλειες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 
παρέχονται και διευκρινίσεις αναφορικά µε το είδος και την έκταση των 
ασφαλειών που χορηγήθηκαν. Ολες αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται 
χωριστά για κάθε υποχρέωση του υποδείγµατος ισολογισµού του άρθρου 
42γ. ζ. Τα συνολικά ποσά οικονοµικών δεσµεύσεων από συµβάσεις, 
εγγυήσεις και άλλες συµβατικές ή από την ισχύουσα νοµοθεσία 
επιβαλλόµενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εµφανίζονται στους 
λογαριασµούς τάξεως" του ισολογισµού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι 
χρήσιµη για την εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης της εταιρείας. Οι 
υποχρεώσεις για καταβολές ειδικών µηνιαίων παροχών, όπως π.χ. µηνιαίων 
βοηθηµάτων, καθώς και οι οικονοµικές δεσµεύσεις σε συνδεµένες 
επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά. η. Ανάλυση του κύκλου εργασιών, µε 
την έννοια της περιπτ. α της παρ. 15 του άρθρου 42ε, κατά κατηγορίες 
δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, στο µέτρο που οι κατηγορίες 
και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιαστικά µεταξύ τους από πλευράς 
οργάνωσης των πωλήσεων ή της παροχής + υπηρεσιών της εταιρείας. Την 
παράλειψη των παραπάνω πληροφοριών από το προσάρτηµα είναι δυνατό 
να επιτρέπει ο Υπουργός Εµπορίου, εφόσον κρίνει ότι η δηµοσιότητά τους θα 
ήταν σε σοβαρό βαθµό επιζήµια για την εταιρεία. Κάθε τέτοια παρέκκλιση 
αναφέρεται στο προσάρτηµα. θ. Ο µέσος όρος του αριθµού του προσωπικού 
που απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσης, ο οποίος προσδιορίζεται µε 
βάση το συνολικό αριθµό των ατόµων που απασχολήθηκαν στην κάθε 
εργάσιµη ηµέρα. Ο µέσος αυτός αριθµός αναλύεται σε κατηγορίες (π.χ. 
εργατοτεχνικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό) για τις οποίες παρατίθεται 
αναλυτικά η επιβάρυνση της εταιρείας, για τη χρήση, από µισθούς και 
ηµεροµίσθια, κοινωνικές επιβαρύνσεις και βοηθήµατα. ι. Οι διαφορές από 
υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού, οι λόγοι στους 
οποίους οφείλονται και η φορολογική τους µεταχείριση. ια. Η έκταση 
επηρεασµού των αποτελεσµάτων χρήσης, σε περίπτωση που στη µέθοδο 
αποτίµησης, την οποία εφάρµοσε η εταιρεία, έγινε παρέκκλιση από τις αρχές 
του άρθρου 43 για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Σε περίπτωση που 



για αµοιβές σε µέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης, καθώς και οι 
υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε 
αποχωρήσαντα µέλη των οργάνων αυτών, κατά κατηγορία. Η ανωτέρω 
πληροφορία µπορεί να παραλείπεται όταν από αυτήν καθίσταται δυνατόν να 
προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα εισοδήµατα ενός µέλους των οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως. ιδ. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που 
δόθηκαν, µε βάση τις κείµενες διατάξεις, σε µέλη διοικητικών συµβουλίων και 
διαχειριστές. ιε. Την επωνυµία και την έδρα των επιχειρήσεων που 
συντάσσουνενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται 
ή πρόκειται να περιληφθούν και οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας, καθώς και τον τόπο όπου οι ενοποιηµένες αυτές καταστάσεις είναι 
διαθέσιµες. ιστ. Οταν η εταιρεία έχει αποκτήσει µέσα στη χρήση δικές της 
µετοχές (ίδιες µετοχές) σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 16, πρέπει να 
αναφέρονται: - οι λόγοι για τους οποίους αποκτήθηκαν οι µετοχές αυτές, - ο 
αριθµός και η ονοµαστική αξία των δικών της µετοχών που απέκτησε η εταιρεία ή 
που µεταβίβασε µέσα στη χρήση, καθώς και το τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου 
που αντιπροσωπεύουν και - το τυχόν αντίτιµο των πιο πάνω µετοχών, που έχει 
καταβληθεί για την απόκτησή τους ή έχει εισπραχθεί για τη µεταβίβασή τους. ιζ) 
Οταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία 
τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται 
τα υποδείγµατα και οι τεχνικές αποτίµησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει 
προσδιορισθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β', β) ανά 
κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, η εύλογη αξία, οι µεταβολές της αξίας 
που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, 
καθώς και οι µεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεµατικό εύλογης αξίας, γ) 
για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, πληροφορίες για 
την έκταση και τη φύση αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων και 
προϋποθέσεων που είναι δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη 
βεβαιότητα των µελλοντικών ταµειακών ροών, δ) πίνακας που εµφανίζει την 
κίνηση κατά τη διάρκεια χρήσεως των µεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν 
καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια. ιη(ιζ). Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 
απαιτούνται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που 
κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης 
των µετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της 
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης (θέσης) και των οτελεσµάτων 
χρήσης της εταιρείας. ιθ) Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν 
έχει γίνει στην εύλογη αξία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, 
πρέπει να γνωστοποιούνται: αα) για κάθε κατηγορία παράγωγων 

από την παρέκκλιση αυτή αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις φορολογικές 
επιβαρύνσεις σε επόµενες χρήσεις, παρέχονται λεπτοµερείς  επεξηγήσεις. ιβ. 
Τα ποσά των φόρων που οφείλονται, καθώς και εκείνα που αναµένεται να 
προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων, 
εφόσον τα ποσά αυτά είναι σηµαντικά και δεν εµφανίζονται στις 
υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις της εταιρείας. ιγ. Τα ποσά που βάρυναν τη 
χρήση για αµοιβές σε µέλη των οργάνων διοίκησης και διεύθυνσης, καθώς 
και οι υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήµατα σε 
αποχωρήσαντα µέλη των οργάνων αυτών, κατά κατηγορία. Η ανωτέρω 
πληροφορία µπορεί να παραλείπεται όταν από αυτήν καθίσταται δυνατόν να 
προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα εισοδήµατα ενός µέλους των οργάνων 
διοικήσεως και διευθύνσεως. ιδ. Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που 
δόθηκαν, µε βάση τις κείµενες διατάξεις, σε µέλη διοικητικών συµβουλίων 
και διαχειριστές. ιε. Την επωνυµία και την έδρα των επιχειρήσεων που 
συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στις οποίες 
περιλαµβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν και οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις της εταιρείας, καθώς και τον τόπο όπου οι ενοποιηµένες αυτές 
καταστάσεις είναι διαθέσιµες. ιστ. Οταν η εταιρεία έχει αποκτήσει µέσα στη 
χρήση δικές της µετοχές (ίδιες µετοχές) σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του 
άρθρου 16, πρέπει να αναφέρονται: - οι λόγοι για τους οποίους αποκτήθηκαν 
οι µετοχές αυτές, - ο αριθµός και η ονοµαστική αξία των δικών της µετοχών 
που απέκτησε η εταιρεία ή που µεταβίβασε µέσα στη χρήση, καθώς και το 
τµήµα του µετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν και - το τυχόν 
αντίτιµο των πιο πάνω µετοχών, που έχει καταβληθεί για την απόκτησή τους 
ή έχει εισπραχθεί για τη µεταβίβασή τους. ιζ) Οταν η αποτίµηση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, πρέπει να 
γνωστοποιούνται: α) οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα 
υποδείγµατα και οι τεχνικές αποτίµησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει 
προσδιορισθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β', β) 
ανά κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, η εύλογη αξία, οι µεταβολές της 
αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
χρήσεως, καθώς και οι µεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεµατικό 
εύλογης αξίας, γ) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, 
συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι 
δυνατόν να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των 
µελλοντικών ταµειακών ροών, δ) πίνακας που εµφανίζει την κίνηση κατά τη 
διάρκεια χρήσεως των µεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί 



χρηµατοοικονοµικών µέσων: - η εύλογη αξία αυτών των µέσων, αν µπορεί να 
προσδιορισθεί σύµφωνα µε κάποια από τις µεθόδους της παραγράφου 4 του 
άρθρου 43γ, - πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των µέσων και αβ) 
για τα πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του 
άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει 
να γνωστοποιούνται: - η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους 
στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων οµάδων των επιµέρους 
στοιχείων, - οι λόγοι για τη µη µείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις 
που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα 
ανακτηθεί.  
2. Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42α 
µπορούν να καταρτίζουν συνοπτικό προσάρτηµα, στο οποίο δεν θα 
περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε µέχρι ιγ 
της παραγράφου 1, µε την προϋπόθεση ότι θα παρατίθενται συνοπτικά οι 
πληροφορίες της περίπτωσης στ της ίδιας παραγράφου. Οι εταιρείες αυτές 
δικαιούνται να µην περιλαµβάνουν στο Προσάρτηµα τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 42ε, παραγράφους 8, 12 τελευταίο εδάφιο, 14 εδάφιο δ' 
και 15 περίπτ. β' και στο άρθρο 43 παράγρ. 3 περίπτ. ε' και παράγρ. 7 περίπτ. γ'. 
Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρµόζονται αναλόγως και στην 
περίπτωση αυτής της διάταξης.  
3. α) Η ετήσια Εκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την τακτική 
Γενική Συνέλευση περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την πραγµατική εικόνα της 
εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, 
καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιµετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει µία ισορροπηµένη και περιεκτική 
ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και 
της θέσης της, η οποία πρέπει να αντιστοιχεί προς το µέγεθος της και την 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της. Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα 
όρια που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου 42α, στο βαθµό που απαιτείται 
για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, 
η ανάλυση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης περιλαµβάνει τόσο χρηµατοοικονοµικούς 
όσο και, όπου ενδείκνυται, µη χρηµατοοικονοµικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, 
που έχουν σχέση µε το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων, 
συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργασιακά 
θέµατα. Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης 
περιλαµβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά 
που αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασµούς, β) Επιπλέον, στην Έκθεση 
∆ιαχείρισης αναφέρονται: αα) κάθε σηµαντικό γεγονός που συνέβη από τη λήξη 

στα ίδια κεφάλαια. ιη(ιζ). Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που απαιτούνται 
από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται 
αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των 
µετόχων και των τρίτων και της παρουσίασης µιας πιστής εικόνας της 
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης (θέσης) και των 
οτελεσµάτων χρήσης της εταιρείας. ιθ) Όταν η αποτίµηση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν έχει γίνει στην εύλογη αξία σύµφωνα µε την 
παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να γνωστοποιούνται: αα) για κάθε 
κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων: - η εύλογη αξία αυτών 
των µέσων, αν µπορεί να προσδιορισθεί σύµφωνα µε κάποια από τις 
µεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ, - πληροφορίες για την έκταση 
και τη φύση αυτών των µέσων και αβ) για τα πάγια χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία 
των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: - η 
λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους στοιχείων του 
ενεργητικού είτε των κατάλληλων οµάδων των επιµέρους στοιχείων, - οι 
λόγοι για τη µη µείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που 
οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα 
ανακτηθεί.  
2. Οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 
42α µπορούν να καταρτίζουν συνοπτικό προσάρτηµα, στο οποίο δεν θα 
περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στις περιπτώσεις ε µέχρι 
ιγ της παραγράφου 1, µε την προϋπόθεση ότι θα παρατίθενται συνοπτικά οι 
πληροφορίες της περίπτωσης στ της ίδιας παραγράφου. Οι εταιρείες αυτές 
δικαιούνται να µην περιλαµβάνουν στο Προσάρτηµα τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 42ε, παραγράφους 8, 12 τελευταίο εδάφιο, 14 
εδάφιο δ' και 15 περίπτ. β' και στο άρθρο 43 παράγρ. 3 περίπτ. ε' και παράγρ. 
7 περίπτ. γ'. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρµόζονται αναλόγως 
και στην περίπτωση αυτής της διάταξης.  
3. α) Η ετήσια Εκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την 
τακτική Γενική Συνέλευση περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την πραγµατική 
εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει µία 
ισορροπηµένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία πρέπει να 
αντιστοιχεί προς το µέγεθος της και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων 
της. Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην 



της Χρήσης µέχρι την ηµέρα υποβολής της Έκθεσης, ββ) η προβλεπόµενη εξέλιξη 
της εταιρείας, γγ) οι δραστηριότητες στον τοµέα ερευνών και ανάπτυξης και δδ) η 
ύπαρξη υποκαταστηµάτων της εταιρείας. γ) σε σχέση µε τη χρήση 
χρηµατοοικονοµικών µέσων από την επιχείρηση και εφόσον η χρήση αυτή είναι 
ουσιώδους σηµασίας για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων, της οικονοµικής κατάστασης και του λογαριασµού αποτελεσµάτων 
χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται: - οι στόχοι και οι 
πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού 
κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής για την αντιστάθµιση κάθε 
σηµαντικού τύπου προβλεπόµενης συναλλαγής για την οποία εφαρµόζεται η 
λογιστική αντιστάθµισης και- η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο µεταβολής 
τιµών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο 
ταµειακών ροών. δ)(γ.) Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37, οφείλουν να επαληθεύουν και τη 
συµφωνία του περιεχόµενου της κθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις 
σχετικές οικονοµικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει 
τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο 30 ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.  
4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρ. 1 
του άρθρου 37, οφείλει επίσης να αναφέρει: α. Αν το προσάρτηµα περιλαµβάνει 
τις πληροφορίες της παραπάνω παραγράφου 1 ή 2, και β. Αν έγινε επαλήθευση 
της συµφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ. γ της προηγούµενης παραγρ. 3.  

παράγραφο 6 του άρθρου 42α, στο βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση 
της εξέλιξης της εταιρείας, των επιδόσεων της ή της θέσης της, η ανάλυση της 
Έκθεσης ∆ιαχείρισης περιλαµβάνει τόσο χρηµατοοικονοµικούς όσο και, όπου 
ενδείκνυται, µη χρηµατοοικονοµικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν 
σχέση µε το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων 
πληροφοριών σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα. Στα πλαίσια 
της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης περιλαµβάνει, όπου 
ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που 
αναγράφονται στους ετήσιους λογαριασµούς, β) Επιπλέον, στην Έκθεση 
∆ιαχείρισης αναφέρονται: αα) κάθε σηµαντικό γεγονός που συνέβη από τη 
λήξη της Χρήσης µέχρι την ηµέρα υποβολής της Έκθεσης, ββ) η 
προβλεπόµενη εξέλιξη της εταιρείας, γγ) οι δραστηριότητες στον τοµέα 
ερευνών και ανάπτυξης και δδ) η ύπαρξη υποκαταστηµάτων της εταιρείας. γ) 
σε σχέση µε τη χρήση χρηµατοοικονοµικών µέσων από την επιχείρηση και 
εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σηµασίας για την εκτίµηση των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονοµικής κατάστασης 
και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης 
πρέπει να αναφέρονται: - οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον 
αφορά τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, 
συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής για την αντιστάθµιση κάθε σηµαντικού 
τύπου προβλεπόµενης συναλλαγής για την οποία εφαρµόζεται η λογιστική 
αντιστάθµισης και - η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο µεταβολής 
τιµών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο 
ταµειακών ροών. δ(γ.) Οι ελεγκτές της εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις 
που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37, οφείλουν να επαληθεύουν και 
τη συµφωνία του περιεχόµενου της κθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 
τις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να 
έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστο 30 ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 
4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην 
παρ. 1 του άρθρου 37, οφείλει επίσης να αναφέρει: α. Αν το προσάρτηµα 
περιλαµβάνει τις πληροφορίες της παραπάνω παραγράφου 1 ή 2, και β. Αν 
έγινε επαλήθευση της συµφωνίας που αναφέρεται στην περίπτ. γ της 
προηγούµενης παραγρ. 3.  

Αρθρο 43Β ∆ηµοσιότητα των ετήσιων λογαριασµών (οικονοµικών 
καταστάσεων) 
1. Κατά τη δηµοσίευση που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτ.  β της παρ. 
1 του άρθρου 7β και της παρακάτω παρ. 5, οι εταιρείες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α µπορούν να δηµοσιεύουν συνοπτικό 

 Αρθρο 43Β ∆ηµοσιότητα των ετήσιων λογαριασµών (οικονοµικών 
καταστάσεων) 
1. Κατά τη δηµοσίευση που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτ. β της 
παρ. 1 του άρθρου 7β και της παρακάτω παρ. 5, οι εταιρείες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 42α µπορούν να δηµοσιεύουν 



ισολογισµό. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη δηµοσίευση, πρέπει να γίνεται µνεία 
ότι ο δηµοσιευόµενος ισολογισµός είναι συνοπτικός και να αναφέρεται το 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται να καταχωρηθούν οι 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α 
εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση της παραπάνω διάταξης. Η έκθεση 
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, δεν πρέπει να συνοδεύει τη δηµοσίευση 
αυτή, αλλά πρέπει να γνωστοποιείται αν η γνώµη του Ελεγκτή εκφράσθηκε µε ή 
χωρίς επιφυλάξεις ή αν ήταν αντίθετη ή αν οι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν ήταν σε θέση 
να εκφράσουν τη γνώµη τους. Πρέπει, επίσης, να γνωστοποιείται αν η έκθεση των 
Ορκωτών Ελεγκτών περιλαµβάνει παραποµπές σε θέµατα στα οποία οι ελεγκτές 
επιθυµούν να επιστήσουν την προσοχή, χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στη 
γνώµη τους. 
2. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας των παρ. 1 και 5 του παρόντος, µε τη µορφή και το περιεχόµενο, µε 
βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση 
ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση 
γνώµης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις 
δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το 
δηµοσιευόµενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις, πέραν της δηµοσίευσής τους σεδραχµές, επιτρέπεται να 
δηµοσιεύονται και σε ECU, µε βάση την ισοτιµία δραχµών - ECU που ισχύει κατά 
την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού. Η ισοτιµία αυτή αναφέρεται στο 
Προσάρτηµα. 
3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µε τις σχετικές εκθέσεις 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία 
στο Υπουργείο Εµπορίου, είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση.  
4. Ο ισολογισµός εταιρείας, ο λογαριασµός «αποτελέσµατα χρήσεως» και ο 
«πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων», µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, 
όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, την κατάσταση 
µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και την κατάσταση ταµειακών ροών, όταν κατά 
περίπτωση συντάσσονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 42α, δηµοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόµενη παράγραφο. 
5. Το διοικητικό συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας οφείλει να δηµοσιεύει τα 
έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, στις εφηµερίδες και στα έντυπα που 
ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 26. 

συνοπτικό ισολογισµό. Στην περίπτωση αυτή, κατά τη δηµοσίευση, πρέπει να 
γίνεται µνεία ότι ο δηµοσιευόµενος ισολογισµός είναι συνοπτικός και να 
αναφέρεται το Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, στο οποίο έχουν ή πρόκειται 
να καταχωρηθούν οι οικονοµικές καταστάσεις της + εταιρείας. Οι 
παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρµόζονται αναλόγως και στην 
περίπτωση της παραπάνω διάταξης. «Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων, δεν πρέπει να συνοδεύει τη δηµοσίευση αυτή, αλλά πρέπει να 
γνωστοποιείται αν η γνώµη του Ελεγκτή εκφράσθηκε µε ή χωρίς επιφυλάξεις 
ή αν ήταν αντίθετη ή αν οι Ορκωτοί Ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να 
εκφράσουν τη γνώµη τους. Πρέπει, επίσης, να γνωστοποιείται αν η έκθεση 
των Ορκωτών Ελεγκτών περιλαµβάνει παραποµπές σε θέµατα στα οποία οι 
ελεγκτές επιθυµούν να επιστήσουν την προσοχή, χωρίς να διατυπώσουν 
επιφυλάξεις στη γνώµη τους. 
2. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις + 
δηµοσιότητας των παρ. 1 και 5 του παρόντος, µε τη µορφή και το 
περιεχόµενο, µε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν 
συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή 
αρνούνται την έκφραση γνώµης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται 
και να αιτιολογείται στις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός 
εάν αυτό προκύπτει από το δηµοσιευόµενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 
Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, πέραν της δηµοσίευσής τους σε 
δραχµές, επιτρέπεται να δηµοσιεύονται και σε ECU, µε βάση την ισοτιµία 
δραχµών - ECU που ισχύει κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του 
ισολογισµού. Η ισοτιµία αυτή αναφέρεται στο Προσάρτηµα.  
3. Αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µε τις σχετικές 
εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από 
την εταιρεία στο Υπουργείο Εµπορίου, είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από 
τη Γενική Συνέλευση.  
4. Ο ισολογισµός της εταιρείας, ο λογαριασµός "αποτελέσµατα χρήσεως" και 
"ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων", µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό 
ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, 
δηµοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόµενη παράγραφο 5.  
5. Το διοικητικό συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας οφείλει να δηµοσιεύει τα 
έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου 4, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες 
πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης: α. στο τεύχος ανωνύµων 
εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, σύµφωνα µε το άρθρο 7β 
παρ. 1 εδάφιο β' και β. κατά την κρίση του διοικητικού συµβουλίου σε µια 



6. Μέσα σε είκοσι ηµέρες από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων από 
την τακτική Γενική Συνέλευση, µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών 
της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, υποβάλλεται στο 
Υπουργείο Εµπορίου και αντίτυπο των εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του 
ν.δ/τος 3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει 
ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε µία ηµερήσια 
οικονοµολογική εφηµερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 26. Τα έγγραφα της παρ. 4 του άρθρου αυτού των Ποδοσφαιρικών 
Ανωνύµων Εταιρειών δηµοσιεύονται και σε µία από τις αθλητικές εφηµερίδες 
που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του α' εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 
του ν.δ. 3757/1957, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 
1044/1980 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 18 του ν. 1797/1988. Για τις 
αθλητικές εφηµερίδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δηµοσιεύουν τα 
έγγραφα αυτά, θα αποφασίζει κάθε έξι (6) µήνες ο Υπουργός Ανάπτυξης, µε 
βάση έγγραφο του Υπουργού Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, που 
θα βεβαιώνει τη συνδροµή των πιο πάνω προϋποθέσεων. γ) σε µια ηµερήσια 
ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην 
έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφηµερίδα στην περιοχή αυτή 
σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα από τις εκδιδόµενες 
στην πρωτεύουσα του νοµού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. 
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήµο ή κοινότητα του Νοµού Αττικής, 
εκτός του ∆ήµου Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 4 πρέπει να 
δηµοσιεύονται σε µια ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα από 
εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται 
εφηµερίδα στην περιοχή αυτή σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον 
εφηµερίδα από τις εκδιδόµενες στην έδρα της νοµαρχίας, στην οποία 
υπάγεται η εταιρεία. Ως προς τις ανωτέρω εφηµερίδες ισχύουν οι 
προϋποθέσεις της περίπτωσης ε' της παρ. 2 του άρθρου 26.  
6. Μέσα σε είκοσι ηµέρες από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων 
από την τακτική Γενική Συνέλευση, µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο των 
πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α, 
υποβάλλεται στο Υπουργείο Εµπορίου και αντίτυπο των εγκεκριµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 

Αρθρο 43Γ Αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη 
αξία 
1. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, αποτιµώνται: είτε α) σύµφωνα µε τον κανόνα 
της εύλογης αξίας είτε β) στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας κτήσεως και της 
εύλογης αξίας, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο 4. Για την 
αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 
του άρθρου 43, η επιχείρηση µπορεί να χρησιµοποιεί κατ' επιλογή της: είτε α) τον 

 Αρθρο 43Γ Αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην 
εύλογη αξία 
1. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, συµπεριλαµβανοµένων των παραγώγων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, αποτιµώνται: είτε α) σύµφωνα µε τον 
κανόνα της εύλογης αξίας είτε β) στη χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας 
κτήσεως και της εύλογης αξίας, όπως αυτή ορίζεται παρακάτω στην 
παράγραφο 4. Για την αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 43, η επιχείρηση µπορεί να 



κανόνα της εύλογης αξίας όπως περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 4 είτε 
β) τους κανόνες που περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 43. Η 
µέθοδος αποτίµησης που επιλέγεται από την επιχείρηση θα πρέπει να 
εφαρµόζεται για όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα και να ακολουθείται παγίως. 
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί: α) Ως 
χρηµατοοικονοµικό µέσο, χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση νοούνται τα αντίστοιχα στοιχεία όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 11 του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 που υιοθετήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2237/2004 της Επιτροπής της 
29ης ∆εκεµβρίου 2004 (L 393/31.12.2004). β) Ως παράγωγο µέσο νοείται το 
µέσο που ορίζεται στην παράγραφο 9 του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 που 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον Κανονισµό  (ΕΕ) 2086/2004 της 
Επιτροπής της 19ης Νοεµβρίου 2004 (L. 363/9.12.2004). 
3. Οι συµβάσεις επί εµπορευµάτων που παρέχουν στα συµβαλλόµενα µέρη το 
δικαίωµα διακανονισµού µε µερητά ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο 
θεωρούνται παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός εάν συντρέχουν 
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχουν συναφθεί για να καλύψουν και 
εξακολουθούν να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε σχέση µε µία 
προβλεπόµενη αγορά, πώληση ή χρήση, β) καταρτίσθηκαν εξαρχής προς το 
σκοπό αυτόν και γ) αναµένεται να διακανονισθούν µε την παράδοση των 
εµπορευµάτων.  
4. Η εύλογη αξία καθορίζεται σύµφωνα µε τις παρακάτω µεθόδους: α) Την 
τρέχουσα αξία, για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα για τα οποία υφίσταται αξιόπιστη 
αγορά. Εάν η τρέχουσα αξία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν είναι άµεσα 
προσδιορίσιµη, αλλά µπορεί να προσδιορισθεί για τα επιµέρους στοιχεία του ή 
για κάποιο παρόµοιο µέσο, η τρέχουσα αξία είναι δυνατόν να προκύψει από την 
αξία των επιµέρους στοιχείων του ή του παρόµοιου σε αυτό µέσου. β) Την αξία 
που προκύπτει από γενικής αποδοχής υποδείγµατα και τεχνικές αποτίµησης, για 
τα µέσα για τα οποία δεν υφίσταται αξιόπιστη αγορά. Τα εν λόγω υποδείγµατα 
και τεχνικές αποτίµησης πρέπει να εξασφαλίζουν µία λογική προσέγγιση της 
τρέχουσας αξίας. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν µπορούν να αποτιµηθούν 
αξιόπιστα µε κάποια από τις παραπάνω δύο µεθόδους αποτιµώνται σύµφωνα µε 
τους κανόνες της παραγράφου 6 του άρθρου 43. 
5. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που περιλαµβάνονται στο παθητικό αποτιµώνται 
στην εύλογη αξία εφόσον: α) ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο συναλλαγών ή β) είναι 
παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα.  
6. ∆εν αποτιµώνται στην εύλογη αξία τα εξής χρηµατοοικονοµικά µέσα: α) µη 

χρησιµοποιεί κατ' επιλογή της: είτε α) τον κανόνα της εύλογης αξίας όπως 
περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο 4 είτε β) τους κανόνες που 
περιγράφονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 43. Η µέθοδος αποτίµησης 
που επιλέγεται από την επιχείρηση θα πρέπει να εφαρµόζεται για όλα τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα και να ακολουθείται παγίως.  
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου ισχύουν οι παρακάτω ορισµοί: α) 
Ως χρηµατοοικονοµικό µέσο, χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και 
χρηµατοοικονοµική υποχρέωση νοούνται τα αντίστοιχα στοιχεία όπως 
ορίζονται στην παράγραφο 11 του ∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 32 που 
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2237/2004 
της Επιτροπής της 29ης ∆εκεµβρίου 2004 (L 393/31.12.2004). β) Ως 
παράγωγο µέσο νοείται το µέσο που ορίζεται στην παράγραφο 9 του 
∆ιεθνούς Λογιστικού Προτύπου 39 που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση µε τον Κανονισµό (ΕΕ) 2086/2004 της Επιτροπής της 19ης 
Νοεµβρίου 2004 (L. 363/9.12.2004).  
3. Οι συµβάσεις επί εµπορευµάτων που παρέχουν στα συµβαλλόµενα µέρη το 
δικαίωµα διακανονισµού µε µερητά ή µε άλλο χρηµατοοικονοµικό µέσο 
θεωρούνται παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα, εκτός εάν συντρέχουν 
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) έχουν συναφθεί για να καλύψουν 
και εξακολουθούν να καλύπτουν τις ανάγκες της επιχείρησης σε σχέση µε µία 
προβλεπόµενη αγορά, πώληση ή χρήση, β) καταρτίσθηκαν εξαρχής προς το 
σκοπό αυτόν και γ) αναµένεται να διακανονισθούν µε την παράδοση των 
εµπορευµάτων.  
4. Η εύλογη αξία καθορίζεται σύµφωνα µε τις παρακάτω µεθόδους: α) Την 
τρέχουσα αξία, για τα χρηµατοοικονοµικά µέσα για τα οποία υφίσταται 
αξιόπιστη αγορά. Εάν η τρέχουσα αξία ενός χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν 
είναι άµεσα προσδιορίσιµη, αλλά µπορεί να προσδιορισθεί για τα επιµέρους 
στοιχεία του ή για κάποιο παρόµοιο µέσο, η τρέχουσα αξία είναι δυνατόν να 
προκύψει από την αξία των επιµέρους στοιχείων του ή του παρόµοιου σε 
αυτό µέσου. β) Την αξία που προκύπτει από γενικής αποδοχής υποδείγµατα 
και τεχνικές αποτίµησης, για τα µέσα για τα οποία δεν υφίσταται αξιόπιστη 
αγορά. Τα εν λόγω υποδείγµατα και τεχνικές αποτίµησης πρέπει να 
εξασφαλίζουν µία λογική προσέγγιση της τρέχουσας αξίας. Τα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα που δεν µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα µε 
κάποια από τις παραπάνω δύο µεθόδους αποτιµώνται σύµφωνα µε τους 
κανόνες της παραγράφου 6 του άρθρου 43.  
5. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που περιλαµβάνονται στο παθητικό 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία εφόσον: α) ανήκουν σε χαρτοφυλάκιο 



παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διατηρούνται µέχρι τη λήξη τους, β) 
χορηγούµενα δάνεια και απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση και εφόσον δεν 
προορίζονται για διαπραγµάτευση και γ) συµµετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, µετοχικοί τίτλοι που εκδίδονται από την ίδια την 
επιχείρηση, συµβάσεις για ενδεχόµενη αντιπαροχή στο πλαίσιο σύµπραξης 
επιχειρήσεων, καθώς και άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα µε τέτοια ειδικά 
χαρακτηριστικά, που σύµφωνα µε τα γενικώς ισχύοντα πρέπει να τυγχάνουν 
διαφορετικής λογιστικής µεταχείρισης από τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα. 
7. Η αρχική καταχώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων γίνεται µε βάση το 
κόστος κτήσης τους κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 στοιχείο γ' του άρθρου 
43. 
8. Με την επιφύλαξη του στοιχείου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 43, όταν ένα 
χρηµατοπιστωτικό µέσο αποτιµάται µε τον κανόνα της εύλογης αξίας, η µεταβολή 
της αξίας του πρέπει να καταχωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων χρήσεως. Κατ' εξαίρεση, η µεταβολή της αξίας καταχωρίζεται 
απευθείας σε αποθεµατικό της καθαρής θέσης, όταν: α) το µέσο αυτό λογίζεται 
ως µέσο αντιστάθµισης δυνάµει λογιστικού συστήµατος αντιστάθµισης που 
επιτρέπει να µην εµφανίζονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων ορισµένες ή όλες 
οι µεταβολές της αξίας ή β) η µεταβολή της αξίας συνδέεται µε συναλλαγµατική 
διαφορά που προκύπτει από κάποιο νοµισµατικό στοιχείο το οποίο αποτελεί 
µέρος της καθαρής επένδυσης της επιχείρησης σε αλλοδαπή επιχείρηση γ) η 
µεταβολή της αξίας προκύπτει από διαθέσιµο προς πώληση χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο του ενεργητικού, πλην των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Το 
αποθεµατικό εύλογης αξίας αναπροσαρµόζεται εφόσον τα ποσά που 
περιλαµβάνει δεν θεωρούνται, πλέον, απαραίτητα για την εφαρµογή των 
διατάξεων της παρούσας παραγράφου.  
9. Τα προσδιορισµένα ως µέσα αντιστάθµισης χρηµατοοικονοµικά µέσα 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Ως µέσα αντιστάθµισης προσδιορίζονται 
κυρίως τα παράγωγα. Στην περίπτωση που ένα µέσο αντιστάθµισης δεν είναι 
παράγωγο, µπορεί να αντισταθµίζει µόνο συναλλαγµατικούς κινδύνους. Στην 
έννοια της αντιστάθµισης περιλαµβάνονται τόσο η αντιστάθµιση εύλογης αξίας, 
όσο και η αντιστάθµιση ταµειακών ροών. Στην αντιστάθµιση εύλογης αξίας, 
αντισταθµίζεται η έκθεση στη µεταβολή της εύλογης αξίας ενός καταχωρηµένου 
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή διαπιστωµένου µέρους αυτών, που 
οφείλεται σε συγκεκριµένο κίνδυνο και επηρεάζει το απεικονιζόµενο αποτέλεσµα. 
Κέρδη και ζηµίες από την αποτίµηση στην εύλογη αξία, του αντισταθµίζοντος και 
του αντισταθµισµένου στοιχείου, σε αυτού του είδους την αντιστάθµιση, 
καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. Στην αντιστάθµιση ταµειακών ροών 

συναλλαγών ή β) είναι παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα.  
6. ∆εν αποτιµώνται στην εύλογη αξία τα εξής χρηµατοοικονοµικά µέσα: α) 
µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα που διατηρούνται µέχρι τη λήξη 
τους, β) χορηγούµενα δάνεια και απαιτήσεις που έχει η επιχείρηση και 
εφόσον δεν προορίζονται για διαπραγµάτευση και γ) συµµετοχές σε 
θυγατρικές, συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, µετοχικοί τίτλοι που 
εκδίδονται από την ίδια την επιχείρηση, συµβάσεις για ενδεχόµενη 
αντιπαροχή στο πλαίσιο σύµπραξης επιχειρήσεων, καθώς και άλλα 
χρηµατοοικονοµικά µέσα µε τέτοια ειδικά χαρακτηριστικά, που σύµφωνα µε 
τα γενικώς ισχύοντα πρέπει να τυγχάνουν διαφορετικής λογιστικής 
µεταχείρισης από τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά µέσα.  
7. Η αρχική καταχώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων γίνεται µε βάση το 
κόστος κτήσης τους κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 6 στοιχείο γ' του 
άρθρου 43.  
8. Με την επιφύλαξη του στοιχείου γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 43, όταν 
ένα χρηµατοπιστωτικό µέσο αποτιµάται µε τον κανόνα της εύλογης αξίας, η 
µεταβολή της αξίας του πρέπει να καταχωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων χρήσεως. Κατ' εξαίρεση, η µεταβολή της αξίας 
καταχωρίζεται απευθείας σε αποθεµατικό της καθαρής θέσης, όταν: α) το 
µέσο αυτό λογίζεται ως µέσο αντιστάθµισης δυνάµει λογιστικού συστήµατος 
αντιστάθµισης που επιτρέπει να µην εµφανίζονται στο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων ορισµένες ή όλες οι µεταβολές της αξίας ή β) η µεταβολή της 
αξίας συνδέεται µε συναλλαγµατική διαφορά που προκύπτει από κάποιο 
νοµισµατικό στοιχείο το οποίο αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης της 
επιχείρησης σε αλλοδαπή επιχείρηση γ) η µεταβολή της αξίας προκύπτει από 
διαθέσιµο προς πώληση χρηµατοοικονοµικό στοιχείο του ενεργητικού, πλην 
των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Το αποθεµατικό εύλογης αξίας 
αναπροσαρµόζεται εφόσον τα ποσά που περιλαµβάνει δεν θεωρούνται, 
πλέον, απαραίτητα για την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου.  
9. Τα προσδιορισµένα ως µέσα αντιστάθµισης χρηµατοοικονοµικά µέσα 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους. Ως µέσα αντιστάθµισης προσδιορίζονται 
κυρίως τα παράγωγα. Στην περίπτωση που ένα µέσο αντιστάθµισης δεν είναι 
παράγωγο, µπορεί να αντισταθµίζει µόνο συναλλαγµατικούς κινδύνους. Στην 
έννοια της αντιστάθµισης περιλαµβάνονται τόσο η αντιστάθµιση εύλογης 
αξίας, όσο και η αντιστάθµιση ταµειακών ροών. Στην αντιστάθµιση εύλογης 
αξίας, αντισταθµίζεται η έκθεση στη µεταβολή της εύλογης αξίας ενός 
καταχωρηµένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή διαπιστωµένου 



αντισταθµίζεται η έκθεση στη µεταβλητότητα των ταµειακών ροών που οφείλεται 
σε συγκεκριµένο κίνδυνο, ο οποίος συνδέεται µε καταχωρηµένο περιουσιακό 
στοιχείο, υποχρέωση ή προβλεπόµενη συναλλαγή και η οποία επηρεάζει το 
απεικονιζόµενο κέρδος ή ζηµία. Το κέρδος από την αποτίµηση στην εύλογη αξία 
του αντισταθµίζοντος µέσου, στην περίπτωση αυτή, κατά το µέρος που 
προσδιορίζεται ως αποτελεσµατική αντιστάθµιση καταχωρίζεται, απευθείας, σε 
αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων και κατά το µέρος που αφορά µη 
αποτελεσµατική αντιστάθµιση, καταχωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διαδικασία 
αυτή εφαρµόζεται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιστάθµισης. Αν αντισταθµίζεται 
µία προβλεπόµενη συναλλαγή η οποία συνεπάγεται την καταχώριση 
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, το τυχόν αποθεµατικό από την αποτίµηση 
του αντισταθµίζοντος µέσου, που έχει, ήδη, καταχωρισθεί απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, λαµβάνεται υπόψη κατά το χρόνο της καταχώρισης του περιουσιακού 
στοιχείου ή της υποχρέωσης για τον προσδιορισµό της λογιστικής αξίας αυτών. 
Για σκοπούς αντιστάθµισης, γενικώς, και προκειµένου να έχουν εφαρµογή τα 
παραπάνω, µία αντιστάθµιση θεωρείται αποτελεσµατική, όταν οι µεταβολές στην 
εύλογη αξία ή στις ταµειακές ροές του αντισταθµισµένου µέσου συµψηφίζονται 
από το αντισταθµίζον µέσο σε ποσοστό από 80% έως 125%. 
10. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατά την αρχική τους καταχώριση είναι 
εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο νόµισµα τήρησης των βιβλίων, 
µε την εφαρµογή στο ποσό του ξένου νοµίσµατος της ισοτιµίας µεταξύ του 
τηρούµενου και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής. Με 
την επιφύλαξη της παραγράφου 3γ του άρθρου 43, κατά τη µεταγενέστερη 
αποτίµηση, όλα τα εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 
στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις µετατρέπονται στο νόµισµα 
τήρησης των βιβλίων, µε τις ισοτιµίες κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των 
οικονοµικών καταστάσεων. Όλες οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές 
καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. Εξαίρεση από τη ρύθµιση της παρούσας 
παραγράφου αποτελούν: α) τα εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως, τα οποία 
εµφανίζονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία κτήσεως τους, 
β) οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µετατροπή νοµισµατικού 
στοιχείου, το οποίο αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης σε οικονοµική µονάδα 
του εξωτερικού και οι οποίες καταχωρίζονται σε λογαριασµό αποθεµατικού των 
ιδίων κεφαλαίων µέχρι την πώληση της οικονοµικής µονάδας, χρόνο κατά τον 
οποίο µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, γ) οι συναλλαγµατικές διαφορές που 
προκύπτουν από τη µετατροπή ενός διαθέσιµου για πώληση χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου, του οποίου οι µεταβολές στην εύλογη αξία 

µέρους αυτών, που οφείλεται σε συγκεκριµένο κίνδυνο και επηρεάζει το 
απεικονιζόµενο αποτέλεσµα. Κέρδη και ζηµίες από την αποτίµηση στην 
εύλογη αξία, του αντισταθµίζοντος και του αντισταθµισµένου στοιχείου, σε 
αυτού του είδους την αντιστάθµιση, καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. Στην 
αντιστάθµιση ταµειακών ροών αντισταθµίζεται η έκθεση στη µεταβλητότητα 
των ταµειακών ροών που οφείλεται σε συγκεκριµένο κίνδυνο, ο οποίος 
συνδέεται µε καταχωρηµένο περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση ή 
προβλεπόµενη συναλλαγή και η οποία επηρεάζει το απεικονιζόµενο κέρδος ή 
ζηµία. Το κέρδος από την αποτίµηση στην εύλογη αξία του αντισταθµίζοντος 
µέσου, στην περίπτωση αυτή, κατά το µέρος που προσδιορίζεται ως 
αποτελεσµατική αντιστάθµιση καταχωρίζεται, απευθείας, σε αποθεµατικό 
των ιδίων κεφαλαίων και κατά το µέρος που αφορά µη αποτελεσµατική 
αντιστάθµιση, καταχωρίζεται στα αποτελέσµατα. Η διαδικασία αυτή 
εφαρµόζεται καθ' όλη τη διάρκεια της αντιστάθµισης. Αν αντισταθµίζεται µία 
προβλεπόµενη συναλλαγή η οποία συνεπάγεται την καταχώριση 
περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης, το τυχόν αποθεµατικό από την 
αποτίµηση του αντισταθµίζοντος µέσου, που έχει, ήδη, καταχωρισθεί 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, λαµβάνεται υπόψη κατά το χρόνο της 
καταχώρισης του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης για τον 
προσδιορισµό της λογιστικής αξίας αυτών. Για σκοπούς αντιστάθµισης, 
γενικώς, και προκειµένου να έχουν εφαρµογή τα παραπάνω, µία 
αντιστάθµιση θεωρείται αποτελεσµατική, όταν οι µεταβολές στην εύλογη 
αξία ή στις ταµειακές ροές του αντισταθµισµένου µέσου συµψηφίζονται από 
το αντισταθµίζον µέσο σε ποσοστό από 80% έως 125%.  
10. Όλα τα χρηµατοοικονοµικά µέσα που κατά την αρχική τους καταχώριση 
είναι εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο νόµισµα τήρησης των 
βιβλίων, µε την εφαρµογή στο ποσό του ξένου νοµίσµατος της ισοτιµίας 
µεταξύ του τηρούµενου και του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3γ του άρθρου 43, κατά τη 
µεταγενέστερη αποτίµηση, όλα τα εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις µετατρέπονται στο νόµισµα τήρησης των βιβλίων, µε τις 
ισοτιµίες κλεισίµατος της ηµεροµηνίας των οικονοµικών καταστάσεων. Όλες 
οι προκύπτουσες συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα 
αποτελέσµατα. Εξαίρεση από τη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου 
αποτελούν: α) τα εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα χρηµατοοικονοµικά 
περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως, τα οποία 
εµφανίζονται µε τις ισοτιµίες που υπήρχαν κατά την ηµεροµηνία κτήσεως 



καταχωρίζονται σε λογαριασµό αποθεµατικού της καθαρής θέσης. Στην 
περίπτωση αυτή οι συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στην καθαρή θέση 
και περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποθεµατικού.  

τους, β) οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µετατροπή 
νοµισµατικού στοιχείου, το οποίο αποτελεί µέρος της καθαρής επένδυσης σε 
οικονοµική µονάδα του εξωτερικού και οι οποίες καταχωρίζονται σε 
λογαριασµό αποθεµατικού των ιδίων κεφαλαίων µέχρι την πώληση της 
οικονοµικής µονάδας, χρόνο κατά τον οποίο µεταφέρονται στα 
αποτελέσµατα, γ) οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη 
µετατροπή ενός διαθέσιµου για πώληση χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 
στοιχείου, του οποίου οι µεταβολές στην εύλογη αξία καταχωρίζονται σε 
λογαριασµό αποθεµατικού της καθαρής θέσης. Στην περίπτωση αυτή οι 
συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στην καθαρή θέση και 
περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αποθεµατικού.  

Αρθρο 44 Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών 
κερδών προς σχηµατισµόν τακτικού αποθεµατικού 
Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς 
σχηµατισµόν τακτικού αποθεµατικού. Η προς σχηµατισµόν αποθεµατικού 
αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άµα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το τρίτον 
του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικόν τούτο χρησιµοποιείται αποκλειστικώς 
προς εξίσωσιν προ πάσης διανοµής µερίσµατος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου 
του λογαριασµού κερδών και ζηµιών.  

 Αρθρο 44  
Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών κερδών προς 
σχηµατισµόν τακτικού αποθεµατικού. Η προς σχηµατισµόν αποθεµατικού 
αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική, άµα ως τούτο φθάση τουλάχιστον το 
τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικόν τούτο χρησιµοποιείται 
αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανοµής µερίσµατος του τυχόν 
χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασµού κερδών και ζηµιών.  

Αρθρο 44Α  
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, δεν 
µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή στους µετόχους, εφόσον, κατά την 
ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται 
από το άρθρο 42γ, είναι ή, µετά από τη διανοµή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το 
ποσό του µετοχικού κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε τα αποθεµατικά για τα οποία 
η διανοµή τους απαγορεύεται από το νόµο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτού του 
µετοχικού κεφαλαίου µειώνεται κατά το ποσό που δεν έχει ακόµα κληθεί να 
καταβληθεί.  
2. Το ποσό που διανέµεται στους µετόχους δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξηµένο µε τα κέρδη 
που προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και τα αποθεµατικά για τα οποία 
επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανοµή τους, και 
µειωµένο κατά το ποσό των ζηµιών προηγουµένων χρήσεων και τα ποσά που 
επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηµατισµό αποθεµατικών σύµφωνα µε το νόµο 
και το καταστατικό. Το προς διανοµή ποσό καταβάλλεται στους µετόχους µέσα σε 
δύο µήνες από την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις 

 Αρθρο 44Α  
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, 
δεν µπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανοµή στους µετόχους, εφόσον, κατά την 
ηµεροµηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που 
προβλέπεται από το άρθρο 42γ, είναι ή, µετά από τη διανοµή αυτή, θα γίνει 
κατώτερο από το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου, προσαυξηµένου µε τα 
αποθεµατικά για τα οποία η διανοµή τους απαγορεύεται από το νόµο ή το 
καταστατικό. Το ποσό αυτού του µετοχικού κεφαλαίου µειώνεται κατά το 
ποσό που δεν έχει ακόµα κληθεί να καταβληθεί.  
2. Το ποσό που διανέµεται στους µετόχους δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό 
των αποτελεσµάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξηµένο µε 
τα κέρδη που προέρχονται από προηγούµενες χρήσεις και τα αποθεµατικά 
για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η 
διανοµή τους, και µειωµένο κατά το ποσό των ζηµιών προηγουµένων 
χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηµατισµό 
αποθεµατικών σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό. Το προς διανοµή 
ποσό καταβάλλεται στους µετόχους µέσα σε δύο µήνες από την απόφαση της 



ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  
3. Η έννοια της διανοµής των προηγούµενων παρ. 1 και 2 περιλαµβάνει ιδίως την 
καταβολή των µερισµάτων και των τόκων από µετοχές.  

τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις.  
3. Η έννοια της διανοµής των προηγούµενων παρ. 1 και 2 περιλαµβάνει ιδίως 
την καταβολή των µερισµάτων και των τόκων από µετοχές.  

Αρθρο 45 ΚΕΡ∆Η (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 
1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα µετά την αφαίρεσιν εκ των 
πραγµατοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης ζηµίας, των 
κατά τον νόµον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους.  
2. Τα καθαρά κέρδη διανέµονται κατά την εξής σειράν:  
α) αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόµον ή το καταστατικόν κράτησις, το 
απαιτούµενον ποσόν δια την καταβολή πρώτου µερίσµατος εξ (6%) τουλάχιστον 
επί του καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου,  
β) κρατείται το απαιτούµενο ποσό για την καταβολή του µερίσµατος, που 
προβλέπεται από το άρθρο 3 του α.ν. 148/1967 (ΦΕΚ 173 Α').  
γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατά τους ορισµούς του καταστατικού.  
3. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαµβανοµένη κατά τας διατάξεις των 
άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 δύνανται τα µετά την διανοµήν 
του πρώτου µερίσµατος διανεµητέα κατά το καταστατικόν εις τους µετόχους 
κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι' εκδόσεως νέων 
µετοχών παρεχοµένων εις τους µετόχους άνευ πληρωµής, αντί προσθέτου 
µερτίσµατος. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρµόζονται τα υπό της παραγράφου 3 
του άρθρου 3α οριζόµενα.  

 Αρθρο 45 ΚΕΡ∆Η (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 
1. Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι τα προκύπτοντα µετά την αφαίρεσιν εκ 
των πραγµατοποιηθέντων ακαθαρίστων κερδών παντός εξόδου, πάσης 
ζηµίας, των κατά τον νόµον αποσβέσεων και παντός άλλου εταιρικού βάρους. 
2. Τα καθαρά κέρδη διανέµονται κατά την εξής σειράν: α) αφαιρείται η κατά 
τον παρόντα νόµον ή το καταστατικόν κράτησις, το απαιτούµενον ποσόν δια 
την καταβολή πρώτου µερίσµατος εξ (6%) τουλάχιστον επί του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, β) κρατείται το απαιτούµενον ποσόν 
δια την καταβολήν πρώτου µερίσµατος εξ 6% τουλάχιστον επί του 
καταβεβληµένου εταιρικού κεφαλαίου, και γ) το υπόλοιπον διατίθεται κατά 
τους ορισµούς του καταστατικού.  
3. Αποφάσει της Γενικής Συνελεύσεως λαµβανοµένη κατά τας διατάξεις των 
άρθρων 29 παράγραφος 3 και 31 παράγραφος 2 δύνανται τα µετά την 
διανοµήν του πρώτου µερίσµατος διανεµητέα κατά το καταστατικόν εις τους 
µετόχους κέρδη, να διατεθούν προς αύξησιν του εταιρικού κεφαλαίου δι' 
εκδόσεως νέων µετοχών παρεχοµένων εις τους µετόχους άνευ πληρωµής, 
αντί προσθέτου µερτίσµατος. Εν τη περιπτώσει ταύτη εφαρµόζονται τα υπό 
της παραγράφου 3 του άρθρου 3α οριζόµενα.  

Αρθρο 46 ΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 
1. Η διανοµή προσωρινών µερισµάτων ή ποσοστών επιτρέπεται µόνον εφ' όσον 
είκοσι τουλάχιστον ηµέρας προ αυτής δηµοσιευθή διά τινός ηµερησίας 
εφηµερίδος εκ των εκδιδοµένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών, κατά 
την κρίσιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δια του ∆ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών 
και Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως άµα τη 
καταρτίσει και υποβληθή εις το Υπουργείον Εµπορίου λογιστική κατάστασις περί 
εταιρικής περιουσίας.  
2. Τα ούτω διανεµόµενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήµισυ των κατά την 
λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών. 

 Αρθρο 46 ΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 
1. Η διανοµή προσωρινών µερισµάτων ή ποσοστών επιτρέπεται µόνον εφ' 
όσον είκοσι τουλάχιστον ηµέρας προ αυτής δηµοσιευθή διά τινός ηµερησίας 
εφηµερίδος εκ των εκδιδοµένων εν Αθήναις και ευρύτερον κυκλοφορουσών, 
κατά την κρίσιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δια του ∆ελτίου Ανωνύµων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως άµα τη καταρτίσει και υποβληθή εις το Υπουργείον Εµπορίου 
λογιστική κατάστασις περί εταιρικής περιουσίας.  
2. Τα ούτω διανεµόµενα δεν δύνανται να υπερβώσι το ήµισυ των κατά την 
λογιστικήν κατάστασιν καθαρών κερδών.  

Αρθρο 46Α ΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ) 
Κάθε ποσό που διανέµεται στους µετόχους κατά παράβαση των διατάξεων των 
άρθρων 44α, 45 και 46, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η 
εταιρεία αποδείξει ότι οι µέτοχοι γνώριζαν ή, λαµβανοµένων υπόψη των 

 Αρθρο 46Α ΜΕΡΙΣΜΑ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ)  
Κάθε ποσό που διανέµεται στους µετόχους κατά παράβαση των διατάξεων 
των άρθρων 44α, 45 και 46, επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν 
η εταιρεία αποδείξει ότι οι µέτοχοι γνώριζαν ή, λαµβανοµένων υπόψη των 



περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανοµές που έγιναν σ' αυτούς δεν 
ήταν σύννοµες. 

περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανοµές που έγιναν σ' αυτούς δεν 
ήταν σύννοµες.  

Αρθρο 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως 
προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, 
γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία 
έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή 
την υιοθέτηση άλλου µέτρου.  

 Αρθρο 47 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΕ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
Σε περίπτωση που το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως 
προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 
42γ, γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, 
µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη 
λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.  

Αρθρο 47Α Λόγοι λύσεως της εταιρείας 
1. Η Εταιρεία λύεται: α) άµα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζοµένου 
χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως 
λαµβανοµένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 
παράγραφος 2 και γ) άµα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν πτωχεύσεως. 
2. Η εταιρεία λύεται επίσης µε δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε τα άρθρα 48 και 
48α.  
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η 
εκκαθάριση. Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1, το διοικητικό συµβούλιο 
εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, µέχρι 
να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β' της 
παραγράφου 1, η γενική συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. 
Στην περίπτωση της παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο 
µε την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. 
4. Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' 
αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν µετά την κήρυξιν της πτωχεύσεως 
επήλθε συµβιβασµός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας περί πτωχεύσεως 
διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως 
των µετόχων, λαµβανοµένης κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 
παρ. 2. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η διανοµή της εταιρικής 
περιουσίας.  
5. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78, καθώς και του άρθρου 80, 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση που εταιρεία ή εταιρείες έχουν λυθεί λόγω 
παρόδου του χρόνου διάρκειας ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, καθώς 
επίσης και στην περίπτωση που µετά την κήρυξη της εταιρείας ή των εταιρειών σε 
πτώχευση επήλθε συµβιβασµός ή αποκατάσταση σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η συγχώνευση των εταιρειών αυτών, που 

 Αρθρο 47Α ΛΥΣΗ ΑΕ 
1. Η Εταιρεία λύεται: α) άµα τη παρόδω του εν τω καταστατικώ οριζοµένου 
χρόνου διαρκείας αυτής, β) δι' αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως 
λαµβανοµένης κατά τας διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 3 και 31 
παράγραφος 2 και γ) άµα τη κηρύξει της εταιρείας εις κατάστασιν 
πτωχεύσεως.  
2. Η συγκέντρωσις πασών των µετοχών εις εν πρόσωπον δεν αποτελεί λόγον 
λύσεως της Εταιρείας.  
3. Πλην της περιπτώσεως της πτωχεύσεως, την λύσιν της Εταιρείας 
επακολουθεί η εκκαθάρισις αυτής. Εις την περίπτωσιν του εδαφίου α' της 
προηγουµένης παραγράφου το ∆ιοικητικόν Συµβούλιον εκτελεί χρέη 
εκκαθαριστού εφ' όσον το καταστατικόν δεν ορίζει άλλο τι, µέχρι του 
διορισµού εκκαθαριστών υπό της Γενικής Συνελεύσεως. Εις την περίπτωσιν 
του εδαφίου β' η Γενική Συνέλευσις δια της ιδίας αποφάσεως ορίζει και τους 
εκκαθαριστάς.  
4. Εάν η εταιρεία ελύθη λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας αυτής ή δι' 
αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή εάν µετά την κήρυξιν της 
πτωχεύσεως επήλθε συµβιβασµός ή αποκατάστασις κατά τας ισχύουσας περί 
πτωχεύσεως διατάξεις, δύναται αύτη να αναβιώση δι' αποφάσεως της 
Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων, λαµβανοµένης κατά τας διατάξεις των 
άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2. Τοιαύτη απόφασις αποκλείεται εάν ήρξατο η 
διανοµή της εταιρικής περιουσίας.  
5. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78, καθώς και του άρθρου 80, 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση που εταιρεία ή εταιρείες έχουν λυθεί λόγω 
παρόδου του χρόνου διάρκειας ή µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 
καθώς επίσης και στην περίπτωση που µετά την κήρυξη της εταιρείας ή των 
εταιρειών σε πτώχευση επήλθε συµβιβασµός ή αποκατάσταση σύµφωνα µε 



γίνεται µόνο, είτε µε απορρόφησή τους από άλλη εταιρεία, είτε µε σύσταση νέας 
εταιρείας, αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανοµή της εταιρικής περιουσίας τους. 
6. Οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 87, καθώς και των άρθρων 88 και 89, 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση που εταιρεία 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 επήλθε συµβιβασµός 
ή αποκατάσταση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. 
Η διάσπαση της εταιρείας αυτής, που γίνεται µόνο, είτε µε απορρόφησή της από 
άλλες εταιρείες, είτε µε σύσταση νέων εταιρειών, αποκλείεται αν έχει αρχίσει η 
διανοµή της εταιρικής περιουσίας της.  

τις ισχύουσες διατάξεις του πτωχευτικού δικαίου. Η συγχώνευση των 
εταιρειών αυτών, που γίνεται µόνο, είτε µε απορρόφησή τους από άλλη 
εταιρεία, είτε µε σύσταση νέας εταιρείας, αποκλείεται αν έχει αρχίσει η 
διανοµή της εταιρικής περιουσίας τους.  
6. Οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 87, καθώς και των άρθρων 88 και 89, 
εφαρµόζονται και στην περίπτωση που εταιρεία 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 επήλθε 
συµβιβασµός ή αποκατάσταση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του 
πτωχευτικού δικαίου. Η διάσπαση της εταιρείας αυτής, που γίνεται µόνο, είτε 
µε απορρόφησή της από άλλες εταιρείες, είτε µε σύσταση νέων εταιρειών, 
αποκλείεται αν έχει αρχίσει η διανοµή της εταιρικής περιουσίας της.  

Αρθρο 48 Λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση 
του έχοντος έννοµο συµφέρον 
1. Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση 
οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εάν: α) κατά τη σύσταση της εταιρείας δεν 
καταβλήθηκε το κεφάλαιο που ήταν καταβλητέο, ολικά ή µερικά, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του νόµου και του καταστατικού, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο 
κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόµο, γ) το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα του ισολογισµού 
που προβλέπεται από το άρθρο 42γ, καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου (1/10) 
του µετοχικού κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαµβάνει µέτρα κατά το 
άρθρο 47, δ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλει, προς καταχώριση, οικονοµικές 
καταστάσεις τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, 
εγκεκριµένες από τη γενική συνέλευση. Έννοµο συµφέρον για τη λύση της 
εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρµόδια 
εποπτεύουσα Αρχή. 
2. Η αίτηση εκδικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από το 
πολυµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.  
3. Το δικαστήριο, πριν εκδόσει 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 και µπορεί να παραταθεί µέχρι τρεις (3) µήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω 
προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση 
των εταιρικών υποθέσεων. 
4. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της 
δηµοσιεύονται στο Μητρώο, σύµφωνα µε το άρθρο 7β του παρόντος νόµου. 

 Αρθρο 48 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΕ 
1. Ανάκλησις της συστησάσης ανώνυµον εταιρείαν Υπουργικής αποφάσεως 
χωρεί µόνον: α) εάν κατά την σύστασιν της εταιρείας δεν κατεβλήθη εν όλω ή 
εν µέρει το υπό του καταστατικού οριζόµενον ως καταβλητέον κεφάλαιον. β) 
εάν, καταδικασθέντος µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ∆ιευθυντού, ή 
άλλου οιουδήποτε εντεταλµένου την διοίκησιν της εταιρείας, εις φυλάκισιν 
επί πράξει αφορώση εις την παρ' αυτού διαχείρισιν των εταιρικών 
συµφερόντων, η εταιρεία δεν απεµάκρυνε το καταδικασθέν πρόσωπον από 
της διοικήσεως ή διευθύνσεως αυτής. γ) αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων 
της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που 
προβλέπεται από το άρθρο 42γ, είναι µικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) 
του µετοχικού κεφαλαίου. δ) εάν κατά την λήξιν της εν άρθρω 8 οριζοµένης 
δεκαπενταετίας δεν έχη αυξήσει το εταιρικόν κεφάλαιον αυτής εις το υπό του 
αυτού άρθρου παράγραφος 2, οριζόµενον κατώτατον όριον. 
2. Εν περιπτώσει τοιαύτης ανακλήσεως, οι εκκαθαρισταί της εταιρικής 
περιουσίας διορίζονται υπό γενικής συνελεύσεως, συγκαλουµένης υπό του 
τέως ∆ιοικητικού Συµβουλίου εντός πέντε ηµερών από της προς αυτό 
κοινοποιήσεως της ανακλητικής υπουργικής αποφάσεως.  



Αρθρο 48Α Λύση της εταιρείας µε δικαστική απόφαση µετά από αίτηση 
των µετόχων 
1. Η εταιρεία µπορεί να λυθεί µε δικαστική απόφαση µετά από αγωγή µετόχου ή 
µετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, εάν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά 
τρόπο προφανή και µόνιµο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη. 
2. Σπουδαίος λόγος κατά την προηγούµενη παράγραφο υφίσταται, ιδίως, εάν, 
λόγω ίσων συµµετοχών στην εταιρεία, η εκλογή διοικητικού συµβουλίου είναι 
αδύνατη ή η εταιρεία δεν µπορεί να λειτουργήσει. 
3. Η αγωγή απευθύνεται κατά της εταιρείας ενώπιον του πολυµελούς 
πρωτοδικείου της έδρας της. Άλλοι µέτοχοι, εάν εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα 
πέµπτο (1/5) του κεφαλαίου, µπορούν να παρέµβουν στη σχετική δίκη. 
4. 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 και µπορεί να παραταθεί µέχρι τρεις (3) µήνες. Εάν παρασχεθεί η ανωτέρω 
προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση 
των εταιρικών υποθέσεων. 
5. Με αίτηση των µετόχων που έχουν ασκήσει παρέµβαση, το δικαστήριο µπορεί 
να διατάξει την εξαγορά από αυτούς του συνόλου των µετοχών του ενάγοντος ή 
των εναγόντων. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει και το αντάλλαγµα, 
που πρέπει να είναι δίκαιο και να ανταποκρίνεται στην αξία των µετοχών αυτών, 
καθώς και τους όρους καταβολής του. Για τον προσδιορισµό της αξίας, το 
δικαστήριο µπορεί να διατάξει πραγµατογνωµοσύνη που διενεργείται από την 
επιτροπή της παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9. 
Η τυχόν απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας διαµέσου της εξαγοράς λαµβάνεται 
ιδιαίτερα υπ' όψιν. Η αξία εξαγοράς δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό που 
πιθανολογείται ότι θα λάβουν οι ενάγοντες σε περίπτωση εκκαθάρισης της 
εταιρείας, το οποίο το δικαστήριο µπορεί να προσαυξήσει µέχρι είκοσι τοις εκατό 
(20%). 
6. Σε περίπτωση εξαγοράς µετοχών, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, 
τυχόν διατάξεις του καταστατικού για δέσµευση των µετοχών αυτών, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 7 του άρθρου 3, δεν λαµβάνονται υπ' όψιν, εκτός αν το 
καταστατικό προβλέπει διαφορετικά. 
7. Το δικαστήριο µπορεί να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας εάν η 
διατασσόµενη κατά το παρόν άρθρο εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισµένης 
προθεσµίας, εξαιτίας πταίσµατος του υπόχρεου σε εξαγορά. 

 Αρθρο 48Α ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΕ 
∆ι' αποφάσεως του Υπουργού του Εµπορίου, εκδιδοµένης µετά σύµφωνον 
γνωµοδότησιν της Επιτροπής Ανωνύµων Εταιρειών και δηµοσιευοµένης δια 
του ∆ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης της 
Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, δύναται ν' ανακαλήται η άδεια συστάσεως 
Ανωνύµων Εταιρειών, αίτινες παρέλειψαν να υποβάλλωσι προς το 
Υπουργείον Εµπορίου τους κατά τον νόµον και το καταστατικόν αυτών 
ισολογισµούς τριών τουλάχιστον διαχειριστικών ετών εγκεκριµένους, υπό 
των Γενικών αυτών Συνελεύσεων. ∆ια της αυτής Υπουργικής αποφάσεως 
εκάστη των ως άνω Εταιρειών τίθεται υπό εκκαθάρισιν εφαρµοζοµένων των 
διατάξεων των άρθρων 48 παρ. 2 και 49, εάν δε δι' οιονδήποτε λόγον η 
γενική συνέλευσις δεν ορίση εκκαθαριστάς εντός µηνός από της κατά τ' 
ανωτέρω δηµοσιεύσεως της Υπουργικής αποφάσεως, οι εκκαθαρισταί 
διορίζονται υπό του Υπουργού Εµπορίου ουχί πλείονες των υπό του 
καταστατικού της Εταιρείας προβλεποµένων.  



8. Η αγωγή για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της 
δηµοσιεύονται στο Μητρώο, σύµφωνα µε το άρθρο 7β.  
9. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται επί εταιριών των οποίων οι µετοχές είναι 
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. 
Αρθρο 49 Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης 
1. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόµενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άµα τη 
αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής 
περιουσίας και να δηµοσιεύσωσι δια του τύπου και του ∆ελτίου Ανωνύµων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως ισολογισµόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείον 
Εµπορίου.  
2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της 
εκκαθαρίσεως.  
3. Η γενική συνέλευσις των µετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώµατα αυτής κατά 
την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως. 
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς 
υποθέσεις της εταιρείας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να 
εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να 
ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκθάριση και 
το συµφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα 
ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή 
µεµονωµένα πάγια στοιχεία της, αλλά µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από 
τη λύση της. Εντός της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της 
εταιρείας, κάθε µέτοχος ή και δανειστής της µπορούν να ζητήσουν από το 
µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 
739 επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, να καθορίσει την κατώτερη τιµή 
πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τµηµάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η 
απόφαση δε αυτού δεσµεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή 
έκτακτα ένδικα µέσα.  
4α. Οι εκκαθαριστές µπορούν µε αίτηση τους, που υποβάλλεται στο µονοµελές 
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται µε τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύµφωνα µε 
τις αναλόγως εφαρµοζόµενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση 
κληρονοµίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η 
αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.  
4β. Οι µέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο 
που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόµη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι 

 Αρθρο 49 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΕ 
1. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόµενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άµα τη 
αναλήψει των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρικής 
περιουσίας και να δηµοσιεύσωσι δια του τύπου και του ∆ελτίου Ανωνύµων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδος της 
Κυβερνήσεως ισολογισµόν, ούτινος αντίτυπον υποβάλλεται εις το Υπουργείον 
Εµπορίου.  
2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της 
εκκαθαρίσεως.  
3. Η γενική συνέλευσις των µετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώµατα αυτής 
κατά την διάρκειαν της εκκαθαρίσεως.  
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς 
υποθέσεις της εταιρείας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, 
να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. 
Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε αυτές 
εξυπηρετούνται η εκκθάριση και το συµφέρον της εταιρείας. Οι 
εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την 
εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα πάγια 
στοιχεία της, αλλά µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της. 
Εντός της προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της εταιρείας, 
κάθε µέτοχος ή και δανειστής της µπορούν να ζητήσουν από το µονοµελές 
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. 
του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, να καθορίσει την κατώτερη τιµή πώλησης 
των ακινήτων, κλάδων ή τµηµάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση 
δε αυτού δεσµεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή 
έκτακτα ένδικα µέσα.  
5. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές 
καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. 
Κατ' έτος τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική 
συνέλευση των µετόχων µε έκθεση των αιτίων τα οποία παρεµπόδισαν το 
τέλος της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές 
καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες δηµοσιεύουν στο 
τεύχος ανωνύµων εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης της 



αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης. 
5. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις 
πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Κατ' έτος τα 
αποτελέσµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των 
µετόχων µε έκθεση των αιτίων τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. 
Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές 
οικονοµικές καταστάσεις, τις οποίες δηµοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 
43β παράγραφος 5, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων, καθώς και τα υπέρ το 
άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της 
εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της 
συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. 
6. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής 
υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο 
επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει 
έκθεση για τις µέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της 
καθυστέρησης και τα µέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωση της. Τα 
µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν παραίτηση της εταιρείας από 
δικαιώµατα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύµφορη σε 
σχέση µε τα προσδοκώµενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Τα ανωτέρω µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν και συµβιβασµούς, 
αναδιαπραγµατεύσεις ή καταγγελία συµβάσεων ή και σύναψη νέων. Η γενική 
συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο µε την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 
και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Εάν το σχέδιο 
εγκριθεί ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί ο εκκαθαριστής ή 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 παραπάνω. 
7. Ο διορισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας 
του διοικητικού συµβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συµβούλιο. Οι συζητήσεις και οι 
αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών 
του διοικητικού συµβουλίου. Η γενική συνέλευση µπορεί να διορίζει και ένα 
µόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.  

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και 
διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας 
στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο 
µετοχικό κεφάλαιο.  
6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την 
ηµεροµηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από 
το µητρώο ανωνύµων εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της 
πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του Υπουργού Εµπορίου. Το στάδιο όµως 
της εκκαθάρισης δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 
7. Ο διορισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της 
εξουσίας του διοικητικού συµβουλίου. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το διοικητικό συµβούλιο. Οι 
συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά 
στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου. Η γενική συνέλευση 
µπορεί να διορίζει και ένα µόνον εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν 
ορίζει διαφορετικά.  



Αρθρο 49Α ∆ικαίωµα της µειοψηφίας να ζητήσει την εξαγορά των 
µετοχών της από την εταιρεία 
1. Στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, ένας 
ή περισσότεροι µέτοχοι µπορούν να ζητήσουν µε αγωγή την εξαγορά των µετοχών 
τους από την εταιρεία, εάν εκ των λόγων αυτών η παραµονή τους σε αυτή 
καθίσταται, κατά τρόπο προφανή, ιδιαίτερα ασύµφορη. Αρµόδιο δικαστήριο είναι 
το πολυµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Το δικαίωµα αυτό υφίσταται 
υπό την προϋπόθεση ότι οι αιτούντες µέτοχοι παρέστησαν 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) εάν η γενική συνέλευση αποφάσισε τη 
µεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος, β) εάν η γενική συνέλευση 
αποφάσισε την εισαγωγή περιορισµών στη µεταβίβαση των µετοχών ή την 
αλλαγή του σκοπού της εταιρείας, γ) σε άλλες περιπτώσεις που προβλέπει το 
καταστατικό, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπει και σχετική προθεσµία για την 
άσκηση της αγωγής.  
3. Η αγωγή της παραγράφου 1 µπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) µηνών από τη 
συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού. Στην περίπτωση γ' της 
παραγράφου 2 η αγωγή ασκείται εντός της προθεσµίας που προβλέπει το 
καταστατικό. 
4. Το δικαστήριο ορίζει το αντάλλαγµα, που πρέπει να είναι δίκαιο και να 
ανταποκρίνεται στην πραγµατική αξία των µετοχών αυτών, καθώς και τους όρους 
καταβολής του. Για τον προσδιορισµό της αξίας, το δικαστήριο µπορεί να διατάξει 
πραγµατογνωµοσύνη, που διενεργείται από την επιτροπή της παραγράφου 1 ή 
από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Εάν οι ενάγοντες µέτοχοι δεν 
αποδέχονται το τίµηµα που προσδιορίζεται µε τον τρόπο αυτόν, µπορούν να 
αρνηθούν 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 εταιρείας εάν η 
διατασσόµενη κατά το παρόν άρθρο εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός ορισµένης 
προθεσµίας, εξαιτίας πταίσµατος του υπόχρεου σε εξαγορά. 
6. Στην περίπτωση της εξαγοράς σύµφωνα µε το παρόν άρθρο εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των παραγράφων 4 έως 9 του άρθρου 16. 
7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται επί εταιρειών των οποίων οι µετοχές είναι 
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο. 

  

Αρθρο 49Β ∆ικαίωµα της µειοψηφίας για εξαγορά των µετοχών της 
από τον πλειοψηφούντα µέτοχο 

  



1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δηµόσια πρόταση αγοράς κινητών 
αξιών, εάν ένας µέτοχος απέκτησε µετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί 
τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του µετοχικού κεφαλαίου της, 
ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς µετόχους µπορούν να ζητήσουν µε αγωγή, 
η οποία ασκείται εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών από τότε που ο µέτοχος 
απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συµµετοχής τους από το 
µέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο 
παραπάνω µέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) 
συνδεδεµένες µε αυτόν επιχειρήσεις κατά την έννοια της παραγράφου 5 του 
άρθρου 42ε, β) ο ή η σύζυγος του και γ) συγγενείς του µέχρι και του τρίτου 
βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας. 
2. Αρµόδιο για την εκδίκαση της αγωγής είναι το πολυµελές πρωτοδικείο της 
έδρας της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 49α του παρόντος. 
Αρθρο 49Γ Εξαγορά των µετοχών της µειοψηφίας από τον 
πλειοψηφούντα µέτοχο 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δηµόσια πρόταση αγοράς κινητών 
αξιών, εάν ένας µέτοχος απέκτησε µετά την ίδρυση της εταιρείας και 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. Το δικαίωµα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από τότε που ο 
πλειοψηφών µέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό. 
2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώµατος εξαγοράς και στον 
προσδιορισµό του ανταλλάγµατος προβαίνει, µετά από αίτηση του 
πλειοψηφούντος µετόχου, το πολυµελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας µε 
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών υποβάλλει στο δικαστήριο 
έκθεση πραγµατογνωµοσύνης, που συντάσσεται από την επιτροπή της 
παραγράφου 1 ή από τα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Το 
δικαστήριο δεν δεσµεύεται από την έκθεση αυτή. 
3. Ο πλειοψηφών µέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει το συνολικό αντάλλαγµα, 
που αντιστοιχεί στις µετοχές της µειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο 
αναλαµβάνει να καταβάλει το αντάλλαγµα στους δικαιούχους µετόχους, µετά από 
έλεγχο της νοµιµοποίησης τους. Η καταβολή γίνεται µε την παράδοση των 
µετοχικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να 
επιφυλαχθεί του δικαιώµατος να παρακαταθέσει στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων το µέρος του ανταλλάγµατος που δεν αναζητήθηκε για διάστηµα 

  



τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Η παρακατάθεση του ανταλλάγµατος στο πιστωτικό 
ίδρυµα συνοδεύεται από τη δικαστική απόφαση της παραγράφου 2 και 
αντίγραφο της έκθεσης πραγµατογνωµοσύνης. Οι µειοψηφούντες µέτοχοι 
δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων έναντι του κόστους 
αυτών. 
4. Η άσκηση του δικαιώµατος της παραγράφου 1 γίνεται, επί ποινή ακυρότητας, 
µε σχετική δηµόσια δήλωση, που περιλαµβάνει: α) την επωνυµία της εταιρείας, 
τα στοιχεία του ασκούντος το δικαίωµα και το ποσοστό που ο τελευταίος έχει 
στην εταιρεία, β) τα στοιχεία και το περιεχόµενο της δικαστικής απόφασης για τη 
διαπίστωση των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώµατος και τον προσδιορισµό 
του ανταλλάγµατος, γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος όπου έχει γίνει η 
παρακατάθεση του ανταλλάγµατος και από το οποίο οι µέτοχοι της µειοψηφίας 
µπορούν να εισπράξουν το αντάλλαγµα, καθώς και τυχόν προϋποθέσεις για την 
είσπραξη τούτου. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισηµαίνεται η δυνατότητα του 
πιστωτικού ιδρύµατος να παρακαταθέσει το αντάλλαγµα στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
5. Η δήλωση της προηγούµενης παραγράφου δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 26 και καταχωρίζεται στο Μητρώο κατά το άρθρο 7β. 
Από την ηµεροµηνία της τελευταίας δηµοσίευσης ή της καταχώρισης, οι µετοχές 
των µειοψηφούντων µετόχων περιέρχονται αυτοδικαίως στον πλειοψηφούντα 
µέτοχο, και οι µειοψηφούντες µέτοχοι µπορούν να εισπράξουν αµέσως το 
αντάλλαγµα. Εάν έχουν εκδοθεί µετοχικοί τίτλοι, µέχρι την παράδοση τους κατά 
την παράγραφο 3, αυτοί ενσωµατώνουν µόνο το δικαίωµα λήψης του 
ανταλλάγµατος. 
6. Εάν οι µέτοχοι της µειοψηφίας είναι γνωστοί ιδίως όταν πρόκειται για 
ονοµαστικές µετοχές, η δήλωση της παραγράφου 5 µπορεί να αντικατασταθεί µε 
ατοµική γνωστοποίηση προς τους µετόχους, µε τρόπο που αποδεικνύει την 
παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβίβαση των µετοχών κάθε µετόχου 
επέρχεται κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστοποίησης, η οποία πρέπει να 
συντελεσθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την πρώτη. Σχετική ειδοποίηση για 
το χρόνο της πρώτης και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται µε νέα δήλωση 
του µετόχου που ασκεί το δικαίωµα εξαγοράς µε τον ίδιο τρόπο. 
7. 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. Στην περίπτωση αυτή, αξίωση αποζηµίωσης δεν αποκλείεται.  
Αρθρο 50 Εγκατάσταση αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα  Αρθρο 50 ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 



1. Αι κατά νόµον κεκτηµέναι δικαίωµα λειτουργίας εν Ελλάδι αλλοδαπαί 
ανώνυµοι εταιρείαι υποχρεούνται, όπως προ της εγκαταστάσεως εν τη ηµεδαπή 
υποκαταστήµατος ή πρακτορείου αυτών υποβάλλωσι προς το Υπουργείον του 
Εµπορίου, κεκυρωµένον υπό της αρµοδίας Ελληνικής Προξενικής Αρχής, 
αντίγραφον του εγγράφου πληρεξουσιότητος του αντιπροσώπου ή πράκτορος 
αυτών, περιλαµβάνοντος απαραιτήτως και διορισµόν αντικλήτου και αναφέρωσι 
το έτος της συστάσεως αυτών και το ονοµατεπώνυµον των εκπροσωπούντων την 
εταιρείαν εν τη έδρα αυτής. Πάσα µεταγενεστέρα της ανωτέρω γνωστοποιήσεως 
µεταβολή των ως άνω στοιχείων δέον να ανακοινούται αµέσως εις το Υπουργείον 
του Εµπορίου.  
2. Παραλείπεται ως µη ισχύουσα. 

1. Αι κατά νόµον κεκτηµέναι δικαίωµα λειτουργίας εν Ελλάδι αλλοδαπαί 
ανώνυµοι εταιρείαι υποχρεούνται, όπως προ της εγκαταστάσεως εν τη 
ηµεδαπή υποκαταστήµατος ή πρακτορείου αυτών υποβάλλωσι προς το 
Υπουργείον του Εµπορίου, κεκυρωµένον υπό της αρµοδίας Ελληνικής 
Προξενικής Αρχής, αντίγραφον του εγγράφου πληρεξουσιότητος του 
αντιπροσώπου ή πράκτορος αυτών, περιλαµβάνοντος απαραιτήτως και 
διορισµόν αντικλήτου και αναφέρωσι το έτος της συστάσεως αυτών και το 
ονοµατεπώνυµον των εκπροσωπούντων την εταιρείαν εν τη έδρα αυτής. 
Πάσα µεταγενεστέρα της ανωτέρω γνωστοποιήσεως µεταβολή των ως άνω 
στοιχείων δέον να ανακοινούται αµέσως εις το Υπουργείον του Εµπορίου.  
2. Αι αυταί ως άνω εταιρείαι υποχρεούνται επίσης, όπως, εντός τριών µηνών 
από της εγκρίσεως υπό της γενικής συνελεύσεως του ετησίου ισολογισµού 
αυτών υποβάλλωσιν εις το Υπουργείον του Εµπορίου αντίγραφον τούτου 
µετά καταστάσεως των κατά την εταιρικήν χρήσιν, εις ην αφορά ο 
ισολογισµός, εργασιών της Εταιρείας εν Ελλάδι.  

Αρθρο 50Α Υποβολή ιδρυτικής πράξεως των αλλοδαπών ανωνύµων 
εταιρειών στο Υπουργείο Εµπορίου 
Οι αναφερόµενες στο προηγούµενο άρθρο του παρόντος νόµου αλλοδαπές 
ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες ιδρύουν υποκατάστηµα ή πρακτορείο στην Ελλάδα, 
υποχρεούνται πριν από την εγκατάστασή τους να υποβάλουν στο Υπουργείο 
Εµπορίου αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού τους, εάν αυτό 
αποτελεί χωριστή πράξη, καθώς και κάθε τροποποίηση των εγγράφων αυτών, 
καθώς και τα αναφερόµενα στο άρθρο 50 του παρόντος νόµου έγγραφα στην 
Ελληνική γλώσσα, µε επικύρωση των µεταφράσεών τους.  

 Αρθρο 50Α Υποβολή ιδρυτικής πράξεως των αλλοδαπών ανωνύµων 
εταιρειών στο Υπουργείο Εµπορίου 
Οι αναφερόµενες στο προηγούµενο άρθρο του παρόντος νόµου αλλοδαπές 
ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες ιδρύουν υποκατάστηµα ή πρακτορείο στην 
Ελλάδα, υποχρεούνται πριν από την εγκατάστασή τους να υποβάλουν στο 
Υπουργείο Εµπορίου αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης και του καταστατικού 
τους, εάν αυτό αποτελεί χωριστή πράξη, καθώς και κάθε τροποποίηση των 
εγγράφων αυτών, καθώς και τα αναφερόµενα στο άρθρο 50 του παρόντος 
νόµου έγγραφα στην Ελληνική γλώσσα, µε επικύρωση των µεταφράσεών 
τους.  

Αρθρο 50Β Στοιχεία επιστολών και εγγράφων παραγγελίας αλλοδαπών 
ανωνύµων εταιρειών 
Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας που χρησιµοποιούνται από 
υποκαταστήµατα ή πρακτορείο, στην Ελλάδα αλλοδαπής ανωνύµου εταιρείας, 
φέρουν, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7γ του Κωδ. Ν. 
219Ο/192Ο και την ένδειξη του Μητρώου, στο οποίο έχει καταχωρισθεί ο 
φάκελλος του υποκαταστήµατος, καθώς και τον αριθµό καταχωρίσεώς του στο 
Μητρώο αυτό. Προκειµένου για εταιρείες µη διεπόµενες από το δίκαιο Κράτους 
µέλους και εφ' όσον το δίκαιο της χώρας από το οποίο διέπεται η εταιρεία 
προβλέπει την καταχώριση σε µητρώο, πρέπει να δηλώνονται επίσης το µητρώο 
καταχωρίσεως της εταιρείας και ο αριθµός καταχωρίσεώς της στο Μητρώο αυτό.  

 Αρθρο 50Β Στοιχεία επιστολών και εγγράφων παραγγελίας 
αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών 
Οι επιστολές και τα έγγραφα παραγγελίας που χρησιµοποιούνται από 
υποκαταστήµατα ή πρακτορείο, στην Ελλάδα αλλοδαπής ανωνύµου 
εταιρείας, φέρουν, εκτός των ενδείξεων που προβλέπονται στο άρθρο 7γ του 
Κωδ. Ν. 2190/1920 και την ένδειξη του Μητρώου, στο οποίο έχει 
καταχωρισθεί ο φάκελλος του υποκαταστήµατος, καθώς και τον αριθµό 
καταχωρίσεώς του στο Μητρώο αυτό. Προκειµένου για εταιρείες µη 
διεπόµενες από το δίκαιο Κράτους µέλους και εφ' όσον το δίκαιο της χώρας 
από το οποίο διέπεται η εταιρεία προβλέπει την καταχώριση σε µητρώο, 
πρέπει να δηλώνονται επίσης το µητρώο καταχωρίσεως της εταιρείας και ο 
αριθµός καταχωρίσεώς της στο Μητρώο αυτό.  



Αρθρο 50Γ (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117 Ε.Ο.Κ.). Πεδίο εφαρµογής 
και γλώσσα δηµοσίευσης 
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των επόµενων άρθρων 50δ και 50ε, 
εφαρµόζονται στα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα των πιστωτικών 
και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, τα οποία έχουν την έδρα τους εκτός της Ελλάδος. 
Για την έννοια και το περιεχόµενο των όρων "πιστωτικό ίδρυµα "υποκατάστηµα" 
και "χρηµατοδοτικό 'Ιδρυµα", εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 
και 6 του άρθρου 2 του Ν. 2067/1992 (ΦΕΚ Α' 130/1992).  
2. Τα έγγραφα που προβλέπονται στα επόµενα άρθρα 50δ και 50ε, 
δηµοσιεύονται στην Ελληνική γλώσσα µε επικύρωση των µεταφράσεών τους.  

 Αρθρο 50Γ (άρθρα 1 και 4 Οδηγίας 89/117 Ε.Ο.Κ.). Πεδίο 
εφαρµογής και γλώσσα δηµοσίευσης 
1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των επόµενων άρθρων 50δ και 50ε, 
εφαρµόζονται στα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα των 
πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, τα οποία έχουν την έδρα τους 
εκτός της Ελλάδος. Για την έννοια και το περιεχόµενο των όρων "πιστωτικό 
ίδρυµα" "υποκατάστηµα" και "χρηµατοδοτικό 'Ιδρυµα", εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 6 του άρθρου 2 του Ν. 2067/1992 (ΦΕΚ 
Α' 130/1992).  
2. Τα έγγραφα που προβλέπονται στα επόµενα άρθρα 50δ και 50ε, 
δηµοσιεύονται στην Ελληνική γλώσσα µε επικύρωση των µεταφράσεών τους.  

Αρθρο 50∆ (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/Ε.Ο.Κ.). ∆ιατάξεις σχετικά µε 
υποκαταστήµατα πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που 
έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος µέλος. 
1. Τα υποκαταστήµατα πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, που έχουν 
την έδρα τους σε άλλο Κράτος µέλος, υποχρεούνται να δηµοσιεύουν,  σύµφωνα µε 
το άρθρο 131 παρ. 3 του παρόντος τις ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις των οικείων πιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και την έκθεση 
διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 43α, παρ. 3 και 4 του 
παρόντος.  
2. Οι ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης 
παραγράφου πρέπει να συντάσσονται και να ελέγχονται κατά τα προβλεπόµενα 
στη νοµοθεσία του Κράτους µέλους, στο οποίο έχει την έδρα του το πιστωτικό ή 
χρηµατοδοτικό Ιδρυµα, σύµφωνα µε την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ.  
3. Τα υποκαταστήµατα δεν υποχρεούνται να δηµοσιεύουν τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις (ετήσιους λογαριασµούς), που αφορούν στη δική τους 
δραστηριότητα.  
4. Τα λειτουργούντα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα πιστωτικών και 
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος µέλος, 
υποχρεούνται για την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα να δηµοσιεύουν, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 131 του παρόντος, τις πιο κάτω 
συµηληρωµατικές πληροφορίες καθώς και τα ετήσια σύνολα, εκφρασµένα σε 
δραχµές, των ακόλουθων λογαριασµών των υποδειγµάτων ισολογισµού και 
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως των παρ. 4.1.103 και 4.1.202 του άρθρου 1 
του Π.∆. 384/1982 "περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της 
εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Τραπεζών" (ΦΕΚ Α/210/1992): 
Α. Για τα περιουσιακά στοιχεία του Ενεργητικού: 2. Κρατικά και άλλα αξιόγραφα, 

 Αρθρο 50∆ (άρθρο 2 Οδηγίας 89/117/Ε.Ο.Κ.). ∆ιατάξεις σχετικά µε 
υποκαταστήµατα πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που 
έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος µέλος. 
1. Τα υποκαταστήµατα πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, που 
έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος µέλος, υποχρεούνται να δηµοσιεύουν, 
σύµφωνα µε το άρθρο 131 παρ. 3 του παρόντος τις ετήσιες και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις των οικείων πιστωτικών ιδρυµάτων καθώς και την 
έκθεση διαχείρισης και την έκθεση των ελεγκτών του άρθρου 43α, παρ. 3 και 
4 του παρόντος.  
2. Οι ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης 
παραγράφου πρέπει να συντάσσονται και να ελέγχονται κατά τα 
προβλεπόµενα στη νοµοθεσία του Κράτους µέλους, στο οποίο έχει την έδρα 
του το πιστωτικό ή χρηµατοδοτικό Ιδρυµα, σύµφωνα µε την Οδηγία 
86/635/ΕΟΚ.  
3. Τα υποκαταστήµατα δεν υποχρεούνται να δηµοσιεύουν τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασµούς), που αφορούν στη δική 
τους δραστηριότητα.  
4. Τα λειτουργούντα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα πιστωτικών και 
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο Κράτος µέλος, 
υποχρεούνται για την δραστηριότητά τους στην Ελλάδα να δηµοσιεύουν, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 131 του παρόντος, τις πιο 
κάτω συµηληρωµατικές πληροφορίες καθώς και τα ετήσια σύνολα, 
εκφρασµένα σε δραχµές, των ακόλουθων λογαριασµών των υποδειγµάτων 
ισολογισµού και λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως των παρ. 4.1.103 και 
4.1.202 του άρθρου 1 του Π.∆. 384/1982 "περί ορισµού του περιεχοµένου και 
του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των 



δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα. α. Κρατικά και 
εξοµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα. β. Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για 
επαναχρηµατοδότηση. 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων: α. Οψεως. β. 
Λοιπές απαιτήσεις. Μείον: Προβλέψεις. 4. Απαιτήσεις κατά πελατών. Μείον: 
Προβλέψεις. 5. Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης: α. Εκδόσεως 
∆ηµοσίου. β. 'Αλλων εκδοτών. 6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι µεταβλητής 
αποδόσεως: Λοιποί λογαριασµοί Ενεργητικού (το άθροισµά τους). Β. Για τα 
περιουσιακά στοιχεία του Παθητικού: 1. Υποχρεώσεις προς πιστωτικά Ιδρύµατα: 
α. Οψεως. β. Προθεσµίας και µε προειδοποίηση. 2. Υποχρεώσεις προς πελάτες: α. 
Καταθέσεις. β. Άλλες υποχρεώσεις: βα. 'Οψεως. ββ. Προθςσµίας και µε 
προειδοποίηση. 3. Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους: α. Οµολογίες. β. Λοιποί 
πιστωτικοί τίτλοι. Γ. Λογαριασµοί εκτός ισολογισµού (λογαριασµοί τάξεως): 1. 
Ενδεχόµενες υτιοχρεώσεις: α. Από αποδοχή ή οπισθογράφηση τίτλων. β. Από 
εγγυήσεις και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχεία Ενεργητικού. 2. Υποχρεώσεις που 
απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως. ∆, Για τα έσοδα: 1. Τόκοι και 
εξοµοιούµενα έσοδα. Τόκοι τίτλων σταθερής ατιοδόσεως. Λοιποί τόκοι και 
εξοµοιούµενα εσόδα. 3. 'Εσοδα από τίτλους: α. Εσοδα από µετοχές και άλλους 
τίτλους µεταβλητής αποδόσεως. β. 'Εσοδα από συµµετοχές σε συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. γ. Εσοδα από συµµετοχές σε συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις. 4. 'Εσοδα προµηθειών. 6. Αποτελέσµατα "χρηµατοοικονοµικών" 
πράξεων (όταν το τελικό αποτέλεσµα είναι κέρδος). 7. Λοιπά έσοδα 
εκµεταλλεύσεως. 15. 'Εκτακτα έσοδα. Ε. Για τα έξοδα: 6. Αποτελέσµατα 
χρηµατοοικονοµικών πράξεων (όταν το τελικό αποτέλεσµα είναι ζηµία). α. Γενικά 
έξοδα διοικήσεως. β. ∆απάνες προσωπικού. Μισθοί και ηµεροµίσθια. 
Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις. Λοιπές επιβαρύνσεις. β. 'Αλλα 
έξοδα διοικήσεως. ΣΤ:, Λοιπές πληροφορίες: α. Ο αριθµός του προσωπικού, που 
απασχολήθηκε κατά µέσο όρο κατά τη διάρκεια της χρήσεως, στο υποκατάστηµα. 
β. Για τους λογαριασµούς 2, 5 και 6 του Ενεργητικού, η κατάταξη των τίτλων 
ανάλογα µε το αν θεωρήθηκαν ή όχι ως πάγια χρηµατοπιστωτικά στοιχεία, κατά 
την έννοια του άρθρου 35 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ.  
5. Το περιεχόµενο των λογαριασµών που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, πρέπει να είναι συνταγµένο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 
86/635/ΕΟΚ. Η ακρίβεια και η αντιστοιχία των λογαριασµών αυτών µε τους 
ετήσιους λογαριασµούς, ελέγχονται και βεβαιώνονται από εγκεκριµένο Ορκωτό 
Ελεγκτή που προβλέπεται από το Π.∆. 226/1992 (ΦΕΚ Α' 120), σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του παρόντος.  

Τραπεζών" (ΦΕΚ Α/21Ο/1992): Α. Για τα περιουσιακά στοιχεία του 
Ενεργητικού: 2. Κρατικά και άλλα αξιόγραφα, δεκτά για 
επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα. α. Κρατικά και 
εξοµοιούµενα προς αυτά αξιόγραφα. β. Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για 
επαναχρηµατοδότηση. 3. Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων: α. Οψεως. 
β. Λοιπές απαιτήσεις. Μείον: Προβλέψεις. 4. Απαιτήσεις κατά πελατών. 
Μείον: Προβλέψεις. 5. Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης: α. 
Εκδόσεως ∆ηµοσίου. β. 'Αλλων εκδοτών. 6. Μετοχές και άλλοι τίτλοι 
µεταβλητής αποδόσεως: Λοιποί λογαριασµοί Ενεργητικού (το άθροισµά 
τους). Β. Για τα περιουσιακά στοιχεία του Παθητικού: 1. Υποχρεώσεις προς 
πιστωτικά Ιδρύµατα: α. Οψεως. β. Προθεσµίας και µε προειδοποίηση. 2. 
Υποχρεώσεις προς πελάτες: α. Καταθέσεις. β. 'Αλλες υποχρεώσεις:. βα. 
'Οψεως. ββ. Προθςσµίας και µε προειδοποίηση. 3. Υποχρεώσεις από 
πιστωτικούς τίτλους: α. Οµολογίες. β. Λοιποί πιστωτικοί τίτλοι. Γ. 
Λογαριασµοί εκτός ισολογισµού (λογαριασµοί τάξεως): 1. Ενδεχόµενες 
υτιοχρεώσεις: α. Από αποδοχή ή οπισθογράφηση τίτλων. β. Από εγγυήσεις 
και υπέγγυα υπέρ τρίτων στοιχεία Ενεργητικού. 2. Υποχρεώσεις που 
απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχωρήσεως. ∆, Για τα έσοδα: 1. Τόκοι 
και εξοµοιούµενα έσοδα. Τόκοι τίτλων σταθερής ατιοδόσεως. Λοιποί τόκοι 
και εξοµοιούµενα εσόδα. 3. 'Εσοδα από τίτλους: α. Εσοδα από µετοχές και 
άλλους τίτλους µεταβλητής αποδόσεως. β. 'Εσοδα από συµµετοχές σε 
συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις. γ. Εσοδα από συµµετοχές σε 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις. 4. 'Εσοδα προµηθειών. 6. Αποτελέσµατα 
"χρηµατοοικονοµικών" πράξεων (όταν το τελικό αποτέλεσµα είναι κέρδος). 7. 
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως. 15. 'Εκτακτα έσοδα. Ε. Για τα έξοδα: 6. 
Αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων (όταν το τελικό αποτέλεσµα 
είναι ζηµία). α. Γενικά έξοδα διοικήσεως. β. ∆απάνες προσωπικού. Μισθοί 
και ηµεροµίσθια. Επιβαρύνσεις κοινωνικής φύσεως για συντάξεις. Λοιπές 
επιβαρύνσεις. β. 'Αλλα έξοδα διοικήσεως. ΣΤ:, Λοιπές πληροφορίες: α. Ο 
αριθµός του προσωπικού, που απασχολήθηκε κατά µέσο όρο κατά τη 
διάρκεια της χρήσεως, στο υποκατάστηµα. β. Για τους λογαριασµούς 2, 5 και 
6 του Ενεργητικού, η κατάταξη των τίτλων ανάλογα µε το αν θεωρήθηκαν ή 
όχι ως πάγια χρηµατοπιστωτικά στοιχεία, κατά την έννοια του άρθρου 35 της 
Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ.  
5. Το περιεχόµενο των λογαριασµών που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο, πρέπει να είναι συνταγµένο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 
Οδηγία 86/635/ΕΟΚ. Η ακρίβεια και η αντιστοιχία των λογαριασµών αυτών 
µε τους ετήσιους λογαριασµούς, ελέγχονται και βεβαιώνονται από 



εγκεκριµένο Ορκωτό Ελεγκτή που προβλέπεται από το Π.∆. 226/1992 (ΦΕΚ 
Α' 120), σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 36 και 37 του παρόντος.  

Αρθρο 50Ε (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117 Ε.Ο.Κ.) ∆ιατάξεις σχετικά µε τα 
υποκαταστήµατα πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, που 
έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα. 
1. Τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών Ιδρυµάτων που 
έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα υποχρεούνται να δηµοσιεύουν, σύµφωνα µε 
το προηγούµενο άρθρο 5Οδ παράγραφος 1, τα έγγραφα που αναφέρονται στο 
άρθρο αυτό, τα οποία πρέπει να έχουν συνταχθεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τη 
νοµοθεσία της Χώρας που βρίσκεται η έδρα.  
2. Εφόσον τα έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ ή κατά ισοδύναµο τρόπο και εφόσον 
πληρούται ο όρος της αµοιβαιότητας, για τα Κοινοτικά πιστωτικά και 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, στην Τρίτη Χώρα που βρίσκεται η έδρα του ιδρύµατος, 
εφαρµόζονται οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του προηγούµενου άρθρου 50δ, µε την 
επιπρόσθετη υποχρέωση στις πληροφορίες της παραγράφου 4 να περιλαµβάνεται 
και το κεφάλαιο που έχει τεθεί στη διάθεση του υποκαταστήµατος.  
3. Στις άλλες περιπτώσεις, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην προηγούµενη 
παράγραφο 2, τα υποκαταστήµατα υποχρεούνται να δηµοσιεύουν τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασµούς), που αφορούν τη 
δραστηριότητά τους.  
4. Το άρθρο 12 παρ. 2 περ. δ' του Ν. 2076/1992 εφαρµόζεται κατ' αναλογία στα 
υποκαταστήµατα των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 50γ, 50δ και 50ε.  

 Αρθρο50Ε (άρθρο 3 Οδηγίας 89/117 Ε.Ο.Κ.) ∆ιατάξεις σχετικά µε 
τα υποκαταστήµατα πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, 
που έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα. 
1. Τα υποκαταστήµατα των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών Ιδρυµάτων που 
έχουν την έδρα τους σε τρίτη Χώρα υποχρεούνται να δηµοσιεύουν, σύµφωνα 
µε το προηγούµενο άρθρο 50δ παράγραφος 1, τα έγγραφα που αναφέρονται 
στο άρθρο αυτό, τα οποία πρέπει να έχουν συνταχθεί και ελεγχθεί σύµφωνα 
µε τη νοµοθεσία της Χώρας που βρίσκεται η έδρα.  
2. Εφόσον τα έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ ή κατά ισοδύναµο τρόπο και εφόσον 
πληρούται ο όρος της αµοιβαιότητας, για τα Κοινοτικά πιστωτικά και 
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, στην Τρίτη Χώρα που βρίσκεται η έδρα του 
ιδρύµατος, εφαρµόζονται οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του προηγούµενου 
άρθρου 50δ, µε την επιπρόσθετη υποχρέωση στις πληροφορίες της 
παραγράφου 4 να περιλαµβάνεται και το κεφάλαιο που έχει τεθεί στη 
διάθεση του υποκαταστήµατος. 
3. Στις άλλες περιπτώσεις, εκτός εκείνων που αναφέρονται στην 
προηγούµενη παράγραφο 2, τα υποκαταστήµατα υποχρεούνται να 
δηµοσιεύουν τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασµούς), 
που αφορούν τη δραστηριότητά τους.  
4. Το άρθρο 12 παρ. 2 περ. δ' του Ν. 2076/1992 εφαρµόζεται κατ' αναλογία 
στα υποκαταστήµατα των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων που 
αναφέρονται στα άρθρα 50γ, 50δ και 50ε.  

Αρθρο 51 Αρµόδιος για άσκηση της εποπτείας 
Η εποπτεία επί των ελληνικών ανωνύµων εταιρειών, καθώς και επί των 
υποκαταστηµάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών στην 
Ελλάδα, ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης ή την κατά περίπτωση αρµόδια 
εποπτεύουσα Αρχή, στην έκταση που ορίζεται στο νόµο. 

 Αρθρο 51 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΕ 
Η εποπτεία επί των ελληνικών ανωνύµων εταιρειών ως και των εν Ελλάδι 
υποκαταστηµάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών, 
ασκείται υπό του Υπουργείου του Εµπορίου.  

Αρθρο 52 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΕ 
Η εποπτεία, προκειµένου περί ιδρύσεως εταιρείας, αυξήσεως του κεφαλαίου ή 
τροποποιήσεως του καταστατικού αυτής, αφορά εις την εξακρίβωσιν της 
καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, της αξίας των εις είδος εισφορών και της 
τηρήσεως εν γένει των οικείων διατάξεων των νόµων.  

 Αρθρο 52 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΕ 
Η εποπτεία, προκειµένου περί ιδρύσεως εταιρείας, αυξήσεως του κεφαλαίου 
ή τροποποιήσεως του καταστατικού αυτής, αφορά εις την εξακρίβωσιν της 
καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου, της αξίας των εις είδος εισφορών και 
της τηρήσεως εν γένει των οικείων διατάξεων των νόµων.  

Αρθρο 53 Εποπτεία κατά τη λειτουργία της εταιρείας  Αρθρο 53 ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΕ 



1. Η εποπτεία, κατά το µέρος που αφορά τη λειτουργία της εταιρείας, 
περιλαµβάνει, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και 
των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, καθώς και την εξακρίβωση της 
αλήθειας των οικονοµικών καταστάσεων µε την εξέταση και επαλήθευση των 
εταιρικών βιβλίων. 
2.3. Παραλείπονται ως µη ισχύουσες. 
4. Η αµοιβή των ελεγκτών ανωνύµων εταιρειών που διενεργούν τον έλεγχο κατά 
το άρθρο 52 και την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθορίζεται, µετά το 
πέρας του ελέγχου, από τον Υπουργό Ανάπτυξης και καταβάλλεται υποχρεωτικά 
από την εταιρεία στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. 

1. Η εποπτεία, προκειµένου περί της λειτουργίας της εταιρείας περιλαµβάνει 
ιδία την τήρησιν των διατάξεων του νόµου, του καταστατικού και των 
αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων, την εξακρίβωσιν της αληθείας του 
ισολογισµού δια της εξετάσεως και επαληθεύσεως των εταιρικών βιβλίων, 
των ταµείων, του χαρτοφυλακίου και της λοιπής κινητής και ακινήτου 
περιουσίας της εταιρείας, την κατά τας γενικάς συνελεύσεις παράστασιν, ως 
αντιπροσώπου του Υπουργού του Εµπορίου, υπαλλήλου του Υπουργείου 
τούτου, οσάκις ο Υπουργός κρίνη τούτο χρήσιµον.  
2. Ο αντιπρόσωπος ούτος εφορεύει του υπό των µετόχων εν τη γενική 
συνελεύσει ασκουµένου ελέγχου, δικαιούµενος να διακόψη την συνεδρίαν 
αυτής µόνον: α) Ενεκα παραλείψεως εµπροθέσµου υποβολής προς την 
εποπτικήν αρχήν των εν τω νόµω και τοις προς εκτέλεσιν αυτού εκδιδοµένοις 
διατάγµασιν οριζοµένων εγγράφων. β) Ενεκα παραβάσεως διατάξεως νόµου 
ή του καταστατικού, αφορώσης εις την σύγκλησιν της γενικής συνελεύσεως ή 
την προπαρασκευήν της συζητήσεως εν αυτή, και γ) Ενεκα παραβάσεως 
διατάξεως νόµου ή του καταστατικού, αφορώσης εις την τάξιν της 
διεξαγωγής της συνεδρίας της γενικής συνελεύσεως.  
3. Εν περιπτώσει τοιαύτης διακοπής, η συνέλευσις συγκαλείται 
υποχρεωτικώς εκ νέου υπό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφαρµοζοµένων 
µόνον όσον αφορά εις την σύγκλισην αυτής των περί επαναληπτικών 
συνελεύσεων διατάξεων του καταστατικού. Τοιούτων µη υπαρχουσών, η 
συνέλευσις προσκαλείται εντός δέκα κατ' ανώτατον όριον ηµερών από της 
χρονολογίας της διακοπής, µεσολαβουσών πάντως δέκα ηµερών από της 
χρονολογίας της δια του τύπου δηµοσιεύσεως της προσκλήσεως µέχρι της 
χρονολογίας της συνεδρίας της συνελεύσεως.  
4. Η αµοιβή των ελεγκτών Α.Ε. που διενεργούν τον κατά την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου έλεγχο καθορίζεται, µετά το πέρας του ελέγχου, από 
τον Υπουργό Εµπορίου και καταβάλλεται υποχρεωτικά από την εταιρεία 
στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.  

Αρθρο 53Α ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΕ 
Η ενάσκηση της εποπτείας κατά τον παρόντα νόµο δεν αποκλείει την ειδικότερη 
εποπτεία κατά τους νόµους περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων και περί Τραπεζών.  

 Αρθρο 53Α ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΑΕ 
Η ενάσκηση της εποπτείας κατά τον παρόντα νόµο δεν αποκλείει την 
ειδικότερη εποπτεία κατά τους νόµους περί ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 
περί Τραπεζών.  

Αρθρο 54 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9ον Ποινικαί διατάξεις 
 

 Αρθρο 54 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
1. Τιµωρείται δια φυλακίσεως και χρηµατικής ποινής µέχρις χιλίων (1.000) 
ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ηµεδαπήν ή αλλοδαπήν 



1. Τιµωρείται δια φυλακίσεως και χρηµατικής ποινής µέχρις χιλίων (1.000) ευρώ, 
πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ηµεδαπήν ή αλλοδαπήν ανώνυµον 
εταιρείαν, µη κεκτηµένην άδειαν λειτουργίας ή µη υφισταµένην κατά την εποχήν 
της συνάψεως της συναλλαγής. 
2. ∆ια της αυτής ποινής τιµωρούνται και οι παραβάται του άρθρου 7 του 
παρόντος νόµου. 

ανώνυµον εταιρείαν, µη κεκτηµένην άδειαν λειτουργίας ή µη υφισταµένην 
κατά την εποχήν της συνάψεως της συναλλαγής.  
2. ∆ια της αυτής ποινής τιµωρούνται και οι παραβάται του άρθρου 7 του 
παρόντος νόµου.  

Αρθρο 55 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηµατικής ποινής µέχρις χιλίων ευρώ (1.000) 
ή δια της ετέρας των ποινών τούτων, πας ιδρυτής, µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή ∆ιευθυντής ανωνύµου εταιρείας, όστις εν γνώσει ποιείται ψευδείς 
δηλώσεις προς την αρχήν, αφορώσας την εγγραφήν και την καταβολήν του 
µετοχικού κεφαλαίου, την τιµήν της εκδόσεως των µετοχών και τον ισολογισµόν.  

 Αρθρο 55 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηµατικής ποινής µέχρις χιλίων ευρώ 
(1.000) ή δια της ετέρας των ποινών τούτων, πας ιδρυτής, µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ∆ιευθυντής ανωνύµου εταιρείας, όστις εν γνώσει 
ποιείται ψευδείς δηλώσεις προς την αρχήν, αφορώσας την εγγραφήν και την 
καταβολήν του µετοχικού κεφαλαίου, την τιµήν της εκδόσεως των µετοχών 
και τον ισολογισµόν.  

Αρθρο 56 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηµατικής ποινής µέχρις χιλίων ευρώ (1.000) 
ή δια της ετέρας των ποινών τούτων, πας ιδρυτής, µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
ή ∆ιευθυντής ανωνύµου εταιρείας, όστις, είτε κατά την ίδρυσιν της εταιρείας, είτε 
µετ' αυτήν, όπως προκαλέση εγγραφάς µετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή οµολογιών 
της εταιρείας ή όπως επηρεάση την χρηµατιστηριακήν τιµήν αυτών, ποιείται εν 
γνώσει ψευδείς δηλώσεις προς το κοινόν δια δηµοσιευµάτων ή 
δακτυλογραφηµάτων αφορώντων: α) Την εγγραφήν και την καταβολήν του 
µετοχικού κεφαλαίου, την τιµήν της εκδόσεως των µετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή 
οµολογιών, τον ισολογισµόν ή την διανοµήν µερίσµατος. β) Ονόµατα µετόχων ως 
µετεχόντων ή µεθεξόντων επί οιωδήποτε τίτλω της εταιρείας. γ) Παν άλλον 
γεγονός ασκόν ουσιώδη επιρροήν επί των εταιρικών υποιθέσεων και αποσκοπούν 
την παγίδευσιν του κοινού.  

 Αρθρο 56 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηµατικής ποινής µέχρις χιλίων ευρώ 
(1.000) ή δια της ετέρας των ποινών τούτων, πας ιδρυτής, µέλος ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή ∆ιευθυντής ανωνύµου εταιρείας, όστις, είτε κατά την ίδρυσιν 
της εταιρείας, είτε µετ' αυτήν, όπως προκαλέση εγγραφάς µετοχών, 
ιδρυτικών τίτλων ή οµολογιών της εταιρείας ή όπως επηρεάση την 
χρηµατιστηριακήν τιµήν αυτών, ποιείται εν γνώσει ψευδείς δηλώσεις προς το 
κοινόν δια δηµοσιευµάτων ή δακτυλογραφηµάτων αφορώντων: α) Την 
εγγραφήν και την καταβολήν του µετοχικού κεφαλαίου, την τιµήν της 
εκδόσεως των µετοχών, ιδρυτικών τίτλων ή οµολογιών, τον ισολογισµόν ή 
την διανοµήν µερίσµατος. β) Ονόµατα µετόχων ως µετεχόντων ή µεθεξόντων 
επί οιωδήποτε τίτλω της εταιρείας. γ) Παν άλλον γεγονός ασκόν ουσιώδη 
επιρροήν επί των εταιρικών υποιθέσεων και αποσκοπούν την παγίδευσιν του 
κοινού.  

Αρθρο 57 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηµατικής ποινής χιλίων ευρώ(1.0000 ή δια 
της ετέρας των ποινών τούτων: α) όστις εκ προθέσεως παρέλειψεν την σύνταξιν 
του ετησίου ισολογισµού πέραν της υπό του καταστατικού οριζοµένης 
προθεσµίας. β) όστις εν γνώσει συνέταξεν ή ενέκρινεν ισολογισµόν εναντίον των 
διατάξεων του παρόντος νόµου ή του καταστατικού. γ) όστις δολίως άνευ 
ισολογισµού ή εναντίον του ισολογισµού ή δυνάµει ψευδούς ή παρανόµου 

 Αρθρο 57 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηµατικής ποινής χιλίων ευρώ(1.0000 ή 
δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) όστις εκ προθέσεως παρέλειψεν την 
σύνταξιν του ετησίου ισολογισµού πέραν της υπό του καταστατικού 
οριζοµένης προθεσµίας. β) όστις εν γνώσει συνέταξεν ή ενέκρινεν 
ισολογισµόν εναντίον των διατάξεων του παρόντος νόµου ή του 
καταστατικού. γ) όστις δολίως άνευ ισολογισµού ή εναντίον του ισολογισµού 



ισολογισµού επεχείρησε την διανοµήν κερδών ή τόκων προς τους µετόχους, µη 
ληφθέντων εκ πραγµατικών κερδών. δ) όστις εκ προθέσεως παρέλειψε να 
συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν κατά παράβασιν του παρόντος νόµου ή 
καταστατικού. ε) όστις, κληθείς δι' ητιολογηµένης πράξεως της εποπτικής αρχής 
ν' αποκαταστήση την κατά τον νόµον και το καταστατικόν τάξιν εν τη διοικήσει ή 
διαχειρίσει της εταιρείας ηρνήθη ή ηµέλησε να συµµορφωθή εντός της ταχθείσης 
αυτώ κατά κατώτατον όριον δεκαπενθηµέρου προθεσµίας προς την πρόσκλησιν 
της εποπτικής αρχής.  

ή δυνάµει ψευδούς ή παρανόµου ισολογισµού επεχείρησε την διανοµήν 
κερδών ή τόκων προς τους µετόχους, µη ληφθέντων εκ πραγµατικών κερδών. 
δ) όστις εκ προθέσεως παρέλειψε να συγκαλέση Γενικήν Συνέλευσιν κατά 
παράβασιν του παρόντος νόµου ή καταστατικού. ε) όστις, κληθείς δι' 
ητιολογηµένης πράξεως της εποπτικής αρχής ν' αποκαταστήση την κατά τον 
νόµον και το καταστατικόν τάξιν εν τη διοικήσει ή διαχειρίσει της εταιρείας 
ηρνήθη ή ηµέλησε να συµµορφωθή εντός της ταχθείσης αυτώ κατά 
κατώτατον όριον δεκαπενθηµέρου προθεσµίας προς την πρόσκλησιν της 
εποπτικής αρχής.  

Αρθρο 58 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηµατικής ποινής µέχρις χιλίων ευρώ (1.000) 
ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) όστις εν γνώσει εκδίδει πλαστά 
πιστοποιητικά περί καταθέσεως µετοχών, χάριν ασκήσεως δικαιώµατος ψήφου εν 
γενική συνελεύσει ή πλαστογραφεί ταύτα. β) όστις εν γνώσει της πλαστότητος 
ποιείται χρήσιν των εν τω προηγουµένω εδαφίω πιστοποιητικών προς άσκησιν 
του δικαιώµατος ψήφου.  

 Αρθρο 58 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως και δια χρηµατικής ποινής µέχρις χιλίων ευρώ 
(1.000) ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) όστις εν γνώσει εκδίδει 
πλαστά πιστοποιητικά περί καταθέσεως µετοχών, χάριν ασκήσεως 
δικαιώµατος ψήφου εν γενική συνελεύσει ή πλαστογραφεί ταύτα. β) όστις εν 
γνώσει της πλαστότητος ποιείται χρήσιν των εν τω προηγουµένω εδαφίω 
πιστοποιητικών προς άσκησιν του δικαιώµατος ψήφου.  

Αρθρο 58Α ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρούνται δια φυλακίσεως και χρηµατικής ποινής µέχρις χιλίων ευρώ (1.000) ή 
δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
εταιρείας, παραβαίνον την διάταξιν του άρθρου 11 του παρόντος περί 
υποχρεωτικής πιστοποιήσεως περί καταβολής ή µη του κεφαλαίου και υποβολής 
της πιστοποιήσεως ταύτης εις το Υπουργείον Εµπορίου, ως και παν µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου πιστοποιούν ψευδώς την καταβολήν του µετοχικού 
κεφαλαίου. β) πας, όστις, κατά παράβασιν του άρθρου 23α του παρόντος, 
χορηγεί δάνεια ή πιστώσεις εις ιδρυτάς, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κλπ. γ) 
παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπερ, κατά παράβασιν του άρθρου 39 
παραγρ. 4 του παρόντος, δεν προβαίνει εις τας υπό τούτου προβλεποµένας 
ανακοινώσεις. δ) πας όστις παραβαίνει τας διατάξεις του άρθρου 53α του 
παρόντος περί τηρήσεως εις Ελληνικήν γλώσσαν των βιβλίων και λογαριασµών 
της εταιρείας. ε) πας όστις ενεργεί τας εν τω άρθρω 10 του νόµου 5076/1931 
αναφεροµένας εργασίας, κατά παράβασιν των ειδικών διατάξεων περί τραπεζών 
των άρθρων 10-14 και 16-18 του νόµου 5076/1931. στ) παν µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή διευθυντής ανωνύµου εταιρείας µετά την υπό του ∆ικαστηρίου 
ακύρωσιν της αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, την προβλεποµένην υπό της 
παραγράφου 3 του άρθρου 35β, δεν ήθελεν ενεργήσει τας επενεκτέας εις τον 
ισολογισµόν µεταβολάς και συγκαλέσει γενικήν συνέλευσιν προς έγκρισιν αυτού.  

 Αρθρο 58Α ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρούνται δια φυλακίσεως και χρηµατικής ποινής µέχρις χιλίων ευρώ 
(1.000) ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) παν µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας, παραβαίνον την διάταξιν του άρθρου 11 του 
παρόντος περί υποχρεωτικής πιστοποιήσεως περί καταβολής ή µη του 
κεφαλαίου και υποβολής της πιστοποιήσεως ταύτης εις το Υπουργείον 
Εµπορίου, ως και παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πιστοποιούν 
ψευδώς την καταβολήν του µετοχικού κεφαλαίου. β) πας, όστις, κατά 
παράβασιν του άρθρου 23α του παρόντος, χορηγεί δάνεια ή πιστώσεις εις 
ιδρυτάς, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κλπ. γ) παν µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, όπερ, κατά παράβασιν του άρθρου 39 παραγρ. 4 του παρόντος, 
δεν προβαίνει εις τας υπό τούτου προβλεποµένας ανακοινώσεις. δ) πας όστις 
παραβαίνει τας διατάξεις του άρθρου 53α του παρόντος περί τηρήσεως εις 
Ελληνικήν γλώσσαν των βιβλίων και λογαριασµών της εταιρείας. ε) πας όστις 
ενεργεί τας εν τω άρθρω 10 του νόµου 5076/1931 αναφεροµένας εργασίας, 
κατά παράβασιν των ειδικών διατάξεων περί τραπεζών των άρθρων 10-14 
και 16-18 του νόµου 5076/1931. στ) παν µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 
διευθυντής ανωνύµου εταιρείας µετά την υπό του ∆ικαστηρίου ακύρωσιν της 
αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, την προβλεποµένην υπό της 
παραγράφου 3 του άρθρου 35β, δεν ήθελεν ενεργήσει τας επενεκτέας εις τον 



ισολογισµόν µεταβολάς και συγκαλέσει γενικήν συνέλευσιν προς έγκρισιν 
αυτού.  

Αρθρο 59 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρι ενός έτους και δια χρηµατικής ποινής µέχρι 
χιλίων ευρώ (1.000) ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) όστις "επί αθεµίτω 
αιτία" εν γνώσει λαµβάνει ειδικάς ωφελείας ή υποσχέσεις τοιούτων επί τω σκοπώ 
όπως εν γενική συνελεύσει ψηφίση καθ' ωρισµένην κατεύθυνσιν ή µη παρευρεθή 
εν γενική συνελεύσει. β) όστις εν γνώσει παρέχει ειδικάς ωφελείας ή υποσχέσεις 
τοιούτων χάριν των εν τω προηγουµένω εδαφίω σκοπών.  

 Αρθρο 59 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρι ενός έτους και δια χρηµατικής ποινής µέχρι 
χιλίων ευρώ (1.000) ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) όστις "επί 
αθεµίτω αιτία" εν γνώσει λαµβάνει ειδικάς ωφελείας ή υποσχέσεις τοιούτων 
επί τω σκοπώ όπως εν γενική συνελεύσει ψηφίση καθ' ωρισµένην 
κατεύθυνσιν ή µη παρευρεθή εν γενική συνελεύσει. β) όστις εν γνώσει 
παρέχει ειδικάς ωφελείας ή υποσχέσεις τοιούτων χάριν των εν τω 
προηγουµένω εδαφίω σκοπών.  

Αρθρο 60 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρις ενός έτους και δια χρηµατικής ποινής µέχρι 
χιλίων ευρώ (1.000) ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) όστις άνευ ειδικής 
εξουσιοδοτήσεως µετέχει εν ψηφοφορία γενικής συνελεύσεως µετόχων 
παριστάµενος ως κύριος µετοχών µη ανηκουσών αυτώ. β) όστις επί τω εν τω 
προηγουµένω εδαφίω αναφεροµένω σκοπώ παραδίδει εις τινά µετοχάς άλλου 
χωρίς να έχη την επί τούτω απαιτουµένην εντολήν. γ) όστις, ενώ δεν έχει 
δικαίωµα ψηφίζει αµέσως ή εµµέσως δια µετοχών ας κατέχει λόγω ενεχύρου ή 
λόγω χρηµατιστηριακής µεταφοράς.  

 Αρθρο 60 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρις ενός έτους και δια χρηµατικής ποινής 
µέχρι χιλίων ευρώ (1.000) ή δια της ετέρας των ποινών τούτων: α) όστις άνευ 
ειδικής εξουσιοδοτήσεως µετέχει εν ψηφοφορία γενικής συνελεύσεως 
µετόχων παριστάµενος ως κύριος µετοχών µη ανηκουσών αυτώ. β) όστις επί 
τω εν τω προηγουµένω εδαφίω αναφεροµένω σκοπώ παραδίδει εις τινά 
µετοχάς άλλου χωρίς να έχη την επί τούτω απαιτουµένην εντολήν. γ) όστις, 
ενώ δεν έχει δικαίωµα ψηφίζει αµέσως ή εµµέσως δια µετοχών ας κατέχει 
λόγω ενεχύρου ή λόγω χρηµατιστηριακής µεταφοράς.  

Αρθρο 61 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια χρηµατικής ποινής µέχρι χιλίων ευρώ (1.000) πας ∆ιευθυντής, παν 
µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πας αντιπρόσωπος, πας πράκτωρ και πας 
εκκαθαριστής ανωνύµου εταιρείας, όστις παραλείπει να υποβάλη εµπροθέσµως 
εις το Υπουργείον Εµπορίου τα υπό του νόµου, της εγκρινάσης την εταιρείαν 
Υπουργικής αποφάσεως και του καταστατικού οριζόµενα, ως υποβλητέα τω 
Υπουργείω έγγραφα ή δεν παρέσχεν ή παρέσχε ψευδείς πληροφορίας, αιτηθείσας 
υπό του εποπτεύοντος Υπουργείου και αφορώσας εις την ενάσκησιν της κατά τον 
παρόντα νόµον εποπτείας. 

 Αρθρο: 61 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια χρηµατικής ποινής µέχρι χιλίων ευρώ (1.000) πας ∆ιευθυντής, 
παν µέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πας αντιπρόσωπος, πας πράκτωρ και πας 
εκκαθαριστής ανωνύµου εταιρείας, όστις παραλείπει να υποβάλη 
εµπροθέσµως εις το Υπουργείον Εµπορίου τα υπό του νόµου, της εγκρινάσης 
την εταιρείαν Υπουργικής αποφάσεως και του καταστατικού οριζόµενα, ως 
υποβλητέα τω Υπουργείω έγγραφα ή δεν παρέσχεν ή παρέσχε ψευδείς 
πληροφορίας, αιτηθείσας υπό του εποπτεύοντος Υπουργείου και αφορώσας 
εις την ενάσκησιν της κατά τον παρόντα νόµον εποπτείας.  

Αρθρο 62 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια χρηµατικής ποινής µέχρι χιλίων ευρώ (1.000) παν µέλος του 
διοικητικού Συµβουλίου, πας ∆ιευθυντής ή πας άλλος υπάλληλος ανωνύµου 
εταιρείας, όστις εν γνώσει και εκ προθέσεως και παρά την συνεπεία προσφυγής 
εκδοθείσαν και κοινοποιηθείσαν αυτώ απόφασιν του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

 Αρθρο 62 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια χρηµατικής ποινής µέχρι χιλίων ευρώ (1.000) παν µέλος του 
διοικητικού Συµβουλίου, πας ∆ιευθυντής ή πας άλλος υπάλληλος ανωνύµου 
εταιρείας, όστις εν γνώσει και εκ προθέσεως και παρά την συνεπεία 
προσφυγής εκδοθείσαν και κοινοποιηθείσαν αυτώ απόφασιν του ∆ιοικητικού 



Υπουργείου Εµπορίου, εξακολουθεί αρνούµενος ή παρεµβάλλων δυσχερείας εις 
τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εµπορίου δια την ενάσκησιν της κατά τον 
παρόντα νόµον εποπτείας επί της εταιρείας. Με τις ίδιες επίσης ποινές τιµωρείται 
όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 7γ και 12 
παρ.2 περίπτ.ζ.  

Συµβουλίου του Υπουργείου Εµπορίου, εξακολουθεί αρνούµενος ή 
παρεµβάλλων δυσχερείας εις τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εµπορίου δια 
την ενάσκησιν της κατά τον παρόντα νόµον εποπτείας επί της εταιρείας. Με 
τις ίδιες επίσης ποινές τιµωρείται όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τα άρθρα 7γ και 12 παρ.2 περίπτ.ζ.  

Αρθρο 62Α ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρι τριών µηνών και δια χρηµατικής ποινής µέχρις 
χιλίων ευρώ (1.000) ή δια της ετέρας των ποινών τούτων πας όστις παραβαίνει 
τας διατάξεις περί δηµοσιεύσεως εν τω ∆ελτίω Ανωνύµων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης, ως και εάν αµελή ή παραλείπη να υποβάλη ή 
υποβάλλει ανακριβή εις τον Υπουργόν των Οικονοµικών την υπό του άρθρου 13 
του δια του νόµου 3424 κυρωθέντος Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος προβλεποµένην 
µηνιαίαν κατάστασιν των λογαριασµών και του άρθρου 18β του νόµου 5076/1931. 
Με τις ίδιες επίσης ποινές τιµωρείται όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από τα άρθρα 7α περίπτ. ζ και 109.  

 Αρθρο 62Α ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρι τριών µηνών και δια χρηµατικής ποινής 
µέχρις χιλίων ευρώ (1.000) ή δια της ετέρας των ποινών τούτων πας όστις 
παραβαίνει τας διατάξεις περί δηµοσιεύσεως εν τω ∆ελτίω Ανωνύµων 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης, ως και εάν αµελή ή 
παραλείπη να υποβάλη ή υποβάλλει ανακριβή εις τον Υπουργόν των 
Οικονοµικών την υπό του άρθρου 13 του δια του νόµου 3424 κυρωθέντος 
Νοµοθετικού ∆ιατάγµατος προβλεποµένην µηνιαίαν κατάστασιν των 
λογαριασµών και του άρθρου 18β του νόµου 5076/1931. Με τις ίδιες επίσης 
ποινές τιµωρείται όποιος παραβαίνει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από 
τα άρθρα 7α περίπτ. ζ και 109.  

Αρθρο 62Β Κυρώσεις 
Οι παραβάτες των άρθρων 71, 50α και 50β του παρόντος νόµου υπόκεινται στην 
ποινική κύρωση που προβλέπεται από το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.  

 Αρθρο 62Β Κυρώσεις 
Οι παραβάτες των άρθρων 71, 50α και 50β του παρόντος νόµου υπόκεινται 
στην ποινική κύρωση που προβλέπεται από το άρθρο 458 του Ποινικού 
Κώδικα.  

Αρθρο 63 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
1. Τιµωρείται δια φυλακίσεως πας δηµόσιος υπάλληλος εκ των ασκούντων 
εποπτείαν επί ανωνύµου εταιρείας: α) όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον 
εχεµύθειαν περί των παρ' αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας. 
β) όστις ήθελεν, είτε αµέσως είτε εµµέσεως, ενεργήσει κερδοσκοπικάς πράξεις εν 
Χρηµατιστηρίω επί χρεωγράφων ανωνύµων εταιρειών. 
2. Ο δηµόσιος υπάλληλος, πλην της ποινής της φυλακίσεως, υπόκειται και εις τας 
νενοµισµένας πειθαρχικάς ποινάς. 
3. Η διάταξις του εδαφίου α' της παρ. 1, εφαρµόζεται και επί των κατά τα άρθρα 
36 και 40 ελεγκτών.  

 Αρθρο 63 ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
1. Τιµωρείται δια φυλακίσεως πας δηµόσιος υπάλληλος εκ των ασκούντων 
εποπτείαν επί ανωνύµου εταιρείας: α) όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον 
εχεµύθειαν περί των παρ' αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της 
εταιρείας. β) όστις ήθελεν, είτε αµέσως είτε εµµέσεως, ενεργήσει 
κερδοσκοπικάς πράξεις εν Χρηµατιστηρίω επί χρεωγράφων ανωνύµων 
εταιρειών.  
2. Ο δηµόσιος υπάλληλος, πλην της ποινής της φυλακίσεως, υπόκειται και εις 
τας νενοµισµένας πειθαρχικάς ποινάς.  
3. Η διάταξις του εδαφίου α' της παρ. 1, εφαρµόζεται και επί των κατά τα 
άρθρα 36 και 40 ελεγκτών.  

Αρθρο 63Α ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
1. Πας όστις άνευ συναινέσεως του κυρίου πωλεί ή ενεχυριάζει ή οπωσδήποτε 

 Αρθρο 63Α ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
1. Πας όστις άνευ συναινέσεως του κυρίου πωλεί ή ενεχυριάζει ή 



µεταβιβάζει αξίας πάσης φύσεως (µετοχάς, χρεώγραφα κλπ), δοθείσας τη 
Τραπέζη επί παρακαταθήκη ή προς φύλαξιν, τιµωρείται δια φυλακίσεως και αν 
δεν υπάρχη σκοπός αποστερήσεως.  
2. ∆ιά της αυτής ως άνω ποινής τιµωρείται πας όστις άνευ συναινέσεως του 
κυρίου πωλεί ή ενεχυριάζει αξίας πάσης φύσεως  (µετοχάς, χρεώγραφα κλπ), 
δοθείσας τη Τραπέζη επί ενεχύρω, και αν δεν υπάρχη σκοπός αποστερήσεως.  

οπωσδήποτε µεταβιβάζει αξίας πάσης φύσεως (µετοχάς, χρεώγραφα κλπ), 
δοθείσας τη Τραπέζη επί παρακαταθήκη ή προς φύλαξιν, τιµωρείται δια 
φυλακίσεως και αν δεν υπάρχη σκοπός αποστερήσεως.  
2. ∆ιά της αυτής ως άνω ποινής τιµωρείται πας όστις άνευ συναινέσεως του 
κυρίου πωλεί ή ενεχυριάζει αξίας πάσης φύσεως (µετοχάς, χρεώγραφα κλπ), 
δοθείσας τη Τραπέζη επί ενεχύρω, και αν δεν υπάρχη σκοπός αποστερήσεως.  

Αρθρο 63Β ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Ελεγκτές ανωνύµων εταιριών του άρθρου 36, καθώς και τα πρόσωπα του άρθρου 
42α παρ. 5, αν από αµέλεια θεώρησαν ως νοµίµως έχοντα ισολογισµό που 
καταρτίστηκε παρά τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού, τιµωρούνται 
µε φυλάκιση µέχρι τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή µέχρι χιλίων ευρώ 
(1.000) ή µε µία από τις ποινές αυτές. Σε περίπτωση όµως δόλου τιµωρούνται µε 
τις ποινές του άρθρου 57.  

 Αρθρο 63Β ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Ελεγκτές ανωνύµων εταιριών του άρθρου 36, καθώς και τα πρόσωπα του 
άρθρου 42α παρ. 5, αν από αµέλεια θεώρησαν ως νοµίµως έχοντα ισολογισµό 
που καταρτίστηκε παρά τις διατάξεις του νόµου και του καταστατικού, 
τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή µέχρι 
χιλίων ευρώ (1.000) ή µε µία από τις ποινές αυτές. Σε περίπτωση όµως δόλου 
τιµωρούνται µε τις ποινές του άρθρου 57.  

Αρθρο 63Γ ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
1. Τιµωρείται δια χρηµατικής ποινής µέχρις χιλών ευρώ (1.000) παν µέλος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, πας ∆ιευθυντής ή πας άλλος υπάλληλος ανωνύµου 
εταιρείας, όστις εν γνώσει και εκ προθέσεως αρνείται να παράσχη τας ζητουµένας 
πληροφορίας, ή στοιχεία παρά των ελεγκτών ανωνύµων εταιρειών ή οπωσδήποτε 
παρεµβάλλει δυσχερείας εις την άσκησιν του ελέγχου υπ' αυτών.  
2. Τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρι τριών µηνών πας ελεγκτής ανωνύµων 
εταιρειών, όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεµύθειαν, περί των παρ' αυτού 
παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας.  
3. ∆ιά της αυτής ως άνω ποινής τιµωρείται πας ελεγκτής, όστις δεν εδήλωσε 
κώλυµα ασκήσεως ελέγχου προκειµένου περί εταιρειών εις ας υπηρετεί 
οπωσδήποτε ή τυγχάνει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτών και είχε τας 
ιδιότητας ταύτας οποτεδήποτε κατά το διάστηµα δύο ετών προ της ηµέρας καθ' 
ην ανετέθη αυτώ η άσκησις του ελέγχου. Το αυτό εφαρµόζεται και όταν ο 
ελεγκτής υπηρετή εις εταιρείαν διοικούσαν κατ' ουσίαν την εταιρείαν εφ' ης 
διετάχθη ο έλεγχος.  

 Αρθρο 63Γ ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
1. Τιµωρείται δια χρηµατικής ποινής µέχρις χιλών ευρώ (1.000) παν µέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, πας ∆ιευθυντής ή πας άλλος υπάλληλος 
ανωνύµου εταιρείας, όστις εν γνώσει και εκ προθέσεως αρνείται να παράσχη 
τας ζητουµένας πληροφορίας, ή στοιχεία παρά των ελεγκτών ανωνύµων 
εταιρειών ή οπωσδήποτε παρεµβάλλει δυσχερείας εις την άσκησιν του 
ελέγχου υπ' αυτών.  
2. Τιµωρείται δια φυλακίσεως µέχρι τριών µηνών πας ελεγκτής ανωνύµων 
εταιρειών, όστις δεν ήθελε τηρήσει απόλυτον εχεµύθειαν, περί των παρ' 
αυτού παρατηρηθέντων εν τη λειτουργία της εταιρείας.  
3. ∆ιά της αυτής ως άνω ποινής τιµωρείται πας ελεγκτής, όστις δεν εδήλωσε 
κώλυµα ασκήσεως ελέγχου προκειµένου περί εταιρειών εις ας υπηρετεί 
οπωσδήποτε ή τυγχάνει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αυτών και είχε 
τας ιδιότητας ταύτας οποτεδήποτε κατά το διάστηµα δύο ετών προ της 
ηµέρας καθ' ην ανετέθη αυτώ η άσκησις του ελέγχου. Το αυτό εφαρµόζεται 
και όταν ο ελεγκτής υπηρετή εις εταιρείαν διοικούσαν κατ' ουσίαν την 
εταιρείαν εφ' ης διετάχθη ο έλεγχος.  

Αρθρο 63∆ ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Για κάθε εκπρόθεσµη υποβολή στην αρµόδια εποπτεύουσα ∆ηµόσια Αρχή, 
πράξεων και στοιχείων των ανωνύµων εταιρειών, που προβλέπονται στα άρθρα 11 
παράγραφος 5, 20 παράγραφος 7, 26α παράγραφος 2 και 43β παράγραφοι 3 και 

 Αρθρο 63∆ ΠΟΙΝΙΚΑ Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΝΩΝΥΜΕΣ 
ΕΤΑΙΡΙΕΣ) 
Για κάθε εκπρόθεσµη υποβολή στην αρµόδια εποπτεύουσα ∆ηµόσια Αρχή, 
πράξεων και στοιχείων των ανωνύµων εταιρειών, που προβλέπονται στα 
άρθρα 11 παράγραφος 5, 20 παράγραφος 7, 26α παράγραφος 2 και 43β 



6, επιβάλλεται πρόστιµο εκατόν πενήντα ευρώ (150) υπέρ του ∆ηµοσίου. Ο 
τρόπος επιβολής του προστίµου, η αναπροσαρµογή του ύψους αυτού, καθώς και η 
διαδικασία είσπραξής του, ρυθµίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

παράγραφοι 3 και 6, επιβάλλεται πρόστιµο εκατόν πενήντα ευρώ (150) υπέρ 
του ∆ηµοσίου. Ο τρόπος επιβολής του προστίµου, η αναπροσαρµογή του 
ύψους αυτού, καθώς και η διαδικασία είσπραξής του, ρυθµίζονται µε κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου που δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

Αρθρο 64 
Παραλείπεται ως µη ισχύον.  

 Αρθρο 64 
1. Από της ενάρξεως της ισχύος του νόµου 2190/1920 αι διατάξεις αυτού 
ισχύουσιν αυτοδικαίως επί πασών των υφισταµένων κατά την χρονολογίαν 
ταύτην Ελληνικών ανωνύµων εταιρειών.  
2. Εξαιρετικώς δεν ισχύει ο νόµος 2190/1920 προκειµένου περί διατάξεων 
καταστατικών τοιούτων εταιρειών, αίτινες είτε αφορώσιν εις τα δικαιώµατα 
των κατόχων ιδρυτικών τίτλων και εις τον τρόπον της διανοµής των κερδών, 
είτε βασίζονται επί ειδικών συµβάσεων. ∆ιά τας προ του νόµου 2190/1920 
λειτουργούσας ανωνύµους εταιρείας οι προνοµιούχοι µέτοχοι δύνανται να 
παραιτηθώσιν του προνοµίου αυτών υπέρ της εταιρείας, αποζηµιούµενοι δια 
κοινών µετοχών, του προνοµίου τούτου εκτιµωµένου προς τούτο κατά τας 
διατάξεις του άρθρου 9.  
3. Αι κατά την έναρξιν της ισχύος του νόµου 2190/1920 ασκούσαι την 
επιχείρησίν των εν τη ηµεδαπή εταιρείαι, περί ων το άρθρον 7, υπάγονται εις 
τας διατάξεις του εν λόγω άρθρου υποχρεούµεναι να µετατραπώσιν εις 
Ελληνικάς εταιρείας.  

Αρθρο 65 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Αι διατάξεις του Ν.∆. 4237/1962 δεν εφαρµόζονται επί των ειδικών Ανωνύµων 
Ναυτιλιακών Εταιρειών των ιδρυθεισών κατόπιν Υπουργικών αποφάσεων 
εγκρινουσών την εισαγωγήν πλοίων ως κεφαλαίου εξωτερικού κατά τας διατάξεις 
του Ν.∆. 2687/1953 "περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού".  

 Αρθρο 65 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
Αι διατάξεις του Ν.∆. 4237/1962 δεν εφαρµόζονται επί των ειδικών 
Ανωνύµων Ναυτιλιακών Εταιρειών των ιδρυθεισών κατόπιν Υπουργικών 
αποφάσεων εγκρινουσών την εισαγωγήν πλοίων ως κεφαλαίου εξωτερικού 
κατά τας διατάξεις του Ν.∆. 2687/1953 "περί επενδύσεως και προστασίας 
κεφαλαίων εξωτερικού".  

Αρθρο 66 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕ ΣΕ ΕΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ 
1. Η µετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 
περιωρισµένης ευθύνης γίνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που 
λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, 
µετά από προηγούµενη εκτίµηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύµφωνα 
µε το άρθρο 9 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, το εταιρικό κεφάλαιο δεν 
µπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του 
ν. 3190/1955, όπως ισχύει, εκτός αν η διαφορά αυτή καλυφθεί µε νέα εισφορά 
των εταίρων. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο 

 Αρθρο 66 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕ ΣΕ ΕΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ 
1. Η µετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης 
περιωρισµένης ευθύνης γίνεται µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που 
λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 
παρ. 2, µετά από προηγούµενη εκτίµηση του ενεργητικού και παθητικού της, 
σύµφωνα µε το άρθρο 9 του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, το εταιρικό 
κεφάλαιο δεν µπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται 
από το άρθρο 4 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει, εκτός αν η διαφορά αυτή 
καλυφθεί µε νέα εισφορά των εταίρων. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης 



του συµβολαιογραφικού εγγράφου και να περιλαµβάνωνται σε αυτήν οι όροι του 
καταστατικού της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης.  
2. Από τη συντέλεση των κατά το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 δηµοσιεύσεων και 
παράλληλα των διατυπώσεων δηµοσιότητας του άρθρου 7β για τη γενοµένη 
µετατροπή, η µετατρεποµένη ανώνυµη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο 
εταιρείας περιορισµένης ευθύνης. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω 
διατυπώσεων δηµοσιότητας, η µετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα. Μετά 
την επέλευση της µετατροπής οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται 
διακοπή τους.  

πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και να 
περιλαµβάνωνται σε αυτήν οι όροι του καταστατικού της εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης.  
2. Από τη συντέλεση των κατά το άρθρο 8 του ν. 3190/1955 δηµοσιεύσεων 
και παράλληλα των διατυπώσεων δηµοσιότητας του άρθρου 7β για τη 
γενοµένη µετατροπή, η µετατρεποµένη ανώνυµη εταιρεία συνεχίζεται υπό 
τον τύπο εταιρείας περιορισµένης ευθύνης. Πριν από την ολοκλήρωση των 
πιο πάνω διατυπώσεων δηµοσιότητας, η µετατροπή δεν παράγει κανένα 
αποτέλεσµα. Μετά την επέλευση της µετατροπής οι εκκρεµείς δίκες 
συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.  

Άρθρο 66Α Μετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε οµόρρυθµη ή 
ετερόρρυθµη εταιρεία 
1. Η µετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία 
γίνεται µε οµόφωνη απόφαση όλων των µετόχων. Στη σχετική απόφαση πρέπει 
να περιλαµβάνονται οι όροι του καταστατικού της οµόρρυθµης ή της 
ετερόρρυθµης εταιρείας. 
2. Από τη συντέλεση των δηµοσιεύσεων και των διατυπώσεων δηµοσιότητας κατά 
το άρθρο 42 του Εµπορικού Νόµου και το άρθρο 7β του παρόντος νόµου για τη 
γενόµενη µετατροπή, η µετατρεπόµενη ανώνυµη εταιρεία συνεχίζεται µε τη 
µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των 
διατυπώσεων δηµοσιότητας του προηγούµενου εδαφίου, η µετατροπή δεν 
παράγει κανένα αποτέλεσµα. Μετά την επέλευση της µετατροπής, οι εκκρεµείς 
δίκες συνεχίζονται στο όνοµα της νέας εταιρείας, χωρίς να επέρχεται διακοπή 
τους. 

  

Αρθρο 67 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕ ΣΕ ΕΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ 
1. Μετατροπή εταιρείας περιωρισµένης ευθύνης σε ανώνυµη εταιρεία γίνεται µε 
απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαµβάνεται µε την πλειοψηφία του 
άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.3190/1955, µετά από προηγούµενη εκτίµηση του 
Ενεργητικού και Παθητικού της, σύµφωνα µε το άρθρο 9. Στην περίπτωση αυτή, 
το µετοχικό κεφάλαιο δεν µπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που 
προβλέπει το άρθρο 8, ούτε µπορεί να είναι µεγαλύτερο, χωρίς νέες εισφορές, 
από το ποσό που προκύπτει αν, από το συνολικό ενεργητικό του ισολογισµού του 
υποδείγµατος του άρθρου 42γ αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις, οι τυχόν προβλέψεις 
και τα τυχόν µη κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά. Σε περίπτωση που το ποσό 
αυτό υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8, η διαφορά 
καλύπτεται µε νέα εισφορά των εταίρων. Η απόφαση της συνέλευσης των 
εταίρων, που περιλαµβάνει τους όρους του καταστατικού της ανώνυµης εταιρείας 
καθώς και τη σύνθεση του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, πρέπει να 

 Αρθρο 67 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΕ ΣΕ ΕΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ 
1. Μετατροπή εταιρείας περιωρισµένης ευθύνης σε ανώνυµη εταιρεία γίνεται 
µε απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαµβάνεται µε την 
πλειοψηφία του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν.3190/1955, µετά από προηγούµενη 
εκτίµηση του Ενεργητικού και Παθητικού της, σύµφωνα µε το άρθρο 9. Στην 
περίπτωση αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο δεν µπορεί να υπολείπεται από το 
ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8, ούτε µπορεί να είναι µεγαλύτερο, 
χωρίς νέες εισφορές, από το ποσό που προκύπτει αν, από το συνολικό 
ενεργητικό του ισολογισµού του υποδείγµατος του άρθρου 42γ αφαιρεθούν 
οι υποχρεώσεις, οι τυχόν προβλέψεις και τα τυχόν µη κεφαλαιοποιούµενα 
αποθεµατικά. Σε περίπτωση που το ποσό αυτό υπολείπεται από το ελάχιστο 
όριο που προβλέπει το άρθρο 8, η διαφορά καλύπτεται µε νέα εισφορά των 
εταίρων. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που περιλαµβάνει τους 
όρους του καταστατικού της ανώνυµης εταιρείας καθώς και τη σύνθεση του 



περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί στον 
Υπουργό Εµπορίου για έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 4. Η παραπάνω απόφαση 
µαζί µε τη σχετική έγκριση υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 
7β παρ. 1, παράλληλα δε και στις διατυπώσεις του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του 
Ν.3190/1955. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων 
δηµοσιότητας η µετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα. Μετά την τήρηση 
των διατυπώσεων αυτών η από τη µετατροπή προερχόµενη εταιρεία συνεχίζεται 
ως ανώνυµη εταιρεία. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη 
διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη 
συνέχισή τους. Η ονοµαστική αξία της µετοχής πρέπει να είναι ίση µε το εταιρικό 
µερίδιο ή µε ακριβές πολλαπλάσιό του, και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Οι εταίροι που διαφώνησαν µπορούν, 
έστω και αν το καταστατικό περιέχει αντίθετη διάταξη, να µεταβιβάσουν τα 
µερίδιά τους σε τρίτους.  
2. Μετατροπή της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας σε ανώνυµη εταιρεία, 
εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά το καταστατικό της, γίνεται µε απόφαση 
όλων των εταίρων µετά από προηγούµενη εκτίµηση του ενεργητικού και 
παθητικού της σύµφωνα µε το άρθρο 9. Στην περίπτωση αυτή, το µετοχικό 
κεφάλαιο δεν µπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπει το 
άρθρο 8, εκτός αν η διαφορά καλυφθεί µε νέα εισφορά των εταίρων. Η απόφαση 
των εταίρων, η οποία περιλαµβάνει τους όρους του καταστατικού της ανώνυµης 
εταιρείας, καθώς και τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συµβουλίου και των 
ελεγκτών της εταιρικής χρήσης, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί στον Υπουργού Εµπορίου για 
έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 4. Η παραπάνω απόφαση, µαζί µε τη σχετική 
έγκριση, υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε 
και διατυπώσεις δηµοσιότητας των άρθρων 42, 43 και 44 του Εµπορικού Νόµου, 
όπως ισχύουν και εφαρµόζονται. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω 
διατυπώσεων δηµοσιότητας η µετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα, µετά 
δε την τήρηση αυτών η µετατρεποµένη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της 
ανώνυµης εταιρείας. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή 
τους. Κάθε εταίρος λαµβάνει µετοχές ανάλογα µε την αξία της εταιρικής του 
µερίδας. Η επωνυµία της µετατραπείσας εταιρείας µπορεί να διατηρηθεί 
εφαρµοζοµένης και της διατάξεως του άρθρου 5. Οι οµόρρυθµοι εταίροι της 
οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, η οποία µετετράπη, εξακολουθούν να 
ευθύνονται και µετά την µετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις 
εταιρικές υποχρεώσεις που ανελήφθησαν µέχρι της ολοκληρώσεως των κατά τις 
διατάξεις του παρόντος διατυπώσεων δηµοσιότητας, εκτός αν οι δανειστές της 

πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του 
συµβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί στον Υπουργό Εµπορίου για 
έγκριση σύµφωνα µε το άρθρο 4. Η παραπάνω απόφαση µαζί µε τη σχετική 
έγκριση υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β παρ. 1, 
παράλληλα δε και στις διατυπώσεις του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του 
Ν.3190/1955. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων 
δηµοσιότητας η µετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα. Μετά την 
τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από τη µετατροπή προερχόµενη εταιρεία 
συνεχίζεται ως ανώνυµη εταιρεία. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να 
επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε 
ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Η ονοµαστική αξία της µετοχής 
πρέπει να είναι ίση µε το εταιρικό µερίδιο ή µε ακριβές πολλαπλάσιό του, και 
σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) 
ευρώ. Οι εταίροι που διαφώνησαν µπορούν, έστω και αν το καταστατικό 
περιέχει αντίθετη διάταξη, να µεταβιβάσουν τα µερίδιά τους σε τρίτους.  
2. Μετατροπή της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας σε ανώνυµη 
εταιρεία, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά το καταστατικό της, γίνεται 
µε απόφαση όλων των εταίρων µετά από προηγούµενη εκτίµηση του 
ενεργητικού και παθητικού της σύµφωνα µε το άρθρο 9. Στην περίπτωση 
αυτή, το µετοχικό κεφάλαιο δεν µπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο 
που προβλέπει το άρθρο 8, εκτός αν η διαφορά καλυφθεί µε νέα εισφορά των 
εταίρων. Η απόφαση των εταίρων, η οποία περιλαµβάνει τους όρους του 
καταστατικού της ανώνυµης εταιρείας, καθώς και τη σύνθεση του πρώτου 
διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών της εταιρικής χρήσης, πρέπει να 
περιβληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί 
στον Υπουργού Εµπορίου για έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 4. Η παραπάνω 
απόφαση, µαζί µε τη σχετική έγκριση, υπόκειται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε και διατυπώσεις δηµοσιότητας 
των άρθρων 42, 43 και 44 του Εµπορικού Νόµου, όπως ισχύουν και 
εφαρµόζονται. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων 
δηµοσιότητας η µετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσµα, µετά δε την 
τήρηση αυτών η µετατρεποµένη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της 
ανώνυµης εταιρείας. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται 
διακοπή τους. Κάθε εταίρος λαµβάνει µετοχές ανάλογα µε την αξία της 
εταιρικής του µερίδας. Η επωνυµία της µετατραπείσας εταιρείας µπορεί να 
διατηρηθεί εφαρµοζοµένης και της διατάξεως του άρθρου 5. Οι οµόρρυθµοι 
εταίροι της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, η οποία µετετράπη, 
εξακολουθούν να ευθύνονται και µετά την µετατροπή εις ολόκληρον και 



εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως για τη µετατροπή της εταιρείας.  
3. Στις από µετατροπή προερχόµενες εταιρείες µπορούν να εισέλθουν και νέοι 
µέτοχοι.  

απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις που ανελήφθησαν µέχρι της 
ολοκληρώσεως των κατά τις διατάξεις του παρόντος διατυπώσεων 
δηµοσιότητας, εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν 
εγγράφως για τη µετατροπή της εταιρείας.  
3. Στις από µετατροπή προερχόµενες εταιρείες µπορούν να εισέλθουν και 
νέοι µέτοχοι.  

Αρθρο 68 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΕ 
Κεφάλαιο 11ον - Συγχώνευση Ανωνύµων Εταιρειών 
 
1. Η συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών πραγµατοποιείται, είτε µε απορρόφηση, 
είτε µε σύσταση νέας εταιρείας.  
2. Συγχώνευση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες 
ανώνυµες εταιρείες (απορροφούµενες), οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει 
εκκαθάριση, µεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάµενη ανώνυµη εταιρεία 
(απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι 
απόδοσης στους µετόχους των µετοχών εκδιδοµένων από την απορροφούσα 
εταιρεία και, ενδεχοµένως, καταβολής ενός χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς 
συµψηφισµό µετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, που αποδίδονται στους 
µετόχους των απορροφούµενων εταιρειών και αθροιστικά µε την αξία των 
µετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας αυτών 
των εταιρειών.  
3. Συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας είναι η πράξη µε την οποία δύο ή 
περισσότερες ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει 
εκκαθάριση, µεταβιβάζουν σε ανώνυµη εταιρεία, την οποία συνιστούν, το σύνολο 
της περιουσίας τους  (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης, στους µετόχους 
τους, µετοχών εκδιδόµενων από τη νέα εταιρεία και ενδεχοµένως, ενός 
χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς συµψηφισµό µετοχών τις οποίες δικαιούνται. 
Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των 
µετοχών, που αποδίδονται στους µετόχους των λυόµενων εταιρειών, και 
αθροιστικά µε την αξία των µετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της 
εισφερόµενης περιουσίας αυτών των εταιρειών.  

 Αρθρο 68 ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΕ 
Κεφάλαιο 11ον - Συγχώνευση Ανωνύµων Εταιρειών 
 
1. Η συγχώνευση ανωνύµων εταιρειών πραγµατοποιείται, είτε µε 
απορρόφηση, είτε µε σύσταση νέας εταιρείας.  
2. Συγχώνευση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε την οποία µία ή 
περισσότερες ανώνυµες εταιρείες (απορροφούµενες), οι οποίες λύονται 
χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάµενη 
ανώνυµη εταιρεία (απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους 
(ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους µετόχους των µετοχών 
εκδιδοµένων από την απορροφούσα εταιρεία και, ενδεχοµένως, καταβολής 
ενός χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς συµψηφισµό µετοχών τις οποίες 
δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής 
αξίας των µετοχών, που αποδίδονται στους µετόχους των απορροφούµενων 
εταιρειών και αθροιστικά µε την αξία των µετοχών αυτών την αξία της 
καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας αυτών των εταιρειών.  
3. Συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας είναι η πράξη µε την οποία δύο ή 
περισσότερες ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει 
εκκαθάριση, µεταβιβάζουν σε ανώνυµη εταιρεία, την οποία συνιστούν, το 
σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης, 
στους µετόχους τους, µετοχών εκδιδόµενων από τη νέα εταιρεία και 
ενδεχοµένως, ενός χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς συµψηφισµό µετοχών 
τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της 
ονοµαστικής αξίας των µετοχών, που αποδίδονται στους µετόχους των 
λυόµενων εταιρειών, και αθροιστικά µε την αξία των µετοχών αυτών την αξία 
της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας αυτών των εταιρειών.  

Αρθρο 69 Σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης 
Κεφάλαιο 11α - Συγχώνευση µε απορρόφηση. 
 
1. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών που συγχωνεύονται καταρτίζουν 

 Αρθρο 69 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
Κεφάλαιο 11α - Συγχώνευση µε απορρόφηση  
 



εγγράφως σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης.  
2. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α. Την ειδικότερη µορφή, την επωνυµία και την έδρα των εταιρειών που 
συγχωνεύονται, καθώς και τον αριθµό µητρώου τους. β. Τη σχέση ανταλλαγής 
των µετοχών και, ενδεχοµένως, το ύψος του χρηµατικού ποσού µετρητών που 
προβλέπει το άρθρο 68. γ. Τις διατυπώσεις παράδοσης των νέων µετοχών που 
εκδίδει η απορροφούσα εταιρεία. δ. Την ηµεροµηνία από την οποία οι µετοχές, 
που παραδίδονται στους µετόχους της ή των απορροφούµενων εταιρειών, 
παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας, καθώς 
και κάθε ειδικό όρο σχετικό µε το δικαίωµα αυτό. ε. Την ηµεροµηνία από την 
οποία οι πράξεις της ή των απορροφούµενων εταιρειών θεωρούνται, από 
λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασµό της απορροφούσας εταιρείας, και 
την τύχη των οικονοµικών αποτελεσµάτων της ή των απορροφούµενων εταιρειών, 
που θα προκύψουν από την ηµεροµηνία αυτή µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης 
της συγχώνευσης όπως προβλέπεται στα άρθρα 74 και 75. στ. Τα δικαιώµατα που 
εξασφαλίζει η απορροφούσα εταιρεία στους µετόχους που έχουν ειδικά 
δικαιώµατα στην ή στις απορροφούµενες εταιρείες, καθώς και στους κατόχους 
άλλων τίτλων, πλην µετοχών, ή τα µέτρα που προτείνονται γι' αυτούς. ζ. Όλα τα 
ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που, ενδεχοµένως, παρέχονται στα Μέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευόµενων 
εταιρειών.  
3. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας του άρθρου 7β, από καθεµία από τις συγχωνευόµενες εταιρείες. 
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε µιας από τις συγχωνευόµενες εταιρείες 
καταρτίζει επίσης λεπτοµερή έκθεση, στην οποία επεξηγεί και δικαιολογεί, από 
νοµική και οικονοµική άποψη, το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης και ειδικότερα, 
τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών της ή των απορροφούµενων εταιρειών προς 
τις µετοχές που εκδίδει η απορροφούσα εταιρεία. Η έκθεση αυτή, που αναφέρει 
επίσης οποιεσδήποτε ειδικές δυσχέρειες που τυχόν εµφανίστηκαν ή θα 
εµφανιστούν κατά την εκτίµηση, καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση. 

1. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών που συγχωνεύονται καταρτίζουν 
εγγράφως σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης.  
2. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: α. Την ειδικότερη µορφή, την επωνυµία και την έδρα των εταιρειών 
που συγχωνεύονται, καθώς και τον αριθµό µητρώου τους. β. Τη σχέση 
ανταλλαγής των µετοχών και, ενδεχοµένως, το ύψος του χρηµατικού ποσού 
µετρητών που προβλέπει το άρθρο 68. γ. Τις διατυπώσεις παράδοσης των 
νέων µετοχών που εκδίδει η απορροφούσα εταιρεία. δ. Την ηµεροµηνία από 
την οποία οι µετοχές, που παραδίδονται στους µετόχους της ή των 
απορροφούµενων εταιρειών, παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της 
απορροφούσας εταιρείας, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό µε το δικαίωµα 
αυτό. ε. Την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της ή των 
απορροφούµενων εταιρειών θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται 
για λογαριασµό της απορροφούσας εταιρείας, και την τύχη των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων της ή των απορροφούµενων εταιρειών, που θα προκύψουν 
από την ηµεροµηνία αυτή µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
συγχώνευσης όπως προβλέπεται στα άρθρα 74 και 75. στ. Τα δικαιώµατα που 
εξασφαλίζει η απορροφούσα εταιρεία στους µετόχους που έχουν ειδικά 
δικαιώµατα στην ή στις απορροφούµενες εταιρείες, καθώς και στους 
κατόχους άλλων τίτλων, πλην µετοχών, ή τα µέτρα που προτείνονται γι' 
αυτούς. ζ. Ολα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που, ενδεχοµένως, παρέχονται 
στα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των 
συγχωνευόµενων εταιρειών.  
3. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β, από κάθε µία από τις 
συγχωνευόµενες εταιρείες, δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, που καλείται να αποφασίσει για το 
σχέδιο αυτό.  
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε µιας από τις συγχωνευόµενες εταιρείες 
καταρτίζει επίσης λεπτοµερή έκθεση, στην οποία επεξηγεί και δικαιολογεί, 
από νοµική και οικονοµική άποψη, το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης και 
ειδικότερα, τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών της ή των απορροφούµενων 
εταιρειών προς τις µετοχές που εκδίδει η απορροφούσα εταιρεία. Η έκθεση 
αυτή, που αναφέρει επίσης οποιεσδήποτε ειδικές δυσχέρειες που τυχόν 
εµφανίστηκαν ή θα εµφανιστούν κατά την εκτίµηση, καταχωρείται στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.  

Αρθρο 70 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ,  Αρθρο 70 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, 



∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ 
∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ, ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 
1. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων 
δηµοσιότητας που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 69, µε επιµέλεια των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευόµενων εταιρειών, περίληψη του σχεδίου 
σύµβασης συγχώνευσης δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα 
που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26.  
2. Μέσα σε ένα µήνα από την δηµοσίευση, που προβλέπεται από την 
προηγούµενη παράγραφο 1, οι πιστωτές των συγχωνευόµενων εταιρειών, των 
οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από αυτή και δεν είχαν καταστεί 
ληξιπρόθεσµες κατά το χρόνο της δηµοσίευσης, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν 
να λάβουν επαρκείς εγγυήσεις αν η οικονοµική κατάσταση των συγχωνευόµενων 
εταιρειών καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή και εφ' όσον οι πιστωτές 
αυτοί δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις που θα χορηγηθούν 
στους πιστωτές της απορροφώσης εταιρείας µπορεί να είναι διαφορετικές από 
αυτές που θα χορηγηθούν στους πιστωτές της ή των απορροφούµενων εταιρειών. 
Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων 
παρέχει δικαίωµα στους ενδιαφερόµενους πιστωτές να προβάλλουν εγγράφως 
αντιρρήσεις κατά της συγχώνευσης οι οποίες κοινοποιούνται στις 
συγχωνευόµενες εταιρείες µέσα στην ίδια µηνιαία προθεσµία που προβλέπει το 
πρώτο εδάφιο.  
3. Επειτα από αίτηση της εταιρείας ή των εταιρειών που συγχωνεύονται, το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας οποιασδήποτε από τις αιτούσες εταιρείες, το 
οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 και 
επόµενα της Πολιτικής ∆ικονοµίας, µπορεί να επιτρέψει τη συγχώνευση, παρά τις 
αντιρρήσεις πιστωτή ή πιστωτών από τους αναφερόµενους στην προηγούµενη 
παράγρ. 2, αν κρίνει ότι η οικονοµική κατάσταση των συγχωνευόµενων εταιρειών 
ή οι εγγυήσεις που έχουν ήδη λάβει οι πιστωτές αυτοί ή τους προσφέρονται δεν 
δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση κοινοποιείται προς τον ή τους 
πιστωτές που έχουν αντιρρήσεις. Η παραπάνω απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε τακτικά και έκτακτα ένδικα µέσα.  
4. Αν υπάρχουν δανειστές µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές τουλάχιστον 
µιας από τις συγχωνευόµενες εταιρείες, η απόφαση για συγχώνευση πρέπει να 
εγκριθεί και από τους δανειστές αυτούς. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση που 
λαµβάνεται σε συγκροτούµενη µόνο για την παροχή της έγκρισης αυτής 
συνέλευση των οµολογιούχων δανειστών µε τα ποσοστά απαρτίας και 
πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1, τα 
οποία υπολογίζονται στο σύνολο των οµολογιακών δανείων κάθε εταιρείας. Για τη 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ 
∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ, ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗ 
1. Μέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων 
δηµοσιότητας που προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 69, µε επιµέλεια 
των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των συγχωνευόµενων εταιρειών, περίληψη του 
σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης δηµοσιεύεται σε µία ηµερήσια οικονοµική 
εφηµερίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26.  
2. Μέσα σε ένα µήνα από την δηµοσίευση, που προβλέπεται από την 
προηγούµενη παράγραφο 1, οι πιστωτές των συγχωνευόµενων εταιρειών, 
των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από αυτή και δεν είχαν καταστεί 
ληξιπρόθεσµες κατά το χρόνο της δηµοσίευσης, έχουν το δικαίωµα να 
ζητήσουν να λάβουν επαρκείς εγγυήσεις αν η οικονοµική κατάσταση των 
συγχωνευόµενων εταιρειών καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή και εφ' 
όσον οι πιστωτές αυτοί δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις 
που θα χορηγηθούν στους πιστωτές της απορροφώσης εταιρείας µπορεί να 
είναι διαφορετικές από αυτές που θα χορηγηθούν στους πιστωτές της ή των 
απορροφούµενων εταιρειών. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την 
εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων παρέχει δικαίωµα στους 
ενδιαφερόµενους πιστωτές να προβάλλουν εγγράφως αντιρρήσεις κατά της 
συγχώνευσης οι οποίες κοινοποιούνται στις συγχωνευόµενες εταιρείες µέσα 
στην ίδια µηνιαία προθεσµία που προβλέπει το πρώτο εδάφιο.  
3. Επειτα από αίτηση της εταιρείας ή των εταιρειών που συγχωνεύονται, το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας οποιασδήποτε από τις αιτούσες εταιρείες, 
το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 
και επόµενα της Πολιτικής ∆ικονοµίας, µπορεί να επιτρέψει τη συγχώνευση, 
παρά τις αντιρρήσεις πιστωτή ή πιστωτών από τους αναφερόµενους στην 
προηγούµενη παράγρ. 2, αν κρίνει ότι η οικονοµική κατάσταση των 
συγχωνευόµενων εταιρειών ή οι εγγυήσεις που έχουν ήδη λάβει οι πιστωτές 
αυτοί ή τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση 
κοινοποιείται προς τον ή τους πιστωτές που έχουν αντιρρήσεις. Η παραπάνω 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε τακτικά και 
έκτακτα ένδικα µέσα.  
4. Αν υπάρχουν δανειστές µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές 
τουλάχιστον µιας από τις συγχωνευόµενες εταιρείες, η απόφαση για 
συγχώνευση πρέπει να εγκριθεί και από τους δανειστές αυτούς». Η έγκριση 
παρέχεται µε απόφαση που λαµβάνεται σε συγκροτούµενη µόνο για την 
παροχή της έγκρισης αυτής συνέλευση των οµολογιούχων δανειστών µε τα 
ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ. 



σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συµµετοχή σ' αυτή, την παροχή 
πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την 
ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για 
τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Σε περίπτωση µη έγκρισης της απόφασης για 
συγχώνευση από την προηγούµενη ειδική συνέλευση των οµολογιούχων 
δανειστών, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3.  
5. Στους κοµιστές άλλων, εκτός µετοχών, τίτλων, από τους οποίους απορρέουν 
ειδικά δικαιώµατα, παρέχονται από την απορροφούσα εταιρεία δικαιώµατα 
τουλαιστον ισοδύναµα µε εκείνα που είχαν στην απορροφούµενη εταιρεία εκτός 
εάν κάθε κοµιστής ενέκρινε την τροποποίηση των δικαιωµάτων του.  

1 και 2 και 31 παρ. 1, τα οποία υπολογίζονται στο σύνολο των οµολογιακών 
δανείων κάθε εταιρείας. Για τη σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη 
συµµετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης 
αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, 
εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων. Σε περίπτωση µη έγκρισης της απόφασης για συγχώνευση από την 
προηγούµενη ειδική συνέλευση των οµολογιούχων δανειστών, εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 3.  
5. Στους κοµιστές άλλων, εκτός µετοχών, τίτλων, από τους οποίους 
απορρέουν ειδικά δικαιώµατα, παρέχονται από την απορροφούσα εταιρεία 
δικαιώµατα τουλαιστον ισοδύναµα µε εκείνα που είχαν στην απορροφούµενη 
εταιρεία εκτός εάν κάθε κοµιστής ενέκρινε την τροποποίηση των 
δικαιωµάτων του.  

Αρθρο 71 Εκτίµηση στοιχείων συγχωνευόµενων εταιρειών 
1. Για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων εταιρειών 
συντάσσεται έκθεση προς τη γενική συνέλευση των µετόχων των εταιρειών 
αυτών, από επιτροπή εµπειρογνωµόνων ή την επιτροπή της παραγράφου 1 ή τα 
πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Τα πρόσωπα αυτά, που ορίζονται 
µετά από κοινή αίτηση ή συµφωνία των συγχωνευόµενων εταιρειών, εξετάζουν 
επίσης και τους όρους που περιλαµβάνονται στο σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης. 
2. Στην έκθεση τους τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να αναφέρουν 
αν, κατά τη γνώµη τους, η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της ή των 
απορροφούµενων εταιρειών προς τις µετοχές που εκδίδει η απορροφούσα 
εταιρεία είναι δίκαιη και λογική. Στην ίδια έκθεση πρέπει να περιλαµβάνονται 
τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες: α. Η αξία της εισφερόµενης εταιρικής 
περιουσίας στο σύνολό της (ενεργητικό και παθητικό) για τη µεταβολή του 
κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας την οποία συνεπάγεται η συγχώνευση, 
και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο. β. Η 
µέθοδος ή οι µέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισµό της προτεινόµενης 
σχέσης ανταλλαγής των µετοχών. γ. ∆ήλωση για το άν η µέθοδος ή οι µέθοδοι που 
υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες για την ή τις συγκεκριµένες περιπτώσεις, τις αξίες 
που προέκυψαν από την εφαρµογή κάθε µεθόδου και γνώµη για την βαρύτητα 
που αποδόθηκε σε ορισµένες µεθόδους για τον προσδιορισµό των αξιών αυτών, 
καθώς και περιγραφή των τυχόν δυσκολιών που προέκυψαν κατά την εκτίµηση. 
3. Κάθε πρόσωπο της παραγράφου 1 έχει το δικαίωµα να λαµβάνει από τις 
συγχωνευόµενες εταιρείες οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιµο για τη 
διεκπεραίωση του έργου της εκτίµησης, καθώς και να διενεργεί όλες τις 
απαραίτητες έρευνες και να προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους.  

 Αρθρο 71 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
1. Για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόµενων 
εταιρειών, συντάσσεται έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων των 
εταιρειών αυτών, από Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων, σύµωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 9. Η επιτροπή αυτή, που ορίζεται έπειτα από κοινή αίτηση των 
συγχωνευόµενων εταιρειών, εξετάζει επίσης και τους όρους που 
περιλαµβάνονται στο σχέδιο σύµβασης της συγχώνευσης.  
2. Στην έκθεσή της η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων υποχρεούται να αναφέρει 
αν, κατά τη γνώµη της, η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της ή των 
απορροφούµενων εταιρειών προς τις µετοχές που εκδίδει η απορροφούσα 
εταιρεία είναι δίκαιη και λογική. Στην ίδια έκθεση πρέπει να 
περιλαµβάνονται τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες: α. Η αξία της 
εισφερόµενης εταιρικής περιουσίας στο σύνολό της (ενεργητικό και 
παθητικό) για τη µεταβολή του κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας την 
οποία συνεπάγεται η συγχώνευση, και τα στοιχεία που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 παρ. 2 εδάφιο δεύτερο. β. Η µέθοδος ή οι µέθοδοι που υιοθετήθηκαν 
για τον καθορισµό της προτεινόµενης σχέσης ανταλλαγής των µετοχών. γ. 
∆ήλωση για το άν η µέθοδος ή οι µέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες 
για την ή τις συγκεκριµένες περιπτώσεις, τις αξίες που προέκυψαν από την 
εφαρµογή κάθε µεθόδου και γνώµη για την βαρύτητα που αποδόθηκε σε 
ορισµένες µεθόδους για τον προσδιορισµό των αξιών αυτών, καθώς και 
περιγραφή των τυχόν δυσκολιών που προέκυψαν κατά την εκτίµηση.  
3. Κάθε εµπειρογνώµονας, µέλος της Επιτροπής της παρ.1, έχει το δικαίωµα 



να λαµβάνει από τις συγχωνευόµενες εταιρείες οποιαδήποτε πληροφορία ή 
έγγραφο χρήσιµο για τη διεκπεραίωση του έργου της Επιτροπής, καθώς και 
να διενεργεί όλες τις απαραίτητες έρευνες και να προβαίνει στους 
αναγκαίους ελέγχους.  

Αρθρο 72 Απόφαση γενικής συνέλευσης 
1. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε µιας από 
τις συγχωνευόµενες εταιρείες. Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση του σχεδίου 
σύµβασης συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις του 
καταστατικού που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης. Η 
γενική συνέλευση δεν µπορεί να λάβει απόφαση αν δεν έχει τηρηθεί η προθεσµία 
της παραγράφου 2 του άρθρου 70 και, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του 
άρθρου 70, αν δεν έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου. 
2. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης για τη συγχώνευση τελεί υπό την έγκριση της ή των κατ' ιδίαν 
κατηγοριών µετοχών τα δικαιώµατα των οποίων θίγονται από τη συγχώνευση. Η 
έγκριση παρέχεται µε απόφαση ιδιαίτερης συνέλευσης των µετόχων της 
κατηγορίας που θίγεται, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για 
απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ.2. Για τη 
σύγκληση της συνέλευσης αυτής, τη συµµετοχή σ' αυτή, την παροχή 
πληροφοριών, την αναβολή λήψης απόφασης, την ψηφοφορία, καθώς και την 
ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για 
τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

 Αρθρο 72 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΑΠΟΦΑΣΗ 
Γ.Σ. 
1. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε µιας 
από τις συγχωνευόµενες εταιρείες. Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση του 
σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, τις τροποποιήσεις του 
καταστατικού που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης.  
2. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης για τη συγχώνευση τελεί υπό την έγκριση της ή των κατ' ιδίαν 
κατηγοριών µετοχών τα δικαιώµατα των οποίων θίγονται από τη 
συγχώνευση. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση ιδιαίτερης συνέλευσης των 
µετόχων της κατηγορίας που θίγεται, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις για απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 
παρ.2. Για τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, τη συµµετοχή σ' αυτή, την 
παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης απόφασης, την ψηφοφορία, 
καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρµόζονται αναλόγως οι 
σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

Αρθρο 73 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ., 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
1. Ενα µήνα, τουλάχιστον, πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης που καλείται για να αποφασίσει για το σχέδιο σύµβασης της 
συγχώνευσης, κάθε µέτοχος έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση, στην έδρα της 
εταιρείας, τουλάχιστον των ακόλουθων εγγράφων: α. Του σχεδίου της σύµβασης 
συγχώνευσης. β. Των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και των 
εκθέσεων διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των τριών τελευταίων 
χρήσεων των εταιρειών που συγχωνεύονται. γ. Εφόσον οι οικονοµικές 
καταστάσεις της τελευταίας χρήσης φέρουν ηµεροµηνία λήξης της χρήσης αυτής 
που απέχει περισσότερο από έξι µήνες από την ηµεροµηνία του σχεδίου της 
σύµβασης συγχώνευσης, µιας λογιστικής κατάστασης (προσωρινού ισολογισµού) 
της εταιρείας που συντάσσεται σε ηµεροµηνία η οποία δεν µπορεί να προηγείται 
από την ηµεροµηνία του σχεδίου της σύµβασης συγχώνευσης περισσότερο από 
τρείς µήνες. δ. Των εκθέσεων των ∆ιοικητικών Συµβουλίων που προβλέπονται 

 Αρθρο 73 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΣΥΓΚΛΗΣΗ 
Γ.Σ., ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 
1. Ενα µήνα, τουλάχιστον, πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης που καλείται για να αποφασίσει για το σχέδιο σύµβασης της 
συγχώνευσης, κάθε µέτοχος έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση, στην έδρα της 
εταιρείας, τουλάχιστον των ακόλουθων εγγράφων: α. Του σχεδίου της 
σύµβασης συγχώνευσης. β. Των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, καθώς 
και των εκθέσεων διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των τριών 
τελευταίων χρήσεων των εταιρειών που συγχωνεύονται. γ. Εφόσον οι 
οικονοµικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης φέρουν ηµεροµηνία λήξης 
της χρήσης αυτής που απέχει περισσότερο από έξι µήνες από την ηµεροµηνία 
του σχεδίου της σύµβασης συγχώνευσης, µιας λογιστικής κατάστασης 
(προσωρινού ισολογισµού) της εταιρείας που συντάσσεται σε ηµεροµηνία η 
οποία δεν µπορεί να προηγείται από την ηµεροµηνία του σχεδίου της 
σύµβασης συγχώνευσης περισσότερο από τρείς µήνες. δ. Των εκθέσεων των 



από την παρ. 4 του άρθρου 69. ε. Της έκθεσης της Επιτροπής που προβλέπεται 
από το άρθρο 71.  
2. Η λογιστική κατάσταση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο 
καταρτίζεται µε τις ίδιες µεθόδους και την ίδια διάταξη και εµφάνιση όπως και ο 
τελευταίος ετήσιος ισολογισµός. Για την κατάρτιση αυτής της λογιστικής 
κατάστασης ισχύουν και τα εξής: α. ∆εν είναι υποχρεωτικό να προηγείται νέα 
φυσική (πραγµατική) απογραφή. β. Οι αποτιµήσεις που απεικονίζονται στον 
τελευταίο ετήσιο ισολογισµό προσαρµόζονται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται 
µόνο στις εγγραφές των λογιστικών βιβλίων. Ωστόσο, πρέπει να λαµβάνονται 
υπόψη οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις της ενδιάµεσης περιόδου από την 
ηµεροµηνία του ισολογισµού της τελευταίας χρήσης και τυχόν σηµαντικές 
µεταβολές στην πραγµατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που δεν 
εµφανίζονται στα βιβλία.  
3. Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου µετόχου, από κάθε εταιρεία 
παραδίδονται ή στέλνονται, ανέξοδα, πλήρη αντίγραφα ή αποσπάσµατα των 
εγγράφων που αναφέρονται στην παρ. 1.  

∆ιοικητικών Συµβουλίων που προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 69. ε. 
Της έκθεσης της Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 71.  
2. Η λογιστική κατάσταση που προβλέπεται από την προηγούµενη 
παράγραφο καταρτίζεται µε τις ίδιες µεθόδους και την ίδια διάταξη και 
εµφάνιση όπως και ο τελευταίος ετήσιος ισολογισµός. Για την κατάρτιση 
αυτής της λογιστικής κατάστασης ισχύουν και τα εξής: α. ∆εν είναι 
υποχρεωτικό να προηγείται νέα φυσική (πραγµατική) απογραφή. β. Οι 
αποτιµήσεις που απεικονίζονται στον τελευταίο ετήσιο ισολογισµό 
προσαρµόζονται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται µόνο στις εγγραφές των 
λογιστικών βιβλίων. Ωστόσο, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι αποσβέσεις 
και οι προβλέψεις της ενδιάµεσης περιόδου από την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού της τελευταίας χρήσης και τυχόν σηµαντικές µεταβολές στην 
πραγµατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που δεν εµφανίζονται στα 
βιβλία.  
3. Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόµενου µετόχου, από κάθε εταιρεία 
παραδίδονται ή στέλνονται, ανέξοδα, πλήρη αντίγραφα ή αποσπάσµατα των 
εγγράφων που αναφέρονται στην παρ. 1".  

Αρθρο 74 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ, 
∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 
1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων για συγχώνευση, που λαµβάνονται 
σύµφωνα µε το άρθρο 72, µαζί µε τη σχετική σύµβαση, που καταρτίζεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται υπευθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α'75/86) ότι δεν προβλήθηκαν οι κατά την παρ. 
2 του άρθρου 70 αντιρρήσεις ή ότι οι τυχόν προβληθείσες επιλύθηκαν, και µετά 
από έγκριση του Υπουργού Εµπορίου, υποβάλλονται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας του άρθρου 7β για κάθε µία από τις συγχωνευόµενες εταιρείες.  
2. Η έγκριση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο 1 παρέχεται 
µόνο αφού εξακριβωθεί η ύπαρξη και η νοµιµότητα όλων των πράξεων και 
διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών νόµος στις συγχωνευόµενες εταιρείες για 
την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης.  

 Αρθρο 74 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ, 
∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ 
1. Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων για συγχώνευση, που 
λαµβάνονται σύµφωνα µε το άρθρο 72, µαζί µε τη σχετική σύµβαση, που 
καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται 
υπευθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α'75/86) ότι δεν 
προβλήθηκαν οι κατά την παρ. 2 του άρθρου 70 αντιρρήσεις ή ότι οι τυχόν 
προβληθείσες επιλύθηκαν, και µετά από έγκριση του Υπουργού Εµπορίου, 
υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β για κάθε µία 
από τις συγχωνευόµενες εταιρείες.  
2. Η έγκριση που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο 1 
παρέχεται µόνο αφού εξακριβωθεί η ύπαρξη και η νοµιµότητα όλων των 
πράξεων και διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών νόµος στις 
συγχωνευόµενες εταιρείες για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης.  

Αρθρο 75 Αποτελέσµατα της συγχώνευσης 
1. Από την καταχώρηση, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, της εγκριτικής 
απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, επέρχονται 
αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καµµία άλλη διατύπωση, τόσο για τις 
συγχωνευόµενες εταιρείες όσο και έναντι των τρίτων, τα ακόλουθα 
αποτελέσµατα: α. Η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των 

 Αρθρο 75 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΧΡΟΝΟΣ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
1. Από την καταχώρηση, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, της εγκριτικής 
απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, επέρχονται 
αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καµµία άλλη διατύπωση, τόσο για τις 
συγχωνευόµενες εταιρείες όσο και έναντι των τρίτων, τα ακόλουθα 



δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων της ή των απορροφούµενων εταιρειών, 
περιλαµβανοµένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των 
απορροφούµενων εταιρειών και η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική 
διαδοχή. β. Οι µέτοχοι της ή των απορροφούµενων εταιρειών γίνονται µέτοχοι 
της απορροφούσας εταιρείας. γ. Η απορροφούµενη ή οι απορροφούµενες 
εταιρείες παύουν να υπάρχουν.  
2. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τηναπορροφούσα εταιρεία ή 
κατ' αυτής χωρίς καµµιά ειδικότερη διατύπωση από µέρους της για τη συνέχιση 
και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης και 
χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.  
3. Οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη 
µεταβίβαση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν και στην περίπτωση 
συγχώνευσης.  
4. Οι µετοχές της απορροφούσας εταιρείας δεν ανταλλάσσονται µε µετοχές της 
απορροφούµενης εταιρείας που κατέχονται: α. είτε από την ίδια την 
απορροφούσα εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του, αλλά για 
λογαριασµό της εταιρείας αυτής, β. είτε από την ίδια την απορροφούµενη 
εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό της 
εταιρείας αυτής.  

αποτελέσµατα: α. Η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικά τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της ή των απορροφούµενων εταιρειών και η 
µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδοχή. β. Οι µέτοχοι της ή των 
απορροφούµενων εταιρειών γίνονται µέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας. 
γ. Η απορροφούµενη ή οι απορροφούµενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν.  
2. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα 
εταιρεία ή κατ' αυτής χωρίς καµµιά ειδικότερη διατύπωση από µέρους της 
για τη συνέχιση και χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία 
διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. 
3. Οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις 
για τη µεταβίβαση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν και στην 
περίπτωση συγχώνευσης. 
4. Οι µετοχές της απορροφούσας εταιρείας δεν ανταλλάσσονται µε µετοχές 
της απορροφούµενης εταιρείας που κατέχονται: α. είτε από την ίδια την 
απορροφούσα εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του, αλλά 
για λογαριασµό της εταιρείας αυτής, β. είτε από την ίδια την απορροφούµενη 
εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του, αλλά για λογαριασµό 
της εταιρείας αυτής.  

Αρθρο 76 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΜΕΛΗ ∆.Σ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. 71, ΕΥΘΥΝΗ 
1. Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή των απορροφούµενων εταιρειών 
ευθύνεται έναντι των µετοχών των εταιρειών αυτών και των τρίτων για κάθε 
πταίσµα του κατά την προετοιµασία και πραγµατοποίηση της συγχώνευσης.  
2. Κάθε µέλος της Επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 71 ευθύνεται έναντι των 
µετόχων της ή των απορροφούµενων εταιρειών και των τρίτων για κάθε πταίσµα 
του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

 Αρθρο 76 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΜΕΛΗ ∆.Σ, 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ. 71, ΕΥΘΥΝΗ 
1. Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή των απορροφούµενων 
εταιρειών ευθύνεται έναντι των µετοχών των εταιρειών αυτών και των 
τρίτων για κάθε πταίσµα του κατά την προετοιµασία και πραγµατοποίηση 
της συγχώνευσης.  
2. Κάθε µέλος της Επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 71 ευθύνεται έναντι 
των µετόχων της ή των απορροφούµενων εταιρειών και των τρίτων για κάθε 
πταίσµα του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.  

Αρθρο 77 Ακυρότητα της συγχώνευσης 
1. Η συγχώνευση κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου, 
το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, µόνο αν: α. δεν 
τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74, ή β. αποδειχθεί ότι η απόφαση της 
γενικής συνέλευσης µιας από τις εταιρείες που συγχωνεύθηκαν και που ενέκρινε 
τη συγχώνευση είναι άκυρη ή ακυρώσιµη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35α και 
35β. 
2. Η αγωγή για την ακύρωση της συγχώνευσης είναι απαράδεκτη, αν: α. 
παρήλθαν έξι µήνες από την ηµεροµηνία καταχώρησης, στο Μητρώο Ανωνύµων 

 Αρθρο 77 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΚΥΡΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΓΩΓΗΣ 
1. Η συγχώνευση κηρύσσεται άκυρη µε απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας 
δικαιοδοσίας, µόνο αν: α. δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74, ή β. 
αποδειχθεί ότι η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µιας από τις εταιρείες που 
συγχωνεύθηκαν και που ενέκρινε τη συγχώνευση είναι άκυρη ή ακυρώσιµη 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 35α παρ. 1 και 35β παρ. 1.  
2. Η αγωγή για την ακύρωση της συγχώνευσης είναι απαράδεκτη, αν: α. 



Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το 
άρθρο 74 ή β. έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους θα µπορούσε να 
γίνει η ακύρωση.  
3. Το αρµόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόµενες εταιρείες προθεσµία για 
την άρση των λόγων ακυρότητας της συγχώνευσης, όταν η άρση αυτή είναι 
εφικτή.  
4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης 
υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β.  
5. Η τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της 
συγχώνευσης µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την υποβολή 
της δικαστικής απόφασης στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β.  
6. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης δεν θίγει 
το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της 
απορροφούσας εταιρείας στην περίοδο µετά την ηµεροµηνία καταχώρησης, στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που 
προβλέπεται από το άρθρο 74, και πριν από την υποβολή της απόφασης αυτής 
στη δηµοσιότητα που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.  
7. Οι εταιρείες που έλαβαν µέρος στη συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για 
τις υποχρεώσεις της προηγούµενης παραγράφου.  

παρήλθαν έξι µήνες από την ηµεροµηνία καταχώρησης, στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που 
προβλέπεται από το άρθρο 74 ή β. έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι για τους 
οποίους θα µπορούσε να γίνει η ακύρωση.  
3. Το αρµόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόµενες εταιρείες προθεσµία 
για την άρση των λόγων ακυρότητας της συγχώνευσης, όταν η άρση αυτή 
είναι εφικτή.  
4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης 
υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β.  
5. Η τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της 
συγχώνευσης µπορεί να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την 
υποβολή της δικαστικής απόφασης στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 
άρθρου 7β.  
6. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης δεν 
θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της 
απορροφούσας εταιρείας στην περίοδο µετά την ηµεροµηνία καταχώρησης, 
στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της 
συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, και πριν από την υποβολή 
της απόφασης αυτής στη δηµοσιότητα που προβλέπεται από την παράγραφο 
4 του άρθρου αυτού.  
7. Οι εταιρείες που έλαβαν µέρος στη συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον 
για τις υποχρεώσεις της προηγούµενης παραγράφου.  

Αρθρο 77Α Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής 
1. Η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι η σχέση ανταλλαγής των 
µετοχών των µετόχων της απορροφούµενης εταιρείας µε µετοχές της 
απορροφούσας έχει ορισθεί αδικαιολόγητα χαµηλή. 
2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 κάθε µέτοχος της απορροφούµενης 
εταιρείας µπορεί να αξιώσει την καταβολή σε αυτόν από την απορροφούσα 
εταιρεία αποζηµίωσης σε µετρητά. Η αποζηµίωση ορίζεται από το µονοµελές 
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Η σχετική αξίωση παραγράφεται αν 
παρέλθουν έξι (6) µήνες από την καταχώριση στο µητρώο της εγκριτικής 
απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74. 
3. Η απορροφούσα εταιρεία µπορεί µε δήλωση της να εξαγοράσει τις µετοχές των 
µετόχων που ασκούν την αξίωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρµόζεται, αναλόγως, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 
του άρθρου 84. 

  



Αρθρο 78 Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των 
µετοχών της 
1. Η πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες εταιρείες µεταβιβάζουν, µετά από 
λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο της περιουσίας τους 
(ενεργητικό και παθητικό) σε άλλη εταιρεία που κατέχει το σύνολο των µετοχών 
τους, είτε η ίδια είτε δια µέσου προσώπων που κατέχουν τις µετοχές στο όνοµά 
τους αλλά για λογαριασµό της, υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 
77, µε εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 69 παρ. 2 περίπτ. β, γ και δ, 69 παρ. 4, 
71, 73 παρ. 1 περίπτ. δ και ε, 75 παρ. 1 περίπτ. Β και 76.  
2. Για την πράξη που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο  (απορρόφηση) 
δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευόµενων εταιρειών, 
κατά παρέκκλιση από το άρθρο 72, αν: α. η δηµοσιότητα του σχεδίου σύµβασης 
που προβλέπει το άρθρο 69 πραγµατοποιείται, από κάθε µία από τις 
συγχωνευόµενες εταιρείες, ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των 
αποτελεσµάτων της πράξης απορρόφησης, και β. όλοι οι µέτοχοι της 
απορροφούσας εταιρείας έχουν το δικαίωµα, ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την 
έναρξη των αποτελεσµάτων της πράξης απορρόφησης, να λαµβάνουν γνώση στην 
έδρα της απορροφούµενης εταιρείας των εγγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 
73 παρ. 1 περίπτ. α, β και γ. Οι διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 2 και 3 
εφαρµόζονται αναλόγως.  

 Αρθρο 78 Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% 
των µετοχών της 
1. Η πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες εταιρείες µεταβιβάζουν, µετά 
από λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο της περιουσίας 
τους (ενεργητικό και παθητικό) σε άλλη εταιρεία που κατέχει το σύνολο των 
µετοχών τους, είτε η ίδια είτε δια µέσου προσώπων που κατέχουν τις µετοχές 
στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό της, υπόκειται στις διατάξεις των 
άρθρων 69 έως και 77, µε εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 69 παρ. 2 
περίπτ. β, γ και δ, 69 παρ. 4, 71, 73 παρ. 1 περίπτ. δ και ε, 75 παρ. 1 περίπτ. β 
και 76.  
2. Για την πράξη που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο 
(απορρόφηση) δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
συγχωνευόµενων εταιρειών, κατά παρέκκλιση από το άρθρο 72, αν: α. η 
δηµοσιότητα του σχεδίου σύµβασης που προβλέπει το άρθρο 69 
πραγµατοποιείται, από κάθε µία από τις συγχωνευόµενες εταιρείες, ένα µήνα 
τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αποτελεσµάτων της πράξης 
απορρόφησης, και β. όλοι οι µέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας έχουν το 
δικαίωµα, ένα µήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αποτελεσµάτων 
της πράξης απορρόφησης, να λαµβάνουν γνώση στην έδρα της 
απορροφούµενης εταιρείας των εγγραφών που προβλέπονται στο άρθρο 73 
παρ. 1 περίπτ. α, β και γ. Οι διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 2 και 3 
εφαρµόζονται αναλόγως.  

Αρθρο 79 Πράξεις που εξοµοιώνονται µε τη συγχώνευση µε 
απορρόφηση 
1. Για την πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες ανώνυµες εταιρείες 
(εξαγοραζόµενες) µεταβιβάζουν, µετά από λύση τους χωρίς να ακολουθήσει 
εκκαθάριση, σε άλλη (εξαγοράζουσα) το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό 
και παθητικό) έναντι απόδοσης στους µετόχους των εξαγοραζόµενων εταιρειών 
του αντιτίµου των δικαιωµάτων τους (εξαγορά), εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77.  
2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου σαν απορροφούµενες 
εταιρείες εννούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται (εξαγοραζόµενες) και σαν 
απορροφούσα εταιρεία εννοείται η εξαγοράζουσα. 

 Αρθρο 79 Πράξεις που εξοµοιώνονται µε τη συγχώνευση µε 
απορρόφηση 
1. Για την πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες ανώνυµες εταιρείες 
(εξαγοραζόµενες) µεταβιβάζουν, µετά από λύση τους χωρίς να ακολουθήσει 
εκκαθάριση, σε άλλη (εξαγοράζουσα) το σύνολο της περιουσίας τους 
(ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους µετόχους των 
εξαγοραζόµενων εταιρειών του αντιτίµου των δικαιωµάτων τους (εξαγορά), 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77. 
2. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου σαν απορροφούµενες 
εταιρείες εννούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται (εξαγοραζόµενες) και 
σαν απορροφούσα εταιρεία εννοείται η εξαγοράζουσα.  

Αρθρο 79Α  Μη δίκαιο αντάλλαγµα 
1. Η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του προηγούµενου άρθρου δεν 
κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι το αντίτιµο των δικαιωµάτων των µετόχων των 
εξαγοραζόµενων εταιρειών έχει ορισθεί σε αδικαιολόγητα χαµηλό ποσό. 

  



2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 κάθε µέτοχος της εξαγοραζόµενης 
εταιρείας µπορεί να αξιώσει την καταβολή σε αυτόν από την εξαγοράζουσα 
εταιρεία αποζηµίωσης σε µετρητά. Η αποζηµίωση ορίζεται από το µονοµελές 
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. Η σχετική αξίωση παραγράφεται αν 
παρέλθουν έξι (6) µήνες από την καταχώριση στο µητρώο της εγκριτικής 
απόφασης της εξαγοράς, που προβλέπεται από το άρθρο 74. 
Αρθρο 80 Εφαρµογή διατάξεων 
Κεφάλαιο 11β - Συγχώνευση µε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας 
 
1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 4α, τα άρθρα 69 έως και 77α 
εφαρµόζονται και στη συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας. Για την εφαρµογή 
αυτής της διάταξης ως απορροφούµενες εταιρείες νοούνται οι εταιρείες που 
εξαφανίζονται και ως απορροφούσα εταιρεία η νέα εταιρεία. 
2. Το άρθρο 69 παρ. 2 περίπτ. α' εφαρµόζεται αναλόγως και για τη νέα εταιρεία. 
3. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης µαζί µε το καταστατικό της νέας εταιρείας, 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε µιας από τις εταιρείες που 
εξαφανίζονται. 

 Αρθρο 80 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΣΥΣΤΑΣΗ 
ΝΕΑΣ 
Κεφάλαιο 11β - Συγχώνευση µε σύσταση νέας ανώνυµης εταιρείας 
 
1. Τα άρθρα 69 έως και 77 εφαρµόζονται, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής 
του άρθρου 4α, και στη συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας. Για την 
εφαρµογή αυτής της διάταξης σαν απορροφούµενες εταιρείες εννοούνται οι 
εταιρείες που εξαφανίζονται και σαν απορροφούσα εταιρεία εννοείται η νέα 
εταιρεία. 
2. Το άρθρο 69 παρ. 2 περίπτ. α' εφαρµόζεται αναλόγως και για τη νέα 
εταιρεία. 
3. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης µαζί µε το καταστατικό της νέας 
εταιρείας, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε µιας από τις εταιρείες 
που εξαφανίζονται.  

Αρθρο 81 ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ 
Κεφάλαιο 12ον - ∆ιάσπαση Ανωνύµων Εταιρειών. 
 
1. Η διάσπαση ανώνυµων εταιρειών πραγµατοποιείται, είτε µε απορρόφηση, είτε 
µε σύσταση νέων εταιρειών, είτε µε απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών.  
2. ∆ιάσπαση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε την οποία µία ανώνυµη εταιρεία 
(διασπώµενη), η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζεται 
σε άλλες υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες (επωφελούµενες) το σύνολο της 
περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους µετόχους της 
µετοχών εκδιδόµενων από τις επωφελούµενες εταιρείες και, ενδεχοµένως, 
καταβολής ενός χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς συµψηφισµό µετοχών τις 
οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της 
ονοµαστικής αξίας των µετοχών, που αποδίδονται στους µετόχους της 
διασπώµενης εταιρείας, και αθροιστικά µε την αξία των µετοχών αυτών την αξία 
της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας αυτής της εταιρείας.  
3. ∆ιάσπαση µε σύσταση νέων εταιρειών είναι η πράξη µε την οποία µία ανώνυµη 

 Αρθρο 81 ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ 
Κεφάλαιο 12ον - ∆ιάσπαση Ανωνύµων Εταιρειών  
 
1. Η διάσπαση ανώνυµων εταιρειών πραγµατοποιείται, είτε µε απορρόφηση, 
είτε µε σύσταση νέων εταιρειών, είτε µε απορρόφηση και σύσταση νέων 
εταιρειών.  
2. ∆ιάσπαση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε την οποία µία ανώνυµη 
εταιρεία (διασπώµενη), η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, 
µεταβιβάζεται σε άλλες υφιστάµενες ανώνυµες εταιρείες (επωφελούµενες) το 
σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους 
µετόχους της µετοχών εκδιδόµενων από τις επωφελούµενες εταιρείες και, 
ενδεχοµένως, καταβολής ενός χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς 
συµψηφισµό µετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, που αποδίδονται 
στους µετόχους της διασπώµενης εταιρείας, και αθροιστικά µε την αξία των 
µετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας 



εταιρεία (διασπώµενη), η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, 
µεταβιβάζεται σε άλλες ανώνυµες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα 
(επωφελούµενες) το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι 
απόδοσης στους µετόχους της µετοχών εκδιδόµενων από τις επωφελούµενες 
εταιρείες και, ενδεχοµένως, καταβολής ενός χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς 
συµψηφισµό µετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, που αποδίδονται στους 
µετόχους της διασπώµενης εταιρείας, και αθροιστικά µε την αξία των µετοχών 
αυτών την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας αυτής της 
εταιρείας.  
4. ∆ιάσπαση µε απορρόφηση και µε σύσταση νέων εταιρειών είναι η πράξη µε 
την οποία µία ανώνυµη εταιρεία (διασπώµενη), η οποία λύεται χωρίς να 
ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζει µερικώς σε άλλες υφιστάµενες ανώνυµες 
εταιρείες (επωφελούµενες µε απορρόφηση) και µερικώς σε άλλες ανώνυµες 
εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούµενες µε σύσταση) το σύνολο 
της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους µετόχους 
της µετοχών εκδιδόµενων από τις επωφελούµενες εταιρείες και, ενδεχοµένως 
καταβολής ενός χρηµατικού ποσού σε µετρητά προς συµψηφισµό µετοχών τις 
οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της 
ονοµαστικής αξίας των µετοχών, που αποδίδονται στους µετόχους της 
διασπώµενης εταιρείας, και αθροιστικά µε την αξία των µετοχών αυτών την αξία 
της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας αυτής της εταιρείας.  
5. Στα σηµεία που οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 87 παραπέµπουν στις 
διατάξεις των άρθρων 69 έως και 80, ως "εταιρείες που συγχωνεύονται" ή 
"συγχωνευόµενες εταιρείες", νοούνται οι εταιρείες που συµµετέχουν στη 
διάσπαση, ως "απορροφούσα εταιρεία" νοείται κάθε µία από τις επωφελούµενες 
εταιρείες, ως "απορροφούµενη ή απορροφούµενες εταιρείες" η διασπώµενη 
εταιρεία, ως "συγχώνευση" η διάσπαση και ως "σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης" 
το σχέδιο σύµβασης διάσπασης.  

αυτής της εταιρείας.  
3. ∆ιάσπαση µε σύσταση νέων εταιρειών είναι η πράξη µε την οποία µία 
ανώνυµη εταιρεία (διασπώµενη), η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει 
εκκαθάριση, µεταβιβάζεται σε άλλες ανώνυµες εταιρείες που συνιστώνται 
ταυτόχρονα (επωφελούµενες) το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και 
παθητικό) έναντι απόδοσης στους µετόχους της µετοχών εκδιδόµενων από 
τις επωφελούµενες εταιρείες και , ενδεχοµένως, καταβολής ενός χρηµατικού 
ποσού σε µετρητά προς συµψηφισµό µετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το 
ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των 
µετοχών, που αποδίδονται στους µετόχους της διασπώµενης εταιρείας, και 
αθροιστικά µε την αξία των µετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της 
εισφερόµενης περιουσίας αυτής της εταιρείας.  
4. ∆ιάσπαση µε απορρόφηση και µε σύσταση νέων εταιρειών είναι η πράξη 
µε την οποία µία ανώνυµη εταιρεία (διασπώµενη), η οποία λύεται χωρίς να 
ακολουθήσει εκκαθάριση, µεταβιβάζει µερικώς σε άλλες υφιστάµενες 
ανώνυµες εταιρείες (επωφελούµενες µε απορρόφηση) και µερικώς σε άλλες 
ανώνυµες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούµενες µε 
σύσταση) το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι 
απόδοσης στους µετόχους της µετοχών εκδιδόµενων από τις επωφελούµενες 
εταιρείες και, ενδεχοµένως καταβολής ενός χρηµατικού ποσού σε µετρητά 
προς συµψηφισµό µετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής αξίας των µετοχών, που αποδίδονται 
στους µετόχους της διασπώµενης εταιρείας, και αθροιστικά µε την αξία των 
µετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας 
αυτής της εταιρείας.  
5. Στα σηµεία που οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 87 παραπέµπουν στις 
διατάξεις των άρθρων 69 έως και 80, ως "εταιρείες που συγχωνεύονται" ή 
"συγχωνευόµενες εταιρείες", νοούνται οι εταιρείες που συµµετέχουν στη 
διάσπαση, ως "απορροφούσα εταιρεία" νοείται κάθε µία από τις 
επωφελούµενες εταιρείες, ως "απορροφούµενη ή απορροφούµενες εταιρείες" 
η διασπώµενη εταιρεία, ως "συγχώνευση" η διάσπαση και ως "σχέδιο 
σύµβασης συγχώνευσης" το σχέδιο σύµβασης διάσπασης".  

Αρθρο 82 Σχέδιο σύµβασης διάσπασης 
Κεφάλαιο 12α - ∆ιάσπαση µε απορρόφηση 
 
1. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών που συµµετέχουν στη διάσπαση 
καταρτίζουν εγγράφως σχέδιο σύµβασης διάσπασης.  

 Αρθρο 82 ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ 
Κεφάλαιο 12α - ∆ιάσπαση µε απορρόφηση  
 
1. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των εταιρειών που συµµετέχουν στη διάσπαση 
καταρτίζουν εγγράφως σχέδιο σύµβασης διάσπασης.  



2. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α. 
Την ειδικότερη µορφή, την επωνυµία και την έδρα των εταιρειών που 
συµµετέχουν στη διάσπαση, καθώς και τον αριθµό µητρώου τους. β. Τη σχέση 
ανταλλαγής των µετοχών και, ενδεχοµένως το ύψος του χρηµατικού ποσού 
µετρητών που προβλέπει το άρθρο 81. γ. Τις διατυπώσεις παράδοσης των νέων 
µετοχών που εκδίδουν οι επωφελούµενες εταιρείες. δ. Την ηµεροµηνία από την 
οποία οι µετοχές, που παραδίδονται στους µετόχους της διασπώµενης εταιρείας, 
παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη καθεµίας από τις επωφελούµενες 
εταιρείες, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό µε το δικαίωµα αυτό. ε. Την 
ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της διασπώµενης εταιρείας θεωρούνται, 
από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασµό καθεµιάς από τις 
επωφελούµενες εταιρείες και την τύχη των οικονοµικών αποτελεσµάτων της 
διασπώµενης εταιρείας, που θα προκύψουν από την ηµεροµηνία αυτή µέχρι την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης ως προς κάθε µία από τις 
επωφελούµενες εταιρείες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 84 παρ. 4 και 85. στ. Τα 
δικαιώµατα που εξασφαλίζουν οι επωφελούµενες εταιρείες στους µετόχους που 
έχουν ειδικά δικαιώµατα στη διασπώµενη εταιρεία, καθώς και στους κατόχους 
άλλων τίτλων, πλην µετοχών, ή τα µέτρα που προτείνονται γι' αυτούς. ζ. Ολα τα 
ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που, ενδεχοµένως, παρέχονται στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των εταιρειών που 
συµµετέχουν στη διάσπαση. η. Την ακριβή καταγραφή και περιγραφή των 
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της διασπώµενης εταιρείας, που πρέπει 
να µεταβιβαστούν σε κάθε µία από τις επωφελούµενες εταιρείες. θ. Την 
κατανοµή στους µετόχους της διασπώµενης εταιρείας των µετοχών που 
εκδίδονται από τις επωφελούµενες εταιρείες, καθώς και το κριτήριο στο οποίο 
βασίζεται η κατανοµή αυτή.  
3.α). Αν για στοιχεία του ενεργητικού της διασπώµενης εταιρείας, µε βάση το 
σχέδιο σύµβασης διάσπασης, δεν προβλέπεται η µεταβίβασή τους στις 
επωφελούµενες εταιρείες και εφόσον η ερµηνεία του σχεδίου αυτού δεν παρέχει 
τη δυνατότητα να καθοριστεί ο τρόπος κατανοµής τους, τα στοιχεία αυτά ή η 
αντίστοιχη αξία τους κατανέµονται µεταξύ όλων των επωφελούµενων εταιρειών 
ανάλογα µε την καθαρή θέση της εισφερόµενης περιουσίας σε κάθε µία από 
αυτές, σύµφωνα µε το σχέδιο σύµβασης διάσπασης. β). Αν για στοιχεία του 
παθητικού της διασπώµενης εταιρείας, µε βάση το σχέδιο σύµβασης διάσπασης, 
δεν προβλέπεται η µεταβίβασή τους στις επωφελούµενες εταιρείες και εφ' όσον η 
ερµηνεία του σχεδίου αυτού δεν παρέχει τη δυνατότητα να καθοριστεί ο τρόπος 
κατανοµής τους, κάθε µία από τις επωφελούµενες εταιρείες ευθύνεται εις 
ολόκληρον µέχρι του ύψους της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας σ' 

2. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
στοιχεία: α. Την ειδικότερη µορφή, την επωνυµία και την έδρα των εταιρειών 
που συµµετέχουν στη διάσπαση, καθώς και τον αριθµό µητρώου τους. β. Τη 
σχέση ανταλλαγής των µετοχών και, ενδεχοµένως το ύψος του χρηµατικού 
ποσού µετρητών που προβλέπει το άρθρο 81. γ. Τις διατυπώσεις παράδοσης 
των νέων µετοχών που εκδίδουν οι επωφελούµενες εταιρείες. δ. Την 
ηµεροµηνία από την οποία οι µετοχές, που παραδίδονται στους µετόχους της 
διασπώµενης εταιρείας, παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη καθεµίας 
από τις επωφελούµενες εταιρείες, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό µε το 
δικαίωµα αυτό. ε. Την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της 
διασπώµενης εταιρείας θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για 
λογαριασµό καθεµιάς από τις επωφελούµενες εταιρείες και την τύχη των 
οικονοµικών αποτελεσµάτων της διασπώµενης εταιρείας, που θα προκύψουν 
από την ηµεροµηνία αυτή µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της 
διάσπασης ως προς κάθε µία από τις επωφελούµενες εταιρείες, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 84 παρ. 4 και 85. στ. Τα δικαιώµατα που 
εξασφαλίζουν οι επωφελούµενες εταιρείες στους µετόχους που έχουν ειδικά 
δικαιώµατα στη διασπώµενη εταιρεία, καθώς και στους κατόχους άλλων 
τίτλων, πλην µετοχών, ή τα µέτρα που προτείνονται γι' αυτούς. ζ. Ολα τα 
ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που, ενδεχοµένως, παρέχονται στα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των εταιρειών που 
συµµετέχουν στη διάσπαση. η. Την ακριβή καταγραφή και περιγραφή των 
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της διασπώµενης εταιρείας, που 
πρέπει να µεταβιβαστούν σε κάθε µία από τις επωφελούµενες εταιρείες. θ. 
Την κατανοµή στους µετόχους της διασπώµενης εταιρείας των µετοχών που 
εκδίδονται από τις επωφελούµενες εταιρείες, καθώς και το κριτήριο στο 
οποίο βασίζεται η κατανοµή αυτή.  
3.α. Αν για στοιχεία του ενεργητικού της διασπώµενης εταιρείας, µε βάση το 
σχέδιο σύµβασης διάσπασης, δεν προβλέπεται η µεταβίβασή τους στις 
επωφελούµενες εταιρείες και εφόσον η ερµηνεία του σχεδίου αυτού δεν 
παρέχει τη δυνατότητα να καθοριστεί ο τρόπος κατανοµής τους, τα στοιχεία 
αυτά ή η αντίστοιχη αξία τους κατανέµονται µεταξύ όλων των 
επωφελούµενων εταιρειών ανάλογα µε την καθαρή θέση της εισφερόµενης 
περιουσίας σε κάθε µία από αυτές, σύµφωνα µε το σχέδιο σύµβασης 
διάσπασης. β. Αν για στοιχεία του παθητικού της διασπώµενης εταιρείας, µε 
βάση το σχέδιο σύµβασης διάσπασης, δεν προβλέπεται η µεταβίβασή τους 
στις επωφελούµενες εταιρείες και εφ' όσον η ερµηνεία του σχεδίου αυτού δεν 
παρέχει τη δυνατότητα να καθοριστεί ο τρόπος κατανοµής τους, κάθε µία 



αυτή την επωφελούµενη εταιρεία.  
4. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας 
του άρθρου 7β, από κάθε εταιρεία που συµµετέχει στη διάσπαση. 
5. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 εφαρµόζονται και στην περίπτωση 
διάσπασης εταιρειών. Στην προβλεπόµενη έκθεση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων 
των εταιρειών που συµµετέχουν στη διάσπαση επεξηγείται και αιτιολογείται και 
το κριτήριο κατανοµής στους µετόχους της διασπώµενης εταιρείας των 
εκδιδόµενων µετοχών των επωφελούµενων εταιρειών.  
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της διασπώµενης εταιρείας υποχρεούται να 
ενηµερώνει τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, της παρ. 2 του άρθρου 84, καθώς 
και τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των επωφελούµενων εταιρειών, προκειµένου µε τη 
σειρά τους να ενηµερώσουν τις Γενικές Συνελεύσεις των µετοχών τους, για κάθε 
σηµαντική µεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού που έγινε από την 
ηµεροµηνία κατάρτισης του σχεδίου σύµβασης διάσπασης µέχρι την ηµεροµηνία 
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που καλείται να αποφανθεί 
ως προς το σχέδιο.  

από τις επωφελούµενες εταιρείες ευθύνεται εις ολόκληρον µέχρι του ύψους 
της καθαρής θέσης της εισφερόµενης περιουσίας σ' αυτή την επωφελούµενη 
εταιρεία.  
4. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας που προβλέπει το άρθρο 7β, από κάθε µία από τις εταιρείες 
που συµµετέχουν στη διάσπαση, δύο τουλάχιστον µήνες πριν από την 
ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης που καλείται να 
αποφασίσει για το σχέδιο αυτό.  
5. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 εφαρµόζονται και στην περίπτωση 
διάσπασης εταιρειών. Στην προβλεπόµενη έκθεση των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των εταιρειών που συµµετέχουν στη διάσπαση επεξηγείται και 
αιτιολογείται και το κριτήριο κατανοµής στους µετόχους της διασπώµενης 
εταιρείας των εκδιδόµενων µετοχών των επωφελούµενων εταιρειών.  
6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της διασπώµενης εταιρείας υποχρεούται να 
ενηµερώνει τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, της παρ. 2 του άρθρου 84, 
καθώς και τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των επωφελούµενων εταιρειών, 
προκειµένου µε τη σειρά τους να ενηµερώσουν τις Γενικές Συνελεύσεις των 
µετοχών τους, για κάθε σηµαντική µεταβολή του ενεργητικού και του 
παθητικού που έγινε από την ηµεροµηνία κατάρτισης του σχεδίου σύµβασης 
διάσπασης µέχρι την ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 
εταιρείας που καλείται να αποφανθεί ως προς το σχέδιο.  

Αρθρο 83 ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 70 εφαρµόζονται και στην περίπτωση διάσπασης 
εταιρειών. Η προβλεπόµενη από την παρ. 1 του άρθρου 70 δηµοσίευση γίνεται 
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων που 
προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 82.  
2. Σε περίπτωση που πιστωτής ή οµολογιούχος δανειστής επωφελούµενης 
εταιρείας, στην οποία η σχετική υποχρέωση µεταβιβάστηκε σύµφωνα µε το 
σχέδιο σύµβασης διάσπασης, δεν ικανοποιήθηκε από την εταιρεία αυτή για την 
ικανοποίησή του, ευθύνονται εις ολόκληρον και οι λοιπές επωφελούµενες 
εταιρείες µέχρι του ύψους της καθαρής θέσης της περιουσίας που εισφέρθηκε 
από τη διασπώµενη εταιρεία σε κάθε µία από τις εταιρείες αυτές. 

 Αρθρο 83 ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 70 εφαρµόζονται και στην περίπτωση διάσπασης 
εταιρειών. Η προβλεπόµενη από την παρ. 1 του άρθρου 70 δηµοσίευση 
γίνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων που 
προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 82. 
2. Σε περίπτωση που πιστωτής ή οµολογιούχος δανειστής επωφελούµενης 
εταιρείας, στην οποία η σχετική υποχρέωση µεταβιβάστηκε σύµφωνα µε το 
σχέδιο σύµβασης διάσπασης, δεν ικανοποιήθηκε από την εταιρεία αυτή για 
την ικανοποίησή του, ευθύνονται εις ολόκληρον και οι λοιπές επωφελούµενες 
εταιρείες µέχρι του ύψους της καθαρής θέσης της περιουσίας που 
εισφέρθηκε από τη διασπώµενη εταιρεία σε κάθε µία από τις εταιρείες αυτές. 

Αρθρο 84 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ∆ΙΑΣΠΑΣΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ 
∆.Σ. 
1. Για την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που εξετάζει τους όρους που 
περιλαµβάνονται στο σχέδιο σύµβασης της διάσπασης και συντάσσει έγγραφη 

 Αρθρο 84 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ∆ΙΑΣΠΑΣΗ, ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΥΘΥΝΗ 
ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. 
1. Για την Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων που εξετάζει τους όρους που 
περιλαµβάνονται στο σχέδιο σύµβασης της διάσπασης και συντάσσει 



έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων των εταιρειών που συµµετέχουν 
στη διάσπαση, καθώς και το περιεχόµενο της έκθεσης, την κοινοποίησή της και τα 
δικαιώµατα των εµπειρογνωµόνων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 71.  
2. Για τη διάσπαση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε µίας από 
τις εταιρείες που συµµετέχουν στη διάσπαση. Οσον αφορά την πλειοψηφία που 
απαιτείται για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τη σύγκλησή τους, το 
περιεχόµενο των αποφάσεων αυτών και την ανάγκη για χωριστές ψηφοφορίες 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72. Οταν οι µετοχές που εκδίδονται από τις 
επωφελούµενες εταιρείες δεν κατανέµονται στους µετόχους της διασπώµενης 
εταιρείας κατ' αναλογία των δικαιωµάτων τους στο κεφάλαιό της, οι 
µειοψηφούντες µέτοχοι της διασπώµενης εταιρείας µπορούν να απαιτήσουν από 
την εταιρεία αυτή να εξαγοράσει τις µετοχές τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν 
αξίωση για ποσό ανάλογο µε την αξία των µετοχών τους και αν υπάρξει διαφωνία 
για το ποσό αυτό αποφαίνεται το Μονοµελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά 
τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας.  
3. Για τα δικαιώµατα των µετόχων των εταιρειών, που συµµετέχουν στη 
διάσπαση, να λαµβάνουν γνώση των κρίσιµων εγγράφων που αφορούν τη 
διάσπαση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 73.  
4. Για τη σύµβαση διάσπασης, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που 
εγκρίνουν τη διάσπαση και τη διοικητική έγκρισή τους, καθώς και τη 
δηµοσιότητά τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 74. Η σύµβαση 
διάσπασης µεταξύ της διασπώµενης εταιρείας και των επωφελούµενων 
εταιρειών, που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται 
από τους νοµίµους εκπροσώπους των εταιρειών που συµµετέχουν στη διάσπαση, 
έπειτα από ειδική εξουσιοδότηση των Γενικών συνελεύσεων των µετόχων των 
εταιρειών που εγκρίνουν το σχέδιο σύµβασης διάσπασης, περιλαµβάνει όλα τα 
στοιχεία που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 82.  
5. Για την ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της διασπώµενης 
εταιρείας και των εµπειρογνωµόνων της παρ. 1, εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 76.  

έγγραφη έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των µετόχων των εταιρειών που 
συµµετέχουν στη διάσπαση, καθώς και το περιεχόµενο της έκθεσης, την 
κοινοποίησή της και τα δικαιώµατα των εµπειρογνωµόνων, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις του άρθρου 71.  
2. Για τη διάσπαση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε µίας 
από τις εταιρείες που συµµετέχουν στη διάσπαση. Οσον αφορά την 
πλειοψηφία που απαιτείται για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τη 
σύγκλησή τους, το περιεχόµενο των αποφάσεων αυτών και την ανάγκη για 
χωριστές ψηφοφορίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72. Οταν οι 
µετοχές που εκδίδονται από τις επωφελούµενες εταιρείες δεν κατανέµονται 
στους µετόχους της διασπώµενης εταιρείας κατ' αναλογία των δικαιωµάτων 
τους στο κεφάλαιό της, οι µειοψηφούντες µέτοχοι της διασπώµενης εταιρείας 
µπορούν να απαιτήσουν από την εταιρεία αυτή να εξαγοράσει τις µετοχές 
τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν αξίωση για ποσό ανάλογο µε την αξία των 
µετοχών τους και αν υπάρξει διαφωνία για το ποσό αυτό αποφαίνεται το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκουσίας 
δικαιοδοσίας.  
3. Για τα δικαιώµατα των µετόχων των εταιρειών, που συµµετέχουν στη 
διάσπαση, να λαµβάνουν γνώση των κρίσιµων εγγράφων που αφορούν τη 
διάσπαση, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 73.  
4. Για τη σύµβαση διάσπασης, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που 
εγκρίνουν τη διάσπαση και τη διοικητική έγκρισή τους, καθώς και τη 
δηµοσιότητά τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 74. Η σύµβαση 
διάσπασης µεταξύ της διασπώµενης εταιρείας και των επωφελούµενων 
εταιρειών, που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και 
υπογράφεται από τους νοµίµους εκπροσώπους των εταιρειών που 
συµµετέχουν στη διάσπαση, έπειτα από ειδική εξουσιοδότηση των Γενικών 
συνελεύσεων των µετόχων των εταιρειών που εγκρίνουν το σχέδιο σύµβασης 
διάσπασης, περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από την παρ. 2 
του άρθρου 82.  
5. Για την ευθύνη των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της διασπώµενης 
εταιρείας και των εµπειρογνωµόνων της παρ. 1, εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 76.  

Αρθρο 85 Αποτελέσµατα της διάσπασης 
1. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής 
απόφασης της διάσπασης, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 84, 
επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καµµιά άλλη διατύπωση, τόσο για 

 Αρθρο 85 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ∆ΙΑΣΠΑΣΗ, 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 
1. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της εγκριτικής 
απόφασης της διάσπασης, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 84, 



τις εταιρείες που συµµετέχουν στη διάσπαση, όσο και έναντι τρίτων, τα ακόλουθα 
αποτελέσµατα: α. Η µεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και 
παθητικού) της διασπώµενης εταιρείας στις επωφελούµενες εταιρείες, 
περιλαµβανοµένων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της 
διασπώµενης εταιρείας και αφορούν τη µεταβιβαζόµενη περιουσία. Η 
µεταβίβαση αυτή γίνεται υπό µορφή µεριδίων και σύµφωνα µε την κατανοµή που 
προβλέπεται στο σχέδιο σύµβασης διάσπασης της παρ. 2 του άρθρου 82 ή από τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 82. β. Οι µέτοχοι της διασπώµενης εταιρείας 
γίνονται µέτοχοι µιας ή περισσοτέρων επωφελούµενων εταιρειών, σύµφωνα µε 
την κατανοµή που προβλέπεται από το σχέδιο σύµβασης διάσπασης της παρ.2 
του άρθρου 82. γ. Η διασπώµενη εταιρεία παύει να υπάρχει. 
2. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις επωφελούµενες εταιρείες 
ή κατ' αυτών, κατά την προβλεπόµενη κατανοµή από το σχέδιο σύµβασης 
διάσπασης της παρ. 2 του άρθρου 82 ή από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
82, χωρίς καµιά ειδικότερη διατύπωση από µέρους των εταιρειών αυτών για τη 
συνέχιση, χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται 
δήλωση για την επανάληψή τους. 
3. Οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη 
µεταβίβαση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων, ισχύουν και στην περίπτωση 
διάσπασης.  
4. Οι µετοχές επωφελούµενης εταιρείας δεν ανταλλάσσονται µε µετοχές της 
διασπώµενης εταιρείας που κατέχονται: α. είτε από την ίδια την επωφελούµενη 
εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της 
εταιρείας αυτής, β. είτε από την ίδια τη διασπώµενη εταιρεία, είτε από πρόσωπο 
που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της εταιρείας αυτής. 

επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καµµιά άλλη διατύπωση, τόσο 
για τις εταιρείες που συµµετέχουν στη διάσπαση, όσο και έναντι τρίτων, τα 
ακόλουθα αποτελέσµατα: α. Η µεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας 
(ενεργητικού και παθητικού) της διασπώµενης εταιρείας στις επωµελούµενες 
εταιρείες. Η µεταβίβαση αυτή γίνεται υπό µορφή µεριδίων και σύµφωνα µε 
την κατανοµή που προβλέπεται στο σχέδιο σύµβασης διάσπασης της παρ. 2 
του άρθρου 82 ή από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 82. β. Οι µέτοχοι 
της διασπώµενης εταιρείας γίνονται µέτοχοι µιας ή περισσοτέρων 
επωφελούµενων εταιρειών, σύµφωνα µε την κατανοµή που προβλέπεται από 
το σχέδιο σύµβασης διάσπασης της παρ.2 του άρθρου 82. γ. Η διασπώµενη 
εταιρεία παύει να υπάρχει.  
2. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις επωφελούµενες 
εταιρείες ή κατ' αυτών, κατά την προβλεπόµενη κατανοµή από το σχέδιο 
σύµβασης διάσπασης της παρ. 2 του άρθρου 82 ή από τις διατάξεις της παρ. 
3 του άρθρου 82, χωρίς καµιά ειδικότερη διατύπωση από µέρους των 
εταιρειών αυτών για τη συνέχιση, χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή της 
δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους.  
3. Οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις 
για τη µεταβίβαση ορισµένων περιουσιακών στοιχείων, ισχύουν και στην 
περίπτωση διάσπασης.  
4. Οι µετοχές επωφελούµενης εταιρείας δεν ανταλλάσσονται µε µετοχές της 
διασπώµενης εταιρείας που κατέχονται: α. είτε από την ίδια την 
επωφελούµενη εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά 
για λογαριασµό της εταιρείας αυτής, β. είτε από την ίδια τη διασπώµενη 
εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό 
της εταιρείας αυτής.  

Αρθρο 86 Ακυρότητα της διάσπασης 
1. Για την ακυρότητα της διάσπασης, την άρση των λόγων ακυρότητας, τις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την 
ακυρότητα και την άσκηση τριτανακοπής, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 1 
έως και 5 του άρθρου 77.  
2. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της διάσπασης δεν θίγει το 
κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος κάθε µιας από τις 
επωφελούµενες εταιρείες στην περίοδο µετά την ηµεροµηνία καταχώρησης στο 
Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της διάσπασης, που 
προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 84 και πριν από την υποβολή της 
απόφασης αυτής σε δηµοσιότητα που προβλέπεται από την 

 Αρθρο 86 Α.Ε., ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ,∆ΙΑΣΠΑΣΗ, ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ, 
ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
1. Για την ακυρότητα της διάσπασης, την άρση των λόγων ακυρότητας, τις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την 
ακυρότητα και την άσκηση τριτανακοπής, εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 77.  
2. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της διάσπασης δεν 
θίγει το κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος κάθε 
µιας από τις επωφελούµενες εταιρείες στην περίοδο µετά την ηµεροµηνία 
καταχώρησης στο Μητρώο Ανώνυµων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης 
της διάσπασης, που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 84 και πριν από 



προηγούµενηπαράγραφο 1.  
3. Κάθε µια από τις επωφελούµενες εταιρείες ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της 
προηγούµενης παραγράφου 2. Για τις υποχρεώσεις αυτές ευθύνεται επίσης και η 
διασπώµενη εταιρεία εις ολόκληρον µέχρι του ύψους της καθαρής θέσης της 
περιουσίας που µεταβιβάστηκε σε κάθε επωφελούµενη εταιρεία.  
4. Για τη σχέση ανταλλαγής εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 77α.  

την υποβολή της απόφασης αυτής σε δηµοσιότητα που προβλέπεται από την 
προηγούµενη παράγραφο 1.  
3. Κάθε µια από τις επωφελούµενες εταιρείες ευθύνεται για τις υποχρεώσεις 
της προηγούµενης παραγράφου 2. Για τις υποχρεώσεις αυτές ευθύνεται 
επίσης και η διασπώµενη εταιρεία εις ολόκληρον µέχρι του ύψους της 
καθαρής θέσης της περιουσίας που µεταβιβάστηκε σε κάθε επωφελούµενη 
εταιρεία. 

Αρθρο 87 ∆ιάσπαση εταιρείας οι µετοχές της οποίας κατέχονται 100% 
από τις επωφελούµενες. 
Σε περίπτωση κατά την οποία όλες οι µετοχές της διασπώµενης εταιρείας, που 
παρέχουν το δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, ανήκουν 
στις επωφελούµενες εταιρείες, δεν είναι απαραίτητη η έγκριση της διάσπασης 
από τη Γενική Συνέλευση της διασπώµενης εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την 
παρ. 2 του άρθρου 84, αν: α. η προβλεπόµενη από την παρ. 4 του άρθρου 82 
δηµοσιότητα έχει γίνει, για κάθε µία από τις εταιρείες που συµµετέχουν στη 
διάσπαση, τουλάχιστον ένα µήνα πριν η διάσπασση παράγει αποτελέσµατα 
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 85. β. Ολοι οι µέτοχοι των εταιρειών που 
συµµετέχουν στη διάσπαση έχουν το δικαίωµα, τουλάχιστον ένα µήνα πριν η 
διάσπαση παράγει αποτελέσµατα σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 85, να 
λαµβάνουν γνώση, στην έδρα της εταιρείας τους, των εγγράφων που 
προβλέπονται από την διάταξη της παρ.1 του άρθρου 73, η οποία εφαρµόζεται και 
στις διασπάσεις κατά τα προβλεπόµενα από την παρ. 3 του άρθρου 84. Οι 
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 84. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 73 εφαρµόζονται και στην περίπτωση αυτή. γ. Μέτοχος ή µέτοχοι της 
διασπώµενης εταιρείας, οι οποίοι διαθέτουν µετοχές µε δικαίωµα ψήφου που 
αντιπροσωπεύουν το 5% τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου, δεν έχουν 
ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αυτής για να 
αποφανθεί σχετικά µε το σχέδιο σύµβασης διάσπασης, και δ. το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της διασπώµενης εταιρείας ενηµέρωσε τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των 
επωφελούµενων εταιρειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 82.  

 Αρθρο 87 ∆ιάσπαση εταιρείας οι µετοχές της οποίας κατέχονται 
100% από τις επωφελούµενες. 
Σε περίπτωση κατά την οποία όλες οι µετοχές της διασπώµενης εταιρείας, 
που παρέχουν το δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των µετόχων της, 
ανήκουν στις επωφελούµενες εταιρείες, δεν είναι απαραίτητη η έγκριση της 
διάσπασης από τη Γενική Συνέλευση της διασπώµενης εταιρείας, κατά 
παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 84, αν: α. η προβλεπόµενη από την 
παρ. 4 του άρθρου 82 δηµοσιότητα έχει γίνει, για κάθε µία από τις εταιρείες 
που συµµετέχουν στη διάσπαση, τουλάχιστον ένα µήνα πριν η διάσπασση 
παράγει αποτελέσµατα σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 85. β. Ολοι οι 
µέτοχοι των εταιρειών που συµµετέχουν στη διάσπαση έχουν το δικαίωµα, 
τουλάχιστον ένα µήνα πριν η διάσπαση παράγει αποτελέσµατα σύµφωνα µε 
την παρ. 1 του άρθρου 85, να λαµβάνουν γνώση, στην έδρα της εταιρείας 
τους, των εγγράφων που προβλέπονται από την διάταξη της παρ.1 του 
άρθρου 73, η οποία εφαρµόζεται και στις διασπάσεις κατά τα προβλεπόµενα 
από την παρ. 3 του άρθρου 84. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 84. 
Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 73 εφαρµόζονται και στην 
περίπτωση αυτή. γ. Μέτοχος ή µέτοχοι της διασπώµενης εταιρείας, οι οποίοι 
διαθέτουν µετοχές µε δικαίωµα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 5% 
τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου, δεν έχουν ζητήσει τη σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας αυτής για να αποφανθεί σχετικά µε το 
σχέδιο σύµβασης διάσπασης, και δ. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
διασπώµενης εταιρείας ενηµέρωσε τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των 
επωφελούµενων εταιρειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 82.  

Αρθρο 88 ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ 
Κεφάλαιο 12β - ∆ιάσπαση µε σύσταση νέων ανώνυµων εταιρειών 
 
1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 4α, τα άρθρα 82 έως και 86 
εφαρµόζονται αναλόγως και στη διάσπαση µε σύσταση νέων εταιρειών. Για την 
εφαρµογή αυτής της διάταξης ως "εταιρεία που συµµετέχει στη διάσπαση" 

 Αρθρο 88 ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ 
Κεφάλαιο 12β - ∆ιάσπαση µε σύσταση νέων ανώνυµων εταιρειών. 
 
1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής του άρθρου 4α, τα άρθρα 82 έως και 86 
εφαρµόζονται αναλόγως και στη διάσπαση µε σύσταση νέων εταιρειών. Για 
την εφαρµογή αυτής της διάταξης ως "εταιρεία που συµµετέχει στη 



νοείται η διασπώµενη εταιρεία και ως "επωφελούµενη εταιρεία" καθεµία από τις 
νέες εταιρείες που συνιστώνται.  
2. Στο σχέδιο διάσπασης αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 82 παρ. 
2, η ειδικότερη µορφή, η επωνυµία και η έδρα κάθε νέας εταιρείας. 
3. Το σχέδιο διάσπασης, µαζί µε το καταστατικό κάθε νέας εταιρείας, εγκρίνονται 
από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της διασπώµενης εταιρείας.  
4. Η διάσπαση της υφιστάµενης εταιρείας (διασπώµενης) και η σύσταση νέων 
εταιρειών (επωφελούµενων) γίνεται µε πράξη που καταρτίζεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους 
της διασπώµενης εταιρείας, έπειτα από ειδική εξουσιοδότηση της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της προηγούµενης παραγράφου 3. Η πράξη αυτή 
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της πιο πάνω παραγράφου 2, καθώς επίσης και τα 
καταστατικά των συνιστώµενων εταιρειών. 

διάσπαση" νοείται η διασπώµενη εταιρεία και ως "επωφελούµενη εταιρεία" 
καθεµία από τις νέες εταιρείες που συνιστώνται.  
2. Στο σχέδιο διάσπασης αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 82 
παρ. 2, η ειδικότερη µορφή, η επωνυµία και η έδρα κάθε νέας εταιρείας. 
3. Το σχέδιο διάσπασης, µαζί µε το καταστατικό κάθε νέας εταιρείας, 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της διασπώµενης 
εταιρείας. 
4. Η διάσπαση της υφιστάµενης εταιρείας (διασπώµενης) και η σύσταση 
νέων εταιρειών (επωφελούµενων) γίνεται µε πράξη που καταρτίζεται µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τους νόµιµους 
εκπροσώπους της διασπώµενης εταιρείας, έπειτα από ειδική εξουσιοδότηση 
της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της προηγούµενης παραγράφου 3. Η 
πράξη αυτή περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της πιο πάνω παραγράφου 2, 
καθώς επίσης και τα καταστατικά των συνιστώµενων εταιρειών.  

Αρθρο 89 ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ 
Κεφάλαιο 12γ - ∆ιάσπαση µε απορρόφηση και σύσταση νέων ανώνυµων 
εταιρειών 
 
1. Σε περίπτωση διάσπασης ανώνυµης εταιρείας µε απορρόφηση και µε σύσταση 
νέων εταιρειών, κατά τα προβλεπόµενα από την παρ. 4 του άρθρου 81, 
εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 82 έως και 87 και του άρθρου 
88, κατά περίπτωση. 
2. Η διάσπαση της υφιστάµενης εταιρείας και η απορρόφησή της από άλλες 
επίσης υφιστάµενες εταιρείες, καθώς επίσης και η σύσταση νέων εταιρειών, 
γίνεται µε πράξη που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και 
υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους της διασπώµενης εταιρείας και 
των επωφελούµενων µε απορρόφηση εταιρειών, έπειτα από ειδική 
εξουσιοδότηση των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων που εγκρίνουν το σχέδιο 
διάσπασης κατά τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 84 παρ. 2 και 88 παρ. 3. Η 
πράξη αυτή περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τα άρθρα 82 
παρ. 2 και 88 παρ. 2, καθώς επίσης και τα καταστατικά των συνιστώµενων 
εταιρειών. 

 Αρθρο 89 ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΑΕ 
Κεφάλαιο 12γ - ∆ιάσπαση µε απορρόφηση και σύσταση νέων 
ανώνυµων εταιρειών  
 
1. Σε περίπτωση διάσπασης ανώνυµης εταιρείας µε απορρόφηση και µε 
σύσταση νέων εταιρειών, κατά τα προβλεπόµενα από την παρ. 4 του άρθρου 
81, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 82 έως και 87 και του 
άρθρου 88, κατά περίπτωση. 
2. Η διάσπαση της υφιστάµενης εταιρείας και η απορρόφησή της από άλλες 
επίσης υφιστάµενες εταιρείες, καθώς επίσης και η σύσταση νέων εταιρειών, 
γίνεται µε πράξη που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και 
υπογράφεται από τους νόµιµους εκπροσώπους της διασπώµενης εταιρείας 
και των επωφελούµενων µε απορρόφηση εταιρειών, έπειτα από ειδική 
εξουσιοδότηση των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων που εγκρίνουν το 
σχέδιο διάσπασης κατά τα προβλεπόµενα από τα άρθρα 84 παρ. 2 και 88 
παρ. 3. Η πράξη αυτή περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από 
τα άρθρα 82 παρ. 2 και 88 παρ. 2, καθώς επίσης και τα καταστατικά των 
συνιστώµενων εταιρειών. 

Αρθρο 90 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
Κεφάλαιο 13ο Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί (Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις) 

 Αρθρο 90 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
Κεφάλαιο 13ο Ενοποιηµένοι Λογαριασµοί (Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις) 



 
1. Κάθε επιχείρηση που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, αν είναι µητρική 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτ. α της παρ. 5 του άρθρου 42ε, 
υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς (ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις) και ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης. 
2. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 97 και 99 η µητρική 
επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι θυγατρικές των 
θυγατρικών της, ανεξάρτητα από την έδρα των θυγατρικών αυτών επιχειρήσεων, 
αποτελούν επιχειρήσεις υποκείµενες σε ενοποίηση. Για την εφαρµογή του 
παρόντος νόµου, ενοποίηση είναι η κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων και ενοποιηµένης έκθεσης διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του νόµου αυτού. Η µητρική επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις της 
αποτελούν επιχειρήσεις υποκείµενες σε ενοποίηση όταν, είτε η µητρική 
επιχείρηση, είτε µία ή περισσότερες θυγατρικές της επιχειρήσεις έχουν την 
εταιρική µορφή της ανώνυµης Εταιρείας ή της Εταιρείας Περιωρισµένης Ευθύνης 
ή της ετερόρρυθµης κατά µετοχές Εταιρείας.Το προηγούµενο εδάφιο 
εφαρµόζεται επίσης και οσάκις, είτε η µητρική εταιρεία, είτε µία ή περισσότερες 
από τις θυγατρικές εταιρείες, έχουν την εταιρική µορφή της οµόρρυθµης 
εταιρείας ή της ετερόρρυθµης εταιρείας της παραγρ. 4 του άρθρου 50α του Ν. 
3190/1955.  
3. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις της προηγούµενης παρ. 2 υποχρεούνται να 
παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες προς τη µητρική τους. 

 
1. Κάθε επιχείρηση που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, αν είναι µητρική 
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτ. α της παρ. 5 του άρθρου 42ε, 
υποχρεούται να καταρτίζει ενοποιηµένους λογαριασµούς (ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις) και ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης.  
2. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 97 και 99 η 
µητρική επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, καθώς και οι 
θυγατρικές των θυγατρικών της, ανεξάρτητα από την έδρα των θυγατρικών 
αυτών επιχειρήσεων, αποτελούν επιχειρήσεις υποκείµενες σε ενοποίηση. Για 
την εφαρµογή του παρόντος νόµου, ενοποίηση είναι η κατάρτιση 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων και ενοποιηµένης έκθεσης 
διαχείρισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού. Η µητρική 
επιχείρηση και όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις της αποτελούν επιχειρήσεις 
υποκείµενες σε ενοποίηση όταν, είτε η µητρική επιχείρηση, είτε µία ή 
περισσότερες θυγατρικές της επιχειρήσεις έχουν την εταιρική µορφή της 
ανώνυµης Εταιρείας ή της Εταιρείας Περιωρισµένης Ευθύνης ή της 
ετερόρρυθµης κατά µετοχές Εταιρείας. Το προηγούµενο εδάφιο εφαρµόζεται 
επίσης και οσάκις, είτε η µητρική εταιρεία, είτε µία ή περισσότερες από τις 
θυγατρικές εταιρείες, έχουν την εταιρική µορφή της οµόρρυθµης εταιρείας ή 
της ετερόρρυθµης εταιρείας της παραγρ. 4 του άρθρου 50α του Ν. 
3190/1955.  
3. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις της προηγούµενης παρ. 2 υποχρεούνται να 
παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες προς τη µητρική τους. 

Αρθρο 91 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1 οι µητρικές 
επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 42α υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι 
οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α. κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν 
είχαν άµεση ή έµµεση ανάµειξη στη διοίκηση της θυγατρικής επιχείρησης. β. δεν 
άσκησαν το δικαίωµα ψήφου που συνδέεται µε τη συµµετοχή κατά το διορισµό 
µέλους του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της θυγατρικής 
επιχείρησης κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και των πέντε προηγούµενων 
χρήσεων, ή, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος αυτού, η άσκηση ήταν 
αναγκαία για τη λειτουργία του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου 
της θυγατρικής επιχείρησης, µε την προϋπόθεση ότι κανείς εταίρος ή µέτοχος που 
κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου στη µητρική επιχείρηση, και 
κανένα µέλος των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της 

 Αρθρο 91 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1 οι µητρικές 
επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 42α υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι 
οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά: α. κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν 
είχαν άµεση ή έµµεση ανάµειξη στη διοίκηση της θυγατρικής επιχείρησης. β. 
δεν άσκησαν το δικαίωµα ψήφου που συνδέεται µε τη συµµετοχή κατά το 
διορισµό µέλους του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της 
θυγατρικής επιχείρησης κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και των πέντε 
προηγούµενων χρήσεων, ή, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος αυτού, η 
άσκηση ήταν αναγκαία για τη λειτουργία του διοικητικού, διαχειριστικού ή 
εποπτικού οργάνου της θυγατρικής επιχείρησης, µε την προϋπόθεση ότι 
κανείς εταίρος ή µέτοχος που κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων 
ψήφου στη µητρική επιχείρηση, και κανένα µέλος των διοικητικών, 



επιχείρησης αυτής ή του µετόχου ή εταίρου της, που κατέχει την πλειοψηφία των 
δικαιωµάτων ψήφου δεν συµµετέχει στα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά 
όργανα της θυγατρικής επιχείρησης, και ότι τα κατά τον τρόπο αυτό διορισθέντα 
µέλη των οργάνων αυτών άσκησαν τα καθήκοντά τους χωρίς καµµία ανάµειξη ή 
επιρροή της µητρικής επιχείρησης ή µιας από τις θυγατρικές της επιχειρήσεις. γ. 
έχουν χορηγήσει δάνεια µόνο σε επιχειρήσεις στις οποίες έχουν συµµετοχή. Αν 
έχουν χορηγηθεί δάνεια και προς άλλους δικαιούχους, τα δάνεια αυτά θα πρέπει 
να έχουν αναπληρωθεί µέχρι το τέλος της προηγούµενης χρήσης, και δ. η 
απαλλαγή για κάθε επιχείρηση παρέχεται από τον Υπουργό Εµπορίου, έπειτα από 
εξακρίβωση ότι συντρέχουν οι προηγούµενες προυποθέσεις.  
2. Οι απαλλασσόµενες από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ.  1 επιχειρήσεις, 
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, απαλλάσσονται και από την 
υποχρέωση της περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 43α. 

διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της επιχείρησης αυτής ή του µετόχου ή 
εταίρου της, που κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωµάτων ψήφου δεν 
συµµετέχει στα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα της θυγατρικής 
επιχείρησης, και ότι τα κατά τον τρόπο αυτό διορισθέντα µέλη των οργάνων 
αυτών άσκησαν τα καθήκοντά τους χωρίς καµµία ανάµειξη ή επιρροή της 
µητρικής επιχείρησης ή µιας από τις θυγατρικές της επιχειρήσεις. γ. έχουν 
χορηγήσει δάνεια µόνο σε επιχειρήσεις στις οποίες έχουν συµµετοχή. Αν 
έχουν χορηγηθεί δάνεια και προς άλλους δικαιούχους, τα δάνεια αυτά θα 
πρέπει να έχουν αναπληρωθεί µέχρι το τέλος της προηγούµενης χρήσης, και 
δ. η απαλλαγή για κάθε επιχείρηση παρέχεται από τον Υπουργό Εµπορίου, 
έπειτα από εξακρίβωση ότι συντρέχουν οι προηγούµενες προυποθέσεις.  
2. Οι απαλλασσόµενες από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1 
επιχειρήσεις, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, απαλλάσσονται και 
από την υποχρέωση της περιπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 43α. 

Αρθρο 92 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 91, κάθε µητρική 
επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1 όταν, κατά 
την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού της, το σύνολο των υποκείµενων σε 
ενοποίηση επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει, µε βάση τις τελευταίες ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις τους, τα όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: 
α. Σύνολο ισολογισµού 1.250.000.000 δρχ, όπως αυτό προκύπτει από την 
άθροιση των στοιχείων Α µέχρι και Ε του ενεργητικού στο υπόδειγµα ισολογισµού 
που παραπέµπει το άρθρο 42γ, β. καθαρός κύκλος εργασιών 2.500.000.000 δρχ. 
γ. µέσος όρος προσωπικού, που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 250 
άτοµα. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρµόζονται αναλόγως και στην 
περίπτωση αυτής της διάταξης.  
2. Για τον υπολογισµό των παραπάνω ορίων, των σχετικών µε το σύνολο του 
ισολογισµού και τον καθαρό κύκλο εργασιών, επιτρέπεται να µη γίνεται, ούτε ο 
συµφηφισµός που προβλέπεται από το άρθρο 103 παρ. 1, ούτε η απάλειψη που 
προβλέπεται από το άρθρο 104 παρ. 3 περιπτ. α και β. Σε περίπτωση που γίνεται 
χρήση της διάταξης αυτής, τα όρια των δύο προηγούµενων κριτηρίων 
προσαυξάνονται κατά 20%.  
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται όταν µία από τις υποκείµενες σε ενοποίηση 
επιχειρήσεις είναι εταιρεία της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγµένοι προς 
διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά οποιουδήποτε κράτους - µέλους κατά την 
έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 

 Αρθρο 92 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 91, κάθε µητρική 
επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1 όταν, 
κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού της, το σύνολο των 
υποκείµενων σε ενοποίηση επιχειρήσεων δεν υπερβαίνει, µε βάση τις 
τελευταίες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις τους, τα όρια των δύο από τα 
παρακάτω τρία κριτήρια: α. Σύνολο ισολογισµού 1.250.000.000 δρχ, όπως 
αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α µέχρι και Ε του 
ενεργητικού στο υπόδειγµα ισολογισµού που παραπέµπει το άρθρο 42γ, β. 
καθαρός κύκλος εργασιών 2.500.000.000 δρχ. γ. µέσος όρος προσωπικού, 
που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 250 άτοµα. Οι παράγραφοι 
7 και 8 του άρθρου 42α εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτής 
της διάταξης. 
2. Για τον υπολογισµό των παραπάνω ορίων, των σχετικών µε το σύνολο του 
ισολογισµού και τον καθαρό κύκλο εργασιών, επιτρέπεται να µη γίνεται, ούτε 
ο συµφηφισµός που προβλέπεται από το άρθρο 103 παρ. 1, ούτε η απάλειψη 
που προβλέπεται από το άρθρο 104 παρ. 3 περιπτ. α και β. Σε περίπτωση που 
γίνεται χρήση της διάταξης αυτής, τα όρια των δύο προηγούµενων κριτηρίων 
προσαυξάνονται κατά 20%.  
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται όταν µία από τις υποκείµενες σε 
ενοποίηση επιχειρήσεις είναι εταιρεία της οποίας οι τίτλοι είναι εισηγµένοι 
προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά οποιουδήποτε κράτους - µέλους 



10ης Μαίου 1993 (ΕΕ L141/11.6.1993), σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον 
τοµέα των κινητών αξιών. 

κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου της 10ης Μαίου 1993 (ΕΕ L141/11.6.1993), σχετικά µε τις 
επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών. 

Αρθρο 93 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 91 και 92, κάθε 
µητρική επιχείρηση, που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ταυτόχρονα είναι η 
ίδια θυγατρική επιχείρηση, απαλλάσσεται από την υποχρέωσης του άρθρου 90 
παρ. 1, εφόσον η µητρική της επιχείρηση διέπεται από το δίκαιο Κράτους µέλους 
της ΕΟΚ, στις εξής δύο περιπτώσεις: α. η µητρική επιχείρηση είναι κάτοχος όλων 
των µετοχών ή µεριδίων της απαλλασσόµενης επιχείρησης. Οι µετοχές ή τα 
µερίδια της επιχείρησης αυτής, που κατέχονται από µέλη των διοικητικών, 
διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων, βάσει υποχρεώσεως από το νόµο ή το 
καταστατικό, δεν λαµβάνονται υπόψη, β. η µητρική επιχείρηση κατέχει, 
τουλάχιστον, το 90% των µετοχών ή µεριδίων της απαλλασσόµενης επιχείρησης 
και οι λοιποί µέτοχοι ή εταίροι της τελευταίας επιχείρησης ενέκριναν την 
απαλλαγή.  
2. Η απαλλαγή της προηγούµενης παραγράφου παρέχεται µόνο αν συντρέχουν 
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Η απαλλασσόµενη επιχείρηση και, µε 
την επιφύλαξη εφαρµογής των άρθρων 97 και 99, όλες οι θυγατρικές της 
επιχειρήσεις ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ενός µεγαλύτερου 
συνόλου επιχειρήσεων, του οποίου η µητρική επιχείρηση διέπεται από το δίκαιο 
κράτους - µέλους της ΕΟΚ, β. οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της 
προηγούµενης περίπτωσης α, καθώς και µη ενοποιηµένη ετήσια έκθεση 
διαχείρισης του µεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων, καταρτίζονται, από τη 
µητρική επιχείρηση του συνόλου αυτού, και ελέγχονται κατά το δίκαιο του 
κράτους µέλους της ΕΟΚ από το οποίο αυτή διέπεται, γ. οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της πιο πάνω περίπτωσης α και η ενοποιηµένη ετήσια 
έκθεση διαχείρισης της προηγούµενης περίπτωσης β, καθώς και το πιστοποιητικό 
ελέγχου του υπεύθυνου για τον έλεγχο αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, σε 
επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, υποβάλλονται από την 
απαλλασσόµενη επιχείρηση σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 109, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως, δ. το προσάρτηµα των ετήσιων 
οικονοµικών καταστάσεων της απαλλασσόµενης επιχείρησης πρέπει να περιέχει: 
αα. τα στοιχεία της περίπτ. ιε της παρ. 1 του άρθρου 43α, ββ. µνεία της 
απαλλαγής από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων και ενοποιηµένης έκθεσης διαχείρισης, και γγ. τις παρακάτω 
πληροφορίες, που αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων για τις οποίες η 

 Αρθρο 93 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 91 και 92, κάθε 
µητρική επιχείρηση, που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ταυτόχρονα 
είναι η ίδια θυγατρική επιχείρηση, απαλλάσσεται από την υποχρέωσης του 
άρθρου 90 παρ. 1, εφόσον η µητρική της επιχείρηση διέπεται από το δίκαιο 
Κράτους µέλους της ΕΟΚ, στις εξής δύο περιπτώσεις: α. η µητρική 
επιχείρηση είναι κάτοχος όλων των µετοχών ή µεριδίων της απαλλασσόµενης 
επιχείρησης. Οι µετοχές ή τα µερίδια της επιχείρησης αυτής, που κατέχονται 
από µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων, βάσει 
υποχρεώσεως από το νόµο ή το καταστατικό, δεν λαµβάνονται υπόψη, β. η 
µητρική επιχείρηση κατέχει, τουλάχιστον, το 90% των µετοχών ή µεριδίων 
της απαλλασσόµενης επιχείρησης και οι λοιποί µέτοχοι ή εταίροι της 
τελευταίας επιχείρησης ενέκριναν την απαλλαγή.  
2. Η απαλλαγή της προηγούµενης παραγράφου παρέχεται µόνο αν 
συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Η απαλλασσόµενη 
επιχείρηση και, µε την επιφύλαξη εφαρµογής των άρθρων 97 και 99, όλες οι 
θυγατρικές της επιχειρήσεις ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ενός 
µεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων, του οποίου η µητρική επιχείρηση 
διέπεται από το δίκαιο κράτους - µέλους της ΕΟΚ, β. οι ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης περίπτωσης α, καθώς και µη 
ενοποιηµένη ετήσια έκθεση διαχείρισης του µεγαλύτερου συνόλου 
επιχειρήσεων, καταρτίζονται, από τη µητρική επιχείρηση του συνόλου αυτού, 
και ελέγχονται κατά το δίκαιο του κράτους µέλους της ΕΟΚ από το οποίο 
αυτή διέπεται, γ. οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της πιο πάνω 
περίπτωσης α και η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση διαχείρισης της 
προηγούµενης περίπτωσης β, καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του 
υπεύθυνου για τον έλεγχο αυτών των οικονοµικών καταστάσεων, σε επίσηµη 
µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, υποβάλλονται από την 
απαλλασσόµενη επιχείρηση σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 109, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως, δ. το προσάρτηµα των 
ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της απαλλασσόµενης επιχείρησης πρέπει 
να περιέχει: αα. τα στοιχεία της περίπτ. ιε της παρ. 1 του άρθρου 43α, ββ. 
µνεία της απαλλαγής από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων και ενοποιηµένης έκθεσης διαχείρισης, και γγ. τις 



µητρική επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων: - αξία των πάγιων στοιχείων, - καθαρό κύκλο 
εργασιών, - αποτέλεσµα χρήσης και ίδια κεφάλαια, και - µέσο αριθµό του 
προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη χρήση. Οταν δεν προβλέπεται η 
κατάρτιση προσαρτήµατος από την απαλλασσόµενη επιχείρηση, η επιχείρηση 
αυτή καταρτίζει ειδικό έγγραφο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι παραπάνω 
πληροφορίες τουλάχιστον. Το έγγραφο αυτό υποβάλλεται από την 
απαλλασσόµενη επιχείρηση σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 109, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.  
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι 
εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά οποιουδήποτε κράτους - 
µέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου της 10ης Μαίου 1993. 

παρακάτω πληροφορίες, που αφορούν στο σύνολο των επιχειρήσεων για τις 
οποίες η µητρική επιχείρηση απαλλάσσεται από την υποχρέωση κατάρτισης 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων: - αξία των πάγιων στοιχείων, - 
καθαρό κύκλο εργασιών, - αποτέλεσµα χρήσης και ίδια κεφάλαια, και - µέσο 
αριθµό του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη χρήση. Οταν δεν 
προβλέπεται η κατάρτιση προσαρτήµατος από την απαλλασσόµενη 
επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή καταρτίζει ειδικό έγγραφο, στο οποίο 
περιλαµβάνονται οι παραπάνω πληροφορίες τουλάχιστον. Το έγγραφο αυτό 
υποβάλλεται από την απαλλασσόµενη επιχείρηση σε δηµοσιότητα σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 109, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως.  
3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε εταιρείες των οποίων οι τίτλοι είναι 
εισηγµένοι προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά οποιουδήποτε 
κράτους - µέλους κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 13 της Οδηγίας 
93/22/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Μαίου 1993. 

Αρθρο 94 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 91 και 92, σε 
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 93, κάθε µητρική 
επιχείρηση, που δεν διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ταυτόχρονα είναι 
θυγατρική µητρικής επιχείρησης που διέπεται από το δίκαιο κράτους µέλους της 
ΕΟΚ, απαλλάσσεται από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1. Η απαλλαγή 
παρέχεται αν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 93 παρ. 2 και αν 
µέτοχοι ή εταίροι της απαλλασσόµενης επιχείρησης, οι οποίοι κατέχουν µετοχές ή 
µερίδια που αντιπροσωπεύουν το 10% τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου 
της επιχείρησης αυτής, δεν έχουν ζητήσει, το αργότερο έξι µήνες από το τέλος της 
χρήσης, την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 93 εφαρµόζεται αναλόγως και στην 
περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου 1. 

 Αρθρο 94 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 91 και 92, σε 
περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 93, κάθε 
µητρική επιχείρηση, που δεν διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και 
ταυτόχρονα είναι θυγατρική µητρικής επιχείρησης που διέπεται από το 
δίκαιο κράτους µέλους της ΕΟΚ, απαλλάσσεται από την υποχρέωση του 
άρθρου 90 παρ. 1. Η απαλλαγή παρέχεται αν συντρέχουν όλες οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 93 παρ. 2 και αν µέτοχοι ή εταίροι της 
απαλλασσόµενης επιχείρησης, οι οποίοι κατέχουν µετοχές ή µερίδια που 
αντιπροσωπεύουν το 10% τουλάχιστον του καλυφθέντος κεφαλαίου της 
επιχείρησης αυτής, δεν έχουν ζητήσει, το αργότερο έξι µήνες από το τέλος 
της χρήσης, την κατάρτιση ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
2. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 93 εφαρµόζεται αναλόγως και στην 
περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου 1. 

Αρθρο 95 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των άρθρων 91 και 92, κάθε µητρική επιχείρηση 
που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ταυτόχρονα είναι η ίδια θυγατρική 
µητρικής επιχείρησης που δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους µέλους της ΕΟΚ, 
απαλλάσσεται από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1, αν συντρέχουν 
σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Η απαλλασσόµενη επιχείρηση και, µε 
την επιφύλαξη των άρθρων 97 και 99, όλες οι θυγατρικές της επιχειρήσεις, 

 Αρθρο 95 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των άρθρων 91 και 92, κάθε µητρική 
επιχείρηση που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και ταυτόχρονα είναι η ίδια 
θυγατρική µητρικής επιχείρησης που δεν διέπεται από το δίκαιο κράτους 
µέλους της ΕΟΚ, απαλλάσσεται από την υποχρέωση του άρθρου 90 παρ. 1, 
αν συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Η απαλλασσόµενη 
επιχείρηση και, µε την επιφύλαξη των άρθρων 97 και 99, όλες οι θυγατρικές 



ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ενός µεγαλύτερου συνόλου 
επιχειρήσεων. β. οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της προηγούµενης 
περίπτωσης α, και ενδεχοµένως, η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση διαχείρισης του 
µεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων καταρτίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα 
νόµο ή κατά τρόπο ισοδύναµο µε εκείνο µε τον οποίο καταρτίζονται, σύµφωνα µε 
τον παρόντα νόµο, ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ενοποιηµένες 
εκθέσεις διαχείρισης, γ. οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της πιο πάνω 
περίπτωσης α έχουν ελεγχθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που είναι 
αναγνωρισµένα για τον ελεγχο αυτό από το δίκαιο που διέπει την επιχείρηση που 
κατάρτισε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. 
2. Το άρθρο 93 παρ. 1, παρ. 2 περίπτ. γ και δ και παρ. 3, καθώς και το άρθρο 94, 
ισχύουν και κατά την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου. 

της επιχειρήσεις, ενοποιούνται στις οικονοµικές καταστάσεις ενός 
µεγαλύτερου συνόλου επιχειρήσεων. β. οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις της προηγούµενης περίπτωσης α, και ενδεχοµένως, η 
ενοποιηµένη ετήσια έκθεση διαχείρισης του µεγαλύτερου συνόλου 
επιχειρήσεων καταρτίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο ή κατά τρόπο 
ισοδύναµο µε εκείνο µε τον οποίο καταρτίζονται, σύµφωνα µε τον παρόντα 
νόµο, ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ενοποιηµένες εκθέσεις 
διαχείρισης, γ. οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της πιο πάνω 
περίπτωσης α έχουν ελεγχθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που είναι 
αναγνωρισµένα για τον ελεγχο αυτό από το δίκαιο που διέπει την επιχείρηση 
που κατάρτισε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις.  
2. Το άρθρο 93 παρ. 1, παρ. 2 περίπτ. γ και δ και παρ. 3, καθώς και το άρθρο 
94, ισχύουν και κατά την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου. 

Αρθρο 96 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 90 έως και 94, κάθε 
επιχείρηση, που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, υπόκειται σε ενοποίηση 
εφόσον: α. η επιχείρηση αυτή, καθώς και µία ή περισσότερες επιχειρήσεις µε τις 
οποίες δεν συνδέεται µε τις σχέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 42ε παρ. 5 
περίπτ. α, έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν συµβάσεως που έχει 
συναφθεί µε την πρώτη επιχείρηση ή σύµφωνα µε όρους του καταστατικού τους, 
ή β. τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα της επιχείρησης αυτής, 
καθώς και µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων µε τις οποίες δεν συνδέεται µε τις 
σχέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 42ε παρ. 5 περίπτ. α, αποτελούνται κατά 
πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα κατά τη διάρκεια της 
χρήσης και µέχρι την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
2. Η προηγούµενη παράγραφος 1 έχει εφαρµογή µόνο στην περίπτωση που µία ή 
περισσότερες επιχειρήσεις από τις αναφερόµενες στην παράγραφο αυτή έχουν 
µία από τις εταιρικές µορφές που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 90.  
3. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων της παρακάτω παρ. 4, οι 
διατάξεις των άρθρων 43α παρ. 1 περίπτ. β εδάφιο δεύτερο, 90 παρ. 2 εδάφιο 
πρώτο και παρ. 3, 91, 92, 97 έως και 104, 105 παρ. 1, 3, 4 και 5, καθώς και των 
άρθρων 106 έως και 109, εφαρµόζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις και στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης που προβλέπονται από 
την πιο πάνω παρ. 1. Οπου στις προηγούµενες διατάξεις αναφέρεται η µητρική 
επιχείρηση, θεωρείται ότι η αναφορά γίνεται στη µεγαλύτερη επιχείρηση. 
Κριτήριο για τον καθορισµό της µεγαλύτερης επιχείρησης αποτελεί το σύνολο 

 Αρθρο 96 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 90 έως και 94, 
κάθε επιχείρηση, που διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο, υπόκειται σε 
ενοποίηση εφόσον: α. η επιχείρηση αυτή, καθώς και µία ή περισσότερες 
επιχειρήσεις µε τις οποίες δεν συνδέεται µε τις σχέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 42ε παρ. 5 περίπτ. α, έχουν τεθεί υπό ενιαία διεύθυνση κατόπιν 
συµβάσεως που έχει συναφθεί µε την πρώτη επιχείρηση ή σύµφωνα µε όρους 
του καταστατικού τους, ή β. τα διοικητικά, διαχειριστικά ή εποπτικά όργανα 
της επιχείρησης αυτής, καθώς και µιας ή περισσότερων επιχειρήσεων µε τις 
οποίες δεν συνδέεται µε τις σχέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 42ε παρ. 5 
περίπτ. α, αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα που ασκούν 
καθήκοντα κατά τη διάρκεια της χρήσης και µέχρι την κατάρτιση των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
2. Η προηγούµενη παράγραφος 1 έχει εφαρµογή µόνο στην περίπτωση που 
µία ή περισσότερες επιχειρήσεις από τις αναφερόµενες στην παράγραφο 
αυτή έχουν µία από τις εταιρικές µορφές που προβλέπονται από την παρ. 2 
του άρθρου 90.  
3. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων της παρακάτω παρ. 4, οι 
διατάξεις των άρθρων 43α παρ. 1 περίπτ. β εδάφιο δεύτερο, 90 παρ. 2 εδάφιο 
πρώτο και παρ. 3, 91, 92, 97 έως και 104, 105 παρ. 1, 3, 4 και 5, καθώς και των 
άρθρων 106 έως και 109, εφαρµόζονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις και στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης που προβλέπονται 
από την πιο πάνω παρ. 1. Οπου στις προηγούµενες διατάξεις αναφέρεται η 



ισολογισµού κάθε επιχείρησης από τις συγκρινόµενες, το οποίο υπολογίζεται 
όπως ορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 42α. Ολες οι µικρότερες επιχειρήσεις της 
παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες 
στην επιχείρηση που, ως µεγαλύτερη, καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις.  
4. Με την επιφύλαξη εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 103 παρ. 5, τα 
κονδύλια "κεφάλαιο", "διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο", "διαφορές 
αναπροσαρµογής", "αποθεµατικά","αποτελέσµατα εις νέον" και "αποτελέσµατα 
χρήσεως", που πρέπει να περιληφθούν στις ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, αποτελούνται από τα σύνολα των επιµέρους κονδυλίων της κάθε 
µιας από τις επιχειρήσεις της παρ. 1. 

µητρική επιχείρηση, θεωρείται ότι η αναφορά γίνεται στη µεγαλύτερη 
επιχείρηση. Κριτήριο για τον καθορισµό της µεγαλύτερης επιχείρησης 
αποτελεί το σύνολο ισολογισµού κάθε επιχείρησης από τις συγκρινόµενες, το 
οποίο υπολογίζεται όπως ορίζεται στην παρ.6 του άρθρου 42α. Ολες οι 
µικρότερες επιχειρήσεις της παρούσας παραγράφου υποχρεούνται να 
παρέχουν τις αναγκαίες πληροφορίες στην επιχείρηση που, ως µεγαλύτερη, 
καταρτίζει τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
4. Με την επιφύλαξη εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 103 παρ. 5, τα 
κονδύλια "κεφάλαιο", "διαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο", 
"διαφορές αναπροσαρµογής", "αποθεµατικά", "αποτελέσµατα εις νέον" και 
"αποτελέσµατα χρήσεως", που πρέπει να περιληφθούν στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις, αποτελούνται από τα σύνολα των επιµέρους 
κονδυλίων της κάθε µιας από τις επιχειρήσεις της παρ. 1. 

Αρθρο 97 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ  
1. Μια επιχείρηση µπορεί να µη συµπεριληφθεί στην ενοποίηση όταν παρουσιάζει 
επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση µε το σκοπό του άρθρου 100 παρ. 3.  
2. Οταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, που εµπίπτουν στο κριτήριο της 
προηγούµενης παραγράφου, παρουσιάζουν συνολικά ουσιώδες ενδιαφέρον σε 
σχέση µε το σκοπό του άρθρου 100 παρ. 3, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.  
3. Μία επιχείρηση µπορεί να µην περιληφθεί στην ενοποίηση όταν συντρέχει µία 
ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: α. αυστηροί και διαρκείς 
περιορισµοί θίγουν ουσιαστικά: αα. την άσκηση από τη µητρική επιχείρηση των 
δικαιωµάτων της στην περιουσία ή στη διαχείρηση της προς ενοποίηση 
επιχείρησης, ή ββ. την άσκηση της ενιαίας διεύθυνσης, όταν πρόκειται για 
επιχείρηση της παρ. 1 του άρθρου 96, β. οι απαραίτητες πληροφορίες, για την 
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, δεν 
είναι δυνατό να συγκεντρωθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή αδικαιολόγητες 
καθυστερήσεις, γ. οι µετοχές ή τα µερίδια της προς ενοποίηση επιχείρησης 
κατέχονται µε αποκλειστικό σκοπό τη µεταγενέστερη µεταβίβασή τους. 

 Αρθρο 97 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
1. Μια επιχείρηση µπορεί να µη συµπεριληφθεί στην ενοποίηση όταν 
παρουσιάζει επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση µε το σκοπό του άρθρου 100 
παρ. 3.  
2. Οταν δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις, που εµπίπτουν στο κριτήριο της 
προηγούµενης παραγράφου, παρουσιάζουν συνολικά ουσιώδες ενδιαφέρον 
σε σχέση µε το σκοπό του άρθρου 100 παρ. 3, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει 
να περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.  
3. Μία επιχείρηση µπορεί να µην περιληφθεί στην ενοποίηση όταν συντρέχει 
µία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιπτώσεις: α. αυστηροί και διαρκείς 
περιορισµοί θίγουν ουσιαστικά: αα. την άσκηση από τη µητρική επιχείρηση 
των δικαιωµάτων της στην περιουσία ή στη διαχείρηση της προς ενοποίηση 
επιχείρησης, ή ββ. την άσκηση της ενιαίας διεύθυνσης, όταν πρόκειται για 
επιχείρηση της παρ. 1 του άρθρου 96, β. οι απαραίτητες πληροφορίες, για την 
κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, 
δεν είναι δυνατό να συγκεντρωθούν χωρίς δυσανάλογα έξοδα ή 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, γ. οι µετοχές ή τα µερίδια της προς 
ενοποίηση επιχείρησης κατέχονται µε αποκλειστικό σκοπό τη µεταγενέστερη 
µεταβίβασή τους. 

Αρθρο 98 
[προστεθέν µε το άρθρο 18 του Π.∆. 498/1987 (Α΄ 236), καταργήθηκε µε την 
παρ. 1β του άρθρου 5 του ν. 3487/2006 (Α΄ 190/11.9.2006)] 

 Αρθρο 98 
[προστεθέν µε το άρθρο 18 του Π.∆. 498/1987 (Α΄ 236), καταργήθηκε µε την 
παρ. 1β του άρθρου 5 του ν. 3487/2006 (Α΄ 190/11.9.2006)] 

Αρθρο 99 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ 

 Αρθρο 99 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ 



1. Οταν µητρική επιχείρηση που δεν ασκεί οποιαδήποτε βιοµηχανική ή εµπορική 
δραστηριότητα κατέχει µετοχές ή µερίδια σε θυγατρική επιχείρηση βάσει κοινής 
συµφωνίας µε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις που δεν συµπεριλαµβάνονται 
στην ενοποίηση, τότε η µητρική αυτή επιχείρηση, για την εφαρµογή του άρθρου 
100 παρ. 3, µπορεί να µην περιληφθεί στην ενοποίηση.  
2. Στην περίπτωση εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου 1, οι ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής επιχείρησης που δεν περιλαµβάνονται 
στην ενοποίηση επισυνάπτονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που 
καταρτίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Στην περίπτωση αυτή, στο 
ενοποιηµένο προσάρτηµα της θυγατρικής γίνεται µνεία για την εφαρµογή της 
προηγούµενης παραγράφου 1.  
3. Οταν γίνεται εφαρµογή της διάταξης της πιο πάνω παραγράφου 1, στο 
προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής επιχείρησης 
που δεν περιλαµβάνεται στην ενοποίηση παρέχονται οι εξής πληροφορίες: α. το 
ποσό οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει, για τις συµµετοχές της 
παραγράφου 1 µεταξύ της κατά τα βιβλία λογιστικής αξίας τους και του ποσού 
των ιδίων κεφαλαίων των θυγατρικών επιχειρήσεων που αναλογεί σ' αυτές τις 
συµµετοχές. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται άπαξ για κάθε συµµετοχή κατά την 
ηµεροµηνία που η συµµετοχή αυτή περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στον ετήσιο 
ισολογισµό της απαλλασσόµενης επιχείρησης, β. το ποσό που αντιστοιχεί στα 
αδιανέµητα κέρδη ή στις ζηµίες που πραγµατοποιήθηκαν µετά την ηµεροµηνία 
της προηγούµενης περίπτωσης α από τις θυγατρικές επιχειρήσεις, ανάλογα µε το 
ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιό τους, γ. το ποσό των τυχόν µερισµάτων που 
εισπράχθηκαν ή είναι απαιτητά κατά τη χρήση, και δ. µνεία των σχετικών λόγων 
που δικαιολογούν την απαλλαγή. Οταν δεν προβλέπεται η κατάρτιση 
προσαρτήµατος από την απαλλασσόµενη επιχείρηση, η επιχείρηση αυτή 
καταρτίζει ειδικό έγγραφο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι παραπάνω 
πληροφορίες τουλάχιστον. Το έγγραφο αυτό, µαζί µε τον ετήσιο ισολογισµό και το 
λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης της απαλλασσόµενης επιχείρησης, 
υποβάλλονται από την επιχείρηση αυτή σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 109, οι οποίες εφαρµόζονται αναλόγως. 

1. Οταν µητρική επιχείρηση που δεν ασκεί οποιαδήποτε βιοµηχανική ή 
εµπορική δραστηριότητα κατέχει µετοχές ή µερίδια σε θυγατρική επιχείρηση 
βάσει κοινής συµφωνίας µε µία ή περισσότερες επιχειρήσεις που δεν 
συµπεριλαµβάνονται στην ενοποίηση, τότε η µητρική αυτή επιχείρηση, για 
την εφαρµογή του άρθρου 100 παρ. 3, µπορεί να µην περιληφθεί στην 
ενοποίηση.  
2. Στην περίπτωση εφαρµογής της προηγούµενης παραγράφου 1, οι ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής επιχείρησης που δεν περιλαµβάνονται 
στην ενοποίηση επισυνάπτονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
που καταρτίζονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Στην περίπτωση αυτή, 
στο ενοποιηµένο προσάρτηµα της θυγατρικής γίνεται µνεία για την 
εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου 1.  
3. Οταν γίνεται εφαρµογή της διάταξης της πιο πάνω παραγράφου 1, στο 
προσάρτηµα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής 
επιχείρησης που δεν περιλαµβάνεται στην ενοποίηση παρέχονται οι εξής 
πληροφορίες: α. το ποσό οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει, για τις 
συµµετοχές της παραγράφου 1 µεταξύ της κατά τα βιβλία λογιστικής αξίας 
τους και του ποσού των ιδίων κεφαλαίων των θυγατρικών επιχειρήσεων που 
αναλογεί σ' αυτές τις συµµετοχές. Η διαφορά αυτή υπολογίζεται άπαξ για 
κάθε συµµετοχή κατά την ηµεροµηνία που η συµµετοχή αυτή 
περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στον ετήσιο ισολογισµό της 
απαλλασσόµενης επιχείρησης, β. το ποσό που αντιστοιχεί στα αδιανέµητα 
κέρδη ή στις ζηµίες που πραγµατοποιήθηκαν µετά την ηµεροµηνία της 
προηγούµενης περίπτωσης α από τις θυγατρικές επιχειρήσεις, ανάλογα µε το 
ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιό τους, γ. το ποσό των τυχόν µερισµάτων 
που εισπράχθηκαν ή είναι απαιτητά κατά τη χρήση, και δ. µνεία των 
σχετικών λόγων που δικαιολογούν την απαλλαγή. Οταν δεν προβλέπεται η 
κατάρτιση προσαρτήµατος από την απαλλασσόµενη επιχείρηση, η 
επιχείρηση αυτή καταρτίζει ειδικό έγγραφο, στο οποίο περιλαµβάνονται οι 
παραπάνω πληροφορίες τουλάχιστον. Το έγγραφο αυτό, µαζί µε τον ετήσιο 
ισολογισµό και το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης της απαλλασσόµενης 
επιχείρησης, υποβάλλονται από την επιχείρηση αυτή σε δηµοσιότητα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 109, οι οποίες εφαρµόζονται 
αναλόγως. 

Αρθρο 100 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν: α. τον ενοποιηµένο 

 Αρθρο 100 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν: α. τον 



Ισολογισµό, β. τα ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεως, γ. τον ενοποιηµένο 
Πίνακα Κίνησης Ιδίων Κεφαλαίων, δ. την ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµιακών 
Ροών, ε. το ενοποιηµένο Προσάρτηµα. Τα έγγραφα αυτά αποτελούν ενιαίο 
σύνολο. 
2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται µε 
σαφήνεια και να ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόµου.  
3. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εµφανίζουν την 
πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής 
θέσης, καθώς και των αποτελεσµάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 
4. Οταν η εφαρµογή του παρόντος νόµου δεν αρκεί για τη διαµόρφωση της 
πραγµατικής εικόνας κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου, πρέπει να 
παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες. 
5. Αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρµογή οποιασδήποτε από τις διατάξεις 
των άρθρων 101 έως και 107 παρ. 1 και 2 έρχεται σε αντίθεση µε τα οριζόµενα από 
την παραγρ. 3, η διάταξη αυτή παρακάµπτεται προκειµένου να εµφανιστεί η κατά 
την έννοια της παραγράφου 3 πραγµατική εικόνα. Κάθε τέτοια παρέκκλιση 
πρέπει να αναφέρεται στο προσάρτηµα, να αιτιολογείται επαρκώς και να 
παρατίθενται οι επιδράσεις της στην περιουσιακή διάρθρωση, στη 
χρηµατοοικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα χρήσης. 

ενοποιηµένο Ισολογισµό, β. τα ενοποιηµένα Αποτελέσµατα Χρήσεως, γ. τον 
ενοποιηµένο Πίνακα Κίνησης Ιδίων Κεφαλαίων, δ. την ενοποιηµένη 
Κατάσταση Ταµιακών Ροών, ε. το ενοποιηµένο Προσάρτηµα. Τα έγγραφα 
αυτά αποτελούν ενιαίο σύνολο. 
2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να καταρτίζονται µε 
σαφήνεια και να ανταποκρίνονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος 
νόµου. 
3. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εµφανίζουν την 
πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής 
θέσης, καθώς και των αποτελεσµάτων χρήσης του συνόλου των επιχειρήσεων 
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 
4. Οταν η εφαρµογή του παρόντος νόµου δεν αρκεί για τη διαµόρφωση της 
πραγµατικής εικόνας κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου, 
πρέπει να παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες. 
5. Αν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρµογή οποιασδήποτε από τις 
διατάξεις των άρθρων 101 έως και 107 παρ. 1 και 2 έρχεται σε αντίθεση µε τα 
οριζόµενα από την παραγρ. 3, η διάταξη αυτή παρακάµπτεται προκειµένου 
να εµφανιστεί η κατά την έννοια της παραγράφου 3 πραγµατική εικόνα. 
Κάθε τέτοια παρέκκλιση πρέπει να αναφέρεται στο προσάρτηµα, να 
αιτιολογείται επαρκώς και να παρατίθενται οι επιδράσεις της στην 
περιουσιακή διάρθρωση, στη χρηµατοοικονοµική θέση και στα 
αποτελέσµατα χρήσης. 

Αρθρο 101 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, που 
αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, για τη διάρθρωση 
αυτών των καταστάσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42β, 
42γ, 42δ και 42ε. Κατά την εφαρµογή αυτή λαµβάνονται υπόψη οι αναγκαίες 
προσαρµογές που επιβάλλονται από τις ιδιοµορφίες των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  
2. Σε περίπτωση που, λόγω ειδικών περιστάσεων, η ενοποίηση των αποθεµάτων 
απαιτεί δυσανάλογα έξοδα, παρέχεται η δυνατότητα οµαδοποίησης των σχετικών 
λογαριασµών αποθεµάτων στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

 Αρθρο 101 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, που 
αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, για τη διάρθρωση 
αυτών των καταστάσεων εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 
42β, 42γ, 42δ και 42ε. Κατά την εφαρµογή αυτή λαµβάνονται υπόψη οι 
αναγκαίες προσαρµογές που επιβάλλονται από τις ιδιοµορφίες των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σε σχέση µε τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις.  
2. Σε περίπτωση που, λόγω ειδικών περιστάσεων, η ενοποίηση των 
αποθεµάτων απαιτεί δυσανάλογα έξοδα, παρέχεται η δυνατότητα 
οµαδοποίησης των σχετικών λογαριασµών αποθεµάτων στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις. 

Αρθρο 102 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ, ΠΑΘΗΤΙΚΟ, ΕΣΟ∆Α, ΕΞΟ∆Α 

 Αρθρο 102 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ, ΠΑΘΗΤΙΚΟ, ΕΣΟ∆Α, ΕΞΟ∆Α 



1. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ενσωµατώνονται ακέραια στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό (ολική ενοποίηση). 
2. Τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
ενσωµατώνονται ακέραια στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης 
(ολική ενοποίηση). 

1. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ενσωµατώνονται ακέραια στον 
ενοποιηµένο ισολογισµό (ολική ενοποίηση).  
2. Τα έσοδα και τα έξοδα των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση ενσωµατώνονται ακέραια στον ενοποιηµένο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων χρήσης (ολική ενοποίηση). 

Αρθρο 103 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
1. Οι λογιστικές αξίες (αξίες λογιστικών βιβλίων) των µετοχών ή µεριδίων στο 
κεφάλαιο των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, 
συµψηφίζονται µε το ποσό των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων αυτών, το 
οποίο αναλογεί σ' αυτές τις µετοχές ή τα µερίδια.  
2. Ο συµψηφισµός της προηγούµενης παραγράφου 1 γίνεται µε βάση τις 
λογιστικές αξίες, κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία οι αναφερόµενες 
επιχειρήσεις περιλαµβάνονται για πρώτη φορά στην ενοποίηση, σύµφωνα µε τον 
παρόντα νόµο. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται αναλόγως και στην περίπτωση 
απόκτησης νέων µετοχών ή µεριδίων σε επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση. Οι διαφορές που προκύπτουν από τον παραπάνω συµψηφισµό 
καταχωρούνται, κατά το δυνατό, απ' ευθείας στα στοιχεία του ενοποιηµένου 
ισολογισµού, στα οποία η τρέχουσα αξία είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από τη 
λογιστική τους αξία.  
3. Το σύνολο των θετικών (χρεωστικών) και των αρνητικών (πιστωτικών) 
διαφορών, που παραµένουν µετά την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, 
εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό σε ιδιαίτερο κονδύλι µε τίτλο 
"διαφορές ενοποίησης". Για το λογιστικό χειρισµό του κονδυλίου αυτού ισχύουν 
τα εξής: α. Αν είναι χρεωστικό εµφανίζεται στην κατηγορία "λοιπές ασώµατες 
ακινητοποιήσεις" (λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία) του ενοποιηµένου ισολογισµού και 
αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα, σε περισσότερες από µία 
χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα πέντε (5) έτη.  Παρέχεται 
η ευχέρεια της άµεσης και εµφανούς αφαίρεσης του παραπάνω κονδυλίου απ' 
ευθείας από τα αποθεµατικά του ενοποιηµένου ισολογισµού. β. Αν είναι 
πιστωτικό, εµφανίζεται στην κατηγορία " Ιδια κεφάλαια" του ενοποιηµένου 
ισολογισµού και µπορεί να µεταφέρεται στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης, 
µερικώς ή ολικώς, µόνο: (1) αν αντιστοιχεί κατά την ηµέρα που αποκτήθηκαν οι 
µετοχές ή τα µερίδια µιας από τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση, σε πρόβλεψη δυσµενούς εξέλιξης των µελλοντικών αποτελεσµάτων 
της επιχείρησης αυτής σε πρόβλεψη µελλοντικών δαπανών της, στο µέτρο που η 

 Αρθρο 103 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
1. Οι λογιστικές αξίες (αξίες λογιστικών βιβλίων) των µετοχών ή µεριδίων στο 
κεφάλαιο των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, 
συµψηφίζονται µε το ποσό των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων αυτών, το 
οποίο αναλογεί σ' αυτές τις µετοχές ή τα µερίδια.  
2. Ο συµψηφισµός της προηγούµενης παραγράφου 1 γίνεται µε βάση τις 
λογιστικές αξίες, κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία οι αναφερόµενες 
επιχειρήσεις περιλαµβάνονται για πρώτη φορά στην ενοποίηση, σύµφωνα µε 
τον παρόντα νόµο. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται αναλόγως και στην 
περίπτωση απόκτησης νέων µετοχών ή µεριδίων σε επιχειρήσεις που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Οι διαφορές που προκύπτουν από τον 
παραπάνω συµψηφισµό καταχωρούνται, κατά το δυνατό, απ' ευθείας στα 
στοιχεία του ενοποιηµένου ισολογισµού, στα οποία η τρέχουσα αξία είναι 
µεγαλύτερη ή µικρότερη από τη λογιστική τους αξία.  
3. Το σύνολο των θετικών (χρεωστικών) και των αρνητικών (πιστωτικών) 
διαφορών, που παραµένουν µετά την εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2, 
εµφανίζεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό σε ιδιαίτερο κονδύλι µε τίτλο 
"διαφορές ενοποίησης". Για το λογιστικό χειρισµό του κονδυλίου αυτού 
ισχύουν τα εξής: α. Αν είναι χρεωστικό εµφανίζεται στην κατηγορία "λοιπές 
ασώµατες ακινητοποιήσεις" (λοιπά άϋλα πάγια στοιχεία) του ενοποιηµένου 
ισολογισµού και αποσβένεται είτε εφάπαξ, είτε τµηµατικά και ισόποσα, σε 
περισσότερες από µία χρήσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να υπερβαίνουν τα 
πέντε (5) έτη. Παρέχεται η ευχέρεια της άµεσης και εµφανούς αφαίρεσης του 
παραπάνω κονδυλίου απ' ευθείας από τα αποθεµατικά του ενοποιηµένου 
ισολογισµού. β. Αν είναι πιστωτικό, εµφανίζεται στην κατηγορία " Ιδια 
κεφάλαια" του ενοποιηµένου ισολογισµού και µπορεί να µεταφέρεται στα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης, µερικώς ή ολικώς, µόνο: (1) αν 
αντιστοιχεί κατά την ηµέρα που αποκτήθηκαν οι µετοχές ή τα µερίδια µιας 
από τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, σε πρόβλεψη 
δυσµενούς εξέλιξης των µελλοντικών αποτελεσµάτων της επιχείρησης αυτής 



πρόβλεψη αυτή έχει πραγµατοποιηθεί, και (2) στο µέτρο που αντιστοιχεί σε 
πραγµατοποιηµένο κέρδος. 
4. Οι διαφορές της προηγούµενης παραγράφου 3 και ο λογιστικός χειρισµός τους 
πρέπει να σχολιάζονται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα. Ειδικότερα στο 
προσάρτηµα αυτό, για κάθε άµεση ή έµµεση (µέσω θυγατρικών ή τρίτων) 
συµµετοχή, αναφέρονται χωριστά: (1) η αρχική, χρεωστική ή πιστωτική διαφορά 
ενοποίησης και οι αποσβέσεις ή µεταφορές της, όπως τα ποσά αυτά 
διαµορφώθηκαν µέχρι το τέλος της προηγούµενης χρήσης, (2) οι µεταβολές των 
ποσών αυτών κατά την κλειόµενη χρήση και (3) τα σύνολά τους, όπως 
διαµορφώνονται στο τέλος της κλειόµενης χρήσης. Στο ενοποιηµένο προσάρτηµα 
παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις τυχόν αναµορφώσεις στοιχείων του 
ενοποιηµένου ισολογισµού, που προβλέπονται από την παράγραφο 2.  
5. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 δεν εφαρµόζονται για τις µετοχές ή τα µερίδια στο 
κεφάλαιο της µητρικής επιχείρησης που κατέχονται, είτε από την ίδια, είτε από 
άλλη επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. Αυτές οι µετοχές ή τα 
µερίδια εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, ως "ίδιες µετοχές" ή "ίδια 
µερίδια", στην κατηγορία "χρεώγραφα". 
6. Τα ποσά ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στις µετοχές ή τα µερίδια στο 
κεφάλαιο των ενοποιούµενων θυγατρικών επιχειρήσεων, που κατέχονται από 
πρόσωπα ξένα προς τις επιχειρήσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, 
εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, σε ιδιαίτερο κονδύλι µε τον τίτλο 
"δικαιώµατα µειοψηφίας" στην κατηγορία "Ιδια κεφάλαια". 
7. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που αναλογούν στις µετοχές ή τα µερίδια στο κεφάλαιο 
των ενοποιηµένων θυγατρικών επιχειρήσεων, που κατέχονται από πρόσωπα ξένα 
προς τις επιχειρήσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, εµφανίζονται 
στο τέλος του ενοποιηµένου λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, σε ιδιαίτερο 
κονδύλι µε τον τίτλο "Αναλογία µετοχών ή µεριδίων µειοψηφίας". 

σε πρόβλεψη µελλοντικών δαπανών της, στο µέτρο που η πρόβλεψη αυτή 
έχει πραγµατοποιηθεί, και (2) στο µέτρο που αντιστοιχεί σε 
πραγµατοποιηµένο κέρδος.  
4. Οι διαφορές της προηγούµενης παραγράφου 3 και ο λογιστικός χειρισµός 
τους πρέπει να σχολιάζονται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα. Ειδικότερα στο 
προσάρτηµα αυτό, για κάθε άµεση ή έµµεση (µέσω θυγατρικών ή τρίτων) 
συµµετοχή, αναφέρονται χωριστά: (1) η αρχική, χρεωστική ή πιστωτική 
διαφορά ενοποίησης και οι αποσβέσεις ή µεταφορές της, όπως τα ποσά αυτά 
διαµορφώθηκαν µέχρι το τέλος της προηγούµενης χρήσης, (2) οι µεταβολές 
των ποσών αυτών κατά την κλειόµενη χρήση και (3) τα σύνολά τους, όπως 
διαµορφώνονται στο τέλος της κλειόµενης χρήσης. Στο ενοποιηµένο 
προσάρτηµα παρέχονται επίσης πληροφορίες για τις τυχόν αναµορφώσεις 
στοιχείων του ενοποιηµένου ισολογισµού, που προβλέπονται από την 
παράγραφο 2.  
5. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 δεν εφαρµόζονται για τις µετοχές ή τα µερίδια 
στο κεφάλαιο της µητρικής επιχείρησης που κατέχονται, είτε από την ίδια, 
είτε από άλλη επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση. Αυτές οι 
µετοχές ή τα µερίδια εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, ως ίδιες 
µετοχές ή "ίδια µερίδια", στην κατηγορία "χρεώγραφα".  
6. Τα ποσά ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν στις µετοχές ή τα µερίδια στο 
κεφάλαιο των ενοποιούµενων θυγατρικών επιχειρήσεων, που κατέχονται από 
πρόσωπα ξένα προς τις επιχειρήσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση, εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, σε ιδιαίτερο κονδύλι 
µε τον τίτλο "δικαιώµατα µειοψηφίας" στην κατηγορία "Ιδια κεφάλαια".  
7. Τα κέρδη ή οι ζηµίες που αναλογούν στις µετοχές ή τα µερίδια στο 
κεφάλαιο των ενοποιηµένων θυγατρικών επιχειρήσεων, που κατέχονται από 
πρόσωπα ξένα προς τις επιχειρήσεις οι οποίες περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση, εµφανίζονται στο τέλος του ενοποιηµένου λογαριασµού 
αποτελεσµάτων χρήσης, σε ιδιαίτερο κονδύλι µε τον τίτλο "Αναλογία 
µετοχών ή µεριδίων µειοψηφίας". 

Αρθρο 104 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Η κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, γίνεται σύµφωνα 
µε τις αρχές των επόµενων παραγράφων 2 έως και 9.  
2. Οι µέθοδοι ενοποίησης δεν πρέπει να µεταβάλλονται από τη µία χρήση στην 
άλλη. Παρεκκλίσεις από την προηγούµενη αρχή επιτρέπονται µόνο σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις, οπότε κάθε παρέκκλιση αναφέρεται και αιτιολογείται επαρκώς στο 

 Αρθρο 104 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
1. Η κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, γίνεται 
σύµφωνα µε τις αρχές των επόµενων παραγράφων 2 έως και 9.  
2. Οι µέθοδοι ενοποίησης δεν πρέπει να µεταβάλλονται από τη µία χρήση 
στην άλλη. Παρεκκλίσεις από την προηγούµενη αρχή επιτρέπονται µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, οπότε κάθε παρέκκλιση αναφέρεται και 



προσάρτηµα, µαζί µε εκτίµηση της επίδρασής της στην περιουσιακή διάρθρωση, 
στη χρηµατοοικονοµική θέση και στα αποτελέσµατα του συνόλου των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.  
3. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν την περιουσιακή 
διάρθρωση (ενεργητικό και παθητικό), τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα 
αποτελέσµατα των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, σαν να 
πρόκειται για µία µόνο επιχείρηση. Ιδίως: α. Οι υποχρεώσεις και οι απαιτήσεις 
µεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση απαλείφονται 
από τους λογαριασµούς των ενοποιηµένων ισολογισµών. β. Τα έσοδα και τα 
έξοδα που προέρχονται από συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση απαλείφονται από τους λογαριασµούς των 
ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης. γ. Τυχόν κέρδη και ζηµίες από 
συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, τα 
οποία περιέχονται στη λογιστική αξία στοιχείων του ενεργητικού, απαλείφονται 
από τους λογαριασµούς του ενοποιηµένου ισολογισµού και ενοποιηµένων 
αποτελεσµάτων χρήσης. Οι προηγούµενες απαλείψεις µπορεί να γίνονται 
αναλογικά, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής επιχείρησης στο 
κεφάλαιο κάθε µίας θυγατρικής που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση.  
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της περίπτωσης γ της προηγούµενης 
παραγράφου 3 επιτρέπονται µόνο όταν οι σχετικές συναλλαγές έχουν γίνει 
σύµφωνα µε τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς και η απάλειψη των κερδών ή των 
ζηµιών θα συνεπαγόταν δυσανάλογα έξοδα. Κάθε παρέκκλιση αναφέρεται στο 
ενοποιηµένο προσάρτηµα και, εφόσον έχει σηµαντική επίδραση στην 
περιουσιακή διάρθρωση, στη χρηµατοικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα του 
συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, η επίδραση 
αυτή σχολιάζεται στο ίδιο προσάρτηµα.  
5. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και γ της παραγράφου 3 
επιτρέπονται µόνο όταν τα σχετικά ποσά είναι ασήµαντα σε σχέση µε το σκοπό 
της παρ. 3 του άρθρου 100.  
6. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται µε την ίδια 
ηµεροµηνία κλεισίµατος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της µητρικής 
επιχείρησης.  
7. Παρέκκλιση από τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου 6 επιτρέπεται σε 
περίπτωση που η ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού των περισσότερων ή 
των σηµαντικότερων επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση είναι 
διαφορετική από εκείνη της µητρικής. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται και 
αιτιολογείται επαρκώς στο ενοποιηµένο προσάρτηµα. Επί πλέον, πρέπει να 

αιτιολογείται επαρκώς στο προσάρτηµα, µαζί µε εκτίµηση της επίδρασής της 
στην περιουσιακή διάρθρωση, στη χρηµατοοικονοµική θέση και στα 
αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση.  
3. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν την περιουσιακή 
διάρθρωση (ενεργητικό και παθητικό), τη χρηµατοοικονοµική θέση και τα 
αποτελέσµατα των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, σαν 
να πρόκειται για µία µόνο επιχείρηση. Ιδίως: α. Οι υποχρεώσεις και οι 
απαιτήσεις µεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση 
απαλείφονται από τους λογαριασµούς των ενοποιηµένων ισολογισµών. β. Τα 
έσοδα και τα έξοδα που προέρχονται από συναλλαγές µεταξύ των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση απαλείφονται από τους 
λογαριασµούς των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης. γ. Τυχόν κέρδη και 
ζηµίες από συναλλαγές µεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση, τα οποία περιέχονται στη λογιστική αξία στοιχείων του 
ενεργητικού, απαλείφονται από τους λογαριασµούς του ενοποιηµένου 
ισολογισµού και ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης. Οι προηγούµενες 
απαλείψεις µπορεί να γίνονται αναλογικά, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής 
της µητρικής επιχείρησης στο κεφάλαιο κάθε µίας θυγατρικής που 
περιλαµβάνεται στην ενοποίηση.  
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της περίπτωσης γ της προηγούµενης 
παραγράφου 3 επιτρέπονται µόνο όταν οι σχετικές συναλλαγές έχουν γίνει 
σύµφωνα µε τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς και η απάλειψη των κερδών ή 
των ζηµιών θα συνεπαγόταν δυσανάλογα έξοδα. Κάθε παρέκκλιση 
αναφέρεται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα και, εφόσον έχει σηµαντική 
επίδραση στην περιουσιακή διάρθρωση, στη χρηµατοικονοµική θέση και τα 
αποτελέσµατα του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση, η επίδραση αυτή σχολιάζεται στο ίδιο προσάρτηµα. 
5. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και γ της 
παραγράφου 3 επιτρέπονται µόνο όταν τα σχετικά ποσά είναι ασήµαντα σε 
σχέση µε το σκοπό της παρ. 3 του άρθρου 100. 
6. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται µε την ίδια 
ηµεροµηνία κλεισίµατος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 
µητρικής επιχείρησης.  
7. Παρέκκλιση από τη διάταξη της προηγούµενης παραγράφου 6 επιτρέπεται 
σε περίπτωση που η ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού των 
περισσότερων ή των σηµαντικότερων επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται 



λαµβάνονται υπόψη κατά την ενοποίηση ή να αναφέρονται στο ενοποιηµένο 
προσάρτηµα τα σηµαντικά γεγονότα που αφορούν, είτε την περιουσιακή 
διάρθρωση, είτε την χρηµατοοικονοµική θέση, είτε τα αποτελέσµατα χρήσης µιας 
επιχείρησης που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση, τα οποία έχουν επέλθει µεταξύ 
της ηµεροµηνίας κλεισίµατος του ισολογισµού αυτής της επιχείρησης και της 
ηµεροµηνίας µε την οποία καταρτίζονται οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
8. Αν η ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού µιας επιχείρησης που 
περιλαµβάνεται στην ενοποίηση προηγείται τουλάχιστον κατά τρείς µήνες από 
την ηµεροµηνία µε την οποία καταρτίζονται οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, η επιχείρηση αυτή ενοποιείται µε βάση ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις που καταρτίζονται µε την ηµεροµηνία κατάρτισης των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
9. Αν η σύνθεση του συνόλου των επιχειρήσεων, που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση, έχει µεταβληθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν πληροφορίες µε 
τις οποίες θα γίνεται δυνατή η σύγκριση των διαδοχικών ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων. 

στην ενοποίηση είναι διαφορετική από εκείνη της µητρικής. Κάθε τέτοια 
παρέκκλιση αναφέρεται και αιτιολογείται επαρκώς στο ενοποιηµένο 
προσάρτηµα. Επί πλέον, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ενοποίηση 
ή να αναφέρονται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα τα σηµαντικά γεγονότα που 
αφορούν, είτε την περιουσιακή διάρθρωση, είτε την χρηµατοοικονοµική 
θέση, είτε τα αποτελέσµατα χρήσης µιας επιχείρησης που περιλαµβάνεται 
στην ενοποίηση, τα οποία έχουν επέλθει µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος 
του ισολογισµού αυτής της επιχείρησης και της ηµεροµηνίας µε την οποία 
καταρτίζονται οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
8. Αν η ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού µιας επιχείρησης που 
περιλαµβάνεται στην ενοποίηση προηγείται τουλάχιστον κατά τρείς µήνες 
από την ηµεροµηνία µε την οποία καταρτίζονται οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, η επιχείρηση αυτή ενοποιείται µε βάση ενδιάµεσες οικονοµικές 
καταστάσεις που καταρτίζονται µε την ηµεροµηνία κατάρτισης των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.  
9. Αν η σύνθεση του συνόλου των επιχειρήσεων, που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση, έχει µεταβληθεί σηµαντικά κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να περιλαµβάνουν 
πληροφορίες µε τις οποίες θα γίνεται δυνατή η σύγκριση των διαδοχικών 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

Αρθρο 105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΥ, ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
1. Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση αποτιµώνται µε οµοιόµορφες µεθόδους και σύµφωνα µε τους κανόνες 
αποτίµησης της παραγράφου 14 του άρθρου 42ε και των άρθρων 43 και 43γ. 
2. Η επιχείρηση που καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
εφαρµόζει τις ίδιες µεθόδους αποτίµησης µε εκείνες που εφαρµόζει για την 
κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεών της.  
3. Οταν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που πρόκειται να περιληφθούν 
στην ενοποίηση, έχουν αποτιµηθεί από περιλαµβανόµενες στην ενοποίηση 
επιχειρήσεις µε µεθόδους διαφορετικές από εκείνες που εφαρµόζονται για την 
ενοποίηση, τότε τα στοιχεία αυτά πρέπει να αποτιµούνται εκ νέου σύµφωνα µε τις 
µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιούνται για την ενοποίηση, εκτός εάν το 
αποτέλεσµα από τη νέα αυτή αποτίµηση είναι ασήµαντο σε σχέση µε το σκοπό 
της παρ. 3 του άρθρου 100. Παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή επιτρέπονται µόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται και 
αιτιολογείται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα.  

 Αρθρο 105 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΟΥ, ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
1. Τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση αποτιµώνται µε οµοιόµορφες µεθόδους και σύµφωνα µε τους 
κανόνες αποτίµησης της παραγράφου 14 του άρθρου 42ε και των άρθρων 43 
και 43γ. 
2. Η επιχείρηση που καταρτίζει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
εφαρµόζει τις ίδιες µεθόδους αποτίµησης µε εκείνες που εφαρµόζει για την 
κατάρτιση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεών της.  
3. Οταν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που πρόκειται να 
περιληφθούν στην ενοποίηση, έχουν αποτιµηθεί από περιλαµβανόµενες στην 
ενοποίηση επιχειρήσεις µε µεθόδους διαφορετικές από εκείνες που 
εφαρµόζονται για την ενοποίηση, τότε τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
αποτιµούνται εκ νέου σύµφωνα µε τις µεθόδους αποτίµησης που 
χρησιµοποιούνται για την ενοποίηση, εκτός εάν το αποτέλεσµα από τη νέα 
αυτή αποτίµηση είναι ασήµαντο σε σχέση µε το σκοπό της παρ. 3 του άρθρου 
100. Παρεκκλίσεις από την αρχή αυτή επιτρέπονται µόνο σε εξαιρετικές 



4. Στον ενοποιηµένο ισολογισµό και τον ενοποιηµένο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων χρήσης, λαµβάνεται υπόψη η τυχόν διαφορά που παρουσιάζεται 
κατά την ενοποίηση, ανάµεσα στο φόρο που βαρύνει τη χρήση και τις 
προηγούµενες χρήσεις και στο φόρο που έχει ήδη καταβληθεί ή οφείλεται για τις 
χρήσεις αυτές, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα προκύψει πραγµατική 
επιβάρυνση φόρου για µια από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις στο άµεσο µέλλον. 
5. Σε περίπτωση που στοιχεία του ενεργητικού που πρόκειται να περιληφθούν 
στην ενοποίηση αποτέλεσαν αντικείµενο έκτακτων διορθρώσεων της αξίας τους 
(πρόσθετων αποσβέσεων ή έκτακτων προβλέψεων) για φορολογικούς µόνο 
λόγους, τα στοιχεία αυτά πρέπει να περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις απαλλαγµένα από αυτές τις διορθώσεις. Παρέχεται η 
δυνατότητα της εµφάνισης των αναφερόµενων στοιχείων στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστεις χωρίς την απάλειψη των σχετικών διορθώσεων, µε την 
προϋπόθεση ότι τα ποσά των διορθώσεων αυτών θα εµφανίζονται και θα 
αιτιολογούνται επαρκώς στο ενοποιηµένο προσάρτηµα. 

περιπτώσεις. Κάθε τέτοια παρέκκλιση αναφέρεται και αιτιολογείται στο 
ενοποιηµένο προσάρτηµα.  
4. Στον ενοποιηµένο ισολογισµό και τον ενοποιηµένο λογαριασµό 
αποτελεσµάτων χρήσης, λαµβάνεται υπόψη η τυχόν διαφορά που 
παρουσιάζεται κατά την ενοποίηση, ανάµεσα στο φόρο που βαρύνει τη 
χρήση και τις προηγούµενες χρήσεις και στο φόρο που έχει ήδη καταβληθεί ή 
οφείλεται για τις χρήσεις αυτές, στο βαθµό που είναι πιθανό ότι θα προκύψει 
πραγµατική επιβάρυνση φόρου για µια από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις 
στο άµεσο µέλλον.  
5. Σε περίπτωση που στοιχεία του ενεργητικού που πρόκειται να 
περιληφθούν στην ενοποίηση αποτέλεσαν αντικείµενο έκτακτων 
διορθρώσεων της αξίας τους (πρόσθετων αποσβέσεων ή έκτακτων 
προβλέψεων) για φορολογικούς µόνο λόγους, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις απαλλαγµένα 
από αυτές τις διορθώσεις. Παρέχεται η δυνατότητα της εµφάνισης των 
αναφερόµενων στοιχείων στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστεις χωρίς την 
απάλειψη των σχετικών διορθώσεων, µε την προϋπόθεση ότι τα ποσά των 
διορθώσεων αυτών θα εµφανίζονται και θα αιτιολογούνται επαρκώς στο 
ενοποιηµένο προσάρτηµα. 

Αρθρο 106 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΠΙΡΡΟΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
1. Στην περίπτωση που µία επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση ασκεί 
ουσιώδη επιρροή στη διαχείρηση και στην οικονοµική πολιτική µίας επιχείρησης 
που δεν περιλαµβάνεται στην ενοποίηση (συγγενής επιχείρηση), και στην οποία η 
πρώτη έχει συµµετοχή µε την έννοια του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 
42ε, αυτή η συµµετοχή περιλαµβάνεται σε ιδιαίτερο κονδύλι µε τίτλο "Συµµετοχές 
σε συγγενείς επιχειρήσεις", το οποίο περιλαµβάνεται στην κατηγορία 
"Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις" του 
ενοποιηµένου ισολογισµού. Με την επιφύλαξη εφαρµογής της διάταξης του 
άρθρου 42ε παρ. 5 περίπτ. α, υποπ. δδ, τεκµαίρεται ότι µία επιχείρηση ασκεί 
ουσιώδη επιρροή σε µία άλλη επιχείρηση, όταν η παραπάνω συµµετοχή είναι ίση 
ή µεγαλύτερη από το 20% του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων 
ή των εταίρων της άλλης επιχείρησης. Οι διατάξεις της περίπτ. α της παρ. 5 του 
άρθρου 42ε εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.  
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε 
συµµετοχή σε συγγενή επιχείρηση, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο 1, 

 Αρθρο 106 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΕΠΙΡΡΟΗ, ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
1. Στην περίπτωση που µία επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση 
ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείρηση και στην οικονοµική πολιτική µίας 
επιχείρησης που δεν περιλαµβάνεται στην ενοποίηση (συγγενής επιχείρηση), 
και στην οποία η πρώτη έχει συµµετοχή µε την έννοια του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 5 του άρθρου 42ε, αυτή η συµµετοχή περιλαµβάνεται σε ιδιαίτερο 
κονδύλι µε τίτλο "Συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις", το οποίο 
περιλαµβάνεται στην κατηγορία "Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες 
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις" του ενοποιηµένου ισολογισµού. Με την 
επιφύλαξη εφαρµογής της διάταξης του άρθρου 42ε παρ. 5 περίπτ. α, υποπ. 
δδ, τεκµαίρεται ότι µία επιχείρηση ασκεί ουσιώδη επιρροή σε µία άλλη 
επιχείρηση, όταν η παραπάνω συµµετοχή είναι ίση ή µεγαλύτερη από το 20% 
του κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου των µετόχων ή των εταίρων της 
άλλης επιχείρησης. Οι διατάξεις της περίπτ. α της παρ. 5 του άρθρου 42ε 
εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτή.  
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, σε 



η συµµετοχή αυτή περιλαµβάνεται στον ενοποιηµένο ισολογισµό µε τη λογιστική 
αξία που προκύπτει κατ' εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 43. Η 
διαφορά µεταξύ αυτής της αξίας και του ποσού που αναλογεί στο ποσοστό των 
ίδιων κεφαλαίων που αντιπροσωπεύει η συµµετοχή αυτή καταχωρείται χωριστά 
στον ενοποιηµένο ισολογισµό ή αναφέρεται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα, µε 
χωριστή µνεία ότι η σχετική συµµετοχή έχει αποτιµηθεί κατ' εφαρµογή των 
διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 43 του παρόντος νόµου. Η παραπάνω διαφορά 
για κάθε συµµετοχή υπολογίζεται κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία η µέθοδος 
της παραγράφου αυτής εφαρµόζεται για πρώτη φορά στη συµµετοχή αυτή.  
3. Στην περίπτωση που τα στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού µιας 
συγγενούς επιχείρησης έχουν αποτιµηθεί µε µεθόδους διαφορετικές από εκείνες 
της παρ. 2 του άρθρου 105, τα στοιχεία αυτά, προκειµένου να υπολογιστεί η 
διαφορά που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο 2, µπορούν να 
αποτιµηθούν εκ νέου σύµφωνα µε τις µεθόδους που εφαρµόζονται για την 
ενοποίηση. Εάν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της διάταξης αυτής και δεν 
έγινε η νέα αυτή αποτίµηση, το γεγονός αυτό αναφέρεται στο ενοποιηµένο 
προσάρτηµα.  
4. Η λογιστική αξία της παραγράφου 2 αυξάνεται ή µειώνεται µε το ποσό της 
τυχόν µεταβολής που σηµειώθηκε µέσα στη χρήση στα ίδια κεφάλαια κάθε 
συγγενούς επιχείρησης, στα οποία, για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, 
περιλαµβάνονται και τα πληρωτέα µερίσµατά της, στο µέτρο που αναλογεί στο 
αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής. Το ποσό της αύξησης ή µείωσης της παραπάνω 
λογιστικής αξίας εµφανίζεται σε ιδιαίτερο κονδύλι του ενοποιηµένου 
λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης µε τον τίτλο "κέρδη συµµετοχών σε 
συγγενείς επιχειρήσεις" ή "ζηµίες συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις", κατά 
περίπτωση.  
5. Η λογιστική αξία της παραγράφου 2 µειώνεται επίσης κατά το ποσό των 
µερισµάτων που αναλογούν σε κάθε συµµετοχή σε συγγενή επιχείρηση του 
παρόντος άρθρου.  
6. Οι απαλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτ. γ της παρ.3 του 
άρθρου 104 πραγµατοποιούνται και στην περίπτωση συµµετοχών σε συγγενείς 
επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον τα απαιτούµενα για τις απαλείψεις 
αυτές στοιχεία είναι γνωστά ή µπορούν να συγκεντρωθούν. Οι διατάξεις των παρ. 
4 και 5 του άρθρου 104 εφαρµόζονται αναλόγως. 
7. Σε περίπτωση κατά την οποία µία συγγενής επιχείρηση καταρτίζει 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι διατάξεις των προηγούµενων 
παραγράφων εφαρµόζονται στα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται σ' αυτές τις 

συµµετοχή σε συγγενή επιχείρηση, σύµφωνα µε την προηγούµενη 
παράγραφο 1, η συµµετοχή αυτή περιλαµβάνεται στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό µε τη λογιστική αξία που προκύπτει κατ' εφαρµογή των 
διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 43. Η διαφορά µεταξύ αυτής της αξίας και 
του ποσού που αναλογεί στο ποσοστό των ίδιων κεφαλαίων που 
αντιπροσωπεύει η συµµετοχή αυτή καταχωρείται χωριστά στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό ή αναφέρεται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα, µε χωριστή µνεία 
ότι η σχετική συµµετοχή έχει αποτιµηθεί κατ' εφαρµογή των διατάξεων της 
παρ. 6 του άρθρου 43 του παρόντος νόµου. Η παραπάνω διαφορά για κάθε 
συµµετοχή υπολογίζεται κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία η µέθοδος της 
παραγράφου αυτής εφαρµόζεται για πρώτη φορά στη συµµετοχή αυτή.  
3. Στην περίπτωση που τα στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού µιας 
συγγενούς επιχείρησης έχουν αποτιµηθεί µε µεθόδους διαφορετικές από 
εκείνες της παρ. 2 του άρθρου 105, τα στοιχεία αυτά, προκειµένου να 
υπολογιστεί η διαφορά που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο 
2, µπορούν να αποτιµηθούν εκ νέου σύµφωνα µε τις µεθόδους που 
εφαρµόζονται για την ενοποίηση. Εάν συντρέχει περίπτωση εφαρµογής της 
διάταξης αυτής και δεν έγινε η νέα αυτή αποτίµηση, το γεγονός αυτό 
αναφέρεται στο ενοποιηµένο προσάρτηµα.  
4. Η λογιστική αξία της παραγράφου 2 αυξάνεται ή µειώνεται µε το ποσό της 
τυχόν µεταβολής που σηµειώθηκε µέσα στη χρήση στα ίδια κεφάλαια κάθε 
συγγενούς επιχείρησης, στα οποία, για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, 
περιλαµβάνονται και τα πληρωτέα µερίσµατά της, στο µέτρο που αναλογεί 
στο αντίστοιχο ποσοστό συµµετοχής. Το ποσό της αύξησης ή µείωσης της 
παραπάνω λογιστικής αξίας εµφανίζεται σε ιδιαίτερο κονδύλι του 
ενοποιηµένου λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης µε τον τίτλο "κέρδη 
συµµετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις" ή "ζηµίες συµµετοχών σε συγγενείς 
επιχειρήσεις", κατά περίπτωση.  
5. Η λογιστική αξία της παραγράφου 2 µειώνεται επίσης κατά το ποσό των 
µερισµάτων που αναλογούν σε κάθε συµµετοχή σε συγγενή επιχείρηση του 
παρόντος άρθρου.  
6. Οι απαλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της περίπτ. γ της παρ.3 
του άρθρου 104 πραγµατοποιούνται και στην περίπτωση συµµετοχών σε 
συγγενείς επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον τα απαιτούµενα για τις 
απαλείψεις αυτές στοιχεία είναι γνωστά ή µπορούν να συγκεντρωθούν. Οι 
διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 104 εφαρµόζονται αναλόγως.  
7. Σε περίπτωση κατά την οποία µία συγγενής επιχείρηση καταρτίζει 



ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 
8. Οταν η συµµετοχή στο κεφάλαιο της συγγενούς επιχείρησης είναι επουσιώδης 
σε σχέση µε το σκοπό της παρ. 3 του άρθρου 100, επιτρέπεται η µη εφαρµογή των 
διατάξεων του παρόντος άρθρου. 
9. Εφόσον η θετική (χρεωστική) διαφορά που αναφέρεται στην παρ. 2 δεν είναι 
δυνατό να καταχωρηθεί απευθείας σε κάποια κατηγορία στοιχείων ενεργητικού ή 
παθητικού του ενοποιηµένου ισολογισµού, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
του άρθρου 103 παρ. 3 περίπτ. α. 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι διατάξεις των προηγούµενων 
παραγράφων εφαρµόζονται στα ίδια κεφάλαια που εµφανίζονται σ' αυτές τις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  
8. Οταν η συµµετοχή στο κεφάλαιο της συγγενούς επιχείρησης είναι 
επουσιώδης σε σχέση µε το σκοπό της παρ. 3 του άρθρου 100, επιτρέπεται η 
µη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.  
9. Εφόσον η θετική (χρεωστική) διαφορά που αναφέρεται στην παρ. 2 δεν 
είναι δυνατό να καταχωρηθεί απευθείας σε κάποια κατηγορία στοιχείων 
ενεργητικού ή παθητικού του ενοποιηµένου ισολογισµού, εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 περίπτ. α. 

Αρθρο 107 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Εκτός από τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που προβλέπονται από άλλες 
διατάξεις του παρόντος νόµου, στο προσάρτηµα των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων (ενοποιηµένο προσάρτηµα) πρέπει να περιλαµβάνονται και οι 
ακόλουθες, τουλάχιστον, πληροφορίες: α. Οι µέθοδοι που εφαρµόστηκαν για την 
αποτίµηση των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων που περιλαµβάνονται στις 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και οι µέθοδοι υπολογισµού των 
αποσβέσεων και των προβλέψεων. Ειδικά, για τα περιουσιακά στοιχεία των 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που, για το σκοπό της ενοποίησης, η 
δραχµική τους αξία προκύπτει από µετατροπή αξιών σε ξένα νοµίσµατα, πρέπει 
να αναφέρονται οι τρόποι µετατροπής που χρησιµοποιήθηκαν, προκειµένου τα 
στοιχεία αυτά να εκφραστούν σε δραχµές. β. Για κάθε µία από τις επιχειρήσεις 
που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται: αα. η επωνυµία και η έδρα, 
ββ. το ποσοστό του κεφαλαίου που κατέχεται στις επιχειρήσεις αυτές, εκτός της 
µητρικής, από επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ή από πρόσωπα 
που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό αυτών των επιχειρήσεων, και 
γγ. ποιά από τις σχέσεις της περίπτ. α της παρ. 5 του άρθρου 42ε ή της παρ. 1 του 
άρθρου 96 υπαγόρευσε την ενοποίηση. γ. Για καθεµία από τις επιχειρήσεις που, 
µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 97, δεν περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, 
πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που προβλέπονται από τις υποπεριπτώσεις 
αα' και ββ' της προηγούµενης περίπτωσης β' και να εξηγούνται οι λόγοι εξαίρεσης 
αυτών των επιχειρήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 97. δ. Για κάθε µία από τις 
επιχειρήσεις που είναι συγγενείς, µε την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 106, µε µία 
επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση, παρέχονται οι πληροφορίες που 
προβλέπονται από τις υποπεριπτώσεις αα και ββ της παραπάνω περίπτωσης β, 
καθώς και οι λόγοι της τυχόν εφαρµογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 106. 
ε. Για καθεµία από τις επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται στις προηγούµενες 

 Αρθρο 107 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
1. Εκτός από τις πληροφορίες και επεξηγήσεις που προβλέπονται από άλλες 
διατάξεις του παρόντος νόµου, στο προσάρτηµα των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων (ενοποιηµένο προσάρτηµα) πρέπει να 
περιλαµβάνονται και οι ακόλουθες, τουλάχιστον, πληροφορίες: α. Οι µέθοδοι 
που εφαρµόστηκαν για την αποτίµηση των διαφόρων περιουσιακών 
στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
και οι µέθοδοι υπολογισµού των αποσβέσεων και των προβλέψεων. Ειδικά, 
για τα περιουσιακά στοιχεία των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 
που, για το σκοπό της ενοποίησης, η δραχµική τους αξία προκύπτει από 
µετατροπή αξιών σε ξένα νοµίσµατα, πρέπει να αναφέρονται οι τρόποι 
µετατροπής που χρησιµοποιήθηκαν, προκειµένου τα στοιχεία αυτά να 
εκφραστούν σε δραχµές. β. Για κάθε µία από τις επιχειρήσεις που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση αναφέρονται: αα. η επωνυµία και η έδρα, 
ββ. το ποσοστό του κεφαλαίου που κατέχεται στις επιχειρήσεις αυτές, εκτός 
της µητρικής, από επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση ή από 
πρόσωπα που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό αυτών των 
επιχειρήσεων, και γγ. ποιά από τις σχέσεις της περίπτ. α της παρ. 5 του 
άρθρου 42ε ή της παρ. 1 του άρθρου 96 υπαγόρευσε την ενοποίηση. «γ) Για 
καθεµία από τις επιχειρήσεις που, µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 97, δεν 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, πρέπει να παρέχονται οι πληροφορίες που 
προβλέπονται από τις υποπεριπτώσεις αα' και ββ' της προηγούµενης 
περίπτωσης β' και να εξηγούνται οι λόγοι εξαίρεσης αυτών των 
επιχειρήσεων, που αναφέρονται στο άρθρο 97. δ. Για κάθε µία από τις 
επιχειρήσεις που είναι συγγενείς, µε την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 106, 
µε µία επιχείρηση που περιλαµβάνεται στην ενοποίηση, παρέχονται οι 
πληροφορίες που προβλέπονται από τις υποπεριπτώσεις αα και ββ της 



περιπτώσεις β', γ' και δ', στις οποίες οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων, που ενεργούν στο όνοµα τους αλλά για 
λογαριασµό των επιχειρήσεων αυτών, ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του 
κεφαλαίου τους αναφέρονται: αα. η επωνυµία και η έδρα, ββ. το ποσοστό 
συµµετοχής στο κεφάλαιό της, γγ. το συνολικό ποσό των ίδιων κεφαλαίων της, και 
δδ. τα συνολικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) της τελευταίας χρήσης για την 
οποία καταρτίστηκαν οικονοµικές καταστάσεις της. Οι παραπάνω πληροφορίες 
είναι δυνατό να παραλείπονται, όταν παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον σε 
σχέση µε το σκοπό του άρθρου 100 παρ. 3. Επίσης, οι πληροφορίες που 
προβλέπονται από τις υποπεριπτώσεις γγ και δδ µπορεί να παραλείπονται, όταν η 
επιχείρηση στην οποία αναφέρονται: (1) δεν δηµοσιεύει ισολογισµό και (2) το 
σύνολο των συµµετοχών σ' αυτή, από επιχειρήσεις που προβλέπονται από την 
παρούσα περίπτωση, είναι µικρότερο από το 50% του κεφαλαίου της. στ. Το 
συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό, οι οποίες λήγουν µετά από πέντε έτη, καθώς και το συνολικό ποσό 
των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι οποίες 
καλύπτονται µε εµπράγµατη ασφάλεια που έχει παρασχεθεί από 
περιλαµβανόµενες στην ενοποίηση επιχειρήσεις, µε ένδειξη του είδους και της 
µορφής της ασφάλειας. ζ. Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν 
και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, εφόσον η πληροφορία αυτή 
βοηθάει στην εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης του συνόλου των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Τυχόν υποχρεώσεις για 
συντάξεις ή προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις που δεν περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση, εµφανίζονται χωριστά. η. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών, µε την 
έννοια της περίπτ. α της παρ. 15 του άρθρου 42ε, µε ανάλυση κατά κατηγορίες 
δραστηριοτήτων και κατά γεωγραφικές περιοχές, εφόσον αυτές οι κατηγορίες και 
αυτές οι περιοχές διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των 
πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών που εµπίπτουν στις συνήθεις δραστηριότητες 
του συνόλου των περιλαµβανοµένων στην ενοποίηση επιχειρήσεων. θ. Ο µέσος 
όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης από τις 
επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, µε ανάλυση κατά κατηγορίες. 
Επίσης, οι δαπάνες προσωπικού κατά τη χρήση, εάν αυτές δεν εµφανίζονται 
χωριστά στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσης. ι. Η έκταση 
επηρεασµού των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης, σε περίπτωση που, είτε 
στην τρέχουσα χρήση είτε σε προηγούµενη χρήση, στη µέθοδο αποτίµησης, την 
οποία εφάρµοσαν οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, έγινε 
παρέκκλιση από τις αρχές των άρθρων 43 και 43γ για λόγους φορολογικών 
ελαφρύνσεων. Αν από την παρέκκλιση αυτή αναµένεται να προκύψουν, σε 

παραπάνω περίπτωσης β, καθώς και οι λόγοι της τυχόν εφαρµογής της 
διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 106. ε. Για καθεµία από τις επιχειρήσεις που 
δεν αναφέρονται στις προηγούµενες περιπτώσεις β', γ' και δ', στις οποίες οι 
επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση κατέχουν άµεσα ή µέσω 
τρίτων, που ενεργούν στο όνοµα τους αλλά για λογαριασµό των επιχειρήσεων 
αυτών, ποσοστό µεγαλύτερο από 10% του κεφαλαίου τους αναφέρονται:» αα. 
η επωνυµία και η έδρα, ββ. το ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιό της, γγ. το 
συνολικό ποσό των ίδιων κεφαλαίων της, και δδ. τα συνολικά αποτελέσµατα 
(κέρδη ή ζηµίες) της τελευταίας χρήσης για την οποία καταρτίστηκαν 
οικονοµικές καταστάσεις της. Οι παραπάνω πληροφορίες είναι δυνατό να 
παραλείπονται, όταν παρουσιάζουν επουσιώδες ενδιαφέρον σε σχέση µε το 
σκοπό του άρθρου 100 παρ. 3. Επίσης, οι πληροφορίες που προβλέπονται 
από τις υποπεριπτώσεις γγ και δδ µπορεί να παραλείπονται, όταν η 
επιχείρηση στην οποία αναφέρονται: (1) δεν δηµοσιεύει ισολογισµό και (2) 
το σύνολο των συµµετοχών σ' αυτή, από επιχειρήσεις που προβλέπονται από 
την παρούσα περίπτωση, είναι µικρότερο από το 50% του κεφαλαίου της. στ. 
Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο 
ισολογισµό, οι οποίες λήγουν µετά από πέντε έτη, καθώς και το συνολικό 
ποσό των υποχρεώσεων που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, οι 
οποίες καλύπτονται µε εµπράγµατη ασφάλεια που έχει παρασχεθεί από 
περιλαµβανόµενες στην ενοποίηση επιχειρήσεις, µε ένδειξη του είδους και 
της µορφής της ασφάλειας. ζ. Το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων που 
αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, εφόσον η 
πληροφορία αυτή βοηθάει στην εκτίµηση της χρηµατοοικονοµικής θέσης του 
συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. Τυχόν 
υποχρεώσεις για συντάξεις ή προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις που δεν 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, εµφανίζονται χωριστά. η. Ο ενοποιηµένος 
κύκλος εργασιών, µε την έννοια της περίπτ. α της παρ. 15 του άρθρου 42ε, µε 
ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριοτήτων και κατά γεωγραφικές περιοχές, 
εφόσον αυτές οι κατηγορίες και αυτές οι περιοχές διαφέρουν σηµαντικά 
µεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών 
που εµπίπτουν στις συνήθεις δραστηριότητες του συνόλου των 
περιλαµβανοµένων στην ενοποίηση επιχειρήσεων. θ. Ο µέσος όρος του 
προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης από τις 
επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, µε ανάλυση κατά 
κατηγορίες. Επίσης, οι δαπάνες προσωπικού κατά τη χρήση, εάν αυτές δεν 
εµφανίζονται χωριστά στον ενοποιηµένο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
χρήσης. ι) Η έκταση επηρεασµού των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων χρήσης, 



επόµενες χρήσεις, ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις για το σύνολο των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, παρέχονται λεπτοµερείς 
επεξηγήσεις. Σε περίπτωση που από την παρέκκλιση αυτή αναµένεται να 
προκύψουν, σε επόµενες χρήσεις, ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις για το 
σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, παρέχονται 
λεπτοµερείς επεξηγήσεις. ια. Η διαφορά φόρων που προκύπτει από την 
εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 105, εφόσον η διαφορά αυτή είναι σηµαντική 
και δεν εµφανίζεται στο σύνολό της, σε ιδιαίτερο κονδύλι του παθητικού του 
ενοποιηµένου ισολογισµού. ιβ. Τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στη χρήση για 
αµοιβές στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και ενοπτικών οργάνων της 
µητρικής επιχείρησης για την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στη µητρική 
επιχείρηση, όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις της,  καθώς και τις υποχρεώσεις 
που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για τους ίδιους λόγους για συντάξεις σε 
αποχωρήσαντα µέλη των προαναφερόµενων οργάνων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει 
να παρέχονται αθροιστικά, κατά κατηγορία. ιγ. Τα ποσά των προκαταβολών και 
πιστώσεων που δόθηκαν στα µέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών 
οργάνων της µητρικής επιχείρησης από αυτήν ή από µία από τις θυγατρικές 
επιχειρήσεις, µε µνεία του επιτοκίου, των βασικών όρων χορήγησης και των 
ποσών, που ενδεχοµένως, έχουν επιστραφεί. Επίσης, οι υποχρεώσεις που έχουν 
αναληφθεί για λογαριασµό των παραπάνω µελών υπό µορφή οποιαδήποτε 
εγγύησης. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να παρέχονται αθροιστικά, κατά κατηγορία. 
ιδ. Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει γίνει στην εύλογη 
αξία της, πρέπει να γνωστοποιούνται: - οι κύριες υποθέσεις της οποίες βασίζονται 
τα υποδείγµατα και οι τεχνικές αποτίµησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει 
προσδιορισθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β’. – ανά 
κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, η εύλογη αξία, οι µεταβολές της αξίας 
που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως, 
καθώς και οι µεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεµατικό εύλογης αξίας. – 
για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων, πληροφορίες για 
την έκταση και τη φύση αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων και 
προϋποθέσεων που είναι δυνατό να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη 
βεβαιότητα των µελλοντικών ταµειακών ροών. – πίνακας που εµφανίζει την 
κίνηση κατά τη διάρκεια χρήσεως των µεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν 
καταχωρισθεί στα ίδια κεφάλαια. ιε.(ιδ). Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που 
προβλέπονται από ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που 
κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης 
των µετόχων, των εταίρων και των τρίτων και της παρουσίασης µιας πιστής 
εικόνας της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των 

σε περίπτωση που, είτε στην τρέχουσα χρήση είτε σε προηγούµενη χρήση, 
στη µέθοδο αποτίµησης, την οποία εφάρµοσαν οι επιχειρήσεις που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, έγινε παρέκκλιση από τις αρχές των 
άρθρων 43 και 43γ για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων. Αν από την 
παρέκκλιση αυτή αναµένεται να προκύψουν, σε επόµενες χρήσεις, ουσιώδεις 
φορολογικές επιβαρύνσεις για το σύνολο των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, παρέχονται λεπτοµερείς επεξηγήσεις. Σε 
περίπτωση που από την παρέκκλιση αυτή αναµένεται να προκύψουν, σε 
επόµενες χρήσεις, ουσιώδεις φορολογικές επιβαρύνσεις για το σύνολο των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, παρέχονται λεπτοµερείς 
επεξηγήσεις. ια. Η διαφορά φόρων που προκύπτει από την εφαρµογή της 
παρ. 4 του άρθρου 105, εφόσον η διαφορά αυτή είναι σηµαντική και δεν 
εµφανίζεται στο σύνολό της, σε ιδιαίτερο κονδύλι του παθητικού του 
ενοποιηµένου ισολογισµού. ιβ. Τα ποσά που καταβλήθηκαν µέσα στη χρήση 
για αµοιβές στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και ενοπτικών οργάνων 
της µητρικής επιχείρησης για την άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στη 
µητρική επιχείρηση, όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις της, καθώς και τις 
υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για τους ίδιους λόγους 
για συντάξεις σε αποχωρήσαντα µέλη των προαναφερόµενων οργάνων. Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να παρέχονται αθροιστικά, κατά κατηγορία. ιγ. Τα 
ποσά των προκαταβολών και πιστώσεων που δόθηκαν στα µέλη των 
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων της µητρικής επιχείρησης 
από αυτήν ή από µία από τις θυγατρικές επιχειρήσεις, µε µνεία του 
επιτοκίου, των βασικών όρων χορήγησης και των ποσών, που ενδεχοµένως, 
έχουν επιστραφεί. Επίσης, οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για 
λογαριασµό των παραπάνω µελών υπό µορφή οποιαδήποτε εγγύησης. Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να παρέχονται αθροιστικά, κατά κατηγορία. ιδ) Όταν η 
αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων έχει γίνει στην εύλογη αξία τους, 
πρέπει να γνωστοποιούνται: - οι κύριες υποθέσεις στις οποίες βασίζονται τα 
υποδείγµατα και οι τεχνικές αποτίµησης, εφόσον η εύλογη αξία έχει 
προσδιορισθεί κατ' εφαρµογή του άρθρου 43γ παράγραφος 4 στοιχείο β'. - 
ανά κατηγορία χρηµατοοικονοµικών µέσων, η εύλογη αξία, οι µεταβολές της 
αξίας που έχουν καταλογισθεί απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων 
χρήσεως, καθώς και οι µεταβολές που έχουν περιληφθεί στο αποθεµατικό 
εύλογης αξίας. - για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 
µέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών, 
συµπεριλαµβανοµένων των σηµαντικών όρων και προϋποθέσεων που είναι 
δυνατό να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και τη βεβαιότητα των µελλοντικών 



αποτελεσµάτων χρήσης ενός συνόλου επιχειρήσεων, που συνδέονται µεταξύ τους 
µε τις σχέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42ε. 
ιστ. Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν έχει γίνει στην 
εύλογη αξία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, πρέπει να 
γνωστοποιούνται: α) για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηµατοοικονοµικών 
µέσων: αα) η εύλογη αξία αυτών των µέσων αν µπορεί να προσδιορισθεί 
σύµφωνα µε µία από τις µεθόδους της παραγράφου 4 του άρθρου 43γ, αβ) 
πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των µέσων και β) για τα πάγια 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η 
λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την εύλογη αξία τους, πρέπει να 
γνωστοποιούνται: βα) η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιµέρους 
στοιχείων του ενεργητικού είτε των κατάλληλων οµάδων των επιµέρους 
στοιχείων, ββ) οι λόγοι για τη µη µείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και οι 
ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων 
θα ανακτηθεί.  
2. Οι πληροφορίες του ενοποιηµένου προσαρτήµατος, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των περιπτώσεων β, γ, δ, ε και η της προηγούµενης παραγράφου 1, 
είναι δυνατό να παραλείπονται έπειτα από απόφαση του Υπουργού Εµπορίου, 
εφόσον ο τελευταίος κρίνει ότι η δηµοσιότητά τους θα ήταν σε σοβαρό βαθµό 
επιζήµια για κάποια από τις επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στις πληροφορίες 
αυτές. Κάθε τέτοια παράλειψη πληροφοριών αναφέρεται στο προσάρτηµα.  
3. Η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου 
περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την πραγµατική εικόνα της εξέλιξης και των 
επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων 
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει 
µια ισορροπηµένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των επιχειρήσεων που 
περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, η οποία αντιστοιχεί στο µέγεθος τους και στην 
πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Στο βαθµό που απαιτείται για την 
κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της θέσης των επιχειρήσεων, η 
ανάλυση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τόσο χρηµατοοικονοµικούς όσο και, όπου 
ενδείκνυται, µη χρηµατοοικονοµικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν 
σχέση µε το συγκεκριµένο τοµέα δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων 
πληροφοριών σχετικά µε περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα. Στο πλαίσιο της 
ανάλυσης αυτής, η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει, όπου 
ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται 
στους ενοποιηµένους λογαριασµούς. Η ενοποιηµένη έκθεση, σχετικά µε το 

ταµειακών ροών. - πίνακας που εµφανίζει την κίνηση κατά τη διάρκεια 
χρήσεως των µεταβολών σε εύλογες αξίες που έχουν καταχωρισθεί στα ίδια 
κεφάλαια. ιε(ιδ). Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που προβλέπονται από 
ειδικές διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά ή που κρίνονται 
αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών της αρτιότερης πληροφόρησης των 
µετόχων, των εταίρων και των τρίτων και της παρουσίασης µιας πιστής 
εικόνας της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και 
των αποτελεσµάτων χρήσης ενός συνόλου επιχειρήσεων, που συνδέονται 
µεταξύ τους µε τις σχέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 42ε. ιστ) Όταν η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων δεν έχει 
γίνει στην εύλογη αξία σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 43γ, 
πρέπει να γνωστοποιούνται: α) για κάθε κατηγορία παράγωγων 
χρηµατοοικονοµικών µέσων: αα) η εύλογη αξία αυτών των µέσων αν µπορεί 
να προσδιορισθεί σύµφωνα µε µία από τις µεθόδους της παραγράφου 4 του 
άρθρου 43γ, αβ) πληροφορίες για την έκταση και τη φύση αυτών των µέσων 
και β) για τα πάγια χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 43γ η λογιστική αξία των οποίων υπερβαίνει την 
εύλογη αξία τους, πρέπει να γνωστοποιούνται: βα) η λογιστική αξία και η 
εύλογη αξία είτε των επιµέρους στοιχείων του ενεργητικού είτε των 
κατάλληλων οµάδων των επιµέρους στοιχείων, ββ) οι λόγοι για τη µη µείωση 
της λογιστικής αξίας, καθώς και οι ενδείξεις που οδηγούν στην πεποίθηση ότι 
η λογιστική αξία αυτών των στοιχείων θα ανακτηθεί.  
2. Οι πληροφορίες του ενοποιηµένου προσαρτήµατος, που προβλέπονται από 
τις διατάξεις των περιπτώσεων β, γ, δ, ε και η της προηγούµενης 
παραγράφου 1, είναι δυνατό να παραλείπονται έπειτα από απόφαση του 
Υπουργού Εµπορίου, εφόσον ο τελευταίος κρίνει ότι η δηµοσιότητά τους θα 
ήταν σε σοβαρό βαθµό επιζήµια για κάποια από τις επιχειρήσεις που 
περιλαµβάνονται στις πληροφορίες αυτές. Κάθε τέτοια παράλειψη 
πληροφοριών αναφέρεται στο προσάρτηµα.  
3. Η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου 
περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την πραγµατική εικόνα της εξέλιξης και των 
επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, καθώς και την 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν. 
Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει µια ισορροπηµένη και περιεκτική ανάλυση της 
εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων και της θέσης του συνόλου 
των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, η οποία αντιστοιχεί 
στο µέγεθος τους και στην πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων τους. Στο 



σύνολο των επιχειρήσεων, περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες για: α. κάθε 
σηµαντικό γεγονός που συνέβη µετά τη λήξη της χρήσης και µέχρι την 
ηµεροµηνία σύνταξής της, β. την προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη του συνόλου 
αυτών των επιχειρήσεων, γ. τις δραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και 
ανάπτυξης του συνόλου αυτών των επιχειρήσεων, και δ. τον αριθµό και την 
ονοµαστική αξία ή, ελλείψει ονοµαστικής αξίας, την εσωτερική λογιστική αξία του 
συνόλου των µετοχών ή µεριδίων της παρ .5 του άρθρου 103  ε) όταν η χρήση των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων από την επιχείρηση είναι ουσιώδους σηµασίας για 
την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, της 
οικονοµικής κατάστασης και του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης, στην 
έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται: - οι στόχοι και οι πολιτικές της 
επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, 
συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής για την αντιστάθµιση κάθε σηµαντικού 
τύπου προβλεπόµενης συναλλαγής για την οποία εφαρµόζεται η λογιστική 
αντιστάθµισης και - η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο µεταβολής τιµών, 
στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταµειακών 
ροών.  
4. Στις περιπτώσεις που, εκτός από την ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης, απαιτείται 
και ετήσια ενοποιηµένη έκθεση, οι δύο αυτές εκθέσεις µπορούν να υποβάλλονται 
µε τη µορφή ενιαίας έκθεσης. Κατά την κατάρτιση της ενιαίας αυτής έκθεσης, 
µπορεί να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στα θέµατα εκείνα που έχουν σηµασία για το 
σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση. 

βαθµό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων ή της 
θέσης των επιχειρήσεων, η ανάλυση αυτή πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 
χρηµατοοικονοµικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, µη χρηµατοοικονοµικούς 
βασικούς δείκτες επιδόσεων, που έχουν σχέση µε το συγκεκριµένο τοµέα 
δραστηριοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε 
περιβαλλοντικά και εργασιακά θέµατα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η 
ενοποιηµένη ετήσια έκθεση διαχείρισης περιλαµβάνει, όπου ενδείκνυται, 
αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς. Η ενοποιηµένη έκθεση, σχετικά µε το σύνολο 
των επιχειρήσεων, περιλαµβάνει επίσης πληροφορίες για: α. κάθε σηµαντικό 
γεγονός που συνέβη µετά τη λήξη της χρήσης και µέχρι την ηµεροµηνία 
σύνταξής της, β. την προβλεπόµενη πορεία και εξέλιξη του συνόλου αυτών 
των επιχειρήσεων, γ. τις δραστηριότητες στον τοµέα έρευνας και ανάπτυξης 
του συνόλου αυτών των επιχειρήσεων, και δ. τον αριθµό και την ονοµαστική 
αξία ή, ελλείψει ονοµαστικής αξίας, την εσωτερική λογιστική αξία του 
συνόλου των µετοχών ή µεριδίων της παρ .5 του άρθρου 103. ε) όταν η χρήση 
των χρηµατοοικονοµικών µέσων από την επιχείρηση είναι ουσιώδους 
σηµασίας για την εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων, της οικονοµικής κατάστασης και του λογαριασµού 
αποτελεσµάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται: - 
οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης όσον αφορά τη διαχείριση του 
χρηµατοοικονοµικού κινδύνου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής για την 
αντιστάθµιση κάθε σηµαντικού τύπου προβλεπόµενης συναλλαγής για την 
οποία εφαρµόζεται η λογιστική αντιστάθµισης και - η έκθεση της 
επιχείρησης στον κίνδυνο µεταβολής τιµών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον 
κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταµειακών ροών.  
4. Στις περιπτώσεις που, εκτός από την ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης, 
απαιτείται και ετήσια ενοποιηµένη έκθεση, οι δύο αυτές εκθέσεις µπορούν να 
υποβάλλονται µε τη µορφή ενιαίας έκθεσης. Κατά την κατάρτιση της ενιαίας 
αυτής έκθεσης, µπορεί να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στα θέµατα εκείνα που 
έχουν σηµασία για το σύνολο των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην 
ενοποίηση. 

Αρθρο 108 Έλεγχος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
1. Οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί των εταιρειών ελέγχονται από ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, στα οποία, το κράτος - µέλος, το δίκαιο του οποίου διέπει τη µητρική 
επιχείρηση, έχει χορηγήσει άδεια διεξαγωγής νόµιµων ελέγχων βάσει της όγδοης 
οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Απριλίου 1984, για τη χορήγηση 
άδειας στους υπεύθυνους για το νόµιµο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων (ΕΕ 

 Αρθρο 108 Έλεγχος των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
1. Οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί των εταιρειών ελέγχονται από ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα, στα οποία, το κράτος - µέλος, το δίκαιο του οποίου 
διέπει τη µητρική επιχείρηση, έχει χορηγήσει άδεια διεξαγωγής νόµιµων 
ελέγχων βάσει της όγδοης οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης 
Απριλίου 1984, για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για το νόµιµο 



L126/12.5.1984). Ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ενοποιηµένων 
λογαριασµών (εφεξής: «νόµιµοι ελεγκτές»), πρέπει, επίσης, να εκφράζουν τη 
γνώµη τους για το κατά πόσον η ενοποιηµένη ετήσια έκθεση αντιστοιχεί στους 
ενοποιηµένους λογαριασµούς του ιδίου οικονοµικού έτους. Για το σκοπό αυτόν, η 
ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να τίθεται 
υπόψη του ή των ελεγκτών αυτών, τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την υποβολή 
της σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 109.  
2. Η έκθεση των νόµιµων ελεγκτών περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα: α) 
εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί που 
αποτελούν αντικείµενο του νόµιµου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριµένο πλαίσιο 
χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόσθηκε κατά την κατάρτιση τους, 
β) περιγραφή του εύρους του νόµιµου ελέγχου, στην οποία αναφέρονται και τα 
ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο νόµιµος έλεγχος, γ) 
ελεγκτική γνώµη, στην οποία οι νόµιµοι ελεγκτές εκφράζουν, µε σαφήνεια γνώµη, 
για το κατά πόσον οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί παρέχουν πιστή και πραγµατική 
εικόνα, σύµφωνα µε το αντίστοιχο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 
και για το κατά πόσον οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί πληρούν τις απαιτήσεις του 
νόµου. Η ελεγκτική γνώµη µπορεί να εκδίδεται µε ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι 
αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι νόµιµοι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν 
γνώµη, να λαµβάνει τη µορφή άρνησης γνώµης, δ) παραποµπή σε θέµατα στα 
οποία οι νόµιµοι ελεγκτές επιθυµούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς να 
διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώµη τους, ε) ελεγκτική γνώµη 
σχετικά µε το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού 
συµβουλίου αντιστοιχεί στους ενοποιηµένους λογαριασµούς του ιδίου 
οικονοµικού έτους.  
3. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους νόµιµους ελεγκτές. 
4. Σε περίπτωση που οι ετήσιοι λογαριασµοί της µητρικής επιχείρησης 
επισυνάπτονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς, η έκθεση των νόµιµων 
ελεγκτών, που απαιτείται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µπορεί να 
συνδυάζεται µε οποιαδήποτε άλλη έκθεση των νόµιµων ελεγκτών, σχετικά µε τους 
ετήσιους λογαριασµούς της µητρικής επιχείρησης που απαιτείται βάσει του 
άρθρου 37. 

έλεγχο των λογιστικών εγγράφων (ΕΕ L126/12.5.1984). Ο υπεύθυνος ή οι 
υπεύθυνοι για τον έλεγχο των ενοποιηµένων λογαριασµών (εφεξής: «νόµιµοι 
ελεγκτές»), πρέπει, επίσης, να εκφράζουν τη γνώµη τους για το κατά πόσον η 
ενοποιηµένη ετήσια έκθεση αντιστοιχεί στους ενοποιηµένους λογαριασµούς 
του ιδίου οικονοµικού έτους. Για το σκοπό αυτόν, η ενοποιηµένη έκθεση 
διαχείρισης του διοικητικού συµβουλίου πρέπει να τίθεται υπόψη του ή των 
ελεγκτών αυτών, τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από την υποβολή της σε 
δηµοσιότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 109.  
2. Η έκθεση των νόµιµων ελεγκτών περιλαµβάνει οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 
α) εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί που 
αποτελούν αντικείµενο του νόµιµου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριµένο 
πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόσθηκε κατά την 
κατάρτιση τους, β) περιγραφή του εύρους του νόµιµου ελέγχου, στην οποία 
αναφέρονται και τα ελεγκτικά πρότυπα βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο 
νόµιµος έλεγχος, γ) ελεγκτική γνώµη, στην οποία οι νόµιµοι ελεγκτές 
εκφράζουν, µε σαφήνεια γνώµη, για το κατά πόσον οι ενοποιηµένοι 
λογαριασµοί παρέχουν πιστή και πραγµατική εικόνα, σύµφωνα µε το 
αντίστοιχο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και για το κατά 
πόσον οι ενοποιηµένοι λογαριασµοί πληρούν τις απαιτήσεις του νόµου. Η 
ελεγκτική γνώµη µπορεί να εκδίδεται µε ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι 
αντίθετη ή, σε περίπτωση που οι νόµιµοι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν 
γνώµη, να λαµβάνει τη µορφή άρνησης γνώµης, δ) παραποµπή σε θέµατα 
στα οποία οι νόµιµοι ελεγκτές επιθυµούν να επιστήσουν την προσοχή χωρίς 
να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώµη τους, ε) ελεγκτική γνώµη 
σχετικά µε το κατά πόσον η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού 
συµβουλίου αντιστοιχεί στους ενοποιηµένους λογαριασµούς του ιδίου 
οικονοµικού έτους.  
3. Η έκθεση υπογράφεται και χρονολογείται από τους νόµιµους ελεγκτές.  
4. Σε περίπτωση που οι ετήσιοι λογαριασµοί της µητρικής επιχείρησης 
επισυνάπτονται στους ενοποιηµένους λογαριασµούς, η έκθεση των νόµιµων 
ελεγκτών, που απαιτείται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, µπορεί να 
συνδυάζεται µε οποιαδήποτε άλλη έκθεση των νόµιµων ελεγκτών, σχετικά µε 
τους ετήσιους λογαριασµούς της µητρικής επιχείρησης που απαιτείται βάσει 
του άρθρου 37. 

Αρθρο 109 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, 
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 
1. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και η ενοποιηµένη έκθεση 

 Αρθρο 109 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΚΕΘΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 



διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσµεύουν την 
επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή 
τους, και, µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου του ή των ελεγκτών, 
υποβάλλονται σε δηµοσιότητα ως ακολούθως: α) Προκειµένου για επιχειρήσεις 
που έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις 
περί δηµοσιότητας του άρθρου 7β. Η κατάθεση στο Μητρώο Ανωνύµων 
Εταιρειών γίνεται είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, ενώ η δηµοσίευση της 
προβλεπόµενης από την περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 7β ανακοίνωσης γίνεται 
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την προηγούµενη κατάθεση στο Μητρώο. β) 
Προκειµένου για επιχειρήσεις, που έχουν τη µορφή εταιρείας περιωρισµένης 
ευθύνης ή ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας, εφαρµόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις περί δηµοσιότητας του άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η κατάθεση στο 
Μητρώο Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης γίνεται είκοσι (20) ηµέρες 
τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης των εταίρων, ενώ η 
δηµοσίευση της προβλεπόµενης από την παρ. 2 του άρθρου 8 ανακοίνωσης 
γίνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την προηγούµενη κατάθεση στο Μητρώο. 
γ) Προκειµένου για επιχείρηση που δεν έχει µία από τις εταιρικές µορφές των 
προηγούµενων περιπτώσεων α και β, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
και η ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης, µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, 
βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων, στην έδρα της επιχείρησης αυτής, 
έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία µε την οποία καταρτίζονται οι οικονοµικές 
καταστάσεις και µέχρι τη συµπλήρωση δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία αυτή. 
Αντίγραφα των εγγράφων που προβλέπονται από την περίπτωση αυτή 
χορηγούνται ή στέλνονται σε κάθε ενδιαφερόµενο έπειτα από σχετική αίτησή του. 
Το αντίτιµο για τα αντίγραφα αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνει το διοικητικό 
κόστος τους. Κάθε επιχείρηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου της περίπτωσης αυτής, είκοσι (20) ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας 
των έξι µηνών, υποχρεούται να δηµοσιεύσει στις εφηµερίδες, που προβλέπονται 
από την παρ. 5 του άρθρου 43β, ανακοίνωση για την υφιστάµενη δυνατότητα 
χορήγησης αντιγράφων των παραπάνω εγγράφων και για το σχετικό διοικητικό 
κόστος.  
2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δηµοσιότητα, που 
προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο 1, µε τη µορφή και το 
περιεχόµενο, µε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη 
σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται 
την έκφραση γνώµης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το 

1. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και η ενοποιηµένη έκθεση 
διαχείρισης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσµεύουν 
την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την 
κατάρτισή τους, και, µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου του ή των 
ελεγκτών, υποβάλλονται σε δηµοσιότητα ως ακολούθως: α) Προκειµένου για 
επιχειρήσεις που έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας, εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις περί δηµοσιότητας του άρθρου 7β. Η κατάθεση στο 
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών γίνεται είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν 
από τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, ενώ η 
δηµοσίευση της προβλεπόµενης από την περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 7β 
ανακοίνωσης γίνεται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την προηγούµενη 
κατάθεση στο Μητρώο. β) Προκειµένου για επιχειρήσεις, που έχουν τη 
µορφή εταιρείας περιωρισµένης ευθύνης ή ετερόρρυθµης κατά µετοχές 
εταιρείας, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δηµοσιότητας του 
άρθρου 8 του Ν. 3190/1955. Η κατάθεση στο Μητρώο Εταιρειών 
Περιωρισµένης Ευθύνης γίνεται είκοσι (20) ηµέρες τουλάχιστον πριν από τη 
συνεδρίαση της συνέλευσης των εταίρων, ενώ η δηµοσίευση της 
προβλεπόµενης από την παρ. 2 του άρθρου 8 ανακοίνωσης γίνεται µέσα σε 
δέκα (10) ηµέρες από την προηγούµενη κατάθεση στο Μητρώο. γ) 
Προκειµένου για επιχείρηση που δεν έχει µία από τις εταιρικές µορφές των 
προηγούµενων περιπτώσεων α και β, οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις και η ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης, µαζί µε το σχετικό 
πιστοποιητικό ελέγχου, βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφεροµένων, στην 
έδρα της επιχείρησης αυτής, έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία µε την οποία 
καταρτίζονται οι οικονοµικές καταστάσεις και µέχρι τη συµπλήρωση δώδεκα 
µηνών από την ηµεροµηνία αυτή. Αντίγραφα των εγγράφων που 
προβλέπονται από την περίπτωση αυτή χορηγούνται ή στέλνονται σε κάθε 
ενδιαφερόµενο έπειτα από σχετική αίτησή του. Το αντίτιµο για τα αντίγραφα 
αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνει το διοικητικό κόστος τους. Κάθε επιχείρηση 
που προβλέπεται από τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 
αυτής, είκοσι (20) ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας των έξι µηνών, 
υποχρεούται να δηµοσιεύσει στις εφηµερίδες, που προβλέπονται από την 
παρ. 5 του άρθρου 43β, ανακοίνωση για την υφιστάµενη δυνατότητα 
χορήγησης αντιγράφων των παραπάνω εγγράφων και για το σχετικό 
διοικητικό κόστος.  
2. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δηµοσιότητα, 
που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο 1, µε τη µορφή και το 
περιεχόµενο, µε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη 



δηµοσιευόµενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, πέραν της δηµοσίευσής τους σε δραχµές, επιτρέπεται να 
δηµοσιεύονται και σε ECU µε βάση την ισοτιµία δραχµών ECU που ισχύει κατά 
την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. Η ισοτιµία αυτή αναφέρεται στο 
Προσάρτηµα.  

σχετική έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή 
αρνούνται την έκφραση γνώµης, το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και 
να αιτιολογείται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό 
προκύπτει από το δηµοσιευόµενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. Οι 
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, πέραν της δηµοσίευσής τους σε 
δραχµές, επιτρέπεται να δηµοσιεύονται και σε ECU µε βάση την ισοτιµία 
δραχµών ECU που ισχύει κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού. Η 
ισοτιµία αυτή αναφέρεται στο Προσάρτηµα.  

Αρθρο 110 (Αρθρο 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί (οικονοµικές 
καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και λοιπών άλλων 
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων  
ΤΜΗΜΑ Ι  
 
1. Οι διατάξεις των εποµένων άρθρων 111 έως και 131 εφαρµόζονται: α) Στα 
πιστωτικά και β) Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα, όπως η έννοιά τους καθορίζεται στο 
άρθρο 2 περ. 1 και 6 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α', 130), που έχουν τη µορφή της 
Ανώνυµης Εταιρείας και εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι διατάξεις αυτές δεν 
εφαρµόζονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και στο 
Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  
2. Οπου οι διατάξεις του παρόντος αναφέρονται σε πιστωτικά ιδρύµατα 
περιλαµβάνονται και τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα.  

 Αρθρο 110 (Αρθρο 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο Ετήσιοι και ενοποιηµένοι λογαριασµοί 
(οικονοµικές καταστάσεις) των Πιστωτικών Ιδρυµάτων και λοιπών 
άλλων χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων  
ΤΜΗΜΑ Ι  
 
1. Οι διατάξεις των εποµένων άρθρων 111 έως και 131 εφαρµόζονται: α) Στα 
πιστωτικά και β) Χρηµατοδοτικά Ιδρύµατα, όπως η έννοιά τους καθορίζεται 
στο άρθρο 2 περ. 1 και 6 του Ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α', 130), που έχουν τη 
µορφή της Ανώνυµης Εταιρείας και εδρεύουν στην Ελλάδα. Οι διατάξεις 
αυτές δεν εφαρµόζονται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Ταχυδροµικό 
Ταµιευτήριο και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  
2. Οπου οι διατάξεις του παρόντος αναφέρονται σε πιστωτικά ιδρύµατα 
περιλαµβάνονται και τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα.  

Αρθρο 111 (Αρθρο 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 110, για την κατάρτιση των λογαριασµών 
(οικονοµικών καταστάσεων) και της έκθεσης διαχείρισης των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36, 37, 38, 41, 42, 42α 
παράγραφοι 1 έως 3 και 5,42β παράγραφοι 1,2 και 4 έως 8,42δ παράγραφος 2, 
42ε παράγραφοι 1 έως 5, 7 έως 14 και 15 περ. β , 43, 43α παράγραφος 1 περιπτ. β', 
ιζ' και ιθ', 3 και 4, 43β παράγραφος 2, 43γ, 44, 44α, 45, 46 και 46α, όπως ισχύουν 
εφόσον στις διατάξεις των επόµενων άρθρων 112 έως 129 δεν ορίζεται 
διαφορετικά.  
2. Οπου οι διατάξεις που µνηµονεύονται στην προηγούµενη παράγραφο καθώς 
και στην παρ. 1 του άρθρου 130 παραπέµπουν, για την διάρθρωση (δοµή)  του 
ισολογισµού των αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα διαθέσεως 
αποτελεσµάτων, στα άρθρα 42γ και 42δ, θεωρείται η παραποµπή αυτών στα 
άρθρα 113 και 124.  

 Αρθρο 111 (Αρθρο 2 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 110, για την κατάρτιση των λογαριασµών 
(οικονοµικών καταστάσεων) και της έκθεσης διαχείρισης των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 36, 37, 38, 41, 42, 42α 
παράγραφοι 1 έως 3 και 5,42β παράγραφοι 1,2 και 4 έως 8,42δ παράγραφος 
2, 42ε παράγραφοι 1 έως 5, 7 έως 14 και 15 περ. β , 43, 43α παράγραφος 1 
περιπτ. β', ιζ' και ιθ', 3 και 4, 43β παράγραφος 2, 43γ, 44, 44α, 45, 46 και 
46α, όπως ισχύουν εφόσον στις διατάξεις των επόµενων άρθρων 112 έως 129 
δεν ορίζεται διαφορετικά. 
2. Οπου οι διατάξεις που µνηµονεύονται στην προηγούµενη παράγραφο 
καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 130 παραπέµπουν, για την διάρθρωση 
(δοµή) του ισολογισµού των αποτελεσµάτων χρήσεως και του πίνακα 
διαθέσεως αποτελεσµάτων, στα άρθρα 42γ και 42δ, θεωρείται η παραποµπή 
αυτών στα άρθρα 113 και 124.  



3. Η παραποµπή στους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, υπό των διατάξεων 
που µνηµονεύονται στις παρ. 1 του παρόντος άρθρου και 1 του άρθρου 130, 
θεωρείται ότι γίνεται στο άρθρο 43 λαµβανοµένων υπόψη και των άρθρων 127 
και 128.  
4. Οπου οι διατάξεις που µνηµονεύονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
αναφέρονται σε λογαριασµούς ισολογισµού, το αντίστοιχο των οποίων δεν 
προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 112 - 129, θεωρείται ότι οι 
διατάξεις αυτές αναφέρονται στους λογαριασµούς του υποδείγµατος ισολογισµού 
που παραπέµπει το άρθρο 113, στους οποίους περιέχονται τα αντίστοιχα 
περιουσιακά στοιχεία.  

3. Η παραποµπή στους κανόνες αποτιµήσεως του άρθρου 43, υπό των 
διατάξεων που µνηµονεύονται στις παρ. 1 του παρόντος άρθρου και 1 του 
άρθρου 130, θεωρείται ότι γίνεται στο άρθρο 43 λαµβανοµένων υπόψη και 
των άρθρων 127 και 128.  
4. Οπου οι διατάξεις που µνηµονεύονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
αναφέρονται σε λογαριασµούς ισολογισµού, το αντίστοιχο των οποίων δεν 
προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 112 - 129, θεωρείται ότι οι 
διατάξεις αυτές αναφέρονται στους λογαριασµούς του υποδείγµατος 
ισολογισµού που παραπέµπει το άρθρο 113, στους οποίους περιέχονται τα 
αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία.  

Αρθρο 112 (Αρθρο 3 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
ΤΜΗΜΑ ΙΙ Γενικές διατάξεις για την δοµή και διάρθρωση του 
ισολογισµού  
 
Η συγχώνευση των λογαριασµών κατά τους όρους του άρθρου 428 παρ. 4 είναι 
δυνατή, για τα πιστωτικά ιδρύµατα, µόνον όσον αφορά τις υποδιαιρέσεις των 
λογαριασµών του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων χρήσεως, οι οποίες είναι 
αριθµηµένες µε µικρά γράµµατα.  

 Αρθρο 112 (Αρθρο 3 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
ΤΜΗΜΑ ΙΙ Γενικές διατάξεις για την δοµή και διάρθρωση του 
ισολογισµού  
 
Η συγχώνευση των λογαριασµών κατά τους όρους του άρθρου 428 παρ. 4 
είναι δυνατή, για τα πιστωτικά ιδρύµατα, µόνον όσον αφορά τις 
υποδιαιρέσεις των λογαριασµών του ισολογισµού και των αποτελεσµάτων 
χρήσεως, οι οποίες είναι αριθµηµένες µε µικρά γράµµατα.  

Αρθρο 113 (Αρθρο 4 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
Ο ισολογισµός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα οποία 
περιλαµβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.∆. 384/1992 περί 
ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες (ΦΕΚ Α',  210/31.12.1992), σε συνδυασµό µε 
όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.101 και 4.102 του άρθρου 1 του ίδιου Π.∆., 
αναφορά µε το περιεχόµενο κάθε λογαριασµού του ισολογισµού αυτού. 

 Αρθρο 113 (Αρθρο 4 της Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
Ο ισολογισµός καταρτίζεται σε δύο παράπλευρα σκέλη, στο πρώτο από τα 
οποία περιλαµβάνεται το ενεργητικό και στο δεύτερο το παθητικό, σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα της παραγράφου 4.1.103 του άρθρου 1 του Π.∆. 384/1992 
"περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες (ΦΕΚ Α', 210/31.12.1992), σε 
συνδυασµό µε όσα ορίζονται στις παραγράφους 4.101 και 4.102 του άρθρου 1 
του ίδιου Π.∆., αναφορά µε το περιεχόµενο κάθε λογαριασµού του 
ισολογισµού αυτού. 

Αρθρο 114 (Αρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
1. Στο παράρτηµα πρέπεινα αναφέρονται χωριστά: 
 - Για καθένα από τους λογαριασµούς 2 έως 5 του ενεργητικού του υποδείγµατος 
ισολογισµού που αναφέρεται στο προηγούµενο άρθρο, οι απαιτήσεις κατά 
συνδεδεµένων επιχειρήσεων και οι απαιτήσεις, κατά συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος επιχειρήσεων (συνδεδεµένων επιχειρήσεων µε τις οποίες το 
πιστωτικό 'Ιδρυµα έχει δεσµό συµµετοχής) είτε υπάρχει γι' αυτές παραστατικός 
τίτλος, είτε όχι. 
 - Για καθένα από τους λογαριασµούς του παθητικού, µε αριθµούς 1, 2, 3 και 7 του 

 Αρθρο 114 (Αρθρα 5, 6 και 7 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
1. Στο παράρτηµα πρέπεινα αναφέρονται χωριστά: 
- Για καθένα από τους λογαριασµούς 2 έως 5 του ενεργητικού του 
υποδείγµατος ισολογισµού που αναφέρεται στο προηγούµενο άρθρο, οι 
απαιτήσεις κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων και οι απαιτήσεις, κατά 
συµµετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων (συνδεδεµένων επιχειρήσεων µε 
τις οποίες το πιστωτικό 'Ιδρυµα έχει δεσµό συµµετοχής) είτε υπάρχει γι' 
αυτές παραστατικός τίτλος, είτε όχι. - Για καθένα από τους λογαριασµούς του 
παθητικού, µε αριθµούς 1, 2, 3 και 7 του ίδιου, όπως προηγούµενα, 



ίδιου, όπως προηγούµενα, υποδείγµατος ισολογισµού, οι υποχρεώσεις προς 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις και οι υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις συµµετοχικού 
ενδιαφέροντος, είτε υπάρχουν γι' αυτές παραστατικοί τίτλοι είτε όχι.  
2. Επίσης, στο προσάρτηµα αναγράφονται χωριστά, ως υποδιαιρέσεις των 
λογαριασµών του υποδείγµατος ισολογισµού του προηγούµενου άρθρου και των 
υποδιαιρέσεων της προηγούµενης παραγράφου, οι µειωµένης εξασφαλίσεως 
απαιτήσεις του ενεργητικού.  
3. Θεωρούνται ως µειωµένης εξασφαλίσεως απαιτήσεις τα στοιχεία του 
ενεργητικού τα οποία, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει γι' αυτά παραστατικός 
τίτλος ή όχι, απορρέουν από δικαιώµατα που, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης, µπορούν να ασκηθούν µόνο µετά την ικανοποίηση των λοιπών 
πιστωτών.  

υποδείγµατος ισολογισµού, οι υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχειρήσεις 
και οι υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις συµµετοχικού ενδιαφέροντος, είτε 
υπάρχουν γι' αυτές παραστατικοί τίτλοι είτε όχι.  
2. Επίσης, στο προσάρτηµα αναγράφονται χωριστά, ως υποδιαιρέσεις των 
λογαριασµών του υποδείγµατος ισολογισµού του προηγούµενου άρθρου και 
των υποδιαιρέσεων της προηγούµενης παραγράφου, οι µειωµένης 
εξασφαλίσεως απαιτήσεις του ενεργητικού.  
3. Θεωρούνται ως µειωµένης εξασφαλίσεως απαιτήσεις τα στοιχεία του 
ενεργητικού τα οποία, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει γι' αυτά παραστατικός 
τίτλος ή όχι, απορρέουν από δικαιώµατα που, σε περίπτωση εκκαθάρισης ή 
πτώχευσης, µπορούν να ασκηθούν µόνο µετά την ικανοποίηση των λοιπών 
πιστωτών.  

Αρθρο 115 (Αρθρο 8 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία το πιστωτικό ίδρυµα έχει δεσµεύσει για 
εγγύηση ίδιων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων τρίτων ή έχει δώσει ως εγγύηση σε 
τρίτους, θα εξακολουθούν να εµφανίζονται στους οικείους λογαριασµούς του 
ισολογισµού.  
2. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσµευθεί υπέρ του πιστωτικού ιδρύµατος 
ή που έχουν δοθεί σαν εγγύηση δεν πρέπει να εµφανίζονται στον ισολογισµό του, 
εκτός αν πρόκειται για χρήµατα κατατεθειµένα σ' αυτό το ίδιο το πιστωτικό 
ίδρυµα. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία εµφανίζονται στους λογαριασµούς τάξεως 
(λογαριασµοί εκτός ισολογισµού). 

 Αρθρο 115 (Αρθρο 8 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία το πιστωτικό ίδρυµα έχει δεσµεύσει 
για εγγύηση ίδιων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων τρίτων ή έχει δώσει ως 
εγγύηση σε τρίτους, θα εξακολουθούν να εµφανίζονται στους οικείους 
λογαριασµούς του ισολογισµού.  
2. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δεσµευθεί υπέρ του πιστωτικού 
ιδρύµατος ή που έχουν δοθεί σαν εγγύηση δεν πρέπει να εµφανίζονται στον 
ισολογισµό του, εκτός αν πρόκειται για χρήµατα κατατεθειµένα σ' αυτό το 
ίδιο το πιστωτικό ίδρυµα. Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία εµφανίζονται στους 
λογαριασµούς τάξεως (λογαριασµοί εκτός ισολογισµού). 

Αρθρο 116 (Αρθρα 9, 10 και 11 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Σε περίπτωση χορηγήσεως δανείου από όµιλο πιστωτικών ιδρυµάτων, καθένα 
από τα ιδρύµατα αυτά υποχρεούται ναεµφανίζει στον ισολογισµό του µόνο το 
ποσό της συνεισφοράς του στο συνολικό ποσό της χρηµατοδοτήσεως. Αν το ποσό 
της συµµετοχής, για το οποίο εγγυάται ένα πιστωτικό ίδρυµα, είναι ανώτερο από 
το ποσό µε το οποίο συµµετέσχε στη χρηµατοδότηση, το επιπλέον αυτό ποσό της 
εγγυήσεως εµφανίζεται ως ενδεχόµενη υποχρέωση στους εκτός ισολογισµού 
λογαριασµούς τάξεως.  
2. Τα κεφάλαια τα οποία το πιστωτικό ίδρυµα διαχειρίζεται επ' ονόµατί του, αλλά 
για λογαριασµό τρίτου, εµφανίζονται στον ισολογισµό του εφόσον τα αντίστοιχα 
στοιχεία του ενεργητικού ανήκουν στην κυριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος. Τα 
στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις του είδους αυτού εµφανίζονται στον 
ισολογισµό, κατανεµηµένες και συγχωνευµένες στους διάφορους λογαριασµούς 
του ενεργητικού και του παθητικού.Στο προσάρτηµα παρατίθεται σχετικός 
πίνακας µε τους λογαριασµούς και τα αντίστοιχα ποσά τους.  

 Αρθρο 116 (Αρθρα 9, 10 και 11 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Σε περίπτωση χορηγήσεως δανείου από όµιλο πιστωτικών ιδρυµάτων, 
καθένα από τα ιδρύµατα αυτά υποχρεούται να εµφανίζει στον ισολογισµό 
του µόνο το ποσό της συνεισφοράς του στο συνολικό ποσό της 
χρηµατοδοτήσεως. Αν το ποσό της συµµετοχής, για το οποίο εγγυάται ένα 
πιστωτικό ίδρυµα, είναι ανώτερο από το ποσό µε το οποίο συµµετέσχε στη 
χρηµατοδότηση, το επιπλέον αυτό ποσό της εγγυήσεως εµφανίζεται ως 
ενδεχόµενη υποχρέωση στους εκτός ισολογισµού λογαριασµούς τάξεως.  
2. Τα κεφάλαια τα οποία το πιστωτικό ίδρυµα διαχειρίζεται επ' ονόµατί του, 
αλλά για λογαριασµό τρίτου, εµφανίζονται στον ισολογισµό του εφόσον τα 
αντίστοιχα στοιχεία του ενεργητικού ανήκουν στην κυριότητα του 
πιστωτικού ιδρύµατος. Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις του 
είδους αυτού εµφανίζονται στον ισολογισµό, κατανεµηµένες και 
συγχωνευµένες στους διάφορους λογαριασµούς του ενεργητικού και του 
παθητικού.Στο προσάρτηµα παρατίθεται σχετικός πίνακας µε τους 



3. Τα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων, που παραλαµβάνει και κατέχει το 
πιστωτικό ίδρυµα επ' ονόµατι και για λογαριασµό των τρίτων, εµφανίζονται στους 
εκτός ισολογισµού λογαριασµούς τάξεως.  
4. Θεωρούνται πληρωτέα εν όψει µόνο τα ποσά που δύνανται να αναληφθούν 
οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, ή για τα οποία έχει συµφωνηθεί 
προειδοποίηση διαρκείας 24 ωρών ή µιάς εργάσιµης ηµέρας. 

λογαριασµούς και τα αντίστοιχα ποσά τους. 
3. Τα περιουσιακά στοιχεία κυριότητας τρίτων, που παραλαµβάνει και 
κατέχει το πιστωτικό ίδρυµα επ' ονόµατι και για λογαριασµό των τρίτων, 
εµφανίζονται στους εκτός ισολογισµού λογαριασµούς τάξεως. 
4. Θεωρούνται πληρωτέα εν όψει µόνο τα ποσά που δύνανται να 
αναληφθούν οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, ή για τα οποία έχει 
συµφωνηθεί προειδοποίηση διαρκείας 24 ωρών ή µιάς εργάσιµης ηµέρας.  

Αρθρο 117 (Αρθρο 12 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Με τον όρο «πράξεις προσωρινής εκχώρησης» νοούνται οι πράξεις µε τις 
οποίες ένα πιστωτικό ίδρυµα ή ένας πελάτης (ο εκχωρών) εκχωρεί σε άλλο 
πιστωτικό ίδρυµα ή πελάτη (τον εκδοχέα) στοιχεία του ενεργητικού που του 
ανήκουν, όπως αξιόγραφα, απαιτήσεις ή κινητές αξίες µε πρόβλεψη. 
Επανεκχωρήσεις των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού στον εκχωρούντα σε 
συµφωνηµένη τιµή.  
2. Εάν ο εκδοχέας αναλαµβάνει την ευθύνη να επανεκχωρήσει τα στοιχεία του 
ενεργητικού σε ορισµένη ηµεροµηνία ή σε ηµεροµηνία που θα ορίσει ο εκχωρών, 
τότε πρόκειται για πράξη προσωρινής εκχώρησης βάσει σύµβασης πώλησης µε 
σύµφωνο εξωνήσεως.  
3. Εάν, αντίθετα, ο εκδοχέας έχει µόνο δικαίωµα να επανεκχωρήσει τα στοιχεία 
του ενεργητικού στην τιµή εκχώρησης ή σε άλλη τιµή που συµφωνείται εκ των 
προτέρων και σε ηµεροµηνία που έχει ήδη ορισθεί ή θα καθορισθεί αργότερα, 
πρόκειται για πράξη προσωρινής εκχώρησης, βάσει οριστικής σύµβασης πώλησης 
µε σύµφωνο εξωνήσεως.  
4. Στην περίπτωση των πράξεων προσωρινής εκχώρησης που προβλέπει η 
παράγραφος 2, τα εκχωρούµενα στοιχεία του ενεργητικού συνεχίζουν να 
εµφανίζονται στον ισολογισµό του εκχωρούντος. Το τίµηµα της εκχώρησης που 
εισπράττει ο εκχωρών, εµφανίζεται σαν υποχρέωση προς τον εκδοχέα και η αξία 
των εκχωρουµένων στοιχείων του ενεργητικού, εµφανίζεται στο προσάρτηµα των 
λογαριασµών (οικονοµικών καταστάσεων) του εκχωρούντος, καθώς και στους 
προβλεπόµενους από το άρθρο 123 λογαριασµούς, εκτός ισολογισµού 
(λογαριασµούς τάξεως) του εκχωρούντος. Ο εκδοχέας δεν έχει δικαίωµα να 
εµφανίσει στον ισολογισµό του τα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού. Το 
τίµηµα της εκχώρησης που καταβάλει ο εκδοχέας εµφανίζεται ως απαίτηση κατά 
του εκχωρούντος.  
5. Αντίθετα, στην περίπτωση των πράξεων προσωρινής εκχώρησης που 
προβλέπει η παράγραφος 3, ο εκχωρών δεν έχει πλέον δικαίωµα να εµφανίσει 
στον ισολογισµό του τα εκχωρούµενα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία 

 Αρθρο 117 (Αρθρο 12 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Με τον όρο «πράξεις προσωρινής εκχώρησης» νοούνται οι πράξεις µε τις 
οποίες ένα πιστωτικό ίδρυµα ή ένας πελάτης (ο εκχωρών) εκχωρεί σε άλλο 
πιστωτικό ίδρυµα ή πελάτη (τον εκδοχέα) στοιχεία του ενεργητικού που του 
ανήκουν, όπως αξιόγραφα, απαιτήσεις ή κινητές αξίες µε πρόβλεψη. 
Επανεκχωρήσεις των εν λόγω στοιχείων του ενεργητικού στον εκχωρούντα 
σε συµφωνηµένη τιµή.  
2. Εάν ο εκδοχέας αναλαµβάνει την ευθύνη να επανεκχωρήσει τα στοιχεία 
του ενεργητικού σε ορισµένη ηµεροµηνία ή σε ηµεροµηνία που θα ορίσει ο 
εκχωρών, τότε πρόκειται για πράξη προσωρινής εκχώρησης βάσει σύµβασης 
πώλησης µε σύµφωνο εξωνήσεως.  
3. Εάν, αντίθετα, ο εκδοχέας έχει µόνο δικαίωµα να επανεκχωρήσει τα 
στοιχεία του ενεργητικού στην τιµή εκχώρησης ή σε άλλη τιµή που 
συµφωνείται εκ των προτέρων και σε ηµεροµηνία που έχει ήδη ορισθεί ή θα 
καθορισθεί αργότερα, πρόκειται για πράξη προσωρινής εκχώρησης, βάσει 
οριστικής σύµβασης πώλησης µε σύµφωνο εξωνήσεως.  
4. Στην περίπτωση των πράξεων προσωρινής εκχώρησης που προβλέπει η 
παράγραφος 2, τα εκχωρούµενα στοιχεία του ενεργητικού συνεχίζουν να 
εµφανίζονται στον ισολογισµό του εκχωρούντος. Το τίµηµα της εκχώρησης 
που εισπράττει ο εκχωρών, εµφανίζεται σαν υποχρέωση προς τον εκδοχέα 
και η αξία των εκχωρουµένων στοιχείων του ενεργητικού, εµφανίζεται στο 
προσάρτηµα των λογαριασµών (οικονοµικών καταστάσεων) του 
εκχωρούντος, καθώς και στους προβλεπόµενους από το άρθρο 123 
λογαριασµούς, εκτός ισολογισµού (λογαριασµούς τάξεως) του εκχωρούντος. 
Ο εκδοχέας δεν έχει δικαίωµα να εµφανίσει στον ισολογισµό του τα 
αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού. Το τίµηµα της εκχώρησης που 
καταβάλει ο εκδοχέας εµφανίζεται ως απαίτηση κατά του εκχωρούντος.  
5. Αντίθετα, στην περίπτωση των πράξεων προσωρινής εκχώρησης που 
προβλέπει η παράγραφος 3, ο εκχωρών δεν έχει πλέον δικαίωµα να 
εµφανίσει στον ισολογισµό του τα εκχωρούµενα στοιχεία του ενεργητικού τα 



εµφανίζονται στο ενεργητικό του εκδοχέα. Ο εκχωρών εµφανίζει στους εκτός 
ισολογισµού λογαριασµούς τάξεως του άρθρου 123 και συγκεκριµένα στο 
λογαριασµό 2 αυτών, ένα ποσό, ίσο µε το τίµηµα που έχει συµφωνηθεί για την 
περίπτωση εξωνήσεως.  
6. Οι πράξεις συναλλάγµατος υπό προθεσµία, οι χρηµατιστηριακές πράξεις υπό 
προθεσµία, οι πράξεις έκδοσης τίτλων µε τις οποίες ο εκδότης αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να εξαγοράσει το σύνολο ή µέρος των οµολογιών πριν από τη λήξη 
τους καθώς και άλλες ανάλογες πράξεις, δεν αποτελούν πράξεις προσωρινής 
εκχώρησης κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.  

οποία εµφανίζονται στο ενεργητικό του εκδοχέα. Ο εκχωρών εµφανίζει στους 
εκτός ισολογισµού λογαριασµούς τάξεως του άρθρου 123 και συγκεκριµένα 
στο λογαριασµό 2 αυτών, ένα ποσό, ίσο µε το τίµηµα που έχει συµφωνηθεί 
για την περίπτωση εξωνήσεως.  
6. Οι πράξεις συναλλάγµατος υπό προθεσµία, οι χρηµατιστηριακές πράξεις 
υπό προθεσµία, οι πράξεις έκδοσης τίτλων µε τις οποίες ο εκδότης 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να εξαγοράσει το σύνολο ή µέρος των 
οµολογιών πριν από τη λήξη τους καθώς και άλλες ανάλογες πράξεις, δεν 
αποτελούν πράξεις προσωρινής εκχώρησης κατά την έννοια του παρόντος 
άρθρου.  

Αρθρο 118 (Αρθρα 13 και 14 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ειδικές διατάξεις για ορισµένους λογαριασµούς του 
υποδείγµατος ισολογισµού του άρθρου 113  
 
1. Στο λογαριασµό 1 του ενεργητικού "Ταµείο και ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική 
Τράπεζα", περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: α). Το ταµείο, το οποίο περιλαµβάνει 
τα νοµίσµατα που κυκλοφορούν νόµιµα, συµπεριλαµβανοµένων των ξένων 
χαρτονοµισµάτων και κερµάτων. β). Τα διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
στα οποία περιλαµβάνονται µόνο τα κατετεθειµένα στην Τράπεζα της Ελλάδος, 
περιουσιακά στοιχεία που ανά πάσα στιγµή αντιπροσωπεύουν πραγµατικά 
διαθέσιµα. Οι υπόλοιπες απαιτήσεις κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, 
εµφανίζονται στο λογαριασµό 3 του ενεργητικού "Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
Ιδρυµάτων". 
2. Στο λογαριασµό 2 του ενεργητικού "Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για 
επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα", περιλαµβάνονται τα 
ακόλουθα: α). Στην υποδιαίρεση α "κρατικά και εξοµοιούµενα προς αυτά 
αξιόγραφα περιλαµβάνονται τα άτοκα και έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου και 
άλλοι παρόµοιοι πιστωτικοί τίτλοι δηµοσίων οργανισµών, εφόσον γίνονται δεκτοί 
για επαναχρηµατοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, ή την Κεντρική Τράπεζα 
της χώρας όπου το πιστωτικό ίδρυµα είναι εγκατεστηµένο. Οι πιστωτικοί τίτλοι 
δηµοσίων οργανισµών οι οποίοι δεν πληρούν τον όρο αυτό,  εγγράφονται στην 
υποδιαίρεση α του λογαριασµού του ενεργητικού 5 "Οµολογίες και άλλοι τίτλοι 
σταθερής αποδόσεως". β). Στην υποδιαίρεση β Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για 
επαναχρηµατοδότηση περιλαµβάνονται όλα τα αξιόγραφα χαρτοφυλακίου που 
έχουν αγοραστεί από πιστωτικά ιδρύµατα ή πελάτες, εφόσον τα αξιόγραφα αυτά, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, γίνονται δεκτά για επαναχρηµατοδότηση 
από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, όπου είναι 

 Αρθρο 118 (Αρθρα 13 και 14 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ειδικές διατάξεις για ορισµένους λογαριασµούς του 
υποδείγµατος ισολογισµού του άρθρου 113  
 
1. Στο λογαριασµό 1 του ενεργητικού "Ταµείο και ∆ιαθέσιµα στην Κεντρική 
Τράπεζα", περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: α). Το ταµείο, το οποίο 
περιλαµβάνει τα νοµίσµατα που κυκλοφορούν νόµιµα, 
συµπεριλαµβανοµένων των ξένων χαρτονοµισµάτων και κερµάτων. β). Τα 
διαθέσιµα στην Τράπεζα της Ελλάδος, στα οποία περιλαµβάνονται µόνο τα 
κατετεθειµένα στην Τράπεζα της Ελλάδος, περιουσιακά στοιχεία που ανά 
πάσα στιγµή αντιπροσωπεύουν πραγµατικά διαθέσιµα. Οι υπόλοιπες 
απαιτήσεις κατά της Τράπεζας της Ελλάδος, εµφανίζονται στο λογαριασµό 3 
του ενεργητικού "Απαιτήσεις κατά πιστωτικών Ιδρυµάτων".  
2. Στο λογαριασµό 2 του ενεργητικού "Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά 
για επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα", περιλαµβάνονται τα 
ακόλουθα: α). Στην υποδιαίρεση α "κρατικά και εξοµοιούµενα προς αυτά 
αξιόγραφα περιλαµβάνονται τα άτοκα και έντοκα γραµµάτια του ∆ηµοσίου 
και άλλοι παρόµοιοι πιστωτικοί τίτλοι δηµοσίων οργανισµών, εφόσον 
γίνονται δεκτοί για επαναχρηµατοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, ή 
την Κεντρική Τράπεζα της χώρας όπου το πιστωτικό ίδρυµα είναι 
εγκατεστηµένο. Οι πιστωτικοί τίτλοι δηµοσίων οργανισµών οι οποίοι δεν 
πληρούν τον όρο αυτό, εγγράφονται στην υποδιαίρεση α του λογαριασµού 
του ενεργητικού 5 "Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως". β). 
Στην υποδιαίρεση β Λοιπά αξιόγραφα δεκτά για επαναχρηµατοδότηση 
περιλαµβάνονται όλα τα αξιόγραφα χαρτοφυλακίου που έχουν αγοραστεί 
από πιστωτικά ιδρύµατα ή πελάτες, εφόσον τα αξιόγραφα αυτά, σύµφωνα µε 
την κείµενη νοµοθεσία, γίνονται δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την 



εγκατεστηµένο το πιστωτικό ίδρυµα.  Τράπεζα της Ελλάδος ή την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, όπου είναι 
εγκατεστηµένο το πιστωτικό ίδρυµα.  

Αρθρο 119 (Αρθρα 15 και 16 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Στο λογαριασµό 3 του ενεργητικού "Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων" 
περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες που έχει το 
πιστωτικό ίδρυµα (που καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασµούς), κατά ηµεδαπών 
ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων, ανεξάρτητα από την ονοµασία τους στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Εξαιρούνται µόνον οι απαιτήσεις που ενσωµατώνονται 
σε οµολογίες ή σε οποιονδήποτε άλλο τίτλο, οι οποίες υποχρεωτικά εµφανίζονται 
στο λογαριασµό 5 του ενεργητικού "οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής 
αποδόσεως". Για την εφαρµογή της παρούσης παραγράφου, ως "πιστωτικά 
ιδρύµατα" νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στον κατάλογο 
που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγρ. 7 της Οδηγίας 77/78Ο/ΕΟΚ, καθώς και οι 
κεντρικές Τράπεζες και εθνικοί ή διεθνείς επίσηµοι οργανισµοί τραπεζικού 
χαρακτήρα, καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτική ή δηµόσια επιχείρηση µη 
εγκατεστηµένη, στην Κοινότητα η οποία εµπίπτει στον ορισµό του άρθρου 2 του 
Ν. 2076/1992. Οι απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων που δεν συγκεντρώνουν τις 
παραπάνω προϋποθέσεις, αναγράφονται στο λογαριασµό 4 του ενεργητικού 
"Απαιτήσεις κατά πελατών".  
2. Στο λογαριασµό 4 του ενεργητικού "Απαιτήσεις κατά πελατών" 
περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις κατά εγχωρίων ή ξένων πελατών, εκτός από τα πιστωτικά ιδρύµατα, 
ανεξάρτητα από την ονοµασία τους στη συγκεκριµένη περίπτωση. Εξαιρούνται 
µόνο οι απαιτήσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οµολογίες ή οποιοσδήποτε άλλος 
τίτλος, οι οποίες αναγράφονται στον λογαριασµό 5 του ενεργητικού οµολογίες και 
άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως.  

 Αρθρο 119 (Αρθρα 15 και Ι6 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Στο λογαριασµό 3 του ενεργητικού "Απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυµάτων" περιλαµβάνονται όλες οι απαιτήσεις από τραπεζικές εργασίες 
που έχει το πιστωτικό ίδρυµα (που καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασµούς), 
κατά ηµεδαπών ή αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυµάτων, ανεξάρτητα από την 
ονοµασία τους στη συγκεκριµένη περίπτωση. Εξαιρούνται µόνον οι 
απαιτήσεις που ενσωµατώνονται σε οµολογίες ή σε οποιονδήποτε άλλο τίτλο, 
οι οποίες υποχρεωτικά εµφανίζονται στο λογαριασµό 5 του ενεργητικού 
"οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως". Για την εφαρµογή της 
παρούσης παραγράφου, ως "πιστωτικά ιδρύµατα" νοούνται όλες οι 
επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στον κατάλογο που δηµοσιεύεται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 
παράγρ. 7 της Οδηγίας 77/78Ο/ΕΟΚ, καθώς και οι κεντρικές Τράπεζες και 
εθνικοί ή διεθνείς επίσηµοι οργανισµοί τραπεζικού χαρακτήρα, καθώς και 
οποιαδήποτε ιδιωτική ή δηµόσια επιχείρηση µη εγκατεστηµένη, στην 
Κοινότητα η οποία εµπίπτει στον ορισµό του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992. Οι 
απαιτήσεις κατά επιχειρήσεων που δεν συγκεντρώνουν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, αναγράφονται στο λογαριασµό 4 του ενεργητικού 
"Απαιτήσεις κατά πελατών".  
2. Στο λογαριασµό 4 του ενεργητικού "Απαιτήσεις κατά πελατών" 
περιλαµβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν 
απαιτήσεις κατά εγχωρίων ή ξένων πελατών, εκτός από τα πιστωτικά 
ιδρύµατα, ανεξάρτητα από την ονοµασία τους στη συγκεκριµένη περίπτωση. 
Εξαιρούνται µόνο οι απαιτήσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οµολογίες ή 
οποιοσδήποτε άλλος τίτλος, οι οποίες αναγράφονται στον λογαριασµό 5 του 
ενεργητικού "οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως".  

Αρθρο 120 (Αρθρο 17 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Ο λογαριασµός 5 του ενεργητικού «Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής 
αποδόσεως» περιλαµβάνει τις οµολογίες και άλλους τίτλους σταθερής 
αποδόσεως, που είναι µεταβιβάσιµοι και έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύµατα, 
άλλες επιχειρήσεις ή δηµόσιους οργανισµούς. Οι οµολογίες και άλλοι τίτλοι 
σταθερής αποδόσεως που έχουν εκδοθεί από δηµόσιους οργανισµούς, 
εγγράφονται στον λογαριασµό αυτό, µόνον εφόσον δεν υπάγονται στο 
λογαριασµό 2 του ενεργητικού "Κρατικά και άλλα αξιόγραφα δεκτά για 
επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα".  

 Αρθρο 120 (Αρθρο 17 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Ο λογαριασµός 5 του ενεργητικού «Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής 
αποδόσεως» περιλαµβάνει τις οµολογίες και άλλους τίτλους σταθερής 
αποδόσεως, που είναι µεταβιβάσιµοι και έχουν εκδοθεί από πιστωτικά 
ιδρύµατα, άλλες επιχειρήσεις ή δηµόσιους οργανισµούς. Οι οµολογίες και 
άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως που έχουν εκδοθεί από δηµόσιους 
οργανισµούς, εγγράφονται στον λογαριασµό αυτό, µόνον εφόσον δεν 
υπάγονται στο λογαριασµό 2 του ενεργητικού "Κρατικά και άλλα αξιόγραφα 
δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα".  



2. Εξοµοιώνονται µε οµολογίες και άλλους τίτλους σταθερής αποδόσεως οι αξίες 
µε επιτόκιο µεταβαλλόµενο,  σύµφωνα µε ορισµένη παράµετρο, ως το επιτόκιο 
της διατραπεζικής αγοράς ή της ευρωαγοράς.  
3. Οι ίδιες οµολογίες που έχουν εξαγοραστεί και είναι µεταβιβάσιµες, 
καταχωρούνται στην υποδιαίρεση β του λογαριασµού 5 του ενεργητικού. Τούτο 
εφαρµόζεται εφόσον οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ετιιτρέπουν την 
απόκτηση από πιστωτικό ίδρυµα ίδιων αυτού οµολογιών.  

2. Εξοµοιώνονται µε οµολογίες και άλλους τίτλους σταθερής αποδόσεως οι 
αξίες µε επιτόκιο µεταβαλλόµενο, σύµφωνα µε ορισµένη παράµετρο, ως το 
επιτόκιο της διατραπεζικής αγοράς ή της ευρωαγοράς.  
3. Οι ίδιες οµολογίες που έχουν εξαγοραστεί και είναι µεταβιβάσιµες, 
καταχωρούνται στην υποδιαίρεση β του λογαριασµού 5 του ενεργητικού. 
Τούτο εφαρµόζεται εφόσον οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά ετιιτρέπουν 
την απόκτηση από πιστωτικό ίδρυµα ίδιων αυτού οµολογιών.  

Αρθρο 121 (Aρθρα 18 και 19 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Ο λογαριασµός 1 του παθητικού "Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα" 
περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις προς ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά 
ιδρύµατα, ανεξάρτητα από την ονοµασία τους στη συγκεκριµένη περίπτωση, οι 
οποίες προκύπτουν από τραπεζικές εργασίες. Εξαιρούνται µόνον οι υποχρεώσεις 
για τις οποίες έχουν εκδοθεί οµολογίες ή οποιοσδήποτε άλλος τίτλος που 
υποχρεωτικά καταχωρούνται στο λογαριασµό 3 του παθητικού υποχρεώσεις από 
πιστωτικούς τίτλους". Για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου, ως 
"πιστωτικά ιδρύµατα" νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που περιλαµβάνονται στον 
κατάλογο που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγρ. 7 της Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, καθώς 
και οι κεντρικές τράπεζες και οι επίσηµοι εθνικοί ή διεθνείς οργανισµοί 
τραπεζικού χαρακτήρα, καθώς και οποιαδήποτε ιδιωτική ή δηµόσια επιχείρηση 
µη εγκατεστηµένη στην Κοινότητα, η οποία εµπίπτει στον ορισµό του άρθρου 2 
του Ν. 2076/92.  
2. Στον λογαριασµό του παθητικού 2 "υποχρεώσεις προς πελάτες" καταχωρούνται 
οι οφειλές προς πιστωτές που δεν είναι πιστωτικά ιδρύµατα κατά την έννοια της 
προηγούµενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την ονοµασία τους στη 
συγκεκριµένη περίπτωση. Εξαιρούνται µόνο οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν 
εκδοθεί οµολογίες ή οποιοσδήποτε τίτλος που υποχρεωτικά καταχωρούνται στον 
λογαριασµό του παθητικού 3 "υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους". Με τον όρο 
"καταθέσεις" νοούνται αποκλειστικά όσα κεφάλαια πληρούν τις απαιτούµενες 
από την εθνική νοµοθεσία προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως καταθέσεις. 
Τα αποταµιευτικά οµόλογα καταχωρούνται στην αντίστοιχη υποδιαίρεση του 
λογαριασµού αυτού, µόνον αν δεν υπάρχουν γι αυτά µεταβιβάσιµοι πιστωτικοί 
τίτλοι.  

 Αρθρο 121 (Aρθρα 18 και 19 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
1. Ο λογαριασµός 1 του παθητικού «Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα» 
περιλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις προς ηµεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά 
ιδρύµατα, ανεξάρτητα από την ονοµασία τους στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
οι οποίες προκύπτουν από τραπεζικές εργασίες. Εξαιρούνται µόνον οι 
υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οµολογίες ή οποιοσδήποτε άλλος 
τίτλος που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο λογαριασµό 3 του παθητικού 
υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους". Για την εφαρµογή της παρούσας 
παραγράφου, ως "πιστωτικά ιδρύµατα" νοούνται όλες οι επιχειρήσεις που 
περιλαµβάνονται στον κατάλογο που δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγρ. 7 της 
Οδηγίας 77/780/ΕΟΚ, καθώς και οι κεντρικές τράπεζες και οι επίσηµοι 
εθνικοί ή διεθνείς οργανισµοί τραπεζικού χαρακτήρα, καθώς και 
οποιαδήποτε ιδιωτική ή δηµόσια επιχείρηση µη εγκατεστηµένη στην 
Κοινότητα, η οποία εµπίπτει στον ορισµό του άρθρου 2 του Ν. 2076/92.  
2. Στον λογαριασµό του παθητικού 2 "υποχρεώσεις προς πελάτες" 
καταχωρούνται οι οφειλές προς πιστωτές που δεν είναι πιστωτικά ιδρύµατα 
κατά την έννοια της προηγούµενης παραγράφου, ανεξάρτητα από την 
ονοµασία τους στη συγκεκριµένη περίπτωση. Εξαιρούνται µόνο οι 
υποχρεώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οµολογίες ή οποιοσδήποτε τίτλος 
που υποχρεωτικά καταχωρούνται στον λογαριασµό του παθητικού 3 
"υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους". Με τον όρο "καταθέσεις" νοούνται 
αποκλειστικά όσα κεφάλαια πληρούν τις απαιτούµενες από την εθνική 
νοµοθεσία προϋποθέσεις για να χαρακτηρισθούν ως καταθέσεις. Τα 
αποταµιευτικά οµόλογα καταχωρούνται στην αντίστοιχη υποδιαίρεση του 
λογαριασµού αυτού, µόνον αν δεν υπάρχουν γι αυτά µεταβιβάσιµοι 
πιστωτικοί τίτλοι.  

Αρθρο 122 (Αρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
1. Στο λογαριασµό του παθητικού 3 "Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους" 
καταχωρούνται, τόσο οι οµολογίες, όσο και οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχει 

 Αρθρο 122 (Αρθρα 20, 21, 22 και 23 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
1. Στο λογαριασµό του παθητικού 3 "Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους" 
καταχωρούνται, τόσο οι οµολογίες, όσο και οι υποχρεώσεις για τις οποίες έχει 



εκδοθεί µεταβιβάσιµος πιστωτικός τίτλος, καθώς και οι τίτλοι ίδιας αποδοχής και 
τα κυκλοφορούντα γραµµάτια. Με τον όρο "τίτλοι ίδιας αποδοχής", νοούνται 
αποκλειστικά οι τίτλοι τους οποίους εξέδωσε το πιστωτικό ίδρυµα για να 
αναχρηµατοδότησή του και στους οποίους φέρεται ως πρωτοφειλέτης 
("πληρωτής").  
2. Στο λογαριασµό του παθητικού 7 "Μειωµένης εξασφαλίσεως στοιχεία 
παθητικού", καταχωρούνται οι ενσωµατωµένες ή όχι σε πιστωτικούς τίτλους 
υποχρεώσεις, για τις οποίες έχει ορισθεί µε σχετική σύµβαση ότι τα απορρέοντα 
από αυτές δικαιώµατα των τρίτων σε περίπτωση εκκαθαρίσεως ή πτωχεύσεως, 
µπορούν να ασκηθούν µόνον αφού ικανοποιηθούν οι υπόλοιποι πιστωτές.  
3. Ο λογαριασµός του παθητικού 8 "Μετοχικό Κεφάλαιο", αναλύεται σε 
"καταβεβληµένο" και "οφειλόµενο". Στις υποδιαιρέσεις αυτές καταχωρούνται τα 
καταβεβληµένα και τα οφειλόµενα από τους µετόχους ποσά για καλυφθέν 
κεφάλαιο.  
4. Ο λογαριασµός του παθητικού 10 "Αποθεµατικά" αναλύεται στα εξής 
τουλάχιστον είδη αποθεµατικών: - Τακτικό αποθεµατικό. – Αποθεµατικά 
καταστατικά. - Ειδικά αποθεµατικά. - Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 
διατάξεων - νόµων. - Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές (σχηµατιζόµενο σύµφωνα µε 
το άρθρο 42ε παράγρ. 13). Οι διαφορές που προκύπτουν από 
πραγµατοποιούµενη, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογή της αξίας 
περιουσιακών στοιχείων, καταχωρούνται στο λογαριασµό 11 "∆ιαφορές από 
αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων.  

εκδοθεί µεταβιβάσιµος πιστωτικός τίτλος, καθώς και οι τίτλοι ίδιας αποδοχής 
και τα κυκλοφορούντα γραµµάτια. Με τον όρο "τίτλοι ίδιας αποδοχής", 
νοούνται αποκλειστικά οι τίτλοι τους οποίους εξέδωσε το πιστωτικό ίδρυµα 
για να αναχρηµατοδότησή του και στους οποίους φέρεται ως πρωτοφειλέτης 
("πληρωτής").  
2. Στο λογαριασµό του παθητικού 7 "Μειωµένης εξασφαλίσεως στοιχεία 
παθητικού", καταχωρούνται οι ενσωµατωµένες ή όχι σε πιστωτικούς τίτλους 
υποχρεώσεις, για τις οποίες έχει ορισθεί µε σχετική σύµβαση ότι τα 
απορρέοντα από αυτές δικαιώµατα των τρίτων σε περίπτωση εκκαθαρίσεως 
ή πτωχεύσεως, µπορούν να ασκηθούν µόνον αφού ικανοποιηθούν οι 
υπόλοιποι πιστωτές.  
3. Ο λογαριασµός του παθητικού 8 "Μετοχικό Κεφάλαιο", αναλύεται σε 
"καταβεβληµένο" και "οφειλόµενο". Στις υποδιαιρέσεις αυτές καταχωρούνται 
τα καταβεβληµένα και τα οφειλόµενα από τους µετόχους ποσά για καλυφθέν 
κεφάλαιο.  
4. Ο λογαριασµός του παθητικού 10 "Αποθεµατικά" αναλύεται στα εξής 
τουλάχιστον είδη αποθεµατικών: - Τακτικό αποθεµατικό. - Αποθεµατικά 
καταστατικά. - Ειδικά αποθεµατικά. - Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών 
διατάξεων - νόµων. - Αποθεµατικό για ίδιες µετοχές (σχηµατιζόµενο 
σύµφωνα µε το άρθρο 42ε παράγρ. 13). Οι διαφορές που προκύπτουν από 
πραγµατοποιούµενη, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογή της αξίας 
περιουσιακών στοιχείων, καταχωρούνται στο λογαριασµό 11 "∆ιαφορές από 
αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων".  

Αρθρο 123 (Αρθρα 24 και 25 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
Για το περιεχόµενο και τον τρόπο καταχωρήσεως κάτω από τον Ισολογισµό των 
εκτός ισολογισµού λογαριασµών τάξεως εφαρµόζεται η παράγρ. 11 του άρθρου 
42ε, µε τις ακόλουθες επιπρόσθετες ειδικές ρυθµίσεις: α) Ο εκτός ισολογισµού 
λογαριασµός 1 "Ενδεχόµενες υποχρεώσεις" περιλαµβάνει κάθε πράξη µε την 
οποία ένα πιστωτικό ίδρυµα εγγυάται για τις υποχρεώσεις τρίτου. Στο 
προσάρτηµα αναφέρεται η φύση και το ύψος του κάθε κινδύνου δηµιουργίας 
υποχρέωσης, εφόσον αυτή είναι σηµαντική σε σχέση µε την συνολική 
δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος. Οι υποχρεώσεις από οπισθογράφηση 
αναπροεξοφληµένων αξιογράφων θα περιλαµβάνονται στο λογαριασµό αυτό 
µόνον εφόσον η ισχύουσα νοµοθεσία δεν ορίζει διαφορετικά. Το αυτό ισχύει και 
για τους τίτλους αποδοχής, εκτός από τους τίτλους ίδιας αποδοχής. Οι εγγυήσεις 
και τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση, περιλαµβάνουν 
όλες τις εγγυήσεις και όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί σαν 

 Αρθρο 123 (Αρθρα 24 και 25 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
Για το περιεχόµενο και τον τρόπο καταχωρήσεως κάτω από τον Ισολογισµό 
των εκτός ισολογισµού λογαριασµών τάξεως εφαρµόζεται η παράγρ. 11 του 
άρθρου 42ε, µε τις ακόλουθες επιπρόσθετες ειδικές ρυθµίσεις: α) Ο εκτός 
ισολογισµού λογαριασµός 1 "Ενδεχόµενες υποχρεώσεις" περιλαµβάνει κάθε 
πράξη µε την οποία ένα πιστωτικό ίδρυµα εγγυάται για τις υποχρεώσεις 
τρίτου. Στο προσάρτηµα αναφέρεται η φύση και το ύψος του κάθε κινδύνου 
δηµιουργίας υποχρέωσης, εφόσον αυτή είναι σηµαντική σε σχέση µε την 
συνολική δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος. Οι υποχρεώσεις από 
οπισθογράφηση αναπροεξοφληµένων αξιογράφων θα περιλαµβάνονται στο 
λογαριασµό αυτό µόνον εφόσον η ισχύουσα νοµοθεσία δεν ορίζει 
διαφορετικά. Το αυτό ισχύει και για τους τίτλους αποδοχής, εκτός από τους 
τίτλους ίδιας αποδοχής. Οι εγγυήσεις και τα στοιχεία του ενεργητικού που 
έχουν δοθεί ως εγγύηση, περιλαµβάνουν όλες τις εγγυήσεις και όλα τα 



εγγύηση για λογαριασµό τρίτων, όπως ανέκκλητες εγγυήσεις και ανέκκλητες 
πιστωτικές εντολές. β) Στον εκτός ισολογισµού λογαριασµό 2 "Υποχρεώσεις που 
απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχώρησης" περιλαµβάνονται οι 
υποχρεώσεις που αναλαµβάνει το πιστωτικό ίδρυµα, στα πλαίσια πράξεων 
προσωρινής εκχώρησης (βάσει σύµβασης πώλησης µε δικαίωµα εξωνήσεως) κατά 
την έννοια του άρθρου 117 παράγραφος 3. γ) Στον εκτός ισολογισµού λογαριασµό 
3 "Λοιποί λογαριασµοί τάξεως" περιλαµβάνονται τα κατεχόµενα από το πιστωτικό 
ίδρυµα (προς φύλαξη ή ως ενέχυρο, κλπ) περιουσιακά στοιχεία τρίτων οι 
υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις και οι λοιποί λογαριασµοί 
πληροφοριών.  

στοιχεία του ενεργητικού που έχουν δοθεί σαν εγγύηση για λογαριασµό 
τρίτων, όπως ανέκκλητες εγγυήσεις και ανέκκλητες πιστωτικές εντολές. β) 
Στον εκτός ισολογισµού λογαριασµό 2 "Υποχρεώσεις που απορρέουν από 
πράξεις προσωρινής εκχώρησης" περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις που 
αναλαµβάνει το πιστωτικό ίδρυµα, στα πλαίσια πράξεων προσωρινής 
εκχώρησης (βάσει σύµβασης πώλησης µε δικαίωµα εξωνήσεως) κατά την 
έννοια του άρθρου 117 παράγραφος 3. γ) Στον εκτός ισολογισµού λογαριασµό 
3 "Λοιποί λογαριασµοί τάξεως" περιλαµβάνονται τα κατεχόµενα από το 
πιστωτικό ίδρυµα (προς φύλαξη ή ως ενέχυρο, κλπ) περιουσιακά στοιχεία 
τρίτων οι υποχρεώσεις από αµφοτεροβαρείς συµβάσεις και οι λοιποί 
λογαριασµοί πληροφοριών".  

Αρθρο 124 (Αρθρα 26, 27 και 28 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
ΤΜΗΜΑ IV ∆οµή και διάρθρωση του λογαριασµού "αποτελέσµατα 
χρήσεως" και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων"  
 
1. Ο λογαριασµός "αποτελέσµατα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρ. 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.∆.  384/1992, σε 
συνδυασµό µε όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου Π.∆., 
αναφορικά µε το περιεχόµενο κάσε επιµέρους κατηγορίας του λογαριασµού 
αυτού.  
2. Ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων" καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.∆. 384/1992, σε συνδυασµό µε 
όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Π.∆. αναφορικά µε το περιεχόµενο 
κάθε επιµέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.  

 Αρθρο 124 (Αρθρα 26, 27 και 28 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
ΤΜΗΜΑ IV ∆οµή και διάρθρωση του λογαριασµού "αποτελέσµατα 
χρήσεως" και του "πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων"  
 
1. Ο λογαριασµός "αποτελέσµατα χρήσεως" καταρτίζεται σε κάθετη διάταξη, 
σύµφωνα µε το υπόδειγµα της παρ. 4.1.202 του άρθρου 1 του Π.∆. 384/1992, 
σε συνδυασµό µε όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.201 του άρθρου 1 του ίδιου 
Π.∆., αναφορικά µε το περιεχόµενο κάσε επιµέρους κατηγορίας του 
λογαριασµού αυτού.  
2. Ο "Πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων" καταρτίζεται σύµφωνα µε το 
υπόδειγµα της παρ. 4.1.302 του άρθρου 1 του Π.∆. 384/1992, σε συνδυασµό 
µε όσα ορίζονται στην παρ. 4.1.301 του ίδιου Π.∆. αναφορικά µε το 
περιεχόµενο κάθε επιµέρους κατηγορίας του πίνακα αυτού.  

Αρθρο 125 (Αρθρα 29, 30, 31 και 32 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ V Ειδικές διατάξεις για ορισµένους λογαριασµούς του 
υποδείγµατος αποτελεσµάτων χρήσεως του άρθρου 124  
 
1. Οι λογαριασµοί 1 "τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα" και 2 "τόκοι και 
εξοµοιούµενα έξοδα", περιλαµβάνουν όλα τα αποτελέσµατα που απορρέουν από 
την τραπεζική δραστηριότητα, όπως: α). 'Ολα τα έσοδα που προέρχονται από 
στοιχεία εγγεγραµµένα στους λογαριασµούς 1 έως 5 του ενεργητικού του 
ισολογισµού, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζονται. 
Περιλαµβάνουν επίσης, τα έσοδα που προκύπτουν όταν υπαχθούν κλιµακωτά στο 
οικονοµικό αποτέλεσµα τα ωφελήµατα που απορρέουν από την κτήση στοιχείων 
του ενεργητικού καταβολή ποσού κατώτερου από το πληρωτέο κατά την λήξη, 
καθώς και από την συνοµολόγηση υποχρεώσεων για ποσό ανώτερο του 

 Αρθρο 125 (Αρθρα 29, 30, 31 και 32 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ V Ειδικές διατάξεις για ορισµένους λογαριασµούς του 
υποδείγµατος αποτελεσµάτων χρήσεως του άρθρου 124  
 
1. Οι λογαριασµοί 1 "τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα" και 2 "τόκοι και 
εξοµοιούµενα έξοδα", περιλαµβάνουν όλα τα αποτελέσµατα που απορρέουν 
από την τραπεζική δραστηριότητα, όπως: α). 'Ολα τα έσοδα που προέρχονται 
από στοιχεία εγγεγραµµένα στους λογαριασµούς 1 έως 5 του ενεργητικού του 
ισολογισµού, ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο υπολογίζονται. 
Περιλαµβάνουν επίσης, τα έσοδα που προκύπτουν όταν υπαχθούν 
κλιµακωτά στο οικονοµικό αποτέλεσµα τα ωφελήµατα που απορρέουν από 
την κτήση στοιχείων του ενεργητικού καταβολή ποσού κατώτερου από το 
πληρωτέο κατά την λήξη, καθώς και από την συνοµολόγηση υποχρεώσεων 



πληρωτέου κατά την λήξη. β). Όλα τα έξοδα που αφορούν τους λογαριασµούς 1, 
2, 3 και 7 του παθητικού, όποια και αν είναι η µορφή µε την οποία υπολογίζονται. 
Περιλαµβάνουν επίσης, τα έξοδα που αντιστοιχούν στην κλιµακωτή απόσβεση 
των ποσών που προκύπτουν από την κτήση στοιχείων του ενεργητικού, µε τίµηµα 
ανώτερο του πληρωτέου κατά την λήξη, καθώς και από την σύναψη υποχρεώσεων 
µε τίµηµα κατώτερο του πληρωτέου κατά την λήξη. γ). Τα έσοδα και τα έξοδα 
που απορρέουν από καλυπτόµενες προθεσµιακές πράξεις µε αντικείµενο 
συνάλλαγµα, τα οποία υπολογίζονται κλιµακωτά επί της πραγµατικής διάρκειας 
της πράξης και έχουν χαρακτήρα τόκου. δ). Οι προµήθειες που έχουν χαρακτήρα 
τόκου και που υπολογίζονται σε συνάρτηση µε την διάρκεια ή το ποσό της 
απαιτήσεως ή της υποχρεώσεως.  
2. Ο λογαριασµός 3 "'Εσοδα από τίτλους" περιλαµβάνει όλα τα µερίσµατα και 
άλλα έσοδα από τίτλους µεταβλητής αποδόσεως και συµµετοχές από µερίδια σε 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα έσοδα από µερίδια εταιρειών 
επενδύσεων.  
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ως "έσοδα προµηθειών" 
(λογαριασµός 4) και ως "έξοδα προµηθειών" (λογαριασµός 5) νοούνται τα έσοδα 
µε τα οποία αµείβονται υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε τρίτους ή τα έξοδα που 
προκύπτουν από την προσφυγή σε υπηρεσίες τρίτων, ιδίως:  - Οι προµήθειες για 
παροχή εγγυήσεων διαχείρισης δανείων, για λογαριασµό άλλων δανειστών, 
καθώς και για συναλλαγές επί τίτλων για λογαριασµό τρίτων,  - Οι προµήθειες για 
διακανονισµό εµπορικών πράξεων και άλλες σχετικές επιβαρύνσεις ή έσοδα, τα 
έξοδα τηρήσεως λογαριασµού, τα δικαιώµατα φυλάξεως και διαχειρίσεως των 
τίτλων, - Οι προµήθειες για συνάλλαγµα, για αγορά και πώληση νοµισµάτων και 
πολύτιµων µετάλλων για λογαριασµό τρίτων, - Οι προµήθειες που εισπράττονται 
λόγω µεσιτείας σε πιστωτικές εργασίες, συµβάσεις αποταµιεύσεως ή ασφαλίσεως. 
4. Ο λογαριασµός 6 "αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων" 
περιλαµβάνει: α). Το καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) από πωλήσεις 
χρεωγράφων που δεν θεωρούνται πάγια χρηµατοπιστωτικά στοιχεία, καθώς και 
τις διαφορές αποτιµήσεώς του (προβλέψεις υποτιµήσεως) που προκύπτουν από 
την εφαρµογή του άρθρου 127 παράγρ. 1 του παρόντος και της περιπτ. 2γ της 
παραγρ. 2.2.111 του π.δ. 384/1992. Τα έσοδα από «αχρησιµοποίητες προβλέψεις 
προηγουµένων χρήσεων" χρησιµοποιούνται στο λογαριασµό 15 "έκτακτα έξοδα", 
ανάλυση του οποίου παρατίθεται στο προσάρτηµα. β). Το καθαρό υπόλοιπο 
κερδών/ζηµιών από τις δραστηριότητες στον τοµέα του συναλλάγµατος, µε την 
επιφύλαξη της παρ. 1 περ. γ του παρόντος άρθρου. γ). Τα καθαρά υπόλοιπα 
κερδών/ζηµιών από τις άλλες αγοραπωλησίες χρηµατοδοτικών µέσων µεταξύ των 
οποίων και τα πολύτιµα µέταλλα.  

για ποσό ανώτερο του πληρωτέου κατά την λήξη. β). 'Ολα τα έξοδα που 
αφορούν τους λογαριασµούς 1, 2, 3 και 7 του παθητικού, όποια και αν είναι η 
µορφή µε την οποία υπολογίζονται. Περιλαµβάνουν επίσης, τα έξοδα που 
αντιστοιχούν στην κλιµακωτή απόσβεση των ποσών που προκύπτουν από την 
κτήση στοιχείων του ενεργητικού, µε τίµηµα ανώτερο του πληρωτέου κατά 
την λήξη, καθώς και από την σύναψη υποχρεώσεων µε τίµηµα κατώτερο του 
πληρωτέου κατά την λήξη. γ). Τα έσοδα και τα έξοδα που απορρέουν από 
καλυπτόµενες προθεσµιακές πράξεις µε αντικείµενο συνάλλαγµα, τα οποία 
υπολογίζονται κλιµακωτά επί της πραγµατικής διάρκειας της πράξης και 
έχουν χαρακτήρα τόκου. δ). Οι προµήθειες που έχουν χαρακτήρα τόκου και 
που υπολογίζονται σε συνάρτηση µε την διάρκεια ή το ποσό της απαιτήσεως 
ή της υποχρεώσεως.  
2. Ο λογαριασµός 3 "'Εσοδα από τίτλους" περιλαµβάνει όλα τα µερίσµατα και 
άλλα έσοδα από τίτλους µεταβλητής αποδόσεως και συµµετοχές από µερίδια 
σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα έσοδα από µερίδια 
εταιρειών επενδύσεων.  
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου αυτού, ως "έσοδα προµηθειών" 
(λογαριασµός 4) και ως "έξοδα προµηθειών" (λογαριασµός 5) νοούνται τα 
έσοδα µε τα οποία αµείβονται υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε τρίτους ή τα 
έξοδα που προκύπτουν από την προσφυγή σε υπηρεσίες τρίτων, ιδίως: - Οι 
προµήθειες για παροχή εγγυήσεων διαχείρισης δανείων, για λογαριασµό 
άλλων δανειστών, καθώς και για συναλλαγές επί τίτλων για λογαριασµό 
τρίτων, - Οι προµήθειες για διακανονισµό εµπορικών πράξεων και άλλες 
σχετικές επιβαρύνσεις ή έσοδα, τα έξοδα τηρήσεως λογαριασµού, τα 
δικαιώµατα φυλάξεως και διαχειρίσεως των τίτλων, - Οι προµήθειες για 
συνάλλαγµα, για αγορά και πώληση νοµισµάτων και πολύτιµων µετάλλων για 
λογαριασµό τρίτων, - Οι προµήθειες που εισπράττονται λόγω µεσιτείας σε 
πιστωτικές εργασίες, συµβάσεις αποταµιεύσεως ή ασφαλίσεως.  
4. Ο λογαριασµός 6 "αποτελέσµατα χρηµατοοικονοµικών πράξεων" 
περιλαµβάνει : α). Το καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) από πωλήσεις 
χρεωγράφων που δεν θεωρούνται πάγια χρηµατοπιστωτικά στοιχεία, καθώς 
και τις διαφορές αποτιµήσεώς του (προβλέψεις υποτιµήσεως) που 
προκύπτουν από την εφαρµογή του άρθρου 127 παράγρ. 1 του παρόντος και 
της περιπτ. 2γ της παραγρ. 2.2.111 του π.δ. 384/1992. Τα έσοδα από 
αχρησιµοποίητες προβλέψεις προηγουµένων χρήσεων χρησιµοποιούνται στο 
λογαριασµό 15 "έκτακτα έξοδα", ανάλυση του οποίου παρατίθεται στο 
προσάρτηµα. β). Το καθαρό υπόλοιπο κερδών/ζηµιών από τις 
δραστηριότητες στον τοµέα του συναλλάγµατος, µε την επιφύλαξη της παρ. 1 



περ. γ του παρόντος άρθρου. γ). Τα καθαρά υπόλοιπα κερδών/ζηµιών από τις 
άλλες αγοραπωλησίες χρηµατοδοτικών µέσων µεταξύ των οποίων και τα 
πολύτιµα µέταλλα.  

Αρθρο 126 (Αρθρα 33 και 34 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
1. Ο λογαριασµός 11 και 12 «∆ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και 
προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις» περιλαµβάνει τις σχηµατιζόµενες στο 
τέλος κάθε χρήσεως προβλέψεις: - Για επισφαλείς απαιτήσεις κατά πιστωτικών 
ιδρυµάτων και κατά πελατών, που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του 
ενεργητικού 3 "απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων" και 4 "απαιτήσεις κατά 
πελατών", του άρθρου 119 του παρόντος. - Για έξοδα εκµεταλλεύσεως. - Για τους 
κινδύνους που απορρέουν από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις που 
περιλαµβάνονται στους εκτός ισολογισµού λογαριασµούς τάξεως του άρθρου 123. 
2. Τα εισπραττόµενα σε µεταγενέστερες χρήσεις ποσά από αποσβεσµένες 
απαιτήσεις, καθώς και τα ποσά των αχρησιµοποίητων προβλέψεων 
προηγουµένων χρήσεων για έξοδα και κινδύνους εκµεταλλεύσεως, 
καταχωρούνται στο λογαριασµό 15 "έκτακτα έσοδα", ανάλυση του οποίου 
παρατίθεται στο προσάρτηµα.  
3. Οι σχηµατιζόµενες προβλέψεις για διορθώσεις της αξίας των απαιτήσεων κατά 
πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά της πελατείας, κατά των επιχειρήσεων µε τις οποίες 
το πιστωτικό ίδρυµα έχει συµµετοχές κατά την έννοια του άρθρου 42ε, παρ. 5 του 
παρόντος και κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων, πρέπει να αναγράφονται 
αναλυτικά στο προσάρτηµα όταν η διάκριση αυτή είναι αρκετά σηµαντική.  
4. Ο λογαριασµός 13 και 14 "∆ιαφορές προσαρµογής αξίας κινητών αξιών µε 
χαρακτήρα χρηµατοοικονοµικών ακινητοποιήσεων" περιλαµβάνει τις διαφορές 
αποτιµήσεως (προβλέψεις υποτιµήσεως) των συµµετοχών µε χαρακτήρα 
ακινητοποιήσεων, που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των συµµετοχών αυτών, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 παρ. 1 του παρόντος και στην παρ. 
2.2.111 του Π.∆. 384/1992. Τα αχρησιµοποίητα ποσά προβλέψεων προηγουµένων 
χρήσεων για υποτιµήσεις συµµετοχών της κατηγορίας αυτής, καταχωρείται στο 
λογαριασµό 15 "έκτακτα έσοδα".  
5. Το καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) από πωλήσεις τίτλων συµµετοχών της 
προηγούµενης παραγράφου 4, καταχωρούνται στο λογαριασµό 17 "έκτακτα 
αποτελέσµατα".  
6. Οι σχηµατιζόµενες προβλέψεις για διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών, 
συµµετοχών και µεριδίων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, πρέπει να αναγράφονται 
αναλυτικά στο προσάρτηµα όταν είναι σηµαντικές.  
7. Το κονδύλι 1 "φόρος εισοδήµατος" του πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων, 

 Αρθρο 126 (Αρθρα 33 και 34 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
1. Ο λογαριασµός 11 και 12 «∆ιαφορές προσαρµογής αξίας απαιτήσεων και 
προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις» περιλαµβάνει τις σχηµατιζόµενες 
στο τέλος κάθε χρήσεως προβλέψεις: - Για επισφαλείς απαιτήσεις κατά 
πιστωτικών ιδρυµάτων και κατά πελατών, που περιλαµβάνονται στους 
λογαριασµούς του ενεργητικού 3 "απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυµάτων" 
και 4 "απαιτήσεις κατά πελατών", του άρθρου 119 του παρόντος. - Για έξοδα 
εκµεταλλεύσεως. - Για τους κινδύνους που απορρέουν από τις ενδεχόµενες 
υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στους εκτός ισολογισµού λογαριασµούς 
τάξεως του άρθρου 123.  
2. Τα εισπραττόµενα σε µεταγενέστερες χρήσεις ποσά από αποσβεσµένες 
απαιτήσεις, καθώς και τα ποσά των αχρησιµοποίητων προβλέψεων 
προηγουµένων χρήσεων για έξοδα και κινδύνους εκµεταλλεύσεως, 
καταχωρούνται στο λογαριασµό 15 "έκτακτα έσοδα", ανάλυση του οποίου 
παρατίθεται στο προσάρτηµα.  
3. Οι σχηµατιζόµενες προβλέψεις για διορθώσεις της αξίας των απαιτήσεων 
κατά πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά της πελατείας, κατά των επιχειρήσεων µε 
τις οποίες το πιστωτικό ίδρυµα έχει συµµετοχές κατά την έννοια του άρθρου 
42ε, παρ. 5 του παρόντος και κατά συνδεδεµένων επιχειρήσεων, πρέπει να 
αναγράφονται αναλυτικά στο προσάρτηµα όταν η διάκριση αυτή είναι 
αρκετά σηµαντική.  
4. Ο λογαριασµός 13 και 14 "∆ιαφορές προσαρµογής αξίας κινητών αξιών µε 
χαρακτήρα χρηµατοοικονοµικών ακινητοποιήσεων" περιλαµβάνει τις 
διαφορές αποτιµήσεως (προβλέψεις υποτιµήσεως) των συµµετοχών µε 
χαρακτήρα ακινητοποιήσεων, που προκύπτουν κατά την αποτίµηση των 
συµµετοχών αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 127 παρ. 1 του 
παρόντος και στην παρ. 2.2.111 του Π.∆. 384/1992. Τα αχρησιµοποίητα ποσά 
προβλέψεων προηγουµένων χρήσεων για υποτιµήσεις συµµετοχών της 
κατηγορίας αυτής, καταχωρείται στο λογαριασµό 15 "έκτακτα έσοδα".  
5. Το καθαρό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) από πωλήσεις τίτλων συµµετοχών 
της προηγούµενης παραγράφου 4, καταχωρούνται στο λογαριασµό 17 
"έκτακτα αποτελέσµατα".  
6. Οι σχηµατιζόµενες προβλέψεις για διορθώσεις της αξίας κινητών αξιών, 
συµµετοχών και µεριδίων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις, πρέπει να 



αναλύεται στο προσάρτηµα: - στο τµήµα που αναλογεί στο οργανικό αποτέλεσµα 
(δηλαδή στο αποτέλεσµα από συνήθεις δραστηριότητες, όπως προκύπτει ως 
υπόλοιπο κάτω από το λογαριασµό 13+14 αποτελεσµάτων χρήσεως), - στο τµήµα 
που αναλογεί στα έκτακτα αποτελέσµατα (των λογαριασµών 15, 16 και 17 των 
αποτελεσµάτων χρήσεως).  

αναγράφονται αναλυτικά στο προσάρτηµα όταν είναι σηµαντικές.  
7. Το κονδύλι 1 "φόρος εισοδήµατος" του πίνακα ∆ιαθέσεως Αποτελεσµάτων, 
αναλύεται στο προσάρτηµα : - στο τµήµα που αναλογεί στο οργανικό 
αποτέλεσµα (δηλαδή στο αποτέλεσµα από συνήθεις δραστηριότητες, όπως 
προκύπτει ως υπόλοιπο κάτω από το λογαριασµό 13+14 αποτελεσµάτων 
χρήσεως), - στο τµήµα που αναλογεί στα έκτακτα αποτελέσµατα (των 
λογαριασµών 15, 16 και 17 των αποτελεσµάτων χρήσεως"). 

Αρθρο 127 (Αρθρα 35, 36, 37 και 38 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ VI Κανόνες Αποτιµήσεως 
 
1. Για την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων και γενικά των τίτλων 
κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς 2, 5, 6, 7 και 8 του 
ενεργητικού υποδείγµατος ισολογισµού του άρθρου 113, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 43 και 43γ, όπως ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις 
της παραγράφου 2.2.111 περίπτωση 2 του άρθρου 1 του π.δ. 384/1992. 
2. Οι µεταβιβάσιµοι τίτλοι κινητών αξιών, που δεν έχουν το χαρακτήρα 
χρηµατοοικονοµικών ακινητοποιήσεων, καταχωρούνται στον ισολογισµό στην 
τιµή κτήσεώς τους. Η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσεως και της µεγαλύτερης 
τρέχουσας αγοραίας τιµής τους κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, 
αναγράφεται στο προσάρτηµα.  
3. Με τους όρους "συµµετοχές και τίτλοι κινητών αξιών µε χαρακτήρα 
χρηµατοοικονοµικών ακινητοποιήσεων" και "πάγια χρηµατοπιστωτικά στοιχεία", 
προκειµένου για πιστωτικά ιδρύµατα, νοούνται οι συµµετοχές και τα µερίδια σε 
συνδεδεµένες επιχειρήσεις και οι τίτλοι κινητών αξιών που προορίζονται να 
χρησιµεύουν κατά διαρκή τρόπο στη δραστηριότητα του πιστωτικού ιδρύµατος. 
4. Για την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των λογαριασµών του 
ενεργητικού 9 "'Αυλα πάγια στοιχεία" και 10 "Ενσώµατα πάγια στοιχεία", 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 3 περίπτ. α και β', 4 περ. β', 
γ και δ ' και 5 του άρθρου 43.  
5. Για την κάλυψη των ιδιαίτερων κινδύνων που είναι εγγενείς στις τραπεζικές 
εργασίες, µε επιβάρυνση του λογαριασµού 16 "'Εκτακτα έξοδα" των 
αποτελεσµάτων χρήσεως, σχηµατίζεται γενική συµπληρωµατική πρόβλεψη που 
καταχωρείται στο λογαριασµό του παθητικού του ισολογισµού 6Α "Κρατήσεις για 
κεφάλαια γενικών τραπεζικών κινδύνων". Για τον λογιστικό χειρισµό 
εφαρµόζεται η παρ. 2.2.402 περ. 2 του Π.∆. 384/1992. 

 Αρθρο 127 (Αρθρα 35, 36, 37 και 38 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ VI Κανόνες Αποτιµήσεως 
 
1. Για την αποτίµηση των συµµετοχών και χρεογράφων και γενικά των 
τίτλων κινητών αξιών που περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς 2, 5, 6, 7 και 
8 του ενεργητικού υποδείγµατος ισολογισµού του άρθρου 113, εφαρµόζονται 
οι διατάξεις των άρθρων 43 και 43γ, όπως ισχύουν, σε συνδυασµό µε τις 
διατάξεις της παραγράφου 2.2.111 περίπτωση 2 του άρθρου 1 του π.δ. 
384/1992..  
2. Οι µεταβιβάσιµοι τίτλοι κινητών αξιών, που δεν έχουν το χαρακτήρα 
χρηµατοοικονοµικών ακινητοποιήσεων, καταχωρούνται στον ισολογισµό 
στην τιµή κτήσεώς τους. Η διαφορά µεταξύ της τιµής κτήσεως και της 
µεγαλύτερης τρέχουσας αγοραίας τιµής τους κατά την ηµέρα κλεισίµατος του 
ισολογισµού, αναγράφεται στο προσάρτηµα.  
3. Με τους όρους "συµµετοχές και τίτλοι κινητών αξιών µε χαρακτήρα 
χρηµατοοικονοµικών ακινητοποιήσεων" και "πάγια χρηµατοπιστωτικά 
στοιχεία", προκειµένου για πιστωτικά ιδρύµατα, νοούνται οι συµµετοχές και 
τα µερίδια σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις και οι τίτλοι κινητών αξιών που 
προορίζονται να χρησιµεύουν κατά διαρκή τρόπο στη δραστηριότητα του 
πιστωτικού ιδρύµατος.  
4. Για την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των λογαριασµών του 
ενεργητικού 9 "'Αυλα πάγια στοιχεία" και 10 "Ενσώµατα πάγια στοιχεία", 
εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 3 περίπτ. α και β', 4 
περ. β', γ και δ ' και 5 του άρθρου 43.  
5. Για την κάλυψη των ιδιαίτερων κινδύνων που είναι εγγενείς στις 
τραπεζικές εργασίες, µε επιβάρυνση του λογαριασµού 16 "'Εκτακτα έξοδα" 
των αποτελεσµάτων χρήσεως, σχηµατίζεται γενική συµπληρωµατική 
πρόβλεψη που καταχωρείται στο λογαριασµό του παθητικού του ισολογισµού 
6Α "Κρατήσεις για κεφάλαια γενικών τραπεζικών κινδύνων". Για τον 
λογιστικό χειρισµό εφαρµόζεται η παρ. 2.2.402 περ. 2 του Π.∆. 384/1992.  



Αρθρο 128 (Αρθρο 39 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
 
1. Για την µετατροπή σε δραχµές των τραπεζικών εργασιών σε συνάλλαγµα, 
εφαρµόζεται η παρ. 2.3.4 του άρθρου 1 του Π.∆. 384/1992. «Αν όµως 
εφαρµόζεται η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία 
τους, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 43γ.  
2. Για τη λογιστική παρακολούθηση των δοσοληψιών της Τράπεζας µε τα 
υποκαταστήµατα της και την ενσωµάτωση των οικονοµικών τους καταστάσεων 
στις οικονοµικές καταστάσεις της έδρας, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 
42β παράγραφος 6 και 43 παράγραφος 10 εκτός του τελευταίου εδαφίου του 
σχετικού µε την εν γένει λογιστική µεταχείριση των προκυπτουσών από τις 
µετατροπές αυτής της παραγράφου συναλλαγµατικών διαφορών και της 
περίπτωσης που εφαρµόζεται η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην 
εύλογη αξία τους, οπότε έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 43γ 
παράγραφος 10 και παράγραφος 11 του παρόντος, καθώς και των παραγράφων 
2.2.409 και 2.3.2 του άρθρου 1 του π.δ. 384/1992. 

 Αρθρο 128 (Αρθρα 35, 36, 37 και 38 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ VI Κανόνες Αποτιµήσεως 
 
1. Για την µετατροπή σε δραχµές των τραπεζικών εργασιών σε συνάλλαγµα, 
εφαρµόζεται η παρ. 2.3.4 του άρθρου 1 του Π.∆. 384/1992. «Αν όµως 
εφαρµόζεται η αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία 
τους, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 43γ. 
2. Για τη λογιστική παρακολούθηση των δοσοληψιών της Τράπεζας µε τα 
υποκαταστήµατα της και την ενσωµάτωση των οικονοµικών τους 
καταστάσεων στις οικονοµικές καταστάσεις της έδρας, εφαρµόζονται οι 
διατάξεις των άρθρων 42β παράγραφος 6 και 43 παράγραφος 10 εκτός του 
τελευταίου εδαφίου του σχετικού µε την εν γένει λογιστική µεταχείριση των 
προκυπτουσών από τις µετατροπές αυτής της παραγράφου 
συναλλαγµατικών διαφορών και της περίπτωσης που εφαρµόζεται η 
αποτίµηση των χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία τους, οπότε 
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 43γ παράγραφος 10 και 
παράγραφος 11 του παρόντος, καθώς και των παραγράφων 2.2.409 και 2.3.2 
του άρθρου 1 του π.δ. 384/1992. 

Αρθρο 129 (Αρθρα 40 και 41 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ VII Περιεχόµενο του Προσαρτήµατος  
 
1. Οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 43α εφαρµόζονται και για το 
περιεχόµενο του προσαρτήµατος των πιστωτικών ιδρυµάτων εφόσον δεν 
τροποποιούνται από τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις :  
2. Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 43α 
παράγρ. 1 περ. ε του παρόντος, τα πιστωτικά ιδρύµατα παρέχουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες, σχετικά µε το λογαριασµό 7 του παθητικού (µειωµένης 
εξασφάλισης στοιχεία του παθητικού): α) 'Οσον αφορά κάθε δάνειο που 
υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ποσού των στοιχείων µειωµένης εξασφάλισης 
του παθητικού: ι) το ύψος του δανείου, το νόµισµα στο οποίο εκφράζεται, το 
επιτόκιο και η ηµεροµηνία εξόφλησης, µε την διευκρίνιση εάν πρόκειται για 
δάνειο αόριστης διάρκειας. ιι) εάν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες 
απαιτείται πρόωρη αποπληρωµή και ιιι) τους όρους που προσδίδουν το 
χαρακτήρα µειωµένης εξασφάλισης στα εν λόγω στοιχεία, την ύπαρξη 
οποιωνδήποτε διατάξεων για την µετατροπή τους σε κεφάλαιο ή κάποιο άλλο 
στοιχείο του παθητικού, καθώς και το περιεχόµενο των διατάξεων αυτών, β) για 
τα λοιπά δάνεια, αναφέρονται γενικά οι κανόνες που τα διέπουν.  

 Αρθρο 129 (Αρθρα 40 και 41 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ VII Περιεχόµενο του Προσαρτήµατος  
 
1. Οι διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 43α εφαρµόζονται και για το 
περιεχόµενο του προσαρτήµατος των πιστωτικών ιδρυµάτων εφόσον δεν 
τροποποιούνται από τις ακόλουθες ειδικές διατάξεις :  
2. Επιπλέον των πληροφοριών που απαιτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 43α 
παράγρ. 1 περ. ε του παρόντος, τα πιστωτικά ιδρύµατα παρέχουν τις 
ακόλουθες πληροφορίες, σχετικά µε το λογαριασµό 7 του παθητικού 
(µειωµένης εξασφάλισης στοιχεία του παθητικού): α) 'Οσον αφορά κάθε 
δάνειο που υπερβαίνει το 10 % του συνολικού ποσού των στοιχείων 
µειωµένης εξασφάλισης του παθητικού: ι) το ύψος του δανείου, το νόµισµα 
στο οποίο εκφράζεται, το επιτόκιο και η ηµεροµηνία εξόφλησης, µε την 
διευκρίνιση εάν πρόκειται για δάνειο αόριστης διάρκειας. ιι) εάν υπάρχουν 
κάποιες περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται πρόωρη αποπληρωµή και ιιι) 
τους όρους που προσδίδουν το χαρακτήρα µειωµένης εξασφάλισης στα εν 
λόγω στοιχεία, την ύπαρξη οποιωνδήποτε διατάξεων για την µετατροπή τους 
σε κεφάλαιο ή κάποιο άλλο στοιχείο του παθητικού, καθώς και το 
περιεχόµενο των διατάξεων αυτών, β) για τα λοιπά δάνεια, αναφέρονται 



3α) Αντί των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 43α παρ. 1 περ. στ. 
του παρόντος, τα πιστωτικά ιδρύµατα µνηµονεύουν στο προσάρτηµα, χωριστά 
για καθέναν από τους λογαριασµούς 3-6 και 4 του ενεργητικού και 1-β, 2-α, 2-β-
ββ και 3-β του παθητικού, το ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και χρεών, 
κατανεµοµένων ανάλογα µε την εναποµένουσα διάρκειά τους, ως εξής: - µέχρι 
τρεις µήνες. – περισσότερο από τρεις µήνες έως ένα έτος. - περισσότερο από ένα 
έτος έως πέντε έτη. - περισσότερο από πέντε έτη. Για τον λογαριασµό 4 του 
ενεργητικού, πρέπει να αναφέρεται επιπρόσθετα και το ποσό των πιστώσεων 
αόριστης διάρκειας. Στην περίπτωση απαιτήσεων ή χρεών που εξοφλούνται 
σταδιακά, ως εναποµένουσα διάρκεια νοείται το χρονικό διάστηµα από την 
ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού έως την ηµεροµηνία λήξεως της 
προθεσµίας για την πληρωµή της κάθε δόσεως. Για την πρώτη χρήση, από την 
εφαρµογή του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η αναγραφή των στοιχείων του 
ενεργητικού ή παθητικού που αναφέρονται στο παρόν άρθρο να γίνεται µε βάση 
την αρχική συµβατική διάρκεια ή την αρχική διάρκεια της προθεσµίας 
προειδοποιήσεως. Για τα δάνεια που δεν έχουν ενσωµατωθεί σε πιστωτικό τίτλο, 
στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυµα αναλάβει κάποιο τρέχον δάνειο πρέπει 
να το ταξινοµήσει βάσει της εναποµένουσας διάρκειας κατά την ηµέρα που έγινε 
η ανάληψη. Για την εφαρµογή του παρόντος εδαφίου, νοείται ως συµβατική 
διάρκεια ενός δανείου η χρονική περίοδος από την ηµεροµηνία της πρώτης 
χρησιµοποιήσεως των κεφαλαίων, έως την ηµεροµηνία της εξοφλήσεως. Ως 
διάρκεια της προθεσµίας προειδοποιήσεως νοείται η χρονική περίοδος από την 
ηµεροµηνία που δόθηκε η προειδοποίηση έως την ηµεροµηνία κατά την οποία 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί η αντίστοιχη εξόφληση. Στην περίπτωση των 
απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που εξοφλούνται σταδιακά ως συµβατική 
διάρκεια νοείται η χρονική περίοδος από την ηµεροµηνία κατά την οποία 
γεννάται η απαίτηση ή η υποχρέωση έως την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας 
για την καταβολή της τελευταίας δόσεως. Τα πιστωτικά ιδρύµατα δηλώνουν 
επίσης για τους λογαριασµούς του ισολογισµού που αναφέρονται στο παρόν 
εδάφιο, το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού, τα οποία 
καθίστανται ληξιπρόθεσµα κατά την διάρκεια του έτους που αρχίζει από το 
κλείσιµο του ισολογισµού. β) Τα πιστωτικά ιδρύµατα δηλώνουν για τον 
λογαριασµό 5 του ενεργητικού (οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως) 
και το λογαριασµό 3-α του παθητικού (χρεώγραφα και οµολογίες σε κυκλοφορία), 
το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού ή του παθητικού τα οποία καθίστανται 
ληξιπρόθεσµα την διάρκεια του έτους που αρχίζει από το κλείσιµο του 
ισολογισµού. γ) Επιτρέπεται ορισµένες ή όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται 
προηγούµενα στα στοιχεία α) και β), να αναγράφονται στον ισολογισµό. δ) Τα 

γενικά οι κανόνες που τα διέπουν.  
3 α) Αντί των πληροφοριών που απαιτούνται από το άρθρο 43α παρ. 1 περ. 
στ. του παρόντος, τα πιστωτικά ιδρύµατα µνηµονεύουν στο προσάρτηµα, 
χωριστά για καθέναν από τους λογαριασµούς 3-6 και 4 του ενεργητικού και 
1-β, 2-α, 2-β-ββ και 3-β του παθητικού, το ύψος των εν λόγω απαιτήσεων και 
χρεών, κατανεµοµένων ανάλογα µε την εναποµένουσα διάρκειά τους, ως 
εξής: - µέχρι τρεις µήνες. - περισσότερο από τρεις µήνες έως ένα έτος. - 
περισσότερο από ένα έτος έως πέντε έτη. - περισσότερο από πέντε έτη. Για 
τον λογαριασµό 4 του ενεργητικού, πρέπει να αναφέρεται επιπρόσθετα και 
το ποσό των πιστώσεων αόριστης διάρκειας. Στην περίπτωση απαιτήσεων ή 
χρεών που εξοφλούνται σταδιακά, ως εναποµένουσα διάρκεια νοείται το 
χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού έως την 
ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας για την πληρωµή της κάθε δόσεως. Για 
την πρώτη χρήση, από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου επιτρέπεται η 
αναγραφή των στοιχείων του ενεργητικού ή παθητικού που αναφέρονται στο 
παρόν άρθρο να γίνεται µε βάση την αρχική συµβατική διάρκεια ή την 
αρχική διάρκεια της προθεσµίας προειδοποιήσεως. Για τα δάνεια που δεν 
έχουν ενσωµατωθεί σε πιστωτικό τίτλο, στην περίπτωση που το πιστωτικό 
ίδρυµα αναλάβει κάποιο τρέχον δάνειο πρέπει να το ταξινοµήσει βάσει της 
εναποµένουσας διάρκειας κατά την ηµέρα που έγινε η ανάληψη. Για την 
εφαρµογή του παρόντος εδαφίου, νοείται ως συµβατική διάρκεια ενός 
δανείου η χρονική περίοδος από την ηµεροµηνία της πρώτης 
χρησιµοποιήσεως των κεφαλαίων, έως την ηµεροµηνία της εξοφλήσεως. Ως 
διάρκεια της προθεσµίας προειδοποιήσεως νοείται η χρονική περίοδος από 
την ηµεροµηνία που δόθηκε η προειδοποίηση έως την ηµεροµηνία κατά την 
οποία πρέπει να πραγµατοποιηθεί η αντίστοιχη εξόφληση. Στην περίπτωση 
των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων που εξοφλούνται σταδιακά ως 
συµβατική διάρκεια νοείται η χρονική περίοδος από την ηµεροµηνία κατά 
την οποία γεννάται η απαίτηση ή η υποχρέωση έως την ηµεροµηνία λήξεως 
της προθεσµίας για την καταβολή της τελευταίας δόσεως. Τα πιστωτικά 
ιδρύµατα δηλώνουν επίσης για τους λογαριασµούς του ισολογισµού που 
αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, το ποσό των στοιχείων του ενεργητικού ή 
του παθητικού, τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσµα κατά την διάρκεια του 
έτους που αρχίζει από το κλείσιµο του ισολογισµού. β) Τα πιστωτικά 
ιδρύµατα δηλώνουν για τον λογαριασµό 5 του ενεργητικού (οµολογίες και 
άλλοι τίτλοι σταθερής αποδόσεως) και το λογαριασµό 3-α του παθητικού 
(χρεώγραφα και οµολογίες σε κυκλοφορία), το ποσό των στοιχείων του 
ενεργητικού ή του παθητικού τα οποία καθίστανται ληξιπρόθεσµα την 



πιστωτικά ιδρύµατα παρέχουν πληροφορίες για τα στοιχεία του ενεργητικού που 
έχουν δοθεί ως εγγύηση ιδίων υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων τρίτων 
(συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχοµένων υποχρεώσεων), κατά τρόπο ώστε να 
είναι εµφανές, για κάθε λογαριασµό του παθητικού ή για κάθε λογαριασµό εκτός 
ισολογισµού, το συνολικό ποσό των στοιχείων του ενεργητικού που έχουν δοθεί 
ως εγγύηση.  
4. Αντί των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 43α παρ. 1 περίπτ. 8 
του παρόντος, τα πιστωτικά ιδρύµατα εµφανίζουν στο προσάρτηµα, την αναλογία 
των εσόδων που συνδέονται µε τους λογαριασµούς 1, 3, 4β και 7 του 
υποδείγµατος του λογαριασµού αποτελέσµατα χρήσεως του άρθρου 124 του 
παρόντος από γεωγραφική αγορά, εφόσον από την άποψη της οργάνωσης του 
πιστωτικού ιδρύµατος, οι αγορές αυτές διαφέρουν µεταξύ τους σηµαντικά. Την 
παράλειψη των πληροφοριών αυτών από το προσάρτηµα δύναται να επιτρέψει, 
µε απόφασή του, ο Υπουργός Εµπορίου, εφόσον κρίνει ότι η δηµοσιότητά τους θα 
ήταν σε σοβαρό βαθµό επιζήµια για την Τράπεζα. Κάθε τέτοια παρέκκλιση 
αναφέρεται στο προσάρτηµα.  
5. Αντί των πληροφοριών του άρθρου 43α παρ. 1 περ. ιδ'του παρόντος, τα 
πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να αναγράφουν µόνο τα ποσά των 
προκαταβολών και των πιστώσεων, που χορηγήθηκαν στα µέλη των οργάνων 
τους που ασκούν διοίκηση, διεύθυνση, ή εποπτεία, καθώς και τις υποχρεώσεις 
που αναλήφθηκαν, για λογαριασµό των προσώπων αυτών ως εγγυήσεις πάσης 
φύσεως. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται κατά συγκεντρωτικό τρόπο 
για κάθε κατηγορία.  
6. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 42ε του παρόντος, εφαρµόζεται για τα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία των λογαριασµών 9 και 10 του ενεργητικού.  
7. Τα πιστωτικά ιδρύµατα παρέχουν επιπλέον και τις ακόλουθες πληροφορίες στο 
προσάρτηµα: α) Την ανάλυση των µεταβιβάσιµων τίτλων που αναγράφονται 
στους λογαριασµούς 5 έως 8 του ενεργητικού, ανάλογα µε το αν είναι ή όχι 
εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο. β) Την ανάλυση των µεταβιβάσιµων τίτλων που 
αναγράφονται στους λογαριασµούς 5 και 6 του ενεργητι κού, ανάλογα µε το αν 
θεωρούνται ή όχι πάγια χρηµατοπιστωτικά στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 127 
παράγ. 3 του παρόντος, καθώς επίσης και το κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε για 
την διάκριση µεταξύ των δύο κατηγοριών κινητών αξιών. γ) Ειδικά οι εταιρείες 
χρηµατοδοτικής µίσθώσης (Leasing) και το ύψος των εργασιών τους 
κατανεµηµένο µεταξύ των σχετικών λογαριασµών του ισολογισµού. δ) Την 
ανάλυση των λογαριασµών 13 του ενεργητικού και 4 του παθητικού, καθώς και 
των λογαριασµών 10 και 16 των αποτελεσµάτων χρήσεως στα κύρια στοιχεία 
τους, αν αυτά έχουν σηµασία για την αξιολόγηση των ετήσιων λογαριασµών. 

διάρκεια του έτους που αρχίζει από το κλείσιµο του ισολογισµού. γ) 
Επιτρέπεται ορισµένες ή όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται 
προηγούµενα στα στοιχεία α) και β), να αναγράφονται στον ισολογισµό. δ) 
Τα πιστωτικά ιδρύµατα παρέχουν πληροφορίες για τα στοιχεία του 
ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση ιδίων υποχρεώσεων ή 
υποχρεώσεων τρίτων (συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχοµένων 
υποχρεώσεων), κατά τρόπο ώστε να είναι εµφανές, για κάθε λογαριασµό του 
παθητικού ή για κάθε λογαριασµό εκτός ισολογισµού, το συνολικό ποσό των 
στοιχείων του ενεργητικού που έχουν δοθεί ως εγγύηση.  
4. Αντί των πληροφοριών που απαιτούνται βάσει του άρθρου 43α παρ. 1 
περίπτ. 8 του παρόντος, τα πιστωτικά ιδρύµατα εµφανίζουν στο 
προσάρτηµα, την αναλογία των εσόδων που συνδέονται µε τους 
λογαριασµούς 1, 3, 4β και 7 του υποδείγµατος του λογαριασµού 
αποτελέσµατα χρήσεως του άρθρου 124 του παρόντος από γεωγραφική 
αγορά, εφόσον από την άποψη της οργάνωσης του πιστωτικού ιδρύµατος, οι 
αγορές αυτές διαφέρουν µεταξύ τους σηµαντικά. Την παράλειψη των 
πληροφοριών αυτών από το προσάρτηµα δύναται να επιτρέψει, µε απόφασή 
του, ο Υπουργός Εµπορίου, εφόσον κρίνει ότι η δηµοσιότητά τους θα ήταν σε 
σοβαρό βαθµό επιζήµια για την Τράπεζα. Κάθε τέτοια παρέκκλιση 
αναφέρεται στο προσάρτηµα.  
5. Αντί των πληροφοριών του άρθρου 43α παρ. 1 περ. ιδ'του παρόντος, τα 
πιστωτικά ιδρύµατα υποχρεούνται να αναγράφουν µόνο τα ποσά των 
προκαταβολών και των πιστώσεων, που χορηγήθηκαν στα µέλη των οργάνων 
τους που ασκούν διοίκηση, διεύθυνση, ή εποπτεία, καθώς και τις 
υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν, για λογαριασµό των προσώπων αυτών ως 
εγγυήσεις πάσης φύσεως. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται κατά 
συγκεντρωτικό τρόπο για κάθε κατηγορία.  
6. Η διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 42ε του παρόντος, εφαρµόζεται για τα 
πάγια περιουσιακά στοιχεία των λογαριασµών 9 και 10 του ενεργητικού.  
7. Τα πιστωτικά ιδρύµατα παρέχουν επιπλέον και τις ακόλουθες πληροφορίες 
στο προσάρτηµα: α) Την ανάλυση των µεταβιβάσιµων τίτλων που 
αναγράφονται στους λογαριασµούς 5 έως 8 του ενεργητικού, ανάλογα µε το 
αν είναι ή όχι εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο. β) Την ανάλυση των 
µεταβιβάσιµων τίτλων που αναγράφονται στους λογαριασµούς 5 και 6 του 
ενεργητι κού, ανάλογα µε το αν θεωρούνται ή όχι πάγια χρηµατοπιστωτικά 
στοιχεία σύµφωνα µε το άρθρο 127 παράγ. 3 του παρόντος, καθώς επίσης και 
το κριτήριο που χρησιµοποιήθηκε για την διάκριση µεταξύ των δύο 
κατηγοριών κινητών αξιών. γ) Ειδικά οι εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθώσης 



Πρέπει επιπλέον να δίδονται εξηγήσεις για το ύψος τους και για την φύση τους. 
ε) Τα έξοδα προκαταβάλλονται για τα µειωµένης εξασφάλισης στοιχεία του 
παθητικού, από το πιστωτικό ίδρυµα, κατά την διάρκεια της χρήσεως. στ) Το 
γεγονός ότι το ίδρυµα παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες διαχείρισης και 
εκπροσώπησης, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές κατέχουν σηµαντική έκταση σε 
σχέση µε το σύνολο των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος. ζ) Το συνολικό ποσό των 
στοιχείων του ενεργητικού και το συνολικό ποσό των στοιχείων του παθητικού 
που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, αφού µετατραπούν σε εγχώριο νόµισµα. η) Η 
κατάσταση των ειδών προθεσµιακών εργασιών που εξακολουθούν να είναι 
εκκρεµείς κατά την ηµέρα κλεισίµατος του ισολογισµού, ειδικώτερα µε την 
ένδειξη, για κάθε τύπο πράξης, εάν πρόκειται για εργασίες των οποίων σηµαντικό 
µέρος έχει δεσµευθεί για την κάλυψη των συνεπειών της διακύµανσης των 
επιτοκίων, των συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή των τιµών αγοράς και εάν 
πρόκειται για εργασίες των οποίων σηµαντικό µέρος αφορά εµπορικές πράξεις. Σ 
'αυτούς τους τύπους πράξεως συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες των οποίων 
τα απορρέοντα έσοδα ή έξοδα εµπίπτουν στον λογαριασµό β των αποτελεσµάτων 
χρήσεως ως ίδια ξένο συνάλλαγµα, πολύτιµα µέταλλα µεταβιβάσιµοι τίτλοι, 
πιστοποιητικά καταθέσεων, λοιπά στοιχεία ενεργητικού.  
8. Το προσάρτηµα καταρτίζεται σύµφωνα µε την δοµή του υποδείγµατος των 
παρ. 4.1.502, 4.1.503, 4.1.504 και 4.1.505 του Π.∆. 384/1992. Το περιεχόµενο του 
υποδείγµατος αυτού συµπληρώνεται και προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου".  

(Leasing) και το ύψος των εργασιών τους κατανεµηµένο µεταξύ των 
σχετικών λογαριασµών του ισολογισµού. δ) Την ανάλυση των λογαριασµών 
13 του ενεργητικού και 4 του παθητικού, καθώς και των λογαριασµών 10 και 
16 των αποτελεσµάτων χρήσεως στα κύρια στοιχεία τους, αν αυτά έχουν 
σηµασία για την αξιολόγηση των ετήσιων λογαριασµών. Πρέπει επιπλέον να 
δίδονται εξηγήσεις για το ύψος τους και για την φύση τους. ε) Τα έξοδα 
προκαταβάλλονται για τα µειωµένης εξασφάλισης στοιχεία του παθητικού, 
από το πιστωτικό ίδρυµα, κατά την διάρκεια της χρήσεως. στ) Το γεγονός ότι 
το ίδρυµα παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης, 
εφόσον οι δραστηριότητες αυτές κατέχουν σηµαντική έκταση σε σχέση µε το 
σύνολο των δραστηριοτήτων του ιδρύµατος. ζ) Το συνολικό ποσό των 
στοιχείων του ενεργητικού και το συνολικό ποσό των στοιχείων του 
παθητικού που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, αφού µετατραπούν σε εγχώριο 
νόµισµα. η) Η κατάσταση των ειδών προθεσµιακών εργασιών που 
εξακολουθούν να είναι εκκρεµείς κατά την ηµέρα κλεισίµατος του 
ισολογισµού, ειδικώτερα µε την ένδειξη, για κάθε τύπο πράξης, εάν 
πρόκειται για εργασίες των οποίων σηµαντικό µέρος έχει δεσµευθεί για την 
κάλυψη των συνεπειών της διακύµανσης των επιτοκίων, των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών ή των τιµών αγοράς και εάν πρόκειται για 
εργασίες των οποίων σηµαντικό µέρος αφορά εµπορικές πράξεις. Σ 'αυτούς 
τους τύπους πράξεως συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες των οποίων τα 
απορρέοντα έσοδα ή έξοδα εµπίπτουν στον λογαριασµό β των 
αποτελεσµάτων χρήσεως ως ίδια ξένο συνάλλαγµα, πολύτιµα µέταλλα, 
µεταβιβάσιµοι τίτλοι, πιστοποιητικά καταθέσεων, λοιπά στοιχεία 
ενεργητικού.  
8. Το προσάρτηµα καταρτίζεται σύµφωνα µε την δοµή του υποδείγµατος των 
παρ. 4.1.502, 4.1.503, 4.1.504 και 4.1.505 του Π.∆. 384/1992. Το περιεχόµενο 
του υποδείγµατος αυτού συµπληρώνεται και προσαρµόζεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου".  

Αρθρο 130 (Αρθρα 42 και 43 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
TMHMA VIII Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (ενοποιηµένοι 
λογαριασµοί) των πιστωτικών ιδρυµάτων  
 
1. Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
(ενοποιηµένων λογαριασµών) και της ενοποιηµένης εκθέσεως διαχειρίσεως των 
πιστωτικών ιδρυµάτων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 παράγρ. 1, 
2εδ. α και β και 3, 91, 93, 94,95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, ΙΟ6, 107, 

 Αρθρο 130 (Αρθρα 42 και 43 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ)  
TMHMA VIII Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
(ενοποιηµένοι λογαριασµοί) των πιστωτικών ιδρυµάτων  
 
1. Για την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
(ενοποιηµένων λογαριασµών) και της ενοποιηµένης εκθέσεως διαχειρίσεως 
των πιστωτικών ιδρυµάτων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 
παράγρ. 1, 2εδ. α και β και 3, 91, 93, 94,95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 



108 και 109 του παρόντος νόµου, που προστέθηκαν µε το άρθρο 18 του Π.∆. 
498/1987, εφόσον στις επόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού δεν ορίζεται 
διαφορετικά.  
2. Στην περίπτωση εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 97 παράγρ. 3 περίπτ. γ, 
όταν η θυγατρική επιχείρηση, που δεν περιλαµβάνεται στην ενοποίηση, είναι 
πιστωτικό ίδρυµα και οι µετοχές της είναι προσωρινά δεσµευµένες λόγω παροχής 
χρηµατικής ενισχύσεως προς το σκοπό της αναδιοργανώσεως ή της διασώσεως 
της θυγατρικής αυτής επιχειρήσεως, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 
επιχειρήσεως αυτής επισυνάπτονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
και στο προσάρτηµα παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την φύση 
και τους όρους της χρηµατικής αυτής ενισχύσεως.  
[3. καταργήθηκε µε την παρ. 1γ του άρθρου 5 του ν. 3487/2006 (Α΄ 
190/11.9.2006)]. 
4. Για την διάρθρωση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων: - 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 112 και 114 έως 126,  - οι διατάξεις του 
άρθρου 42ε παράγρ. 7 και 8 εφαρµόζονται για τα περιουσιακά στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του ενεργητικού 9 και 10 του υποδείγµατος 
ισολογισµού του άρθρου 113.  
5. Ως προς το περιεχόµενο του προσαρτήµατος των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, η διάταξη του άρθρου 107 παρ. 1 περ. α εφαρµόζεται µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 129.  

105, ΙΟ6, 107, 108 και 109 του παρόντος νόµου, που προστέθηκαν µε το 
άρθρο 18 του Π.∆. 498/1987, εφόσον στις επόµενες διατάξεις του άρθρου 
αυτού δεν ορίζεται διαφορετικά.  
2. Στην περίπτωση εφαρµογής της διατάξεως του άρθρου 97 παράγρ. 3 
περίπτ. γ, όταν η θυγατρική επιχείρηση, που δεν περιλαµβάνεται στην 
ενοποίηση, είναι πιστωτικό ίδρυµα και οι µετοχές της είναι προσωρινά 
δεσµευµένες λόγω παροχής χρηµατικής ενισχύσεως προς το σκοπό της 
αναδιοργανώσεως ή της διασώσεως της θυγατρικής αυτής επιχειρήσεως, οι 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της επιχειρήσεως αυτής επισυνάπτονται 
στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και στο προσάρτηµα παρέχονται 
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε την φύση και τους όρους της χρηµατικής 
αυτής ενισχύσεως.  
[3. καταργήθηκε µε την παρ. 1γ του άρθρου 5 του ν. 3487/2006 (Α΄ 
190/11.9.2006)].  
4. Για την διάρθρωση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων: - 
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 112 και 114 έως 126, - οι διατάξεις του 
άρθρου 42ε παράγρ. 7 και 8 εφαρµόζονται για τα περιουσιακά στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς του ενεργητικού 9 και 10 του 
υποδείγµατος ισολογισµού του άρθρου 113.  
5. Ως προς το περιεχόµενο του προσαρτήµατος των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων, η διάταξη του άρθρου 107 παρ. 1 περ. α 
εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 129.  

Αρθρο 131 (Αρθρο 44 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ ΙΧ ∆ηµοσιότητα  
 
1. Η δηµοσιότητα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7β παράγρ. 
1 και 12 και 43β παράγρ. 5. Οι µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των Τραπεζών και 
των υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών Τραπεζών, δηµοσιεύονται υποχρεωτικά 
σε µία ηµερήσια καθαρά οικονοµολογική εφηµερίδα της Αθήνας και µία 
εβδοµαδιαία οικονοµολογική εφηµερίδα, που εκδίδονται τουλάχιστον επί µία 
πενταετία συνεχώς.  
2. Για την δηµοσίευση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
(ενοποιηµένων λογαριασµών) των πιστωτικών ιδρυµάτων, εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 109.  
3. Οι ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (ετήσιοι και 
ενοποιηµένοι λογαριασµοί) των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οποίων 

 Αρθρο 131 (Αρθρο 44 Οδηγίας 86/635/ΕΟΚ) 
ΤΜΗΜΑ ΙΧ ∆ηµοσιότητα  
 
1. Η δηµοσιότητα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των πιστωτικών 
ιδρυµάτων, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7β 
παράγρ. 1 και 12 και 43β παράγρ. 5. Οι µηνιαίες λογιστικές καταστάσεις των 
Τραπεζών και των υποκαταστηµάτων των αλλοδαπών Τραπεζών, 
δηµοσιεύονται υποχρεωτικά σε µία ηµερήσια καθαρά οικονοµολογική 
εφηµερίδα της Αθήνας και µία εβδοµαδιαία οικονοµολογική εφηµερίδα, που 
εκδίδονται τουλάχιστον επί µία πενταετία συνεχώς.  
2. Για την δηµοσίευση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
(ενοποιηµένων λογαριασµών) των πιστωτικών ιδρυµάτων, εφαρµόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 109.  
3. Οι ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις (ετήσιοι και 
ενοποιηµένοι λογαριασµοί) των πιστωτικών ιδρυµάτων, των οποίων 



υποκαταστήµατα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 
9ΦΕΚ τ. Α'/130) είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, δηµοσιεύονται και στην 
Ελλάδα, µεταφρασµένες στην Ελληνική γλώσσα. Η δηµοσιότητα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων παραγράφων 1 
και 2.  

υποκαταστήµατα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2076/1992 
9ΦΕΚ τ. Α'/130) είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, δηµοσιεύονται και στην 
Ελλάδα, µεταφρασµένες στην Ελληνική γλώσσα. Η δηµοσιότητα 
πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγουµένων 
παραγράφων 1 και 2.  

Αρθρο 132 Τελικές διατάξεις 
1. Τα αριθµητικά όρια των περιπτώσεων α και β της παρ. 6 του άρθρου 42α και 
των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 92 είναι δυνατό να 
τροποποιούνται µε αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύονται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνουν το 
δραχµικό ισόποσο των σε ευρωπαϊκές λογιστικές µονάδες καθοριζοµένων κάθε 
φορά ορίων για κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, προσαυξηµένων κατά 
10%. 
2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρµόζουν τις διατάξεις του Π.∆.  148/1984 
"περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (ΚΛΣ) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις" και, 
αναλόγως, τις διατάξεις των άρθρων 42α παρ. 1-3 και 5, 42β, 42ε, 43, 43α παρ. 3-
4 και 43β παρ. 2-6.  
3. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, που 
αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, για την διάρθρωση αυτών των καταστάσεων, εφαρµόζουν τις 
διατάξεις του Π.∆. 148/1984 "περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου 
ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (ΚΛΣ) για τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις", και, αναλόγως, τις διατάξεις των άρθρων 42β και 
42ε. Κατά την εφαρµογή αυτή λαµβάνονται υπόψη οι αναγκαίες προσαρµογές 
που υπαγορεύονται από τις ιδιοµορφίες των ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων, σε σχέση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  

 Αρθρο 132 Τελικές διατάξεις 
1. Τα αριθµητικά όρια των περιπτώσεων α και β της παρ. 6 του άρθρου 42α 
και των περιπτώσεων α και β της παρ. 1 του άρθρου 92 είναι δυνατό να 
τροποποιούνται µε αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου που δηµοσιεύονται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα 
υπερβαίνουν το δραχµικό ισόποσο των σε ευρωπαϊκές λογιστικές µονάδες 
καθοριζοµένων κάθε φορά ορίων για κάθε µία από τις παραπάνω 
περιπτώσεις, προσαυξηµένων κατά 10%. 
2. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις εφαρµόζουν τις διατάξεις του Π.∆. 148/1984 
"περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του 
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (ΚΛΣ) για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις" και, 
αναλόγως, τις διατάξεις των άρθρων 42α παρ. 1-3 και 5, 42β, 42ε, 43, 43α 
παρ. 3-4 και 43β παρ. 2-6.  
3. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος νόµου, που 
αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, οι ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, για την διάρθρωση αυτών των καταστάσεων, εφαρµόζουν τις 
διατάξεις του Π.∆. 148/1984 "περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου 
ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (ΚΛΣ) για τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις", και, αναλόγως, τις διατάξεις των άρθρων 42β 
και 42ε. Κατά την εφαρµογή αυτή λαµβάνονται υπόψη οι αναγκαίες 
προσαρµογές που υπαγορεύονται από τις ιδιοµορφίες των ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων, σε σχέση µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  

Αρθρο 133 Μεταβατικές διατάξεις 
1. Οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α, όπως ίσχυαν πριν από 
την αντικατάστασή τους µε τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 34 και 35 του Π.∆. 409/1986, 
µε εξαίρεση τις διατάξεις περί δηµοσιότητας των οικονοµικών καταστάσεων, 
όπως διατυπώνονται αναµορφωµένες στο άρθρο 438 του παρόντος, διατηρούνται 
σε ισχύ και εφαρµόζονται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις µέχρι την 31 
∆εκεµβρίου 1993. Τα πιστωτικά ιδρύµατα του άρθρου 2 περιπτώσεις 1 και 6 του 
Ν.2076/1992 υποχρεούνται από την εταιρική χρήση που αρχίζει από 1ης 
Ιανουαρίου 1994 και µετά, να καταρτίζουν τις ετήσιες και ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση διαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

 Αρθρο 133 Μεταβατικές διατάξεις 
1. Οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 43α, όπως ίσχυαν πριν 
από την αντικατάστασή τους µε τα άρθρα 29, 30, 31, 32, 34 και 35 του Π.∆. 
409/1986, µε εξαίρεση τις διατάξεις περί δηµοσιότητας των οικονοµικών 
καταστάσεων, όπως διατυπώνονται αναµορφωµένες στο άρθρο 438 του 
παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ και εφαρµόζονται από τις τραπεζικές 
επιχειρήσεις µέχρι την 31 ∆εκεµβρίου 1993. Τα πιστωτικά ιδρύµατα του 
άρθρου 2 περιπτώσεις 1 και 6 του Ν.2076/1992 υποχρεούνται από την 
εταιρική χρήση που αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 1994 και µετά, να 
καταρτίζουν τις ετήσιες και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και την 



των άρθρων 110 έως 131 του παρόντος. 
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
εφαρµόζονται υποχρεωτικά για τον τακτικό έλεγχο των ανώνυµων εταιρειών, για 
τις οποίες η εταιρική χρήση αρχίζει µετά την 31 η ∆εκεµβρίου 1986. Για την 
πρώτη εφαρµογή της διάταξης του προηγουµένου εδαφίου, τα όρια της παραγρ. 6 
του άρθρου 42α είναι αυτά που προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της 
χρήσης που άρχιζε πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 1986. Το σύνολο του 
ισολογισµού προκύπτει από το άθροισµα των στοιχείων του ενεργητικού, όπως 
αυτό εµφανίζεται στον ισολογισµό του τέλους της πιο πάνω χρήσης, µετά την 
αφαίρεση των τυχόν σωρευµένων ζηµιών, που περιλαµβάνονται στο άθροισµα 
αυτό.  
3. Οι ισχύουσες διατάξεις αναφορικά µε τον έλεγχο των ανωνύµων εταιρειών από 
τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώµατος Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών θα 
συνεχίσουν να εφαρµόζονται για τις εταιρείες οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα όρια 
των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.  
4. Οι ανώνυµες εταιρείες, για τις οποίες η εταιρική χρήση αρχίζει µετά την 31η 
∆εκεµβρίου 1986, είναι υποχρεωµένες να καταρτίζουν τις ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 26 
παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,  43, 43α, 43β, 111 παρ. 1 και 2 και 
112 παρ. 1 έως και 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
5. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 36, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και των διατάξεων των παραπάνω παρ. 2 και 3,  για 
τον τακτικό έλεγχο των ανωνύµων εταιρειών, στην περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 
1987 µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 1989, τα δραχµικά όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, 
ορίζονται ως εξής: α) Σύνολο ισολογισµού, 200.000.000 δραχµές, όπως αυτό 
προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α µέχρι και Ε του ενεργητικού στο 
υπόδειγµα ισολογισµού που παραπέµπει το άρθρο 42γ, και β) Καθαρός κύκλος 
εργασιών, 400.000.000 δραχµές. Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης της 
παραγράφου αυτής, για τον υπολογισµό των παραπάνω ορίων εφαρµόζεται το 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α 
εφαρµόζονται αναλόγως και στην περίπτωση των διατάξεων της παρούσας 
παραγράφου.  
6. Οι ανώνυµες εταιρείες που θα υπάρχουν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 1986, 
εγγράφονται στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε επιµέλεια των 
αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εµπορίου. Με αποφάσεις του Υπουργού 
Εµπορίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται 

έκθεση διαχειρίσεως, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 110 έως 131 του 
παρόντος.  
2. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
εφαρµόζονται υποχρεωτικά για τον τακτικό έλεγχο των ανώνυµων εταιρειών, 
για τις οποίες η εταιρική χρήση αρχίζει µετά την 31 η ∆εκεµβρίου 1986. Για 
την πρώτη εφαρµογή της διάταξης του προηγουµένου εδαφίου, τα όρια της 
παραγρ. 6 του άρθρου 42α είναι αυτά που προκύπτουν από τα βιβλία και 
στοιχεία της χρήσης που άρχιζε πριν από την 31η ∆εκεµβρίου 1986. Το 
σύνολο του ισολογισµού προκύπτει από το άθροισµα των στοιχείων του 
ενεργητικού, όπως αυτό εµφανίζεται στον ισολογισµό του τέλους της πιο 
πάνω χρήσης, µετά την αφαίρεση των τυχόν σωρευµένων ζηµιών, που 
περιλαµβάνονται στο άθροισµα αυτό.  
3. Οι ισχύουσες διατάξεις αναφορικά µε τον έλεγχο των ανωνύµων εταιρειών 
από τους Ορκωτούς Λογιστές του Σώµατος Ελλήνων Ορκωτών Λογιστών θα 
συνεχίσουν να εφαρµόζονται για τις εταιρείες οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 
όρια των δύο από τα τρία κριτήρια της παρ. 6 του άρθρου 42α, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Οι ανώνυµες εταιρείες, για τις οποίες η εταιρική χρήση αρχίζει µετά την 
31η ∆εκεµβρίου 1986, είναι υποχρεωµένες να καταρτίζουν τις ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης µε βάση τις διατάξεις 
των άρθρων 26 παρ. 2, 27, 36 παρ. 1, 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 
111 παρ. 1 και 2 και 112 παρ. 1 έως και 7, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  
5. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 36, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και των διατάξεων των παραπάνω παρ. 2 και 3, 
για τον τακτικό έλεγχο των ανωνύµων εταιρειών, στην περίοδο από 1ης 
Ιανουαρίου 1987 µέχρι 31ης ∆εκεµβρίου 1989, τα δραχµικά όρια της παρ. 6 
του άρθρου 42α, ορίζονται ως εξής: α) Σύνολο ισολογισµού, 200.000.000 
δραχµές, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α µέχρι και Ε 
του ενεργητικού στο υπόδειγµα ισολογισµού που παραπέµπει το άρθρο 42γ, 
και β) Καθαρός κύκλος εργασιών, 400.000.000 δραχµές. Κατά την πρώτη 
εφαρµογή της διάταξης της παραγράφου αυτής, για τον υπολογισµό των 
παραπάνω ορίων εφαρµόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του παρόντος 
άρθρου. Οι παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α εφαρµόζονται αναλόγως και στην 
περίπτωση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.  
6. Οι ανώνυµες εταιρείες που θα υπάρχουν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 1986, 
εγγράφονται στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών µε επιµέλεια των 
αρµοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Εµπορίου. Με αποφάσεις του 



τα σχετικά µε την εγγραφή των πιο πάνω ανωνύµων εταιρειών στο Μητρώο.  
7. Οι ανώνυµες εταιρείες που θα υπάρχουν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 1986 
υποχρεούνται να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 2, µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 1988, εφόσον αυτό δεν περιλαµβάνει όλα τα 
στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 2, οι εταιρείες αυτές µπορούν, κατ 
εξαίρεση, να µην εφαρµόσουν τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2.  
8. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 70 δεν εφαρµόζονται στους κατόχους 
µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρεωγράφων, αν µέχρι την 
ηµεροµηνία ισχύος των διατάξεων αυτών, µε τους όρους έκδοσης των 
προαναφεροµένων τίτλων, έχει καθοριστεί η θέση των κατόχων των τίτλων αυτών 
για την περίπτωση συγχώνευσης.  
9. Οι συγχωνεύσεις µε απορρόφηση ή µε σύσταση νέας εταιρείας ή µε εξαγορά, 
για τις οποίες, µέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 68 και 80, 
είχε πραγµατοποιηθεί η προβλεπόµενη εκτίµηση της εισφερόµενης περιουσίας 
και οι Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των συγχωνευοµένων εταιρειών είχαν 
εγκρίνει τη συγχώνευση, ολοκληρώνονται σύµφωνα µε την προϋφιστάµενη 
νοµοθεσία.  
10. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 70, οι οποίες εφαρµόζονται και σε 
περίπτωση διάσπασης σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ.1 δεν εφαρµόζονται στους 
κατόχους µετατρέψιµων χρεωγράφων αν µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος των 
διατάξεων αυτών µε τους όρους έκδοσης των προαναφεροµένων τίτλων, έχει 
καθοριστεί η θέση των κατόχων των τίτλων αυτών για την περίπτωση διάσπασης. 
11. Μέχρι να συµπληρωθεί χρονική περίοδος δέκα (10) ετών από την ηµεροµηνία 
της παρακάτω παρ. 13, τα όρια της παρ. 1 του άρθρου 92 αυξάνονται ως εξής:  
α) Σύνολο ισολογισµού 1.250.000.000 δραχµές. β) Καθαρός κύκλος εργασιών 
2.500.000.000 δραχµές. γ) Μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά 
την διάρκεια της χρήσης, 500 άτοµα. Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου, που 
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, οι οποίες εκδίδονται µέχρι να 
συµπληρωθεί η πιο πάνω δεκαετής χρονική περίοδος, τα παραπάνω αυξηµένα 
όρια δύνανται να µειώνονται µέχρι των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 92. Οι 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 111 εφαρµόζονται αναλόγως.  
[12. καταργήθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 3487/2006 (Α΄ 
190/11.9.2006)].  
13. Η έναρξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 43α παρ. 1 περίπτ. Β εδάφιο 
τελευταίο, 90 έως και 109, καθώς και των άρθρων 111 παρ. 3 και 112 παρ. 11 και 
12, ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Εµπορίου, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η έναρξη αυτή δεν µπορεί 

Υπουργού Εµπορίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται τα σχετικά µε την εγγραφή των πιο πάνω ανωνύµων εταιρειών 
στο Μητρώο.  
7. Οι ανώνυµες εταιρείες που θα υπάρχουν κατά την 31η ∆εκεµβρίου 1986 
υποχρεούνται να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 2, µέχρι 31η ∆εκεµβρίου 1988, εφόσον αυτό δεν 
περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από το άρθρο 2, οι εταιρείες 
αυτές µπορούν, κατ εξαίρεση, να µην εφαρµόσουν τη διάταξη της παρ. 2 του 
άρθρου 2.  
8. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 70 δεν εφαρµόζονται στους 
κατόχους µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρεωγράφων, αν 
µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος των διατάξεων αυτών, µε τους όρους έκδοσης 
των προαναφεροµένων τίτλων, έχει καθοριστεί η θέση των κατόχων των 
τίτλων αυτών για την περίπτωση συγχώνευσης.  
9. Οι συγχωνεύσεις µε απορρόφηση ή µε σύσταση νέας εταιρείας ή µε 
εξαγορά, για τις οποίες, µέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 
68 και 80, είχε πραγµατοποιηθεί η προβλεπόµενη εκτίµηση της 
εισφερόµενης περιουσίας και οι Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων των 
συγχωνευοµένων εταιρειών είχαν εγκρίνει τη συγχώνευση, ολοκληρώνονται 
σύµφωνα µε την προϋφιστάµενη νοµοθεσία.  
10. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 70, οι οποίες εφαρµόζονται και 
σε περίπτωση διάσπασης σύµφωνα µε το άρθρο 83 παρ.1 δεν εφαρµόζονται 
στους κατόχους µετατρέψιµων χρεωγράφων αν µέχρι την ηµεροµηνία ισχύος 
των διατάξεων αυτών µε τους όρους έκδοσης των προαναφεροµένων τίτλων, 
έχει καθοριστεί η θέση των κατόχων των τίτλων αυτών για την περίπτωση 
διάσπασης.  
11. Μέχρι να συµπληρωθεί χρονική περίοδος δέκα (10) ετών από την 
ηµεροµηνία της παρακάτω παρ. 13, τα όρια της παρ. 1 του άρθρου 92 
αυξάνονται ως εξής: α) Σύνολο ισολογισµού 1.250.000.000 δραχµές. β) 
Καθαρός κύκλος εργασιών 2.500.000.000 δραχµές. γ) Μέσος όρος 
προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης, 500 άτοµα. 
Με αποφάσεις του Υπουργού Εµπορίου, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως, οι οποίες εκδίδονται µέχρι να συµπληρωθεί η πιο πάνω 
δεκαετής χρονική περίοδος, τα παραπάνω αυξηµένα όρια δύνανται να 
µειώνονται µέχρι των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 92. Οι διατάξεις της παρ. 
1 του άρθρου 111 εφαρµόζονται αναλόγως.  
[12. καταργήθηκε µε την παρ. 1α του άρθρου 5 του ν. 3487/2006 (Α΄ 



να γίνει πριν από την 1η Ιανουαρίου 1990.  
14. Οι εταιρείες για τις οποίες, µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1986, είχε εκδοθεί η 
προβλεποµένη από την παρ. 1 του άρθρου 4 απόφαση για τη σύσταση και την 
έγκριση του καταστατικού τους και η δηµοσίευση της απόφασης αυτής µε 
περίληψη του καταστατικού τους πραγµατοποιήθηκε µετά την 31η ∆εκεµβρίου 
1986, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986, δεν 
υποχρεούνται να επαναλάβουν τις διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται 
από το άρθρο 76. Οι εταιρείες αυτές θεωρείται ότι έχουν αποκτήσει νοµική 
προσωπικότητα µε τη δηµοσίευση σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 
1599/1986. 
15. Οι διατάξεις της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 43 δεν εφαρµόζονται για τις 
σωρευµένες προβλέψεις, για αποζηµίωση προσωπικού λόγου εξόδου από την 
υπηρεσία, που είναι καταχωρηµένες στον λογαριασµό "λοιπά έξοδα πολυετούς 
απόσβεσης" και αποσβένονται µέσα σε µία πενταετία, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των εδαφίων 2 και 3 της παρ. 14 του άρθρου 42ε. 

190/11.9.2006)].  
13. Η έναρξη εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 43α παρ. 1 περίπτ. β 
εδάφιο τελευταίο, 90 έως και 109, καθώς και των άρθρων 111 παρ. 3 και 112 
παρ. 11 και 12, ορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής 
Οικονοµίας και Εµπορίου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. Η έναρξη αυτή δεν µπορεί να γίνει πριν από την 1η 
Ιανουαρίου 1990.  
14. Οι εταιρείες για τις οποίες, µέχρι 31 ∆εκεµβρίου 1986, είχε εκδοθεί η 
προβλεποµένη από την παρ. 1 του άρθρου 4 απόφαση για τη σύσταση και την 
έγκριση του καταστατικού τους και η δηµοσίευση της απόφασης αυτής µε 
περίληψη του καταστατικού τους πραγµατοποιήθηκε µετά την 31η 
∆εκεµβρίου 1986, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 
1599/1986, δεν υποχρεούνται να επαναλάβουν τις διατυπώσεις δηµοσιότητας 
που προβλέπονται από το άρθρο 76. Οι εταιρείες αυτές θεωρείται ότι έχουν 
αποκτήσει νοµική προσωπικότητα µε τη δηµοσίευση σύµφωνα µε την παρ. 3 
του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986.  
15. Οι διατάξεις της περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 43 δεν εφαρµόζονται για 
τις σωρευµένες προβλέψεις, για αποζηµίωση προσωπικού λόγου εξόδου από 
την υπηρεσία, που είναι καταχωρηµένες στον λογαριασµό "λοιπά έξοδα 
πολυετούς απόσβεσης" και αποσβένονται µέσα σε µία πενταετία, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις των εδαφίων 2 και 3 της παρ. 14 του άρθρου 42ε.  

Αρθρο 134 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (∆.Λ.Π.) 
 
1. Οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι 
εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και τα πιστωτικά και 
τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 
2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α') και έχουν τη µορφή ανώνυµης εταιρείας 
συντάσσουν Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από 
τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δηµοσιεύθηκε 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και των 
Κανονισµών που εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission) κατ' εξουσιοδότηση 
των άρθρων 3 και 6 του Κανονισµού αυτού. Από τη διάταξη αυτή εξαιρείται η 
Τράπεζα της Ελλάδος. Επιπλέον, οι µητρικές εταιρείες συντάσσουν Ετήσιες 
Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα Πρότυπα που 
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1. Οι ανώνυµες εταιρείες, των οποίων οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι 
εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς και τα πιστωτικά 
και τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα, που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 6 του 
άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α') και έχουν τη µορφή ανώνυµης 
εταιρείας συντάσσουν Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 
19ης Ιουλίου 2002, που δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και των Κανονισµών που εκδίδονται από 
την Επιτροπή (Commission) κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 του 
Κανονισµού αυτού. Από τη διάταξη αυτή εξαιρείται η Τράπεζα της Ελλάδος. 



προαναφέρονται. Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται: α) για οποιεσδήποτε άλλες 
περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις, που η δηµοσίευση τους είναι υποχρεωτική 
από διάταξη νόµου και β) για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις των µη 
εισηγµένων επιχειρήσεων που δεν εφαρµόζουν ήδη τα ∆.Λ.Π. και ενοποιούνται, 
οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στη Ελλάδα, ή εκτός Ελλάδας εφόσον από τη 
νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα 
εφαρµογής των ∆.Λ.Π. και οι οποίες αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό 
µεγαλύτερο από 5% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών ή του ενοποιηµένου 
ενεργητικού ή των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων µετά την αφαίρεση της 
αναλογίας των µετοχών της µειοψηφίας. 
2. Οι µη εισηγµένες και µη συνδεδεµένες µε αυτές ανώνυµες εταιρείες και οι 
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µπορούν να συντάσσουν τις προβλεπόµενες από 
την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µετά 
υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η 
εφαρµογή των Προτύπων αυτών έχει εγκριθεί από Γενική Συνέλευση των 
µετόχων ή εταίρων της εταιρείας µε απόφαση, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 29 και της παραγράφου 1 του 
άρθρου 31 ή του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 (ΦΕΚ 91/9Α/16.4.55), αντίστοιχα, 
και υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική απόφαση θα προβλέπει την εφαρµογή των 
Προτύπων για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχόµενες χρήσεις. Αν δεν προσδιορίζεται 
ο χρόνος εφαρµογής των Προτύπων, η σχετική απόφαση θα ισχύει µέχρι 
ανακλήσεως της, η οποία όµως δεν µπορεί να γίνει προ της παρέλευσης της 
πενταετίας. Η προαιρετική επιλογή της υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων από µητρική εταιρεία εγκατεστηµένη στην Ελλάδα αυτόµατα 
συνεπάγεται την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από όλες τις 
συνδεδεµένες, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του 
άρθρου 42ε, µε τη µητρική εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες 
στην Ελλάδα ή εκτός Ελλάδος, εφόσον από τη νοµοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης τους παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων.  

Επιπλέον, οι µητρικές εταιρείες συντάσσουν Ετήσιες Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα Πρότυπα που προαναφέρονται. Η 
υποχρέωση αυτή εκτείνεται: α) για οποιεσδήποτε άλλες περιοδικές 
οικονοµικές καταστάσεις, που η δηµοσίευση τους είναι υποχρεωτική από 
διάταξη νόµου και «β) για τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις των µη 
εισηγµένων επιχειρήσεων που δεν εφαρµόζουν ήδη τα ∆.Λ.Π. και 
ενοποιούνται, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στη Ελλάδα, ή εκτός Ελλάδας 
εφόσον από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους παρέχεται η 
επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ∆.Λ.Π. και οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν αθροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του 
ενοποιηµένου κύκλου εργασιών ή του ενοποιηµένου ενεργητικού ή των 
ενοποιηµένων αποτελεσµάτων µετά την αφαίρεση της αναλογίας των 
µετοχών της µειοψηφίας.  
2. Οι µη εισηγµένες και µη συνδεδεµένες µε αυτές ανώνυµες εταιρείες και οι 
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µπορούν να συντάσσουν τις προβλεπόµενες 
από την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού Οικονοµικές Καταστάσεις, 
σύµφωνα µετά υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, εφόσον η εφαρµογή των Προτύπων αυτών έχει εγκριθεί από 
Γενική Συνέλευση των µετόχων ή εταίρων της εταιρείας µε απόφαση, που 
λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
29 και της παραγράφου 1 του άρθρου 31 ή του άρθρου 13 του Ν. 3190/1955 
(ΦΕΚ 91/9Α/16.4.55), αντίστοιχα, και υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική 
απόφαση θα προβλέπει την εφαρµογή των Προτύπων για τουλάχιστον πέντε 
(5) συνεχόµενες χρήσεις. Αν δεν προσδιορίζεται ο χρόνος εφαρµογής των 
Προτύπων, η σχετική απόφαση θα ισχύει µέχρι ανακλήσεως της, η οποία 
όµως δεν µπορεί να γίνει προ της παρέλευσης της πενταετίας. Η προαιρετική 
επιλογή της υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από µητρική 
εταιρεία εγκατεστηµένη στην Ελλάδα αυτόµατα συνεπάγεται την υιοθέτηση 
των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων από όλες τις συνδεδεµένες, όπως αυτές 
ορίζονται στην περίπτωση α' της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε, µε τη 
µητρική εταιρεία επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα ή 
εκτός Ελλάδος, εφόσον από τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους 
παρέχεται η επιλεκτική δυνατότητα εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων.  

Αρθρο 135 ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ 
∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις των ανωνύµων εταιρειών, καθώς και η Έκθεση του ∆ιοικητικού 
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1. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις των ανωνύµων εταιρειών, καθώς και η Έκθεση του 



Συµβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παραγράφου 4 του άρθρου 43β 
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
και, σε περίπτωση τροποποίησης τους, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 
τροποποίηση: α. καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών και 
ανακοίνωση περί της καταχώρησης τους δηµοσιεύεται, µε επιµέλεια της αρµόδιας 
υπηρεσίας και µε δαπάνες της εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και 
Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, β. 
αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιµος στο ευρύ 
κοινό και παραµένουν προσπελάσιµες για χρονικό διάστηµα δύο τουλάχιστον 
ετών από την πρώτη δηµοσίευση τους και γ. εφόσον πρόκειται για εταιρείες µε 
µετοχές ή άλλες κινητές αξίες τους εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή 
αγορά, κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
2. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, καθώς η Έκθεση του 
∆ιαχειριστή ή των ∆ιαχειριστών και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του άρθρου 23 του 
Ν. 3190/1955, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησης τους, µέσα σε είκοσι (20) 
ηµέρες από την τροποποίηση: α. καταχωρούνται στο Μητρώο Εταιρειών 
Περιωρισµένης Ευθύνης, που τηρείται από το Γραµµατέα του Πρωτοδικείου, 
όπου έχει την έδρα της η εταιρεία και ανακοίνωση περί της καταχώρησης τους 
δηµοσιεύεται, µε επιµέλεια του διαχειριστή ή των διαχειριστών και µε δαπάνες 
της εταιρείας, στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης 
Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και β. αναρτώνται σε χώρο του 
διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιµος στο ευρύ κοινό, και παραµένουν 
προσπελάσιµες για χρονικό διάστηµα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη 
δηµοσίευση τους.  
3.[καταργήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3301/2004 
(Α΄263/23.12.2004)].  
4. Επιπλέον από τη δηµοσιότητα που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου αυτού, οι ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, 
που εφαρµόζουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δηµοσιεύουν, υποχρεωτικά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 43β και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955, αντίστοιχα, τα στοιχεία και τις 
πληροφορίες που ορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης. Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις, 
όπως θα ορισθούν στην κοινή υπουργική απόφαση, δηµοσιεύονται στις 
εφηµερίδες όπως ο νόµος ορίζει. Τα στοιχεία αυτά, τα οποία, µε ευθύνη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παραγράφου 4 
του άρθρου 43β, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησης τους, µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από την τροποποίηση: α. καταχωρούνται στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών και ανακοίνωση περί της καταχώρησης τους 
δηµοσιεύεται, µε επιµέλεια της αρµόδιας υπηρεσίας και µε δαπάνες της 
εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης 
Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, β. αναρτώνται σε χώρο του 
διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιµος στο ευρύ κοινό και παραµένουν 
προσπελάσιµες για χρονικό διάστηµα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη 
δηµοσίευση τους και γ. εφόσον πρόκειται για εταιρείες µε µετοχές ή άλλες 
κινητές αξίες τους εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, 
κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  
2. Οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, καθώς η 
Έκθεση του ∆ιαχειριστή ή των ∆ιαχειριστών και το Πιστοποιητικό Ελέγχου 
του άρθρου 23 του Ν. 3190/1955, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από 
τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησης 
τους, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την τροποποίηση: α. καταχωρούνται 
στο Μητρώο Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης, που τηρείται από το 
Γραµµατέα του Πρωτοδικείου, όπου έχει την έδρα της η εταιρεία και 
ανακοίνωση περί της καταχώρησης τους δηµοσιεύεται, µε επιµέλεια του 
διαχειριστή ή των διαχειριστών και µε δαπάνες της εταιρείας, στο Τεύχος 
Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισµένης Ευθύνης της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και β. αναρτώνται σε χώρο του διαδικτύου, ο 
οποίος είναι προσπελάσιµος στο ευρύ κοινό, και παραµένουν προσπελάσιµες 
για χρονικό διάστηµα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευση 
τους.  
3.[καταργήθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3301/2004 (Α΄ 
263/23.12.2004)].  
4. Επιπλέον από τη δηµοσιότητα που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 
και 2 του άρθρου αυτού, οι ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης 
ευθύνης, που εφαρµόζουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα 
υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
δηµοσιεύουν, υποχρεωτικά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 43β και της παραγράφου 4 του άρθρου 22του Ν. 3190/1955, 
αντίστοιχα, τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται µε κοινή απόφαση 
του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του Υπουργού Ανάπτυξης. 



∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών της εταιρείας, πρέπει να προκύπτουν 
από τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας, δηµοσιεύονται όπως προβλέπουν 
οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, αλλά απαιτείται η 
αυτούσια δηµοσίευση τους στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως.  
5. Αν οι εταιρείες, που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
δηµοσιοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα 
δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την 
εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων «µε την επιφύλαξη των 
πρόσθετων οικονοµικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν 
απαιτούνται, από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι 
κινητές αξίες είναι εισηγµένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωµένη 
χρηµατιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συµµόρφωση µε τη διάταξη αυτή 
βαρύνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τους ∆ιαχειριστές της εταιρείας.  

Αυτές οι οικονοµικές καταστάσεις, όπως θα ορισθούν στην κοινή υπουργική 
απόφαση, δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες όπως ο νόµος ορίζει. Τα στοιχεία 
αυτά, τα οποία, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών 
της εταιρείας, πρέπει να προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας, δηµοσιεύονται όπως προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου αυτού, αλλά απαιτείται η αυτούσια δηµοσίευση τους στο 
Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της 
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 
5. Αν οι εταιρείες, που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα 
υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
δηµοσιοποιούν µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα 
δηµοσιοποιούµενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την 
εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων «µε την επιφύλαξη των 
πρόσθετων οικονοµικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων που τυχόν 
απαιτούνται, από άλλες κανονιστικές αρχές για τις εταιρείες των οποίων οι 
κινητές αξίες είναι εισηγµένες και σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για τη συµµόρφωση µε τη 
διάταξη αυτή βαρύνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τους ∆ιαχειριστές της 
εταιρείας.  

Αρθρο 136 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Οι εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα 
υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
υποχρεούνται στη σύνταξη Εκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των 
∆ιαχειριστών της εταιρείας, µε περιεχόµενο που ορίζεται στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 43α, στην παράγραφο 3 του άρθρου 107 και στην παράγραφο 3 του 
άρθρου 22 του ν. 3190/1955, όπως ισχύει.  
2. Εφόσον συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η Έκθεση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών µπορεί να είναι ενιαία, µε κύριο 
σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της εταιρείας και των 
θυγατρικών της και µε αναφορά στα επί µέρους (µη ενοποιηµένα) οικονοµικά 
δεδοµένα της εταιρείας, όπου τούτο κρίνεται από τη διοίκηση της εταιρείας 
σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχοµένου της.  
3. Παραλείπεται ως µη ισχύον. 
3. (4). Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών υπόκειται 
στους προβλεπόµενους από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 135 κανόνες 
δηµοσιότητας.  

 Αρθρο 136 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Οι εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα 
υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
υποχρεούνται στη σύνταξη Εκθέσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των 
∆ιαχειριστών της εταιρείας, µε περιεχόµενο το προβλεπόµενο από τα 
Πρότυπα αυτά, αντί εκείνου που ορίζεται από τα εδάφια α' και β' της 
παραγράφου 3 του άρθρου 43α και από την παράγραφο 3 του άρθρου 107 
και από την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 3190/1955.  
2. Εφόσον συντάσσονται και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, η 
Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών µπορεί να είναι 
ενιαία, µε κύριο σηµείο αναφοράς τα ενοποιηµένα οικονοµικά δεδοµένα της 
εταιρείας και των θυγατρικών της και µε αναφορά στα επί µέρους (µη 
ενοποιηµένα) οικονοµικά δεδοµένα της εταιρείας, όπου τούτο κρίνεται από 
τη διοίκηση της εταιρείας σκόπιµο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση 
του περιεχοµένου της.  
3. Το περιεχόµενο της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των 
∆ιαχειριστών πρέπει να είναι ουσιαστικό, µε ιδιαίτερη έµφαση στη γλωσσική 
επάρκεια του κειµένου. Η παράθεση (αναπαραγωγή) στοιχείων που 



παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις, τις οποίες συνοδεύει η Έκθεση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών, δεν είναι ούτε σκόπιµη ούτε 
επιβεβληµένη, µπορεί όµως, εφόσον κρίνεται σκόπιµο, η Έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών να παραπέµπει σε στοιχεία και 
πληροφορίες που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις.  
4. Η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή των ∆ιαχειριστών υπόκειται 
στους προβλεπόµενους από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 135 κανόνες 
δηµοσιότητας.  

Αρθρο 137 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
1. Οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, 
σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις καταστάσεις αυτές σε έλεγχο 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  
2. Οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών ορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και 
Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), ύστερα από σχετική εισήγηση του Eποπτικού Συµβουλίου του 
Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, µέσα στα πλαίσια των κανόνων που 
προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας 
Λογιστών (International Federation of Accountants).  
3. Οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 37, από το εδάφιο γ΄ της 
παραγράφου 3 και από την παράγραφο 4 του άρθρου 43α του νόµου αυτού 
αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και 
κάθε άλλη διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται 
από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της προβλεπόµενης από 
την προηγούµενη παράγραφο απόφασης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης 
και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.). 

 Αρθρο 137 ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
1. Οι εταιρείες που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις και Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές 
Καταστάσεις, σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις καταστάσεις 
αυτές σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  
2. Οι αναγκαίες αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών ορίζονται µε απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), ύστερα από σχετική εισήγηση του 
Eποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, µέσα 
στα πλαίσια των κανόνων που προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Ελεγκτικά 
Πρότυπα της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (International Federation of 
Accountants).  
3. Οι προβλεπόµενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 37, από το εδάφιο γ΄ 
της παραγράφου 3 και από την παράγραφο 4 του άρθρου 43α του νόµου 
αυτού αναφορές στο Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών και κάθε άλλη διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού 
δεν εφαρµόζονται από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της 
προβλεπόµενης από την προηγούµενη παράγραφο απόφασης της Επιτροπής 
Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.).  

Αρθρο 138 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
Όπου στο νόµο ρυθµίζονται θέµατα που συναρτώνται µε λογιστικά µεγέθη ή 
αναφέρονται σε λογιστικά µεγέθη, τα µεγέθη αυτά είναι εκείνα που προκύπτουν 
από τις οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα 
υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, εφόσον η 
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται, είτε υποχρεωτικά είτε 
προαιρετικά, σύµφωνα µε τα Πρότυπα αυτά. Ως «λογιστικά µεγέθη» ορίζονται τα 
νοµισµατικά ποσά που απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις ή υποσύνολα 
ή σύνολα των ποσών αυτών. 

 Αρθρο 138 ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
Όπου στο νόµο ρυθµίζονται θέµατα που συναρτώνται µε λογιστικά µεγέθη ή 
αναφέρονται σε λογιστικά µεγέθη, τα µεγέθη αυτά είναι εκείνα που 
προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί 
σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, εφόσον η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων γίνεται, είτε 
υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, σύµφωνα µε τα Πρότυπα αυτά. Ως 
«λογιστικά µεγέθη» ορίζονται τα νοµισµατικά ποσά που απεικονίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις ή υποσύνολα ή σύνολα των ποσών αυτών. 



Αρθρο 139 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
1. Οι εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα 
υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έχουν 
δικαίωµα να αποκλίνουν από τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των αντίστοιχων κλαδικών, στο βαθµό που η διοίκηση της 
εταιρείας κρίνει, αιτιολογηµένα, ότι η απόκλιση είναι αναγκαία για την εύρυθµη 
εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και υποχρεούνται να αποκλίνουν, 
όπου οι προδιαγραφόµενοι από τους υφιστάµενους νόµους κανόνες αποτίµησης 
των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων έρχονται σε αντίθεση 
µε τους κανόνες αποτίµησης, που προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα. Κατά την  εφαρµογή των αποκλίσεων της παρούσας παραγράφου, δεν 
επιτρέπεται η χρησιµοποίηση των υποχρεωτικών λογαριασµών του Σχεδίου 
Λογαριασµών του Ε.Γ.Λ.Σ. και των κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων για πράξεις µε 
διαφορετικό περιεχόµενο από το περιεχόµενο των λογαριασµών αυτών. Για 
ειδικές ανάγκες των ∆.Λ.Π. χρησιµοποιούνται νέοι λογαριασµοί, κατά την κρίση 
των εταιριών. Οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 105 και 
107 και κάθε άλλη αντίθετη οµοθετική διάταξη δεν έχουν εφαρµογή στην 
περίπτωση των εταιρειών που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, 
οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
2. Η αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων, για σκοπούς 
σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
γίνεται σύµφωνα µε τα Πρότυπα αυτά. Όπου προκύπτει αξία µεγαλύτερη από την 
αντικειµενική αξία των ακινήτων, η µεγαλύτερη αυτή αξία πρέπει να 
αποδεικνύεται και να τεκµηριώνεται από εκτιµητές αδιαµφισβήτητου κύρους και 
οι σχετικές εκθέσεις των εκτιµητών πρέπει να τίθενται υπόψη των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, που ελέγχουν τις οικονοµικές καταστάσεις στις οποίες 
αντικατοπτρίζονται οι αξίες των ακινήτων. 

 Αρθρο 139 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
1. Οι εταιρείες που συντάσσουν οικονοµικές καταστάσεις, σύµφωνα µε τα 
υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έχουν 
δικαίωµα να αποκλίνουν από τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ή των αντίστοιχων κλαδικών, στο βαθµό που η διοίκηση 
της εταιρείας κρίνει, αιτιολογηµένα, ότι η απόκλιση είναι αναγκαία για την 
εύρυθµη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και υποχρεούνται να 
αποκλίνουν, όπου οι προδιαγραφόµενοι από τους υφιστάµενους νόµους 
κανόνες αποτίµησης των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων έρχονται σε αντίθεση µε τους κανόνες αποτίµησης, που 
προδιαγράφονται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. «Κατά την  εφαρµογή 
των αποκλίσεων της παρούσας παραγράφου, δεν επιτρέπεται η 
χρησιµοποίηση των υποχρεωτικών λογαριασµών του Σχεδίου Λογαριασµών 
του Ε.Γ.Λ.Σ. και των κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων για πράξεις µε 
διαφορετικό περιεχόµενο από το περιεχόµενο των λογαριασµών αυτών. Για 
ειδικές ανάγκες των ∆.Λ.Π. χρησιµοποιούνται νέοι λογαριασµοί, κατά την 
κρίση των εταιριών. Οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 
43α, 105 και 107 και κάθε άλλη αντίθετη οµοθετική διάταξη δεν έχουν 
εφαρµογή στην περίπτωση των εταιρειών που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά 
είτε προαιρετικά, οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα υιοθετηθέντα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
2. Η αποτίµηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων, για σκοπούς 
σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
γίνεται σύµφωνα µε τα Πρότυπα αυτά. Όπου προκύπτει αξία µεγαλύτερη 
από την αντικειµενική αξία των ακινήτων, η µεγαλύτερη αυτή αξία πρέπει να 
αποδεικνύεται και να τεκµηριώνεται από εκτιµητές αδιαµφισβήτητου κύρους 
και οι σχετικές εκθέσεις των εκτιµητών πρέπει να τίθενται υπόψη των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που ελέγχουν τις οικονοµικές καταστάσεις 
στις οποίες αντικατοπτρίζονται οι αξίες των ακινήτων.  

Αρθρο 140 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡ∆Η Ή ΖΗΜΙΕΣ 
1. Τα φορολογητέα κέρδη ή ζηµιές της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την 
εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.  
2-7. [καταργήθηκαν µε την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 3301/2004 
(Α΄263/23.12.2004)]. 
2. (8). Η αναδροµική διόρθωση θεµελιώδους λάθους, κατά τα προβλεπόµενα από 
τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν συνθέτει, αφ' εαυτής, λόγο αµφισβήτησης της 
αποδεικτικής εγκυρότητας των βιβλίων από πλευράς των φορολογικών αρχών.  
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1. Τα φορολογητέα κέρδη ή ζηµιές της εταιρείας δεν επηρεάζονται από την 
εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων.  
2-7. [καταργήθηκαν µε την παρ. 11 του άρθρου 11 του ν. 3301/2004 
(Α΄263/23.12.2004)]. 
2. (8). Η αναδροµική διόρθωση θεµελιώδους λάθους, κατά τα προβλεπόµενα 
από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, δεν συνθέτει, αφ' εαυτής, λόγο 
αµφισβήτησης της αποδεικτικής εγκυρότητας των βιβλίων από πλευράς των 



3. (9). Για σκοπούς επιβολής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο κρίσιµος χρόνος 
παραµένει εκείνος της έκδοσης του σχετικού τιµολογίου.  

φορολογικών αρχών.  
3. (9). Για σκοπούς επιβολής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο κρίσιµος 
χρόνος παραµένει εκείνος της έκδοσης του σχετικού τιµολογίου.  

Αρθρο 141 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
1. Οι εταιρείες, που συνάπτουν χρηµατοδοτικές µισθώσεις, είτε ως εκµισθωτές 
είτε ως µισθωτές, έχουν τη δυνατότητα της επιµέτρησης και απεικόνισης των 
συναλλαγών αυτών στα λογιστικά τους βιβλία, είτε µε βάση τους κανόνες που 
προδιαγράφονται στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είτε µε βάση τους ισχύοντες 
κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι η µέθοδος που 
επιλέγεται ακολουθείται µε συνέπεια µέχρι τη λήξη της κάθε συγκεκριµένης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  
2. Η υιοθέτηση της προδιαγραφόµενης από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
µεθόδου λογιστικής απεικόνισης των χρηµατοδοτικών µισθώσεων δεν 
συνεπάγεται αναµόρφωση του λογιστικού κέρδους (ή ζηµιάς), για σκοπούς 
προσδιορισµού του φορολογητέου κέρδους (ή ζηµιάς).  
3. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρµογή της προδιαγραφόµενης από τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα µεθόδου λογιστικής απεικόνισης υφιστάµενης σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των µέχρι της 
στιγµής εκείνης λογιστικά αναγνωρισθέντων εσόδων ή εξόδων και των εσόδων ή 
εξόδων που θα είχαν αναγνωρισθεί, εάν είχε εφαρµοσθεί η προδιαγραφόµενη 
από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µέθοδος, από την αρχική σύναψη της 
χρηµατοδοτικής µισθωτικής σύµβασης, προστίθεται ή αφαιρείται από το 
φορολογητέο κέρδος (ή ζηµιά) που προκύπτει µέσα στη χρήση κατά την οποία 
εφαρµόζεται, για πρώτη φορά, η µέθοδος που προδιαγράφεται από τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα.  
4. Νοείται ότι οι ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, που 
εφαρµόζουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται να υιοθετούν την 
προδιαγραφόµενη από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µέθοδο λογιστικής 
απεικόνισης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αλλά έχουν το δικαίωµα, 
αν το επιθυµούν, να αναµορφώνουν το λογιστικό τους κέρδος (ή ζηµιά), µε βάση 
τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας, για σκοπούς προσδιορισµού 
του φορολογητέου τους κέρδους (ή ζηµιάς). 

 Αρθρο 141 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
1. Οι εταιρείες, που συνάπτουν χρηµατοδοτικές µισθώσεις, είτε ως 
εκµισθωτές είτε ως µισθωτές, έχουν τη δυνατότητα της επιµέτρησης και 
απεικόνισης των συναλλαγών αυτών στα λογιστικά τους βιβλία, είτε µε βάση 
τους κανόνες που προδιαγράφονται στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα είτε µε 
βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής νοµοθεσίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η µέθοδος που επιλέγεται ακολουθείται µε συνέπεια µέχρι τη 
λήξη της κάθε συγκεκριµένης χρηµατοδοτικής µίσθωσης.  
2. Η υιοθέτηση της προδιαγραφόµενης από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
µεθόδου λογιστικής απεικόνισης των χρηµατοδοτικών µισθώσεων δεν 
συνεπάγεται αναµόρφωση του λογιστικού κέρδους (ή ζηµιάς), για σκοπούς 
προσδιορισµού του φορολογητέου κέρδους (ή ζηµιάς).  
3. Ειδικότερα, κατά την πρώτη εφαρµογή της προδιαγραφόµενης από τα 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µεθόδου λογιστικής απεικόνισης υφιστάµενης 
σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των 
µέχρι της στιγµής εκείνης λογιστικά αναγνωρισθέντων εσόδων ή εξόδων και 
των εσόδων ή εξόδων που θα είχαν αναγνωρισθεί, εάν είχε εφαρµοσθεί η 
προδιαγραφόµενη από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µέθοδος, από την 
αρχική σύναψη της χρηµατοδοτικής µισθωτικής σύµβασης, προστίθεται ή 
αφαιρείται από το φορολογητέο κέρδος (ή ζηµιά) που προκύπτει µέσα στη 
χρήση κατά την οποία εφαρµόζεται, για πρώτη φορά, η µέθοδος που 
προδιαγράφεται από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
4. Νοείται ότι οι ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, 
που εφαρµόζουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, τα υιοθετηθέντα από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποχρεούνται να 
υιοθετούν την προδιαγραφόµενη από τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα µέθοδο 
λογιστικής απεικόνισης των συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης, αλλά 
έχουν το δικαίωµα, αν το επιθυµούν, να αναµορφώνουν το λογιστικό τους 
κέρδος (ή ζηµιά), µε βάση τους ισχύοντες κανόνες της φορολογικής 
νοµοθεσίας, για σκοπούς προσδιορισµού του φορολογητέου τους κέρδους (ή 
ζηµιάς). 

Αρθρο 142 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
1. Ως χρονικό σηµείο πρώτης εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 Αρθρο 142 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΥΠΩΝ  
1. Ως χρονικό σηµείο πρώτης εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 



ορίζεται το χρονικό σηµείο έναρξης της χρήσεως σε σχέση µε την οποία 
συντάσσονται και δηµοσιεύονται για πρώτη φορά οικονοµικές καταστάσεις µε 
βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι 
προβλεπόµενες από το νόµο αυτόν διαδικασίες εφαρµογής των ∆ιεθνών 
Λογιστικών Προτύπων αρχίζουν να εφαρµόζονται κατά την έναρξη της χρήσεως 
την οποίαν πρωτογενώς (και όχι µε την παράθεση συγκριτικών στοιχείων 
προηγούµενων χρήσεων ή περιόδων) καλύπτουν οι συντασσόµενες ετήσιες ή 
περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις.  
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή των υιοθετηθέντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις των ιδίων των 
Προτύπων ως προς τον τρόπο της πρώτης εφαρµογής τους.  
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, είτε 
υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, είναι ενδεχόµενο να προκύψουν διαφορές 
αποτίµησης των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
δεδοµένης της υιοθέτησης διαφορετικών από τους µέχρι τη στιγµή εκείνη 
ακολουθούµενους κανόνες αποτίµησης. Μέσα στη χρήση, σε σχέση µε την οποία 
θα συνταχθούν και θα δηµοσιευθούν για πρώτη φορά οικονοµικές καταστάσεις, 
σύµφωνα µετά υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα και, πάντως, πριν από τη σύνταξη και δηµοσίευση οποιωνδήποτε 
περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων, γίνονται οι αναγκαίες λογιστικές 
εγγραφές στο Ηµερολόγιο Φορολογικών ∆ιαφορών και το Καθολικό Φορολογικών 
∆ιαφορών, µε διάκριση µεταξύ των εγγραφών που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα 
της αµέσως προηγούµενης χρήσεως και εκείνων που επηρεάζουν τα 
αποτελέσµατα προγενέστερων χρήσεων, µε τρόπο που να διευκολύνει την 
(εξωλογιστική) αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων της αµέσως 
προηγούµενης χρήσεως (ή περιόδων της αµέσως προηγούµενης χρήσεως), που 
δεν θα έχουν συνταχθεί και δηµοσιευθεί µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 
ώστε τα συγκριτικά στοιχεία, που παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις της 
τρέχουσας χρήσεως ή περιόδου, να είναι πράγµατι συγκρίσιµα. 

ορίζεται το χρονικό σηµείο έναρξης της χρήσεως σε σχέση µε την οποία 
συντάσσονται και δηµοσιεύονται για πρώτη φορά οικονοµικές καταστάσεις 
µε βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα. Οι προβλεπόµενες από το νόµο αυτόν διαδικασίες εφαρµογής των 
∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων αρχίζουν να εφαρµόζονται κατά την έναρξη 
της χρήσεως την οποίαν πρωτογενώς (και όχι µε την παράθεση συγκριτικών 
στοιχείων προηγούµενων χρήσεων ή περιόδων) καλύπτουν οι συντασσόµενες 
ετήσιες ή περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις.  
2. Κατά την πρώτη εφαρµογή των υιοθετηθέντων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις 
των ιδίων των Προτύπων ως προς τον τρόπο της πρώτης εφαρµογής τους.  
3. Κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, είτε 
υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, είναι ενδεχόµενο να προκύψουν διαφορές 
αποτίµησης των επί µέρους περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, 
δεδοµένης της υιοθέτησης διαφορετικών από τους µέχρι τη στιγµή εκείνη 
ακολουθούµενους κανόνες αποτίµησης. Μέσα στη χρήση, σε σχέση µε την 
οποία θα συνταχθούν και θα δηµοσιευθούν για πρώτη φορά οικονοµικές 
καταστάσεις, σύµφωνα µετά υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και, πάντως, πριν από τη σύνταξη και 
δηµοσίευση οποιωνδήποτε περιοδικών οικονοµικών καταστάσεων, γίνονται 
οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές στο Ηµερολόγιο Φορολογικών ∆ιαφορών 
και το Καθολικό Φορολογικών ∆ιαφορών, µε διάκριση µεταξύ των εγγραφών 
που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της αµέσως προηγούµενης χρήσεως και 
εκείνων που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα προγενέστερων χρήσεων, µε 
τρόπο που να διευκολύνει την (εξωλογιστική) αναµόρφωση των οικονοµικών 
καταστάσεων της αµέσως προηγούµενης χρήσεως (ή περιόδων της αµέσως 
προηγούµενης χρήσεως), που δεν θα έχουν συνταχθεί και δηµοσιευθεί µε 
βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ώστε τα συγκριτικά στοιχεία, που 
παρατίθενται στις οικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσεως ή 
περιόδου, να είναι πράγµατι συγκρίσιµα. 

Αρθρο 143 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, που υποχρεωτικά θα συνταχθούν και θα 
δηµοσιευθούν µε βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα, είναι εκείνες που θα καλύπτουν χρήσεις που αρχίζουν µετά 
την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που υποχρεωτικά 
θα συνταχθούν και θα δηµοσιευθούν κατά το προηγούµενο εδάφιο από πιστωτικά 
και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα των οποίων οι µετοχές ή άλλες αξίες δεν είναι 

 Αρθρο 143 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, που υποχρεωτικά θα συνταχθούν και 
θα δηµοσιευθούν µε βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είναι εκείνες που θα καλύπτουν χρήσεις που 
αρχίζουν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 
που υποχρεωτικά θα συνταχθούν και θα δηµοσιευθούν κατά το προηγούµενο 
εδάφιο από πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα των οποίων οι µετοχές ή 



εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, είναι εκείνες των χρήσεων 
που αρχίζουν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006.  
2. Οι εταιρείες που υποχρεούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού, στη 
σύνταξη και δηµοσίευση ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τα 
υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, µπορούν, 
µε απόφαση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου, να µεταθέσουν το χρόνο της 
πρώτης εφαρµογής ενωρίτερα αλλά, πάντως, όχι σε χρόνο προγενέστερο της 
χρήσεως αναφορικά µε την οποία έχουν ήδη δηµοσιευθεί οικονοµικές 
καταστάσεις µε βάση τα µέχρι σήµερα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.  
3. Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 137 εισήγηση του 
Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προς την 
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), υποβάλλεται µέσα σε 
τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου αυτού και η σχετική 
απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) 
εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήψη της εισήγησης. 

άλλες αξίες δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη χρηµατιστηριακή αγορά, 
είναι εκείνες των χρήσεων που αρχίζουν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2006.  
2. Οι εταιρείες που υποχρεούνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 
αυτού, στη σύνταξη και δηµοσίευση ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, µπορούν, µε απόφαση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου, να 
µεταθέσουν το χρόνο της πρώτης εφαρµογής ενωρίτερα αλλά, πάντως, όχι σε 
χρόνο προγενέστερο της χρήσεως αναφορικά µε την οποία έχουν ήδη 
δηµοσιευθεί οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα µέχρι σήµερα ισχύοντα 
λογιστικά πρότυπα.  
3. Η προβλεπόµενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 137 εισήγηση του 
Εποπτικού Συµβουλίου του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών προς την 
Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), υποβάλλεται 
µέσα σε τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία ισχύος του νόµου αυτού και η 
σχετική απόφαση της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων 
(Ε.Λ.Τ.Ε.) εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από τη λήψη της εισήγησης. 

   

 



 

 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

Ε

Υπόδειγµα καταστατικού Ανώνυµης Εταιρίας 

µε βάση το νέο τροποποιηµένο νόµο 2190/ 1920. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «…………….» και το 

διακριτικό τίτλο «……………..»  

 

ΑΡΘΡΟ 1 

Σύσταση-Επωνυμία 

Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία θα είναι 

«………………» και ο διακριτικός τίτλος θα είναι «………………..» 

ΑΡΘΡΟ 2 

Σκοπός 

Σκοπός της εταιρείας είναι:  

…………………… 

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται: 

α) να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, 

υφιστάμενες ή μέλλουσες να συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή 

παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία. 

β) να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην 

ημεδαπή και αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα 

δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε ως εντολοδόχος. 

γ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε 

είδους συμβάσεις ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό 

νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα 

από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ή να 

αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του 

Σημειώνεται ότι δέον είναι αποφεύγεται ρήτρα που λέει ότι στην αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρίας θα είναι η ακριβής μετάφραση του ονόματός της.  Αυτό μακροπρόθεσμα δημιουργεί προβλήματα, διότι η εμπειρία δείχνει ότι σπάνια χρησιμοποιείται ένα όνομα σε τέτοιες περιπτώσεις.  Επίσης, γίνεται εξαιρετικά δύσκολο να αποδείξει κανείς σε αλλοδαπές αρχές ποια είναι η επωνυμία της εταιρίας, ότι αυτό απαιτείται για λόγους ταυτοποίησης.



 
 
 
 
 
 
 
 

σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από 

κάθε τρίτο πρόσωπο, περιλαμβανομένων του ∆ημοσίου, νομικών 

προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ∆ήμων ή Κοινοτήτων, 

Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου δημοσίου τομέα και 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή 

συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή 

επιχειρηματικά σχήματα της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με 

όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής 

ή της συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης 

μορφής ασφάλεια επί περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για 

την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, εγγυητικών επιστολών ή την 

παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους υπέρ τόσο 

της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία 

προσώπων. 

ΑΡΘΡΟ 3 

'Eδρα 

1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο ∆ήμος …………. 

2. Η Εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της (στο εξής 

το “∆ιοικητικό Συμβούλιο”) θα μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, 

πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της 



 

Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με 

λεπτομέρεια οι όροι λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών. 

ΑΡΘΡΟ 4 

∆ιάρκεια 

1. Η διάρκεια της Εταιρίας που αρχίζει από την καταχώριση στο 

μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της ∆ιοικητικής 

απόφασης για τη χορήγηση άδειας σύστασης της Εταιρίας και την 

έγκριση του παρόντος καταστατικού (στο εξής το “Καταστατικό”) 

ορίζεται μέχρι την …………………. 

ΑΡΘΡΟ 5  

Μετοχικό Κεφάλαιο 

1. Το  μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε …………………… 

και θα καταβληθεί με ………………. σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 

στο άρθρο 35 του παρόντος και διαιρείται σε ………………. μετοχές 

ονομαστικής αξίας …………… η κάθε μία. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων 

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ……… και υπογράφονται από τον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται 

από αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή 

περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την 

έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συμβουλίου. 

Εδώ μπορεί να προβλέπεται ότι το δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορά σε είδος ή έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών.  Ενδεικτικά «Το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων επί νεοεκδοθησόμενων μετοχών επεκτείνεται και σε αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που γίνονται με εισφορά σε είδος ή με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές» 



 
 
 
 
 
 
 
 

2. Επιτρέπεται με απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου η έκδοση 

προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς 

τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν. 

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μη 

εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Εταιρία δύναται κατά την κρίση της 

να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε 

οριστικούς.  Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική ιδιότητα 

αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.  Εάν τέτοια 

εγγραφή δεν υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και 

με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την 

απόλυτη κρίση της Εταιρίας, αποδεικνύουν την ιδιότητά του αυτή. 

4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία τηρεί 

βιβλίο μετόχων, που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των 

μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά μέτοχο, ασχέτως του τρόπου 

απόκτησης των μετοχών τους: 

α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία. 

β. ∆ιεύθυνση ή έδρα. 

γ. Επάγγελμα. 

δ. Εθνικότητα. 

ε. ∆ιεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια 

διεύθυνση δεν υφίσταται. 

Στο σημείο αυτό θα μπορούσαν να προστεθούν εάν είναι επιθυμητές:α. ρυθμίσεις που να αφορούν στις δυνατότητες που παρέχει το άρθρο 3 του κ.ν. 2190/1920, π.χ. η δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων μετοχών με αναφορά στα προνόμια, δέσμευση των μετοχών κ.α.  β. εφόσον έχουν εκδοθεί μετοχές περισσοτέρων της μίας κατηγοριών, ρύθμιση που να προβλέπει εν συνεχεία τη δυνατότητα έκδοσης και άλλων μετοχών μόνο μίας από τις κατηγορίες. γ. ρυθμίσεις για τη δυνατότητα έκδοσης εξαγοράσιμων μετοχών από την εταιρία.



 

στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε 

φορά. 

ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών. 

η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους, μαζί 

με τη σχετική χρονολογία 

θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρία κρίνει σκόπιμα. 

Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην 

παράγραφο 6 του άρθρου 8β του κ.ν. 2190/1920 όσον αφορά στη 

μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. 

 Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρία για την ορθή 

τήρηση του βιβλίου μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή 

στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν αγνοεί.  Επίσης, υποχρεούνται να 

της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α’ έως ε’ στοιχεία και τις τυχόν 

μεταβολές τους.  

ΑΡΘΡΟ 7 

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 

Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, η 

Γενική Συνέλευση έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 

13 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων 

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του 

διοικητικού συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως 



 
 
 
 
 
 
 
 

γραμματέας και ψηφολέκτης.  Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι 

παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι να ψηφίσουν 

μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός 

πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής 

συνέλευσης. 

2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία 

διεξάγεται δια βοής για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της 

γενικής συνέλευσης, και από εκεί και πέρα διά βοής, με ψηφοδέλτια, 

με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το προεδρείο 

της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.  

3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε 

χρηματιστήριο, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με 

τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο 

που τη συγκαλεί.  Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο αποφασίσει 

το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων 

στη γενική συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή 

συμπλήρωσή τους μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα 

περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920.  

Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την 

πραγματοποίηση των ανωτέρω. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Εδώ μπορούν με ξεχωριστή διάταξη να προβλέπονται και άλλοι τόποι, πλην της έδρας της εταιρίας και των όμορων δήμων, για την πραγματοποίηση της γενικής συνέλευσης.



 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 

1. Εφόσον η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι 

μετοχές της είναι όλες ονομαστικές, το διοικητικό συμβούλιο 

δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 

26 του κ.ν. 2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση: 

α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο 

βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. 

β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο 

βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που 

αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την προβλεπόμενη 

από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας για τη δημοσίευση της 

πρόσκλησης. 

γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 

αναφέρεται στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του 

παρόντος.  Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία δικαιούται να ζητά από 

το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι έλαβε την 

πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει. 

δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω. 

Η Εταιρία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε 

λάθος διεύθυνση, λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρία 

της διεύθυνσης στο βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του 

παρόντος.  Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω 



 
 
 
 
 
 
 
 

οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του 

συστήματος ηλεκτρονικού υπολογιστή του μετόχου.  Στις 

περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν δόθηκε ποτέ στον 

συγκεκριμένο μέτοχο. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Σύνθεση και θητεία του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

1. Η Εταιρία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται 

από ………….. έως …………… μέλη.  Η Γενική Συνέλευση μπορεί 

εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, ως τον 

αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. 

2. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση για ……… θητεία.  

3. Τα μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά 

πρόσωπα. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Αρμοδιότητες ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από 

της εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που 

κατά νόμο απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη του ή μη. 

Εδώ μπορεί να προβλέπεται η εκλογή μελών δ.σ. με λίστες, ώστε να υπάρχει εκπροσώπηση και μειοψηφούντων μετόχων. 

Αυτό είναι προαιρετικό.



 

2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το 

διοικητικό συμβούλιο: 

α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών 

που αναφέρονται στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920.  Όσον αφορά σε 

ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο 

μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 

παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920. 

β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του κ.ν. 

2190/1920.  

ΑΡΘΡΟ 12 

Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

1. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται 

και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του. 

2. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους 

αντιπροέδρους ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες 

συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως 

και τις αρμοδιότητές τους. 

3. Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις 

συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 

αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο 

αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος 

Και οι δύο περιπτώσεις είναι προαιρετικές, οι αρμοδιότητες αυτές δηλαδή μπορούν να παραμένουν στη γενική συνέλευση.

Εδώ μπορεί να προβλέπεται αν η ψήφος του προέδρου θα υπερισχύει, σε περίπτωση ισοψηφίας.



 
 
 
 
 
 
 
 

σύμβουλος εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

Αναπλήρωση μέλους ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία: 

α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, 

καλύπτει ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις, κατά τη σειρά 

εκλογής τους. 

β.  Εάν δεν υπάρχουν, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί είτε να 

συνεχίσει τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον 

οι εναπομείναντες σύμβουλοι υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού 

αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, 

είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον τρεις, 

να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς 

συμβούλους για την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το 

υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται ή των 

συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για 

έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.  

Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το 

διοικητικό συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. 



 

ΑΡΘΡΟ 14 

Συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου 

Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. 

ΑΡΘΡΟ 15 

Πρακτικά ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και της 

γενικής συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο αναπληρωτή του, εάν αυτός 

κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα ορίσει το 

διοικητικό συμβούλιο. 

ΑΡΘΡΟ 16 

∆ιάθεση κερδών 

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του 

κ.ν. 2190/1920 και καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του α.ν. 

148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την 

απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Εταιρική χρήση 

Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από 

την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεμβρίου εκάστου έτους.  

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας εταιρείας αρχίζει 

από την καταχώριση της σύστασης της εταιρείας από την αρμόδια 

εποπτεύουσα Αρχή στο Μητρώο Α.Ε. και θα λήξει την 31η 

Εδώ μπορούν να προβλέπονται και άλλοι τόποι συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου, πλην της έδρας της εταιρίας.  Επίσης, στην περίπτωση μη εισηγμένων εταιριών, άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες προθεσμίες πρόσκλησης από τις προβλεπόμενες στο νόμο.  Η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία είναι δύο εργάσιμες ημέρες.



 
 
 
 
 
 
 
 

∆εκεμβρίου του έτους ………..  

 

Άρθρο 18 

Ερμηνεία 

1. Οι τίτλοι των άρθρων υπάρχουν μόνον προς διευκόλυνση και δεν 

επηρεάζουν την ερμηνεία του παρόντος.  

2. Παραπομπή σε διατάξεις της νομοθεσίας θα πρέπει να 

ερμηνεύονται ως παραπέμπουσες στις εν λόγω διατάξεις όπως κάθε 

φορά ισχύουν ή σε τυχόν διάδοχες διατάξεις. 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 19 

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 

5 του Καταστατικού, θα καλυφθεί και θα καταβληθεί με τη νόμιμη 

σύσταση της Εταιρίας ολόκληρο από τους συμβαλλόμενους ιδρυτές 

της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: 

………… 

ΑΡΘΡΟ 20 

Σύνθεση πρώτου ∆ιοικητικού Συμβουλίου 



 

Το πρώτο ∆ιοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα 

…………. μέλη:  

………………………….. 

 

Η θητεία του πρώτου ∆.Σ. θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική 

Συνέλευση που θα συνέλθει …………... 

ΑΡΘΡΟ 21 

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης 

Για την πρώτη εταιρική χρήση υπεύθυνη για τον έλεγχο της Εταιρίας 

διορίζεται η ελεγκτική εταιρία ……………………. 

Η αμοιβή της θα καθοριστεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Είναι πλέον δυνατόν να ορίζεται στο καταστατικό ποιος θα είναι ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος κλπ.

Τούτο μόνον εφόσον απαιτούνται ελεγκτές ή η Εταιρία επιθυμεί να διορίσει.

Άλλες δυνατές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:α. Τη μείωση των απαιτούμενων μετοχών για την άσκηση κάποιων ή όλων δικαιωμάτων μειοψηφίας.  Η μεγαλύτερη δυνατή μείωση είναι στο μισό από τα αναγραφόμενα στο νόμο.β.  Ευρύτερη δημοσιότητα από την προβλεπόμενη στο νόμο για τη δημοσίευση της πρόσκλησης για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης.




