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Ο Σύνδεσµος µε επιστολή του προς τις ηγεσίες των Υπουργείων  Οικονοµίας και 
Οικονοµικών και  Ανάπτυξης, κατέθεσε τις θέσεις αλλά και τις επιφυλάξεις / 
προτάσεις του στην προτεινόµενη τροποποίηση του Κ.Ν. 2190/20 περί Ανωνύµων 
Εταιρειών.  
Στην επιστολή υπογραµµίζεται ότι µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου επιχειρούνται 
σηµαντικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις στο βασικό νοµοθέτηµα περί ανωνύµων 
εταιριών, τις οποίες, σε γενικές γραµµές, ο Σύνδεσµος τις χαιρετίζει µε θετικό πνεύµα, 
καθώς εκσυγχρονίζουν το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, απλουστεύουν και κάνουν 
πιο ευέλικτη τη διαδικασία σύστασης και τη λειτουργία των εταιριών και δίνουν λύσεις 
σε ζητήµατα, τα οποία µέχρι σήµερα ταλάνιζαν τα ∆ικαστήρια και αποτελούσαν 
τροχοπέδη στην οµαλή λειτουργία των εταιριών.  
Ιδιαίτερα επισηµαίνεται  το γεγονός ότι, αν και επιχειρούνται εκτεταµένες 
τροποποιήσεις στα περισσότερα κεφάλαια του Κ.Ν. 2190/1920, εντούτοις, δεν 
συντάχθηκε ένας εξ υπαρχής νέος νόµος, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
αποκλειστεί η εµφάνιση ερµηνευτικών προβληµάτων και δυσλειτουργιών, κατά την 
εφαρµογή του νόµου, οφειλόµενη κυρίως στο γεγονός ότι δεν είναι τεχνικά δυνατό να 
υπάρξει απόλυτη εναρµόνιση µεταξύ των διαφόρων τροποποιήσεων που έχει κατά 
καιρούς υποστεί ο παραπάνω νόµος.   
Επίσης, στο πλαίσιο του επιχειρούµενου εκσυγχρονισµού του Κ.Ν. 2190/1920, ο 
Σύνδεσµος τόνισε ότι θα ήταν επιθυµητό και επιβεβληµένο, η «αποκάθαρση» του 
νόµου από τα κεφάλαια µε τις λογιστικές και φορολογικές διατάξεις, οι οποίες θα 
πρέπει, µετά από σχετική επεξεργασία, να αποτελέσουν αντικείµενο ξεχωριστού 
νοµοθετήµατος.                              
Επιπρόσθετα ο Σύνδεσµος κατέθεσε και τις ακόλουθες επιφυλάξεις/προτάσεις, όσον 
αφορά το προτεινόµενο σχέδιο νόµου: 
i) Εκφράζεται η επιφύλαξη ότι η µείωση, σε διάφορα σηµεία του σχεδίου νόµου, 

των προβλεπόµενων ποσοστών για την ενάσκηση δικαιωµάτων των µετόχων 
(άσκηση αξιώσεων κατά των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, άσκηση 
δικαιωµάτων µειοψηφίας, ακύρωση αποφάσεων γενικών συνελεύσεων, άσκηση 
αίτησης εκτάκτου ελέγχου) είναι δυνατό να οδηγήσει σε καταχρήσεις και 
εκβιαστικές πρακτικές, µε αποτέλεσµα να παρακωλύεται η οµαλή λειτουργία 
της εταιρίας.  

ii) Η υποχρεωτική πρόβλεψη αυξηµένου ποσοστού απαρτίας και πλειοψηφίας για 
οποιαδήποτε τροποποίηση καταστατικού ανώνυµης εταιρίας ενέχει τον κίνδυνο 
«αγκυλώσεων» και αντιστρατεύεται στο ευέλικτο σχήµα της εταιρίας. Οµοίως, 
πρέπει ρητά να προβλεφθεί ότι δεν απαιτείται αυξηµένη απαρτία και 
πλειοψηφία για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, που επιβάλλεται από το 
νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 

iii) Ενόψει της παρεχόµενης δυνατότητας να απλουστευθούν και να περιοριστούν 
οι δηµοσιεύσεις της πρόσκλησης για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, κρίνεται 
σκόπιµο, οι δηµοσιεύσεις των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων να γίνονται 



µόνο στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και στις ιστοσελίδες 
των εταιριών, εφόσον υπάρχουν, ή και σε µια οικονοµική εφηµερίδα ευρείας 
κυκλοφορίας.  

iv) Οι παρεχόµενες δυνατότητες εξαγοράς των µετοχών της µειοψηφίας από τον 
πλειοψηφούντα µέτοχο ή του µετόχου που κατέχει ίσες συµµετοχές µε άλλο 
µέτοχο να εξαγοράσει το σύνολο ή µέρος των µετοχών του άλλου µετόχου, αν 
και είναι δυνατό να δώσει λύσεις σε αδιέξοδα, εντούτοις, είναι αµφίβολο κατά 
πόσο δεν θίγει τη σφαίρα των περιουσιακής φύσης δικαιωµάτων του µετόχου, 
όσο και εάν ο τελευταίος έχει συναινέσει στην πρόβλεψη τέτοιων όρων στο 
καταστατικό. 

v) Ενόψει των επιχειρούµενων αλλαγών, προτείνεται να εκσυγχρονιστεί και να 
απλουστευθεί και η προβλεπόµενη από το άρθρο 12 § 2 κ.ν. 2190/1920 
διαδικασία, σε περίπτωση µη καταβολής οφειλόµενης δόσης επί τµηµατικής 
καταβολής µετοχικού κεφαλαίου, δεδοµένου ότι η ισχύουσα ρύθµιση οδηγεί σε 
λύσεις δυσχερώς εφαρµόσιµες. 
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