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Αντικείμενο της διατριβής είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων εισαγωγής και χρήσης 

τεχνικών διαδικτύου στη λειτουργία των οργάνων της ανώνυμης εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα 

εξετάζεται η δυνατότητα, ο βαθμός και ο τρόπος με τον οποίο σύγχρονες τεχνικές λύσεις 

(όπως ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και υπογραφές, τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονική αλληλογραφία, 

διαδικτυακά φόρουμ κ.α), αυτούσιες ή συνδυασμός τους, στηριζόμενες στην υποδομή του 

διαδικτύου, μπορούν να συνεισφέρουν στη λειτουργία των οργάνων της αε και ταυτόχρονα 

να εναρμονίζονται με τις επιλογές του έλληνα και του ενωσιακού νομοθέτη, σχηματίζοντας 

ένα λειτουργικό σύνολο. Ο στόχος της εργασίας είναι διπλός· αφενός ο εντοπισμός ή και η 

συνδυαστική χρήση των βέλτιστων διαδικτυακών τεχνικών για χρήση από τα όργανα της αε, 

για διάφορα είδη αε (κλειστή, κοινή, εισηγμένη αε) και αφετέρου η επισήμανση 

προβληματικών σημείων στη νομοθεσία και η παραγωγή σκέψεων νομοθετικής πολιτικής (De 

lege ferenda). 

 

SUMMARY 

The objective of this thesis is to explore the doability of importing and using Internet 

techniques to carry out the operation of general shareholders᾽ meetings, meetings of 

members of boards and auditors operation in a limited company by shares. More specifically 

the thesis investigates the possibility, the degree and manner in which modern technical 

solutions (such as electronic certificates and signatures, teleconferencing, email, online 

forums, etc.) individually or combined, based on the Internet infrastructure, can contribute 

to the general shareholders᾽ meetings, meetings of members of boards and auditors 

operation, while still remain consistent with the choices of Greek and EU legislator, forming 

a functional whole. The aim of this thesis is double; firstly, the detection of optimal 

autonomous or combined techniques for use during the general shareholders᾽ meetings, the 

meetings of members of boards and during auditors operation of a limited company by 

shares, of various kind (closed, common, listed company), and secondly to locate 

problematic points in legislation and also to form legislative policy considerations (De lege 

ferenda). 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Το διαδίκτυο αποτέλεσε το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα επίτευγμα της πληροφοριακής 

επανάστασης. Έδωσε νέα μορφή στην έννοια της επικοινωνίας και επηρέασε βαθιά όλες τις 

εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής που περιείχαν ως συστατικό την επικοινωνία. Η εξέλιξή του 

είναι συνεχής, όπως και η διάχυση των καινοτομιών που εισάγει σε όλες τις πτυχές της 

ανθρώπινης προσωπικής και συλλογικής δραστηριότητας.  

Ιδιαίτερη επίδραση προκαλεί το διαδίκτυο, αλλά και οι νέες τεχνολογίες που 

αναπτύσσονται με βάση αυτό, τόσο στην ανώνυμη εταιρεία όσο και στο δίκαιο. Στην 

ανώνυμη εταιρεία, με αιχμή την επικοινωνία, μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο αυτή 

δραστηριοποιείται στην αγορά, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας των συλλογικών της 

οργάνων. Στην πρώτη περίπτωση διαμορφώνει το «ηλεκτρονικό επιχειρείν», ενώ στη 

δεύτερη, που αποτελεί και αντικείμενο της εργασίας αυτής, προσφέρει δυνατότητες που 

ενισχύουν τις αρχές της εσωτερικής δημοκρατίας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας. Στις 

διαδικασίες λειτουργίας των εταιρικών οργάνων, σημαντικότερη άμεση συνέπεια αποτελεί η 

διευκόλυνση συμμετοχής στις εταιρικές υποθέσεις και στη λήψη αποφάσεων, χωρίς 

χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς. Στις έμμεσες συνέπειες συγκαταλέγονται η 

αντιπροσωπευτικότερη και ενδεχομένως αποτελεσματικότερη διοίκηση, η αυξημένη 

προστασία των μετόχων και η συνεπαγόμενη προσέλκυση επιπρόσθετων κεφαλαίων, η 

προώθηση της έννοιας του εταίρου αντί του μετόχου, καθώς και η εν τέλει αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας και βελτίωση των πιθανοτήτων επιβίωσης στο σύγχρονο διεθνές 

περιβάλλον. Στον τομέα του δικαίου, εκτός από την ανατροπή πάγιων εννοιών του (όπως η 

υποκατάσταση του ενσώματου από το άυλο), ιδιαίτερα ζητήματα δημιουργούνται στο 

εταιρικό δίκαιο, που θα κληθεί να ρυθμίσει με ρεαλιστικό τρόπο, ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο πεδίο, με σημαντικές οικονομικές προεκτάσεις και υπερεθνικές πτυχές.  

Η υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των εταιρικών 

οργάνων της αε δεν πρέπει να θεωρείται ότι έχει προαιρετικό χαρακτήρα, αλλά εμμέσως 

υποχρεωτικό, στα πλαίσια της νέας παγκοσμιοποιημένης και έντονα ανταγωνιστικής αγοράς. 

Έτσι, αποτελεί έντονη πρόκληση, η ορθή εισαγωγή σύγχρονων network-based τεχνολογιών 

(όπως ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά φόρουμ), ως εναλλακτικών, 

προαιρετικών, ή ακόμα και ως βασικών μεθόδων λειτουργίας των οργάνων της αε, με τρόπο 

«συμβατό» με το εταιρικό δίκαιο, ώστε να εξασφαλίζεται η διαχρονικά αναγκαία ασφάλεια 

δικαίου.  Η προβληματική του ανωτέρω θέματος αναγνωρίστηκε τόσο από την ελληνική όσο 

και την αλλοδαπή θεωρία σε διάφορες μελέτες, ενώ αποτέλεσε και αντικείμενο 

«πειραματισμών» σε αλλοδαπές, κυρίως, έννομες τάξεις, οι οποίες υπό την πίεση πρόκλησης 
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κενού δικαίου και δημιουργίας τετελεσμένων καταστάσεων προχώρησαν στην εισαγωγή 

διαφόρων ρυθμίσεων, με διφορούμενα αποτελέσματα. Στην Ελλάδα καθοριστικό ρόλο στην 

πορεία του δικαίου διαδραμάτισε ο ν.3604/2007, ο οποίος διαμόρφωσε τον αρχικό πυρήνα 

ρυθμίσεων «διαδικτυακού χαρακτήρα» στο εταιρικό δίκαιο, για να ακολουθήσει ο 

ν.3884/2010 για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο, που 

εδραίωσε τις διαδικτυακές τεχνολογίες ως μεθόδους κατάλληλες για χρήση εντός των 

εταιρικών οργάνων. Ωστόσο, παρά την ύπαρξη της σχετικής νομοθεσίας, σημαντικά 

ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα· είναι δυνατή στην πράξη η αρμονική ενσωμάτωση 

διαδικτυακών τεχνικών στα εταιρικά όργανα; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να 

πραγματοποιηθεί; Υπάρχουν ορισμένες διαδικτυακές τεχνικές που υπερέχουν έναντι των 

άλλων; Μπορεί να υπάρξει ομοιογενής ενσωμάτωση ή σε πρακτικό επίπεδο απαιτείται η 

πρόβλεψη συγκεκριμένων διακρίσεων ανά περίπτωση;  

Με βάση τα ερωτήματα αυτά αποκαλύπτονται οι τεχνικές και οι νομικές πτυχές του 

θέματος της εργασίας, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Έτσι, θεωρείται 

επιβεβλημένη η ανάγκη αποσαφήνισης τεχνικών θεμάτων και νομικών εννοιών, για λόγους 

υποστήριξης και τεκμηρίωσης των προτεινόμενων λύσεων, αλλά και εξαιτίας του ετερόκλιτου 

χαρακτήρα, από νομικούς και τεχνικούς επιστήμονες, του κοινού στο οποίο απευθύνεται η 

εργασία αυτή. Για την κάλυψη της παραπάνω ανάγκης, προβλέπονται κατάλληλες τεχνικές 

και νομικές ενότητες, ενώ ακολουθεί η κυρίως μελέτη, στην οποία εξετάζονται τα ζητήματα 

που ανακύπτουν από τη χρήση τεχνικών διαδικτύου κατά τη λειτουργία των οργάνων της 

ανώνυμης εταιρείας. Στο στάδιο αυτό, η διαδοχή των ενοτήτων γίνεται με βάση τη διαδοχή 

που έχει επιλέξει και ο νομοθέτης στα άρθρα του κ.ν.2190/1920, δηλαδή ακολουθώντας τη 

συνήθη χρονική σειρά υλοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας των οργάνων 

(προσδιορισμός τόπου συνεδρίασης, αποστολή πρόσκλησης, υλοποίηση 

προπαρασκευαστικών ενεργειών σύγκλησης, υπολογισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, 

διεξαγωγή συζήτησης και ψηφοφορία). 

Η χρήση τεχνικών διαδικτύου για τη λειτουργία των οργάνων της ανώνυμης εταιρείας 

αποτελεί σύνθετο και πολυδιάστατο θέμα του οποίου και τα δύο βασικά τμήματα, τόσο το 

διαδίκτυο και οι τεχνικές του, όσο και η ανώνυμη εταιρεία και η λειτουργία των οργάνων της, 

εντάσσονται στα άμεσα ενδιαφέροντά μου. Το μεν διαδίκτυο και οι τεχνικές που 

αναπτύσσονται με βάση αυτό διότι αποτελούν τμήμα της επαγγελματικής μου ενασχόλησης, 

αλλά και αντικείμενο εισηγήσεών μου στο ΔΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ η ανώνυμη εταιρεία και η λειτουργία των οργάνων της 

αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης στα πλαίσια των σπουδών μου στη Νομική Σχολή του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Με τα παραπάνω «εφόδια» επιχειρώ την προσέγγιση 
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του σύνθετου θέματος της χρήσης τεχνικών διαδικτύου για τη λειτουργία των οργάνων της 

ανώνυμης εταιρείας.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης του διαδικτύου, των νέων 

τεχνολογιών και της ανώνυμης εταιρείας. Η προσέγγιση που ακολουθείται ξεκινά από τη 

μελέτη της αλληλεπίδρασης του διαδικτύου και της ανώνυμης εταιρείας, 

συγκεκριμενοποιείται ως διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην ανώνυμη εταιρεία, και τέλος 

εστιάζεται και εξειδικεύεται ως διείσδυση των νέων τεχνολογιών διαδικτύου στη λειτουργία 

των εταιρικών οργάνων. 

 

§1. Διαδίκτυο και ανώνυμη εταιρεία 

Το διαδίκτυο αποτελεί το πιο ιδιαίτερο μέσο επικοινωνίας στη σύγχρονη ιστορία. Η 

ιδιαιτερότητά του έγκειται στην ποικιλόμορφη επικοινωνία που προσφέρει, η οποία 

διακρίνεται για τον αμφίδρομο χαρακτήρα της, τη σχεδόν παγκόσμια κάλυψη, τη 

δυνατότητα μεταβίβασης παντός είδους ψηφιακού υλικού και το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. 

Επιπρόσθετα το διαδίκτυο ως μέσο είναι ανεξάρτητο, αφού δεν υφίσταται καμία 

θεσμοθετημένη αρχή που να είναι αρμόδια για τον έλεγχό του. Τα παραπάνω βασικά 

χαρακτηριστικά του διαδικτύου, δικαιολογούν την αυξημένη επίδραση που αυτό ασκεί σε 

κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα που περιλαμβάνει κάποια μορφή επικοινωνίας.  

Η επίδραση, ή μάλλον σωστότερα, διείσδυση του διαδικτύου και των τεχνολογιών που 

το συνοδεύουν, έχει επεκταθεί και στο χώρο της ανώνυμης εταιρείας1. Η διείσδυση αυτή δεν 

                                            
1 Στο εξής αε. Η ορθογραφία της λέξης «εταιρεία» προκαλεί σύγχυση αφού ακόμα και σε αρχαία 

κείμενα εμφανίζεται να γράφεται με –ι- και με –ει-. Εντούτοις από την αρχαία εποχή η λέξη 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύνδεσμο ή σύλλογο προσώπων που συνδέονται μεταξύ τους ή 

συνεργάζονται για κοινό στόχο (βλ. Ετυμολογικό Λεξικό Μπαμπινιώτη, 2010, σελ. 505). Στον 

πανηγυρικό του Ισοκράτη (Δ’ 79) αναφέρεται: «τάς ἑταιρείας συνῆγον οὐχ ὑπέρ τῶν ἰδίᾳ 

συμφερόντων, ἀλλ᾽ ἐπί τῇ τοῦ πλήθους ὠφελείᾳ». Βέβαια στην ανώνυμη εταιρεία, τουλάχιστον στη 

θεωρητική μορφή που ρυθμίζει ο έλληνας νομοθέτης, λείπει εντελώς η affection societatis και ο κοινός 

στόχος περιορίζεται αποκλειστικά στην κερδοσκοπία. Έτσι η επιλογή γραφής της λέξης με –ι- ως «εξ 

αντιδιαστολής» τρόπο κατάδειξης της ιδιαιτερότητας της εταιρικής μορφής, μάλλον θα προκαλούσε 

Ι. Επικοινωνιακή ιδιαιτερότητα του διαδικτύου
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έλαβε χώρα με τον ίδιο ρυθμό, όπως στους υπόλοιπους τομείς της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, αλλά ήταν ταχύτερη, εξαιτίας της αναγνώρισης από τις εταιρικές διοικήσεις 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του διαδικτύου, που το καθιστούν ιδανικό εργαλείο για την 

επίτευξη των εταιρικών τους στόχων.  

 

Εκτός από τους κλασικούς εμπορικούς στόχους, όπως είναι η αύξηση των πωλήσεων, η 

επέκταση της πελατειακής βάσης, η δυνατότητα ευρύτερης προβολής και η γεωγραφική, 

«εικονική» εξάπλωση των αε με χρήση του διαδικτύου («εξωστρεφής» λειτουργία), σύντομα 

έγινε αντιληπτό ότι διαδικτυακά στοιχεία και τεχνικές θα μπορούσαν να εισαχθούν και στο 

εσωτερικό της αε, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα. Με βάση αυτή την παρατήρηση, η 

«κατεύθυνση» της διαδικτυακής διείσδυσης δεν παρέμεινε σταθερή, αλλά διαφοροποιήθηκε 

ανάλογα με το μέγεθος της αε· οι μικρές εταιρείες έσπευσαν να εκμεταλλευτούν το διαδίκτυο 

ως μέσο για την επίτευξη των προαναφερόμενων, κλασικών εμπορικών στόχων, ενώ οι 

μεγάλες, όντας ήδη εμπορικά εδραιωμένες, επικεντρώθηκαν στην εσωτερική λειτουργία, 

αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο αμυντικά στη διαφαινόμενη επέκταση των πρώτων.  Η 

επίδραση στο εσωτερικό της αε αναπτύχθηκε προς δυο κατευθύνσεις: πρώτος στόχος 

αποτέλεσε η ενίσχυση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας των επιχειρήσεων 

(διασύνδεση υποκαταστημάτων, online έλεγχος αποθεμάτων, παραγγελιών, πωλήσεων, 

συλλογή στατιστικών στοιχείων κ.α.), ενώ ακολούθησε η ενίσχυση της συμμετοχής στις 

εταιρικές διαδικασίες των οργάνων και στα εταιρικά δρώμενα (ηλεκτρονική συμμετοχή από 

απόσταση σε διοικητικά συμβούλια2 και γενικές συνελεύσεις3, επίτευξη δημοσιότητας με 

ηλεκτρονικά μέσα, ηλεκτρονική τήρηση πρακτικών κ.α.). 

Οι καινοτομίες που περιλαμβάνει η πρώτη κατεύθυνση υπόκεινται, σχεδόν 

αποκλειστικά, στην ελεύθερη βούληση των εταιρειών χωρίς την οποιαδήποτε επέμβαση της 

πολιτείας, εκτός ίσως από περιπτώσεις που αφορούν φορολογικά-λογιστικά θέματα. 

Εντούτοις, δεν συμβαίνει το ίδιο στη δεύτερη κατεύθυνση, οι διαδικασίες της οποίας, 

υπόκεινται σε έλεγχο και ρύθμιση από την εταιρική νομοθεσία. Έτσι, απαιτείται σε αυτή την 

περίπτωση, πριν την εισαγωγή διαδικτυακών μεθόδων, η μεσολάβηση ελέγχου 

«συμβατότητάς» με την εταιρική νομοθεσία και κυρίως τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920, που 
                                                                                                                                     

σύγχυση, αφού η κατανόησή της θα περιοριζόταν αποκλειστικά στους «μυημένους» στο εταιρικό 

δίκαιο και δη στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας. Στην παρούσα εργασία η λέξη εταιρεία θα γράφεται 

με –ει- για λόγους «ευθυγράμμισης» με τη γλωσσολογική θεωρία.  
2 στο εξής δσ. 
3 στο εξής γσ. 

ΙΙ. Τεχνικές διαδικτύου και ανώνυμη εταιρεία
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αποτελεί το κυριότερο νομοθέτημα του δικαίου της αε. Παράλληλα, δεν πρέπει να 

αγνοηθούν και οι επιταγές του ενωσιακού νομοθέτη όπως αυτές εκδηλώνονται στις οδηγίες 

της ΕΕ.  

 

Η προαναφερθείσα διείσδυση των νέων τεχνολογιών διαδικτύου στον τρόπο 

λειτουργίας των εταιρικών οργάνων βαίνει συνεχώς αυξανόμενη και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό 

που προκαλούνται ερωτήματα αναφορικά με το είδος της επιθυμητής «ηλεκτρονικοποίησης». 

Ιδιαίτερα προβληματίζει η ένταση, ο χαρακτήρας και η δυνατότητα «αφομοίωσης» των 

αλλαγών που θα προκύψουν από την διαφαινόμενη «ηλεκτρονικοποίηση». Πράγματι, ο όρος 

«ηλεκτρονικοποίηση» δεν πρέπει να ερμηνεύεται στενά ως απλή εισαγωγή τεχνολογικών 

στοιχείων, αλλά ευρέως, ως σύνθετη διαδικασία διάχυσης τεχνολογίας, κυρίως διαδικτύου, 

στον τρόπο λειτουργίας των εταιρικών οργάνων, με σκοπό τον μετασχηματισμό της αε από 

τη συμβατική τυπική μορφή της, σε μια νέα που θα χαρακτηρίζεται από ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν διακρίνεται για τον εθελοντικό 

της χαρακτήρα, αλλά που καθίσταται εμμέσως υποχρεωτική εξαιτίας της δεδομένης 

απαίτησης εκ μέρους των εταιρειών για διατήρηση τουλάχιστον του ίδιου επιπέδου 

τεχνολογικής καινοτομίας με τον ανταγωνισμό. Βέβαια στόχος της «ηλεκτρονικοποίησης» θα 

πρέπει να είναι η κατ΄ουσία ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και όχι η προσχηματική 

εισαγωγή τους από τις εταιρείες για λόγους εντυπώσεων. Στην τελευταία περίπτωση, η 

λανθασμένη εντύπωση αναποτελεσματικότητας που πρόσκαιρα θα δημιουργηθεί, θα 

ανατραπεί ταχύτατα μέσα από τα παραδείγματα επιτυχημένης χρήσης της τεχνολογίας που 

θα αναδειχθούν στην αγορά.  

Τα πλεονεκτήματα της διάχυσης των νέων τεχνολογιών στην εσωτερική λειτουργία της 

αε είναι αναμφισβήτητα πολλά και ιδιαιτέρως σημαντικά. Ωστόσο πρέπει να εξεταστεί ο 

τρόπος υλοποίησής της και να καθοριστούν τα επιτρεπτά όρια της «ηλεκτρονικοποίησης», 

ώστε ταυτοχρόνως να αποκομίζονται τα περισσότερα οφέλη χωρίς να παραβιάζεται η 

νομοθεσία. 

Οι τεχνολογίες διαδικτύου που προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, από άποψη 

καταλληλότητας εισαγωγής στις εταιρικές διαδικασίες λειτουργίας των οργάνων της αε, είναι 

κυρίως οι ηλεκτρονικές υπογραφές και τα πιστοποιητικά, οι διάφορες μορφές πραγματικού 

χρόνου αμφίδρομης ή μη επικοινωνίας, όπως είναι η τηλεδιάσκεψη και η αναμετάδοση 

συνεδριάσεων αντίστοιχα, καθώς και τα διαδικτυακά φόρουμ. Οι ηλεκτρονικές υπογραφές 

και τα πιστοποιητικά αποτελούν περίπτωση ώριμης τεχνολογίας που χαρακτηρίζεται από μια 

ΙΙΙ. «Ηλεκτρονικοποίηση» λειτουργίας των εταιρικών οργάνων της ανώνυμης 

εταιρείας  



4 
 

σχετική, για τα δεδομένα του διαδικτύου, σταθερότητα. Εντούτοις, η χρήση τους 

προϋποθέτει εκπαίδευση, ενημέρωση και εξοικείωση των χρηστών, ώστε να γίνουν αποδεκτά 

και να αποβληθεί η φοβικότητα που συνοδεύει κάθε τεχνολογικό μέσο, ιδιαίτερα όταν από 

αυτό μπορεί να προκύψει νομική δέσμευση. Στην περίπτωση των νέων μορφών επικοινωνίας 

πραγματικού χρόνου (αμφίδρομων και μη), η εισαγωγή τους αναμένεται να είναι 

ευκολότερη, παρότι εμφανίζεται σχετική τεχνολογική «ρευστότητα» στο χώρο, που 

συνδέεται με τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη. Παρόμοια, ευνοϊκή αντιμετώπιση εκτιμάται ότι 

θα συναντήσουν και τα διαδικτυακά φόρουμ. Όλες οι προαναφερθείσες τεχνολογίες 

αποτελούν αντικείμενο συνεχούς εξέλιξης με θετικό όμως στοιχείο ότι η εξέλιξη αυτή 

συνοδεύεται από ευκολία χρήσης. 

 

§2. Νέες τεχνολογίες και ανώνυμη εταιρεία  

Οι νέες τεχνολογίες4, και ιδιαίτερα οι επιμέρους τομείς της πληροφορικής και των 

τηλεπικοινωνιών, επηρεάζουν ολοένα και μεγαλύτερο φάσμα της κοινωνικής ζωής του 

σημερινού ανθρώπου, προσδίδοντάς της ηλεκτρονικές «πτυχές», ή αποδίδοντάς της, κατά 

μια άλλη έκφραση, «ηλεκτρονικότητα»5. Η σημαντικότητα της επίδρασης αυτής, οδήγησε 

στο χαρακτηρισμό της εποχής μας ως εποχή της «πληροφοριακής» επανάστασης, που 

διαδέχθηκε τη βιομηχανική επανάσταση του προηγούμενου αιώνα. Οι εξελίξεις δεν θα 

μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστη την αε, της οποίας η συμβολή διαχρονικά6 στην 

ανάπτυξη της κοινωνίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιαιτέρως καθοριστική. Έτσι, η αε 

διατήρησε τον ίδιο ρόλο και στην πληροφοριακή εποχή: αποτελεί το κυριότερο εργαλείο που 

                                            
4 Με τον όρο νέες τεχνολογίες περιγράφονται τα τεχνολογικά επιτεύγματα που αφορούν το 

παρόν, είναι καινούρια και προχωρημένα. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής, ο όρος νέες τεχνολογίες, 

θεωρείται ότι αναφέρεται στο τμήμα της σύγχρονης τεχνολογίας που αφορά τις Τεχνολογίες 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ ή ICTs από τα αρχικά Information and Communication 

Technologies). 
5 Είναι χαρακτηριστική η δημιουργία νέων όρων και εννοιών στην ελληνική γλώσσα που 

εμφανίζονται με τη μορφή υβριδίων “e-λέξη” που υποδηλώνει την μη συμβατική μορφή πχ e-έντυπο, 

e-ταχυδρομείο κ.α.  
6 Η αε έχει χαρακτηριστεί ως «ο θεσμός στον οποίο βασίστηκε η ευημερία της Δύσης και ως 

αυτός που συνιστά την πιο αξιόπιστη ελπίδα για το μέλλον της λοιπής υφηλίου». Βλ. 

Micklethwait/Wooldridge, The Company: A Short History of a Revolutionary Idea, όπου 

περιγράφεται η διαχρονική εξέλιξη της αε. 

I. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 
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αξιοποιεί το νέο μέσο, προς όφελος της ανθρωπότητας7. Θα μπορούσε λοιπόν να 

υποστηριχθεί ότι η μόνη αλλαγή που επήλθε, αφορά το χρησιμοποιούμενο μέσο, όπου στη 

θέση του ατμού του 18ου αιώνα, βρίσκονται σήμερα οι νέες τεχνολογίες. Όμως, κάτι τέτοιο 

δεν ισχύει· η τελευταία επανάσταση διαφοροποιείται από τις προηγούμενες. Η πληροφοριακή 

επανάσταση επηρεάζει άμεσα εκτός από τις ανθρώπινες ενέργειες και τις ανθρώπινες 

σχέσεις8, δημιουργώντας ευρύτερα νομικά ζητήματα9, τόσο για την κοινωνία γενικότερα, όσο 

και για την αε που δραστηριοποιείται σε αυτή.  

 

Όπως συμβαίνει συνήθως με τις περισσότερες καινοτόμες ιδέες και πρακτικές, έτσι και 

στην περίπτωση των πρώτων εφαρμογών των νέων τεχνολογιών, απαιτείτο αρχικά ένα 

ιδιαίτερα υψηλό κόστος επένδυσης. Το κόστος αυτό περιλάμβανε κυρίως την απόκτηση του 

αναγκαίου υλικού. Επιπρόσθετα στην περίπτωση των νέων τεχνολογιών πρωτοεμφανίστηκε 

και η απαίτηση για αγορά ή κατασκευή και λογισμικού. Βέβαια, οι δυσχέρειες δεν 

περιορίζονταν μόνο στον οικονομικό παράγοντα αφού οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούσαν 

προϊόν για χρήση «out of the box», αλλά απαιτούσαν εκπαίδευση και εξοικείωση εξαιτίας της 

πολυπλοκότητας στη λειτουργία τους καθώς και λόγω του πρωτότυπου και καινοτόμου, για 

την εποχή, χαρακτήρα τους. Ακόμα, όμως, και όταν τα παραπάνω εμπόδια ξεπερνιόταν, 

γινόταν παραπάνω από αισθητή η δυσκολία ενσωμάτωσης ή ακόμα και συνύπαρξής τους με 

παραδοσιακές διαδικασίες και πρακτικές αλλά και γενικότερα με την επικρατούσα εταιρική 

κουλτούρα. Έτσι, το τελικό κόστος κατέληγε να είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ παράλληλα 

απαιτείτο πολύς χρόνος για να αρχίσει να αποδίδει ουσιαστικά η επένδυση. 

Παρά τα παραπάνω προβλήματα η αε αποτέλεσε τον πρώτο κοινωνό των νέων 

τεχνολογιών, λόγω της φύσης της, που συνδυάζει δύο στοιχεία· ένα υλικό και ένα 

                                            
7 Εντοπίζεται δηλαδή καταρχήν θέμα διαχρονικότητας στη θέση του Τσιριντάνη που 

χαρακτήρισε την αε ως τη μεγαλύτερη εφεύρεση μετά τον ατμό, διότι αποτέλεσε το εργαλείο που τον 

αξιοποίησε. Βλ. Ρόκα Ν., Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας στον δρόμο προς τον 21ο αιώνα, ΕΕμπΔ 

2009, σελ.23. 
8 βλ. Μήτρου, Το δίκαιο στην κοινωνία της πληροφορίας, σελ.16. 
9 Η πρόσθετη προβληματική οφείλεται στην επέμβαση που προκαλείται απευθείας στις 

ανθρώπινες σχέσεις (π.χ. εργασιακές σχέσεις στην περίπτωση της τηλεργασίας), δηλαδή στο 

καθεαυτό αντικείμενο που καλούνται να ρυθμίσουν οι κανόνες δικαίου. Στο παρελθόν για την 

αντιμετώπιση των τεχνολογικών επιδράσεων επαρκούσε η εισαγωγή νέων ειδικότερων ρυθμίσεων και 

η καθιέρωση πλασμάτων δικαίου (πχ καθιέρωση ως πραγμάτων των φυσικών δυνάμεων που είναι 

δεκτικές εξουσιασμού βλ. αρ.947ΑΚ).  

ΙΙ. Ιστορικό της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών
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βουλητικό. Το υλικό στοιχείο συνίσταται στη συγκέντρωση σημαντικού κεφαλαίου ως 

συνέπεια της ιδιαιτερότητας της εταιρικής μορφής της αε10. Το κεφάλαιο αυτό μπορούσε να 

διατεθεί για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Το βουλητικό στοιχείο 

περιλαμβάνει την «έμφυτη» τάση της αε να υιοθετεί καινοτόμα προϊόντα ή πρακτικές ως 

μέσα απόκτησης ή διατήρησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά και προώθησης των 

εμπορικών της στόχων. Οι αε εκμεταλλευόμενες τα παραπάνω χαρακτηριστικά, υπήρξαν 

πρωτοπόρες στη διαμόρφωση του επονομαζόμενου ηλεκτρονικού εμπορίου, δηλαδή της 

ειδικής μορφής εμπορίου πραγμάτων ή υπηρεσιών, που πραγματοποιείται με ηλεκτρονικά 

μέσα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο μετεξελίχθηκε σημαντικά και σήμερα αποτελεί έκφανση των 

λεγόμενων υπηρεσιών από απόσταση11.  

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην αρχική του μορφή λάμβανε χώρα κυρίως μεταξύ 

μεγάλων επιχειρήσεων (B2B-Business-to-Business), απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό και η 

λειτουργία του στηριζόταν σε κλειστά δίκτυα12 και ειδικά πρωτόκολλα μεταφοράς δεδομένων 

(όπως το EDI-Electronic Data Interchange13). Η εμφάνιση του διαδικτύου και η ταχύτατη 

ανάπτυξη του από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι σήμερα14, άλλαξε άρδην το τοπίο στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο. Αποτελώντας οικονομικά προσιτή λύση επικοινωνίας, με παγκόσμια 

εμβέλεια, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις, κυριάρχησε ως μέσο για τις 

ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σύντομα το διαδικτυακό εμπόριο απορρόφησε τις άλλες μορφές 

ηλεκτρονικού εμπορίου15, ενώ δημιούργησε νέες εμπορικές πρακτικές16. Στην εξάπλωσή του 

                                            
10 Βλ. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Τεύχος Β’ Κεφαλαιουχικές εταιρίες, Β’ 

έκδοση, σελ.6, Ρόκα Ν., Εμπορικές εταιρίες, 5η έκδοση, σελ. 187. Ιδιαίτερα έντονο εμφανίζεται αυτό 

το στοιχείο στην εισηγμένη αε, πρβλ. §8, ΙΙ, 2. 
11 Σχετικά με το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου βλ. Αλεξανδρίδου, Το δίκαιο 

ηλεκτρονικού εμπορίου, Β΄ έκδοση, 2010, Σιδηρόπουλο, Εισαγωγή στο δίκαιο του ηλεκτρονικού 

εμπορίου, 2010, Ιγγλεζάκη, Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2003.  
12 Βλ. Ιγγλεζάκη, ο.π, σελ.20. 
13 Βλ. K. Laundon/J. Laundon, Management Information Systems, 6η αγγλική έκδοση, 

σελ.281-282. 
14 Στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Α’ τρίμηνο 2012) της Ελληνικής Στατιστικής 

Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά  της χώρας (53,6%) διαθέτουν πλέον σύνδεση 

στο διαδίκτυο. Βλ ιστοσελίδα http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1901/ 

PressReleases/ A1901_SFA20_DT_AN_00_2012_01_F_GR.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 

2012). 
15 Χονδρικής ή λιανικής, πωλήσεις μέσω fax, τηλεφώνου ή κλειστών δικτύων. 
16 Κλασικό παράδειγμα αποτελεί το online ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Amazon που δεν διαθέτει 

φυσικά καταστήματα παρά μόνο αποθήκες. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Amazon δέχθηκε 615 
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συνέβαλαν, η εξοικείωση που προκλήθηκε από την εισαγωγή της διδασκαλίας της 

πληροφορικής στην εκπαίδευση, η δημιουργία εύχρηστων και ευέλικτων προγραμματιστικών 

εργαλείων, καθώς και η δημιουργία συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου ακόμα και για 

χρήστες χωρίς ειδικές γνώσεις17. Σήμερα το ηλεκτρονικό εμπόριο σχεδόν ταυτίζεται με το 

διαδικτυακό εμπόριο και χαρακτηρίζεται από την ταχύτατη εισαγωγή, ωρίμανση, επικράτηση 

ή απόρριψη πρακτικών. 

Η νέα μορφή του ηλεκτρονικού εμπορίου παρείχε τη δυνατότητα σε μικρές ή 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις τις μεγάλες18. Το πλεονέκτημα 

που είχαν στο παρελθόν οι μεγάλες αε εξανεμίστηκε εξαιτίας του μικρού κεφαλαίου που 

απαιτείται για την εισαγωγή στο διαδίκτυο, καθώς και του μικρού κόστους για την 

δραστηριοποίηση σε αυτό. Εντούτοις, όλες οι εταιρείες δεν εισήγαγαν ομοιόμορφα στις 

δραστηριότητές τους τα χαρακτηριστικά που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής 

και επικοινωνιών, αλλά με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το μέγεθός τους. Έτσι 

παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι μικρές εταιρείες να χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες για 

να αναπτύξουν το εξωτερικό εμπόριο, κυρίως τις λιανικές πωλήσεις Business-to-

Consumer(B2C), σε μια προσπάθεια να επεκταθούν στην παγκόσμια αγορά του διαδικτύου19. 

Αντίθετα οι μεγάλες εταιρείες που πραγματοποιούσαν ήδη συναλλαγές τύπου Β2Β, 

επένδυσαν περισσότερο στο «εσωτερικό» εμπόριο20. 

                                                                                                                                     
εκατομμύρια επισκέπτες το 2008, ενώ το 2010 μόνο η αμερικανική ιστοσελίδα προσέλκυε σχεδόν 65 

εκατομμύρια πελάτες το μήνα. Τα έσοδα της εταιρείας να άγγιξαν τα  48 δις δολάρια το 2011 (πηγή 

Wikipedia). 
17 Παράδειγμα αποτελεί το σύστημα ανοιχτού κώδικα Joomla. Το σύστημα διαμορφώνεται  με 

πρόσβαση μέσω browser και διαθέτει δωρεάν εκατοντάδες έτοιμα πρότυπα (templates), μεταξύ των 

οποίων περιλαμβάνεται και το DigiStore για τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος βλ. ιστοσελίδα 

http://www.joomla.gr/about-joomla (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
18 Βλ. Ιγγλεζάκη, ο.π., σελ.23.  
19 Βλ. Ιστοσελίδα http://www.click-media.gr/el//constantly-gaining-ground-retail-sales-on-the-

internet-2910.html με παραπομπή στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
20 Σχετικά με τις μορφές του ηλεκτρονικού εμπορίου και το διαχωρισμό του σε εξωτερικό και 

εσωτερικό πρβλ. ιστοσελίδα του προγράμματος «Δικτυωθείτε» του Υπουργείου Ανάπτυξης  

http://www.go-online.gr/ebusiness/specials/article.html?article_id=550 (Τελευταία προσπέλαση, 

Ιούνιος 2011).  

Σχετικά με τη ροπή των αε προς το «εσωτερικό» εμπόριο βλ. στατιστικά δεδομένα της μελέτης 

του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας όπου καταγράφονται μεγαλύτερα ποσοστά 

χρήσης του intranet στις μεγάλες επιχειρήσεις (ενότητα IV). 
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Με τον όρο «εσωτερικό εμπόριο» εννοείται η ενίσχυση των εσωτερικών λειτουργιών 

μιας επιχείρησης έτσι ώστε, να βελτιωθεί η απόδοσή της. Ως εσωτερικές λειτουργίες θα 

πρέπει να θεωρηθούν όλες οι οργανωτικές και διαχειριστικές λειτουργίες. Βέβαια, η 

επικράτηση του όρου «εσωτερικό εμπόριο» λειτουργεί παραπλανητικά δημιουργώντας 

σύγχυση. Πιο συγκεκριμένα, εντοπίζεται σοβαρή αντίφαση αφού δεν φαίνεται δυνατό να 

συμβιβαστεί η εσωτερική δράση με την έννοια του εμπορίου που είναι εξ ορισμού 

εξωστρεφής διαδικασία. Έτσι, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι με τον όρο 

«εσωτερικό εμπόριο» εννοείται η εσωτερική δράση προς όφελος του απώτερου στόχου που 

είναι η εντατικοποίηση του εμπορίου μέσω της ανάπτυξης των πωλήσεων, της ενίσχυσης της 

ανταγωνιστικότητας, της μείωσης των δαπανών και της παροχής ποιοτικότερων υπηρεσιών.  

Από την περίπτωση του «εσωτερικού εμπορίου» διαφοροποιείται η προσφάτως 

εμφανιζόμενη «εσωτερική- οργανική21» διείσδυση των νέων τεχνολογιών. Πρόκειται για την 

διείσδυση και ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των οργάνων της αε, 

δηλαδή στο δσ, τη γσ και τους ελεγκτές22. Η διείσδυση αυτή, που αποτελεί και το βασικό 

αντικείμενο της παρούσας μελέτης, δημιουργεί προσδοκίες για την αντιμετώπιση διάφορων 

προβλημάτων που ταλανίζουν την αε και ταυτόχρονα προσφέρει μια εντελώς νέα και 

ελπιδοφόρα προοπτική για τη μελλοντική της εξέλιξη.  

 

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διεισδύουν οι νέες τεχνολογίες στην αε, 

μπορούμε να διακρίνουμε δυο μορφές· την άμεση διείσδυση που αφορά την απευθείας 

εισαγωγή  στοιχείων των νέων τεχνολογιών στις δραστηριότητες της αε· και την έμμεση, 

όπου, οι ρόλοι αντιστρέφονται και η «ηλεκτρονική» κοινωνία πλέον είναι αυτή που επηρεάζει 

την αε. Η άμεση διείσδυση διαχωρίζεται περαιτέρω ανάλογα με το τμήμα της αε, στο οποίο 

παρέχονται διευκολύνσεις σε: α) διείσδυση που εστιάζεται στο εσωτερικό των επιχειρήσεων 

και ιδιαίτερα στους τομείς επικοινωνίας, λειτουργίας και οργάνωσης και β) στη διείσδυση που 

εστιάζεται στις εξωτερικές σχέσεις των επιχειρήσεων και ειδικότερα στις συναλλαγές τους23.  

                                            
21 βλ. παρακάτω ανάλυση στην §3.  
22 Στο παρακάτω κείμενο, ως ελεγκτές εννοούνται οι νόμιμοι ελεγκτές, όπως αυτοί ορίζονται 

στο ν.3693/2008, πρβλ.§36. 
23 Βλ. Ρόκα Ν., Σύγχρονη τεχνολογία και εμπορικό δίκαιο, ΕΕμπΔ 1998, σελ.2. 

ΙΙΙ. Τυπολογία της διείσδυσης
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Η άμεση διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο εσωτερικό της αε στηρίζεται κυρίως τη 

ψηφιοποίηση24 και τη διαδικτυακή επικοινωνία. Πρωταρχικός στόχος αποτέλεσε η βελτίωση 

της οργάνωσης. Η απαραίτητη πληροφορία αφού ψηφιοποιηθεί, καθίσταται δυνατό να 

ταξινομηθεί και να αρχειοθετηθεί, ενώ αποθηκεύεται ηλεκτρονικά προσφέροντας έτσι 

δυνατότητες ταχύτατης ανάκτησης, αλλά και διανομής, μέσω κατάλληλων 

τηλεπικοινωνιακών διατάξεων, μεταξύ διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Με τις νέες 

τεχνολογίες έγινε εφικτή η διαχείριση των εγγράφων ηλεκτρονικά, η ψηφιακή τήρηση 

λογιστικών βιβλίων, ο online έλεγχος αποθεμάτων ή παραγγελιών, η  διασύνδεση 

υποκαταστημάτων κ.α. Η μηχανογραφική οργάνωση βελτίωσε την εσωτερική αυτογνωσία 

των αε και κατά συνέπεια τις παρεχόμενες υπηρεσίες ενώ, οδήγησε και στην εξοικονόμηση 

χρόνου, χώρου, κεφαλαίων και προσωπικού.  

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στις συναλλαγές λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία διότι 

συνοδεύεται με αύξηση των εσόδων, επέκταση της γεωγραφικής αγοράς και ένταση του 

ανταγωνισμού. Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν: α) τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 

(Β2Β) β) τις συναλλαγές μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή γ) τις συναλλαγές μεταξύ 

επιχείρησης και της διοίκησης25.  Οι παρεμβάσεις αφορούν τόσο τη διαδικασία σύναψης 

συμβάσεων όσο και την εκτέλεσή τους, ενώ οι διευκολύνσεις που παρέχονται αφορούν τόσο 

το προσυμβατικό, όσο και το συμβατικό στάδιο.  

Η έμμεση διείσδυση των νέων τεχνολογιών στην αε αποτελεί φυσικό επακόλουθο της 

μετατροπής της σημερινής κοινωνίας σε Κοινωνία της Πληροφορίας26. Η νέα «ηλεκτρονική» 

κοινωνία απαιτεί νέα προϊόντα και υπηρεσίες με ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά. Στην ουσία 

πρόκειται για μια αλληλεπίδραση κοινωνίας και νέων τεχνολογιών που ανατροφοδοτεί την 

εξέλιξή τους. Οι νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν την νέα κοινωνία, η οποία με την σειρά της, 

                                            
24 Με τον όρο ψηφιοποίηση περιγράφεται η διαδικασία μετατροπής ενός μεγέθους από 

αναλογική σε ψηφιακή μορφή ώστε να μπορεί να γίνει αντικείμενο επεξεργασίας από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, πρβλ. §17, Ι και περαιτέρω παραπομπές. 
25 Βλ. Ιγγλεζάκη, ο.π., σελ.19. 
26 Ο όρος Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Λευκή Βίβλο της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση (1993). 

Αναφέρεται σε μια μορφή κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, όπου η απόκτηση, επεξεργασία και 

διάχυση πληροφοριών οδηγεί στη δημιουργία  γνώσης και την ικανοποίηση των αναγκών ατόμων, 

επιχειρήσεων και κρατικών οργανισμών, παίζει δε κεντρικό ρόλο στην οικονομική και διοικητική 

δραστηριότητα και τη διαμόρφωση της ζωής των πολιτών (Βλ. Μήτρου ο.π., σελ.11) Ο 

μετασχηματισμός της κοινωνίας σε ΚτΠ αναγνωρίζεται ότι δημιουργεί νέα δεδομένα και ευκαιρίες, για 

ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα ζωής.  
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δημιουργεί νέες ανάγκες που καλούνται εκ νέου να καλύψουν οι νέες τεχνολογίες διαμέσου 

της αε. Η αε ουσιαστικά αντιλαμβάνεται την επίδραση ως συνεχή μεταβολή του πεδίου 

δραστηριότητάς της, που είναι η κοινωνία. 

 

Το γεγονός της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην εμπορική δραστηριότητα είναι 

αδιαμφισβήτητο. Λαμβάνει χώρα σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, από τις 

μικρές, προσωποπαγείς επιχειρήσεις μέχρι τις μεγάλες αε. Διαφοροποίηση εντούτοις 

παρουσιάζεται, τόσο στο ποσοστό της διείσδυσης ανά είδος επιχείρησης, όσο και στο ρυθμό 

με τον οποίο αυτή υλοποιείται. Η τελευταία μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία 

της Πληροφορίας27, παρόλο που σε αυτή δεν περιλαμβάνεται διαχωρισμός των επιχειρήσεων 

ανάλογα με την νομική τους μορφή (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, αε ή εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης κ.α.), αλλά μόνο κριτήριο αποτελεί ο αριθμός των εργαζομένων, 

προσφέρει ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένα αφού μπορούμε με σχετική ασφάλεια να 

υποθέσουμε ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων (άνω των 10), συνεπάγεται κατά τεκμήριο 

επιχείρηση που έχει τη νομοτυπική μορφή της αε. Με βάση αυτή την υπόθεση προκύπτει 

ότι: 

• Στις μικρές επιχειρήσεις (1-9 εργαζόμενοι) το 39,4% των εργαζομένων 

χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τη διεκπεραίωση των κανονικών εργασιών τους, 

έναντι 28,2% στις μεγάλες (άνω των 10 εργαζομένων). Η ετήσια αύξηση στο 

μέγεθος αυτό  αγγίζει το 15% στις μικρές επιχειρήσεις, έναντι του 6,5% στις 

μεγάλες28. Βέβαια συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης 

παρουσιάζεται σημαντική στέρηση στην Ελλάδα αφού στις μεγάλες επιχειρήσεις 

(άνω των 10 εργαζομένων) ο ευρωπαϊκός μέσος όρος χρήσης του διαδικτύου 

αγγίζει το 39 και 42% (Ευρώπη των 27 και 15 αντίστοιχα). 

• Το 96,6% των μεγάλων επιχειρήσεων (άνω των 10 εργαζομένων) διαθέτει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο ενώ στις μικρές (1-9 εργαζόμενοι) το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 50,9% (μέσος ρυθμός αύξησης στις μεγάλες 9,7% έναντι 0,86% 

                                            
27 Πρόκειται για το θεσμοθετημένο φορέα παρακολούθησης της ΚτΠ στη Ελλάδα με αποστολή 

τη μέτρηση και την αξιολόγηση της προόδου της χώρας αναφορικά με την πορεία προς την ΚτΠ. Το 

περιεχόμενο της μελέτης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: 

http://www.observatory.gr/files/meletes/Booklet%20eEurope%202008%20gr.pdf 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
28 Τα ποσοστά αύξησης προκύπτουν με ανάλυση των διαθέσιμων μετρήσεων από τα έτη 2005-

2008, πρβλ. σελ.24 της μελέτης.  

IV. Στατιστικά δεδομένα 
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στις μικρές)29. Το ποσοστό στην Ελλάδα των μεγάλων επιχειρήσεων που έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο παρουσιάζεται ελαφρώς μεγαλύτερο από το μέσο όρο 

που επικρατεί στην υπόλοιπη Ευρώπη (96,6% έναντι 93 και 95% στην Ευρώπη 

των 27 και 15 αντίστοιχα). 

• Το 63% των μεγάλων επιχειρήσεων (άνω των 10 εργαζομένων) διαθέτει 

ιστοσελίδα ενώ στις μικρές επιχειρήσεις (1-9 εργαζόμενοι) το αντίστοιχο 

ποσοστό είναι 21,9% (ρυθμός αύξησης 4,7% στις μεγάλες έναντι 30% στις 

μικρές)30. Βέβαια, η σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπως αυτή εκφράζεται 

μέσω των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θεωρεί 

ως προϋπόθεση την ύπαρξη εταιρικής ιστοσελίδας, τουλάχιστον για την 

εισηγμένη αε31. 

• Στις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 10 εργαζομένων) τα ποσοστά χρήσης του 

intranet (εσωτερικό δίκτυο) - extranet είναι 29,6 και 10,1% αντίστοιχα, ενώ, 

στις μικρές (1-9 εργαζόμενοι) 8,6 και 1,7%, δηλαδή στις μεγαλύτερες 

επιχειρήσεις το intranet χρησιμοποιείται αισθητά περισσότερο32. Συγκρίνοντας 

τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά στην περίπτωση των μεγάλων 

επιχειρήσεων (άνω των 10 εργαζομένων) όπου και υπάρχουν συγκρίσιμα 

στοιχεία, προκύπτει ότι ενώ στη χρήση του intranet τα ποσοστά είναι σχεδόν 

ίδια (περίπου 30%), στην περίπτωση χρήσης extranet οι ελληνικές επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν σαφή υστέρηση (ενσωμάτωση 10,1% έναντι 16 και 17% στην 

Ευρώπη των 27 και 15 αντιστοίχως). Είναι προφανές, δεδομένης της φύσης 

των δικτύων extranet33, ότι στην Ελλάδα δεν έχει προχωρήσει αρκετά η 

διασύνδεση των συστημάτων διαφορετικών επιχειρήσεων.  

 

                                            
29 Οι ρυθμοί αύξησης προκύπτουν με ανάλυση των διαθέσιμων μετρήσεων από τα έτη 2005-

2008, πρβλ. σελ.26 της μελέτης. 
30 Οι ρυθμοί αύξησης προκύπτουν με ανάλυση των διαθέσιμων μετρήσεων των ετών 2005-

2008, πρβλ. σελ.28 της μελέτης. 
31 Βλ. το σκεπτικό της οδηγίας 2007/36/ΕΚ (εκτίμηση υπ.αρ.6) σχετικά με την άσκηση 

ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών. 
32 Βλ. σελ.30 της μελέτης. 
33 Ένα δίκτυο extranet σχηματίζεται από τη σύνδεση διαφορετικών δικτύων και την ελεγχόμενη 

ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τους. Τέτοιο δίκτυο μπορεί να σχηματίσει μια επιχείρηση με τους 

προμηθευτές ή τους συνεργάτες της. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. K. Laudon/J. Laudon, 

Management Information Systems, 6η έκδοση, σελ.299.  
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Με μια πρώτη ματιά το συμπέρασμα που προκύπτει άμεσα από την παραπάνω μελέτη, 

είναι η διαρκώς αυξανόμενη τάση που παρουσιάζει η διείσδυση νέων τεχνολογιών, σε όλες 

τις υπό εξέταση περιπτώσεις, καθώς και σε όλα τα είδη επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως 

μεγέθους. Σε ορισμένους τομείς μάλιστα, όπως στην πρόσβαση στο διαδίκτυο των μεγάλων 

επιχειρήσεων άνω των 250 εργαζομένων, η διείσδυση είναι απόλυτη34. Εξίσου σημαντικό 

είναι και το φαινόμενο ενσωμάτωσης της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο εσωτερικό-

διαχειριστικό μέρος των επιχειρήσεων, σε πολλαπλάσιο βαθμό (σε ποσοστό που κυμαίνεται 

από 300-400% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης35), σε σχέση με την χρήση τους σε 

περιπτώσεις επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον (πχ συναλλαγή με πελάτη).  

 

Βασικότερη αιτία για την αυξανόμενη διείσδυση των νέων τεχνολογιών στις 

επιχειρήσεις, είναι η αναζήτηση γρήγορου κέρδους χωρίς την απαίτηση για επενδύσεις 

υψηλού κόστους. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογικών 

στοιχείων στις επιχειρηματικές διαδικασίες, με στόχο την απόκτηση του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος έναντι τρίτων. Προς την κατεύθυνση της εισαγωγής νέων τεχνολογιών 

ενεργεί έμμεσα και η διαμορφούμενη κοινωνία της πληροφορίας που απαιτεί νέα ηλεκτρονικά 

προϊόντα και υπηρεσίες36. Η «ηλεκτρονική» διαδικτυωμένη κοινωνία του σήμερα, μετά τη 

«γέννησή» της από τις νέες τεχνολογίες είναι πλέον σε θέση να παράγει πρωτότυπες 

ανάγκες, που η τεχνολογία καλείται να ικανοποιήσει. 

 

§3. Νέες τεχνολογίες και λειτουργία των εταιρικών οργάνων 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω37, η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία 

των οργάνων της αε, αποτελεί ειδικότερη έκφανση της διείσδυσης που λαμβάνει χώρα στο 

εσωτερικό των αε. Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί φυσικό επακόλουθο η «εφαρμογή» της γνώσης 

και της τεχνολογίας που έχει ήδη εισαχθεί στο εσωτερικό της εταιρείας, για την ενίσχυση της 

                                            
34 Η διείσδυση αυτού του μεγέθους των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 100% ήδη 

από το 2006, πρβλ. σελ.27 της μελέτης. Πραγματικά σήμερα δεν νοείται μεγάλη επιχείρηση χωρίς 

στοιχειώδη πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
35 Το ποσοστό αυτό αποδεικνύει την εξοικείωση των επιχειρήσεων με τις νέες τεχνολογίες, 

γεγονός που διευκολύνει την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των οργάνων της αε, 

Βλ. παρακάτω υπό §3. 
36 Βλ. §2, ΙΙΙ. 
37 Στην §2, ΙΙ όπου η διείσδυση χαρακτηρίστηκε «εσωτερική-οργανική». 

V. Αίτια της διείσδυσης

Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
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τελευταίας σε θέματα λειτουργίας των οργάνων της. Βέβαια, η διείσδυση αυτή οφείλει να 

συμβαδίζει με το γράμμα και το πνεύμα της νομοθεσίας έτσι ώστε, να μη δημιουργούνται 

ζητήματα νομιμότητας των διαδικασιών. 

 

Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των εταιρικών οργάνων της αε 

ωθείται από το πιο θεμελιώδες κίνητρο που υφίσταται στην αγορά και δεν είναι άλλο από την 

επίτευξη κέρδους. Η διαφορά από την προαναφερθείσα (στην §2) περίπτωση της γενικής 

διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στην αε, έγκειται στο γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή 

το κέρδος δεν είναι άμεσα αποτιμητό σε χρήμα, αλλά επιτυγχάνεται διαμέσου της ενίσχυσης 

της εσωτερικής λειτουργίας και διοίκησης της εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η βελτίωση που 

προκαλείται στο εσωτερικό προκαλεί εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους μετόχους, ενώ 

ταυτόχρονα η εταιρεία καθίσταται πιο ελκυστική στην αγορά μέσω της εικόνας που αυτή 

αντανακλά προς τα έξω. 

Με βασικό γνώμονα την επίτευξη κέρδους, η αε μπορεί να εκμεταλλευτεί το γεγονός 

ότι οι εκδιδόμενοι από αυτή τίτλοι έχουν τέτοια απεξάρτηση από αυτήν ώστε να είναι δυνατό 

να κυκλοφορούν σε οποιαδήποτε κεφαλαιαγορά του κόσμου38. Ωστόσο, αυτή η δυνητική 

«διεθνοποίησή» περιοριζόταν στο παρελθόν από την υλική ένχαρτη39 υπόσταση των 

μετοχών. Η ανάπτυξη και διάδοση της τεχνολογίας της ψηφιοποίησης, απάλλαξε τους 

μετόχους από το βάρος της ένχαρτης υλικής υπόστασης των τίτλων. Βέβαια, ακόμα και με 

αυτή τη διευκόλυνση, όπως και με την υιοθέτηση συστημάτων άυλων μετοχών, δεν υπήρχε 

δυνατότητα πραγματικής, διεθνούς αξιοποίησης, αλλά απλή διευκόλυνση μεταβίβασης των 

μετοχών σε επενδυτές στο εξωτερικό. Η ουσιαστική αξιοποίηση της ψηφιοποίησης θα 

γινόταν μόνο, εφόσον θα καθίστατο δυνατή η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από 

την «κατοχή» των μετοχών. Την απαραίτητη ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση έδωσε ο 

διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός και η παγκοσμιοποίηση40 που ανέδειξαν την ανάγκη41 

                                            
38 βλ. Ρόκα Ν., Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα, ΕΕμπΔ 2009, 

σελ.24. 
39 Παρότι ο όρος «ένχαρτος» δεν θεωρείται δόκιμος, ωστόσο χρησιμοποιείται ευρέως στην 

πράξη αλλά και στη νομοθεσία (πχ άρθρο 27§3 τελ.εδάφιο κ.ν.2190/1920). Στην εργασία αυτή η λέξη 

θα χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει μετοχές ή τίτλους σε συμβατική, μη άυλη μορφή.  
40 Βλ. Άνθιμο, Η «ηλεκτρονική» γενική συνέλευση, ΕπισκΕΔ Δ/2003, σελ.991, και Κουρτζή, 

Δυνατότητες εισδοχής της σύγχρονης τεχνολογίας στο δίκαιο ανωνύμων εταιριών, ΧρΙΔ Γ/2003, 

σελ.664. 

ΙΙ. Αίτια της διείσδυσης –Ιστορικό
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εκμετάλλευσης της υπάρχουσας τεχνολογίας και άσκησαν την κατάλληλη «πίεση» για τη 

λήψη νομοθετικών μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο42. Ως παγκοσμιοποίηση43 θα πρέπει να 

θεωρηθεί η συνεχής, διεθνούς επιπέδου, ομογενοποίηση των παγκοσμίων οικονομιών, που 

συντελείται διαμέσου των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες44. Η 

παγκοσμιοποίηση διαδραματίζει τριπλό ρόλο· αποτελεί το αποτέλεσμα της εισαγωγής των 

νέων τεχνολογιών, αλλά ταυτόχρονα και την αιτία που επιτείνει τη διείσδυσή τους, ενώ 

επιπρόσθετα, δίνει τη δική της «διεθνή» χροιά στα οικονομικά και νομικά προβλήματα που 

παρουσιάζονται.  

Σημαντική συμβολή στην προώθηση της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στη 

λειτουργία των εταιρικών οργάνων διαδραμάτισε και η διεθνοποίηση των επενδυτών45. Όπως 

επισημαίνεται σε πρόσφατες μελέτες46 από το 2005 οι ξένοι επενδυτές στις χώρες μέλη της 

ΕΕ κατέχουν κατά μέσο όρο το 33% της συνολικής κεφαλαιοποίησης των αγορών των 

κρατών μελών. Μάλιστα σε εφτά χώρες της ΕΕ το ποσοστό ξεπερνά το 50% ενώ στην 

Ελλάδα φτάνει το 41%. 

Οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό με την αποτυπωμένη σε μετρήσεις, 

υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών στο εσωτερικό-διαχειριστικό μέρος των επιχειρήσεων47, 

καθιστούν φυσικό επακόλουθο την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και στη λειτουργία των 

οργάνων της αε. 

 

                                                                                                                                     
41 Το πρόβλημα αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά στη μελέτη του ΟΟΣΑ για την εταιρική 

διακυβέρνηση το 1997, πρβλ §4, ΙΙ, 1. 
42 Σχετικά με την διαχρονική εξέλιξη της νομοθεσίας βλ. §4. 
43 Τον όρο παγκοσμιοποίηση με την οικονομική του διάσταση θεωρείται ότι 

πρωτοχρησιμοποίησε ο Theodore Levitt, βλ. Levitt, Globalization of markets, Harvard Business 

Review, Τεύχος Μάιου-Ιουνίου 1983. Διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

http://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets/ar/1 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
44 Δεν περιορίζεται σε οικονομικά θέματα αλλά επεκτείνεται και σε πολιτιστικά, κουλτούρας κ.α. 
45 βλ. Zetzsche, Virtual Shareholder Meetings and the European Shareholder Rights Directive - 

Challenges and Opportunities, σελ.11. Η μελέτη διατίθεται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

http://ssrn.com/abstract=996434 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
46 βλ. Zetzsche, ο.π., σελ.11-12, με περαιτέρω παραπομπές σε μελέτη της Federation of 

European Securities Exchanges και σχετικά γραφήματα. 
47 πρβλ. στατιστικά δεδομένα υπό §2, IV. 

ΙΙΙ. Τυπολογία Διείσδυσης 
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Η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των εταιρικών οργάνων της αε 

παρουσιάζει σημαντικές διαβαθμίσεις ανάλογα με το είδος της αε48, την ένταση και το βαθμό 

της διείσδυσης, καθώς και από τις τεχνολογικές επιλογές της διοίκησης, αλλά και του 

νομοθέτη, εθνικού και ενωσιακού. 

 

Είναι προφανές ότι για λόγους καθαρά πρακτικούς, συγκεκριμένες τεχνολογίες 

«συνδυάζονται» με ορισμένα μόνο είδη αε. Ειδικά χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών αε, όπως 

το οικονομικό μέγεθος ή το είδος των εταιρικών σχέσεων, καθιστούν ανεδαφική49 την 

εφαρμογή πολύπλοκων και πολυδάπανων τεχνολογιών. 

 

Οι τεχνολογικές επιλογές που διατίθενται σήμερα είναι πολλές και αρκετά διαφορετικές 

όσον αφορά το βαθμό καινοτομίας που εισάγουν. Έτσι είναι δυνατή η απλή χρήση 

ιστοσελίδων, RSS feeds ή τεχνολογιών XBRL50 ως μέσα ενημέρωσης, κοινοποίησης ή 

δημοσιότητας51, αλλά και της απλής τηλεδιάσκεψης, δημοφιλών εφαρμογών βιντεοκλήσης 

(όπως Skype), εξειδικευμένες μορφές τηλεδιάσκεψης (όπως telepresence52), αλλά και πιο 

«συμβατικών» επιλογών όπως, η γραπτή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή  

μέσω διαδικτυακού φόρουμ. Επίσης είναι δυνατή η διεξαγωγή ακόμα και ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας. Ακόμα η τεχνολογική διείσδυση μπορεί να επικεντρώνεται σε ένα μόνο όργανο 

της αε πχ εφαρμογή τηλεδιάσκεψης μόνο για το δσ. Βέβαια στη θεωρία53 δεν λείπουν και 

ιδιαίτερα τολμηρές προτάσεις, όπως η μετάβαση σε εξ ολοκλήρου «εικονικές»-virtual 

                                            
48 σχετικά με τα διάφορα είδη βλ. παρακάτω §8, ΙΙ. 
49 Η «υπερβολή» στο είδος των τεχνολογικών μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα, από τα επιθυμητά, αποτελέσματα, βλ. παρακάτω υπό V. 
50 βλ. σχετικά Zetzsche, Corporate Governance in Cyberspace – A blueprint for Virtual 

Shareholder Meetings, σελ.8. Η μελέτη διατίθεται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

http://ssrn.com/abstract=747347 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
51 πρβλ. §19 και 20. 
52 Βλ. παρακάτω §16. 
53 βλ. Pemmelaar, Towards a Virtual General Meeting “I accept” or “I decline”?, 

Utrechtlawreview, Volume 4, Issue 3 (December 2008), σελ.186. Η μελέτη διατίθεται και ηλεκτρονικά 

στην ιστοσελίδα http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/view/URN%3ANBN%3ANL% 

3AUI%3A10-1-101108/89 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

1. Είδη ανώνυμης εταιρείας 

2. Ένταση και  βαθμός καινοτομίας
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διαδικασίες μέσω συμμετοχής σε «περιβάλλον δυνητικής πραγματικότητας54». Ως τέτοια 

προτείνεται και η υλοποίηση virtual γσ στα πρότυπα της διαδικτυακής κοινότητας Second 

Life55! 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, όποια τεχνική και να υιοθετηθεί, απαιτείται η 

ύπαρξη των ιδιοτήτων της αυθεντικότητας, της ακεραιότητας, της μη απάρνησης και της 

πιστοποίησης της επικοινωνίας56. Οι ιδιότητες αυτές μπορούν να παρασχεθούν με μέσα της 

σύγχρονης τεχνολογίας, κυρίως με τη χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών57. 

 

Η τεχνολογική διείσδυση, οποιασδήποτε μορφής στοιχεία και να εισάγει, είναι 

απαραίτητο να διακρίνεται από νομοθετική νομιμοποίηση, έτσι ώστε να μπορεί να παραγάγει 

τα αποτελέσματά της, χωρίς να μπορούν να διατυπωθούν ενστάσεις νομιμότητας. Βέβαια, η 

παγκοσμιοποίηση και η διεθνοποίηση των μετόχων58 αποτελούν σημαντικά κωλύματα που 

δυσχεραίνουν, όχι τόσο το έργο του εθνικού νομοθέτη, όσο την απαραίτητη ομογενοποίηση 

του δικαίου. Για τη διαμόρφωση του γενικού νομοθετικού πλαισίου, τον καθορισμό της 

σωστής κατεύθυνσης και το συντονισμό της δράσης, έχουν ενεργήσει διεθνείς οργανισμοί 

όπως ο ΟΟΣΑ, καθώς και όργανα της ΕΕ. Η ανταπόκριση και η εξέλιξη του δικαίου σε 

παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο παρατίθεται αναλυτικά παρακάτω59. 

 

                                            
54 Σχετικά με τα περιβάλλοντα δυνητικής πραγματικότητας βλ. Αρσένη, Διαδίκτυο και 

κοινωνικές επιστήμες, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2010, κεφ.9, σελ.263-271. 
55 Πρόκειται για online δικτυακή κοινότητα που δημιουργήθηκε το 2003 και έχει φτάσει μέχρι 

σήμερα (2011) τους 20 εκατομμύρια διαδικτυακούς «κατοίκους». Περιλαμβάνει έναν online 

τρισδιάστατο εικονικό κόσμο στον οποίο «διαβιούν» οι «κάτοικοί» του. Κάθε «κάτοικος» αντιστοιχεί 

και σε διαφορετικό χρήστη, ενώ συμμετέχει στις διαδικτυακές «κοινωνικές» σχέσεις μέσω ειδικής 

γραφικής απεικόνισης (τις περισσότερες φορές με ανθρώπινη μορφή), που αυτός επιλέγει και η οποία 

ονομάζεται Avatar. Η κοινότητα αυτή έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον ακόμα και ευρωπαϊκών κρατών. 

Η Σουηδία από το 2007 λειτουργεί στο Second Life τη δική της πρεσβεία, στα εγκαίνια της οποίας 

παρέστη ο Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας μέσω του δικού του Avatar! (βλ. Αρσένη, ο.π., 

σελ.270). 
56 Βλ. Σκαλίδη, Προς το δίκαιο της γενικής συνέλευσης αε με τεχνικές διαδικτύου, ΕΤρΑξΧρΔ 

2/2003, σελ.502. 
57 Βλ. παρακάτω §13. 
58 πρβλ. ενότητα ΙΙ. 
59 βλ. §4. 

3. Επιλογές του νομοθέτη 
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Με τη βελτίωση της επικοινωνίας που κατά κύριο λόγο εισάγουν οι νέες τεχνολογίες, 

ενισχύονται οι αρχές της άμεσης δημοκρατίας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας. Τα 

εμπόδια του χώρου και του χρόνου αίρονται. Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών επιτρέπει τη 

συμμετοχή περισσότερων μετόχων στις εταιρικές υποθέσεις και αντιμετωπίζει την σημερινή 

απάθεια (shareholder apathy60), ενισχύει την πολυφωνία καλύπτοντας την απαίτηση του 

σημερινού επενδυτικού κοινού η ύπαρξη των υπερεθνικών χρηματοπιστωτικών του 

επιλογών, να συνοδεύεται και από δυνατότητα, τόσο ενημέρωσης, όσο και συμμετοχής στα 

όργανα και στις λειτουργίες τους. Επίσης η διοίκηση της αε καθίσταται πιο 

αντιπροσωπευτική. Οι μέτοχοι μπορούν με ασφάλεια από απόσταση, όχι μόνο να 

ενημερώνονται για τις εταιρικές υποθέσεις οποιαδήποτε ώρα και ημέρα, επισκεπτόμενοι την 

εταιρική ιστοσελίδα, αλλά και να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν τις αποφάσεις των 

εταιρικών οργάνων. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα μετόχων που επιθυμούν να 

επενδύσουν και όχι να κερδοσκοπήσουν61, ενώ η διαφορετική τους οπτική, ως συνέπεια της 

απόστασης που τους χωρίζει από την εταιρική έδρα, προσφέρει τη δυνατότητα διαφορετικής 

θεώρησης των πραγμάτων και των καταστάσεων. Η δράση αυτού του τμήματος, που 

επιδιώκει την ανάπτυξη της εταιρείας, προκαλεί οφέλη για την αε συνολικά (ακόμη και για 

τους κερδοσκόπους μετόχους), καθιστώντας την πιο ανταγωνιστική. Επιπρόσθετα τα 

πλεονεκτήματα στην επικοινωνία, αφενός καθιστούν τις αε, που έχουν υιοθετήσει τις νέες 

τεχνολογίες για τη λειτουργία των οργάνων τους, ελκυστικότερες σε νέους επενδυτές και 

κεφάλαια και αφετέρου, οδηγούν στη διαμόρφωση μιας νέας εταιρικής κουλτούρας 

πραγματικής συμμετοχής στα εταιρικά θέματα. 

 

Η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών παρά τα σαφή πλεονεκτήματα που παρέχει, δεν 

αποτελεί πανάκεια. Η άκριτη εισαγωγή τεχνολογικών στοιχείων στη λειτουργία των οργάνων 

της αε μπορεί να οδηγήσει σε αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Με αυτό το 

σκεπτικό η εισαγωγή ακατάλληλης τεχνολογίας, η υπερβολική πολυπλοκότητα, ή αντίθετα, η 

απλότητα που δεν συνοδεύεται από ασφάλεια, μπορεί να αποτρέψει τη συμμετοχή των 

μετόχων, ενώ η πληροφοριακή «υπερτροφοδότηση» μπορεί να οδηγήσει στον κορεσμό και 
                                            
60 βλ. Zetzsche, ο.π., σελ.37, Καραγκουνίδη, Τεχνολογίες της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών και εμπορικό δίκαιο, Αρμενόπουλος 2007, 7, σελ.1012, Δερτούζο, Η ανολοκλήρωτη 

επανάσταση, σελ.399-400, Άνθιμο, ο.π., σελ.992, υποσημείωση 26. 
61 Σε τέτοια περίπτωση δεν θα επιθυμούσαν να συμμετέχουν σε εταιρικές υποθέσεις, πόσο 

μάλλον στη λειτουργία των οργάνων. 

ΙV. Θετικά πρόσημα

V. Αρνητικά πρόσημα
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την απάθεια62. Έμμεση συνέπεια των ανωτέρω, αλλά ιδιαίτερα σημαντική καθώς έχει 

οικονομική διάσταση, είναι και η απαξίωση της συμμετοχής στα εταιρικά όργανα, η 

αποχώρηση των ξένων κυρίως επενδυτών και των κεφαλαίων τους, η μείωση της 

ανταγωνιστικότητας και τέλος, ο οικονομικός μαρασμός των αε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, 

η ορθολογική χρήση της τεχνολογίας από τμήμα του εταιρικού συνόλου, αναπόφευκτα θα 

αναδειχθεί σε βάθος χρόνου, «διαλύοντας» τις  λανθασμένες εντυπώσεις που θα έχουν 

τυχόν δημιουργηθεί από ορισμένες εταιρείες που θα υιοθετήσουν προσχηματικά τις νέες 

τεχνολογίες για λόγους προβολής. 

Εκτός από το προαναφερθέν λειτουργικό μέρος της υπόθεσης και το αντίκτυπο που 

αυτό μπορεί να προκαλέσει, αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει και το κανονιστικό πλαίσιο που 

θα υιοθετηθεί για την ρύθμιση των νέων τεχνολογιών. Εκτός από τη συμβατότητα με τις 

γενικές αρχές του δικαίου και το εταιρικό δίκαιο, που θα πρέπει να θεωρηθούν ως sine qua 

non προϋποθέσεις για την εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου και την αποτροπή νομικού κενού, 

ιδιαίτερα σημαντικοί είναι και οι νομικοί προβληματισμοί που αφορούν τη διαφύλαξη της 

ανωνυμίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε περιβάλλον κυρίως 

διαδικτύου. Οι προβληματισμοί αυτοί αποτελούν εγγενή χαρακτηριστικά των νέων 

τεχνολογιών που πρέπει να προβληματίσουν κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των 

ενδεδειγμένων τεχνολογικών λύσεων για χρήση στο εσωτερικό των εταιρικών οργάνων. 

Στην επόμενη ενότητα (§4) παρουσιάζεται διαχρονικά ο ρόλος του δικαίου, αλλοδαπού και 

ελληνικού, ενώ και σε διάφορα σημεία στην υπόλοιπη εργασία αναλύονται τα νομικά 

προβλήματα και οι προβληματισμοί που ανακύπτουν από την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών στη λειτουργία των εταιρικών οργάνων της αε. 

 

Η ουσιαστική «ηλεκτρονικοποίηση» που περιλαμβάνει ευρεία χρήση νέων τεχνολογιών 

στη λειτουργία των εταιρικών οργάνων έχει ξεκινήσει πολύ πρόσφατα, με αποτέλεσμα να 

υφίστανται ελάχιστες περιπτώσεις πρακτικών εφαρμογών, κυρίως σε χώρες όπου ισχύει το 

αγγλοσαξονικό δίκαιο. Έτσι, είναι φυσικό επακόλουθο να υπάρχουν ελάχιστες στατιστικές 

μετρήσεις και αναλύσεις του φαινομένου, καθιστώντας πολύ δύσκολο το σχηματισμό 

υποθέσεων και σχεδόν αδύνατη την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων63.  

                                            
62 Βλ. παραπάνω υπό IV.  
63 βλ. Zetzsche, Corporate Governance in Cyberspace – A Blueprint for Virtual Shareholder 

Meetings, σελ.43, Pemmelaar, ο.π., σελ.172-173-174 (για την περίπτωση της Δανίας), Boros, 

Virtual Shareholder Meetings, §16, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

VI. Στατιστικά δεδομένα 
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Τα πρώτα δεδομένα προέρχονται από τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα από την πολιτεία του 

Delaware που είναι διάσημη για το ευνοϊκό και ευέλικτο (προς όφελος των εταιρειών), 

νομοθετικό της πλαίσιο. Στην πολιτεία αυτή ορισμένες εταιρείες (όπως η Bell&Howell) ήδη 

από το 1996 άρχισαν να μεταδίδουν τις γενικές τους συνελεύσεις μέσω διαδικτύου64. Τα 

αποτελέσματα ήταν μάλλον αρνητικά αφού η συμμετοχή των μετόχων παρέμεινε χαμηλή 

φτάνοντας το 25% του συνόλου65. Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η υλοποίηση εικονικής 

γσ από τις εταιρείες Inforte Corp. το 2001 και Cyber Inc. το 200266. Ωστόσο στην πολιτεία 

του New Jersey ο αριθμός των μετόχων που ψήφισαν μέσω διαδικτύου έφτασε το 2000 στο 

9,6%67. Εκτιμήσεις (2001) θέλουν το ποσοστό αυτό (περίπου 10%) να είναι ίδιο σε όλες τις 

πολιτείες των ΗΠΑ68.  

 

Στην Αυστραλία από το 2004 που επιτράπηκε η ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικού 

πληρεξουσίου, σημειώθηκε αύξηση περίπου 10% στη συμμετοχή των μετόχων χωρίς όμως 

να είναι δυνατό να διευκρινιστεί κατά πόσο αυτή προήλθε από την προαναφερθείσα επιλογή 

του νομοθέτη69. 

 

                                                                                                                                     
http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2004DLTR0008.pdf (τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
64 Η μετάδοση περιλαμβάνει εικόνα και ήχο από το χώρο της συνεδρίασης. 
65 βλ. Pemmelaar, ο.π., σελ.172 
66 πρβλ. Boros, ο.π., §15.  
67 βλ. Dover/Templeton, “Voting Rights and the Right to Vote”, σελ.10,  2nd Meeting of the 

Latin American Roundtable Shareholder Rights and Equitable Treatment, 28-30/3/2001, Argentina. Η 

μελέτη εκπονήθηκε υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ και είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

http://www.oecd.org/dataoecd/2/37/1821828.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
68 βλ. Robinson, “Electronic Proxy Voting in Australia,” 2006, σελ.11 καθώς και παραπομπή 26. 

Η μελέτη είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

http://www.agilentia.ch/images/stories/Agilentia_Electronic_Proxy_Voting_in_Autralia.pdf (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
69 βλ. Robinson, ο.π., σελ.12 με περαιτέρω παραπομπές. 

1. ΗΠΑ 

2. Αυστραλία

3. Ασία 
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Στην Ασία πρωτοπόρος στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των 

εταιρικών οργάνων αναδείχθηκε η Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία επιτρέπεται, χωρίς όμως να είναι 

υποχρεωτική, η χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τους μετόχους των 

εταιρειών. Έτσι, το χρηματιστήριο του Τόκυο, μετά από σχεδόν διετή καθυστέρηση, άρχισε 

να παρέχει πρόσβαση, από τον Ιούνιο του 2006 σε όσες εισηγμένες εταιρείες το 

επιθυμούσαν, σε μια ειδική πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που αναπτύχθηκε για 

αυτό το σκοπό. Αρχικά συμμετείχαν 111 από τις 4600 συνολικά εισηγμένες εταιρείες. Το 

ποσοστό συμμετοχής μπορεί να φαντάζει μικρό (2,4%), ωστόσο οι 111 εταιρείες που 

συμμετείχαν αρχικά, αντιπροσώπευαν το 46% του συνολικού κεφαλαίου των 225 εταιρειών 

του δείκτη ΝΙΚΚΕΙ και το 30% του συνολικού κεφαλαίου όλων των εταιρειών του 

χρηματιστηρίου του Τόκυο (δείκτης TOPIX)70. Σήμερα εκτιμάται ότι οι εγγεγραμμένες στο 

σύστημα εταιρείες είναι περίπου 400. Σημειώνεται ότι στην Ιαπωνία υφίστανται και άλλες 

εναλλακτικές πλατφόρμες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και ότι το κόστος για τη 

συμμετοχή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα βαρύνει εξολοκλήρου την εταιρεία. Επιπλέον, ακόμα 

και στην περίπτωση που η εταιρεία συμμετέχει σε μια τέτοια πλατφόρμα οι μέτοχοι 

προαιρετικά μπορούν να συμμετέχουν εφόσον πραγματοποιήσουν κατάλληλη εγγραφή στο 

σύστημα71. Ανάλογο σύστημα ηλεκτρονικής ψήφου μέσω διαδικτύου για τους μετόχους 

εισήχθη πρόσφατα (Αύγουστος 2010) και στην Κορέα72. Μέχρι σήμερα στο σύστημα έχουν 

εγγραφεί 50 περίπου εταιρείες73. Στην Ταιβάν η ηλεκτρονική μεταβίβαση μετοχικών ψήφων 

επιτρέπεται από το 2006 βάσει του άρθρου 177-1 του εταιρικού νόμου. Ωστόσο, μετά από 

μια αποτυχημένη προσπάθεια εισαγωγής ενός αλλοδαπού συστήματος ηλεκτρονικής 

                                            
70 βλ. σχετικό έγγραφο της Asian Corporate Governance Association, σελ.4, διαθέσιμο στη 

διεύθυνση http://www.acga-asia.org/public/files/ACGA Letter on India Proxy Proposal, May 2011.pdf 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
71 Μια περιληπτική παρουσίαση του συστήματος του Χρηματιστηρίου του Τόκυο παρατίθεται 

στην παρακάτω διεύθυνση (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

http://www.tse.or.jp/english/listing/meeting/b7gje60000003wvq-att/development.pdf 
72 Πρόκειται για το σύστημα Κ-evote. Για περισσότερες πληροφορίες πρβλ. 

http://www.ksd.or.kr/eng/ext/download/doc/Report_2010_04.pdf (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
73 βλ. σχετικό έγγραφο της Asian Corporate Governance Association, σελ.5, διαθέσιμο στη 

διεύθυνση http://www.acga-asia.org/public/files/ACGA Letter on India Proxy Proposal, May 2011.pdf 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
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ψηφοφορίας, υιοθετήθηκε το 2009, ένα εγχώριο σύστημα ψηφοφορίας74 που όμως έτυχε 

μειωμένης αποδοχής, αφού μόλις έξι εταιρείες εγγράφηκαν σε αυτό το 201075.  

 

Ανάλογη εφαρμογή όπως στην πολιτεία του Delaware επιχειρήθηκε στη Δανία όπου 

από το 2002 έχει εισαχθεί η έννοια της «μερικώς ηλεκτρονικής γσ» (elektronisk 

Generalforsamlingen). Και στην περίπτωση αυτή δεν προέκυψαν τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα, αν και σημειώθηκαν καλύτερες επιδόσεις από το Delaware76.  

 

Στατιστικά δεδομένα και εκτιμήσεις υπάρχουν για το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία 

αναφορικά με την ηλεκτρονική ψήφο μέσω πληρεξουσίου (electronic proxy-voting). Στο 

Ηνωμένο Βασίλειο το 2004 ανακοινώθηκε ότι το 88% των εταιρειών του δείκτη FTSE 100 και 

το 41% του δείκτη FTSE 250 διεξήγαγαν συνολικά 273 συνελεύσεις με δυνατότητα ψήφου 

μέσω ηλεκτρονικού πληρεξουσίου77. Ακόμα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται μια 

ανεξήγητη αύξηση συμμετοχής των μετόχων στις γσ από το 28 στο 46%, που ενδεχομένως 

να οφείλεται στη χρήση νέων τεχνολογιών78. Για τις εταιρείες του δείκτη FTSE 100 προέκυψε 

επίσης το 2005, ότι το 42% του μετοχικού κεφαλαίου ψήφισε ηλεκτρονικά, ενώ το 

προηγούμενο έτος το ποσοστό έφτασε μόλις το 22%. Ταυτόχρονα το ποσοστό των 

συμβατικών «ένχαρτων» ψήφων μειώθηκε από 40% σε 16%. Επιπρόσθετα στατιστικές 

έρευνες έδειξαν ότι μόνο δυο εταιρείες του δείκτη FTSE 100 δεν επέτρεπαν συμμετοχή στην 

                                            
74 Το σύστημα ονομάζεται stockvote και η αντίστοιχη ιστοσελίδα είναι η www.stockvote.com.tw 
75 βλ. Taiwan Depository & Clearing Corporation Newletter, Ιούνιος 2009, Issue 122, σελ.1-2. 

Διατίθεται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://smart.tdcc.com.tw/pdf/newsletter/a25.pdf 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012), Lee/Allen, “Asian Corporate Governance Association 

(ACGA) White paper on Corporate Governance in Taiwan”, Φεβρουάριος 2011, σελ.17. Η εργασία 

είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.acga-asia.org/public/files/ ACGA%20Taiwan 

%20White%20Paper%20%28February%202011%29%20%28FINAL%29%20Feb%2021.pdf 

(Τελευταία Προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
76 βλ. Pemmelaar, ο.π., σελ.175. 
77 βλ. Zetzsche, ο.π., σελ.7, υποσημείωση 9 με περαιτέρω παραπομπή σε δημοσίευμα του 

Βρετανικού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. 
78 βλ. Zetzsche, ο.π., σελ.43, υποσημείωση 109. 

4. Ευρώπη 

4.1 Δανία  

4.2 Ηνωμένο Βασίλειο 
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ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικού πληρεξουσίου, ενώ σκόπευαν να υιοθετήσουν αυτή την 

επιλογή από το επόμενο έτος79.   

 

Στη Γερμανία εκτιμάται ότι το 2005 περίπου το 80% των εταιρειών του δείκτη DAX 30 

και το 40% των εταιρειών του DAX 100 παρείχαν τη δυνατότητα κάποιας μορφής 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω πληρεξουσίου. Επίσης, υπολογίζεται ότι ηλεκτρονικά 

πληρεξούσια χρησιμοποιήθηκαν για να εκπροσωπήσουν ποσοστό μετοχών που κυμαίνεται 

από 0.7% έως 4.4% του συνόλου των μετοχών με δικαίωμα ψήφου80.  

 

Στη Γαλλία, η πρόβλεψη στη νομοθεσία για δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 

ήδη από το 2002 (άρθρα 131-2-1 και 131-2-2 Decree 67-236/23-3-1967), δεν έτυχε της 

αναμενόμενης υποδοχής εκ μέρους των εταιρειών. Έτσι παρά το σχετικά χαμηλό κόστος, 

σπανίως παρέχεται δυνατότητα online ψηφοφορίας πριν τη γσ81, ενώ ακόμα και όταν 

παρέχεται συγκεντρώνει λιγότερο από το 0.2% των ψήφων82. Ταυτόχρονα, έρευνα που 

διεξήχθη το 2004 έδειξε ότι αλλοδαποί-εκτός Γαλλίας μέτοχοι, με δυνατότητα πρόσβασης σε 

ηλεκτρονικές μεθόδους ψηφοφορίας, όπως αυτή της εταιρείας ADP-ICS, συμμετείχαν στη 

ψηφοφορία αντιπροσωπεύοντας μόνο το 19% του συνόλου των μετοχών83. Ακόμα 

διαπιστώθηκε ότι παρότι η χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι αρκετά 

συνηθισμένη σε μεγάλες εταιρείες του δείκτη CAC 40, ελάχιστοι μέτοχοι χρησιμοποιούν τη 

δυνατότητα online ψηφοφορίας πριν τη γσ, ενώ δεν υπάρχει ούτε μία εταιρεία που να 

υποστηρίζει online ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της γσ84. Άλλη έρευνα που διεξήχθη στη 

                                            
79 βλ. Robinson, ο.π., σελ. 11-12 με περαιτέρω παραπομπές.  
80 βλ. Zetzsche, ο.π., σελ.7, υποσημείωση 9 με περαιτέρω παραπομπή σε δηλώσεις Γερμανού 

αξιωματούχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
81 μόλις τρεις εταιρείες προσφέρουν τέτοια δυνατότητα. 
82 βλ. Mansion, Improving the exercise of shareholder voting rights at general meetings in 

France, σελ.27, Report working group AMF, Σεπτέμβριος 2005, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα 

http://www.amf-france.org/documents/general/6557_1.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 

2012). 
83 Η  έρευνα διεξήχθη από την εταιρεία ADP-ICS που ειδικεύεται στη μεταβίβαση πληροφοριών 

στους μετόχους και στη διαβίβαση των ψήφων τους ως proxy voting provider. βλ. Mansion, ο.π., 

σελ.10. 
84 πρβλ. Mansion, o.π., σελ.12. 

4.3 Γερμανία

4.4 Γαλλία
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Γαλλία αποκάλυψε ότι από τις εταιρείες του δείκτη CAC 40 που ερευνήθηκαν, μόνο το 60% 

δημοσίευε τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών των γσ στην ιστοσελίδα τους, ενώ το 75% 

αυτών χρησιμοποιούσε την εταιρική ιστοσελίδα ως μέσο επίτευξης δημοσιότητας85.  

 

Στην Ιταλία παρά τη νομοθετική πρόβλεψη για ψηφοφορία “in absentia”, δηλαδή 

χωρίς την φυσική παρουσία ή με εξουσιοδότηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου 

ηλεκτρονικού μέσου, το 2008, μόνο δύο στις δώδεκα μεγάλες εισηγμένες εταιρείες 

προσέφεραν δυνατότητα ψήφου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καμία με άλλο 

ηλεκτρονικό τρόπο. Όμως, ακόμα και στην περίπτωση ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου οι δύο προαναφερόμενες εταιρείες δεν παρείχαν κανενός είδους ενημέρωση 

για τη λήψη, αποδοχή και καταμέτρηση της ηλεκτρονικά υποβληθείσας ψήφου86. Στις 

20/3/2010 με το νομοθετικό διάταγμα 27/2010 ενσωματώθηκε η οδηγία 2007/36/ΕΚ στο 

ιταλικό δίκαιο. Μετά τις τελευταίες αλλαγές, στην πρώτη γσ που διενεργήθηκε από την 

εταιρεία Prysmian υπό το νέο νομοθετικό πλαίσιο, σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχής από 

θεσμικούς επενδυτές, αφού συμμετείχαν μέτοχοι που αντιστοιχούν στο 47% του εταιρικού 

κεφαλαίου87.  

 

Στη Σουηδία παρέχεται νομοθετικά από το 2006 (με βάση τον εταιρικό νόμο που 

τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2006), η δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης των γσ και 

αντίστοιχα επιτρέπεται σε μετόχους η παρακολούθησή τους μέσω διαδικτύου. Εντούτοις 

φαίνεται ότι λίγες εισηγμένες εταιρείες (μεγάλου μεγέθους) έκαναν χρήση αυτής της 

δυνατότητας χωρίς να προσφέρεται δυνατότητα ενεργού συμμετοχής στη γσ88.  

 

                                            
85 Μελέτη AMF-AFEP-ESSEC, πρβλ. Mansion, o.π., σελ.15 και 17.  
86 βλ. Eckbo/Paone, Reforming Share-Voting Systems: The Case of Italy, σελ.4 υποσημείωση 

3. Η εργασία είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://ssrn.com/abstract=1822287 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
87 βλ. Eckbo/Paone, ο.π., σελ.10. 
88 βλ. Eckbo/Paone/Urheim, Efficiency of Share-Voting Systems: Report on Sweden, 

σελ.106-107. Η μελέτη είναι διαθέσιμη και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

http://ssrn.com/abstract=1651582 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

4.5 Ιταλία 

4.6 Σουηδία 

4.7 Ελλάδα
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Στην Ελλάδα δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα καμία μελέτη σχετικά με τη διείσδυση των 

νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των εταιρικών οργάνων της αε ή άλλης εταιρικής μορφής.  
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ΜΕΡΟΣ Ι – ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Στο κεφάλαιο αυτό προσεγγίζεται η νομική διάσταση του προβλήματος που διερευνά 

αυτή η εργασία. Καταρχήν εξετάζεται ο ρόλος του δικαίου και κατόπιν διερευνάται η 

διαχρονική ανταπόκρισή του σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ως προς την 

ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών διαδικτύου στη λειτουργία των οργάνων της αε. Επίσης, 

αναλύεται το αντικείμενο της έρευνας, η μεθοδολογία προσέγγισης και το διάγραμμα της 

έρευνας που θα ακολουθηθεί. 

 

§4. Νομική διάσταση του προβλήματος 

Ιδιαίτερα σημαντικός, σε διεθνή επίπεδο, είναι ο ρόλος του δικαίου στην διαμόρφωση 

της σημερινής εταιρικής πραγματικότητας. Με βασικό και υποχρεωτικό γνώμονα της εξέλιξής 

του την ενίσχυση των οικονομικών δεδομένων, το δίκαιο καλείται να παρέχει ομοιόμορφες 

ρυθμίσεις και δικαιική ασφάλεια σε ένα παγκόσμιο και συνεχώς μεταβαλλόμενο (σε τεχνικό 

και οικονομικό επίπεδο) περιβάλλον. Η ανταπόκριση του δικαίου, που παραδοσιακά 

διακρίνεται για τη βραδύτητά του, προήλθε αρχικά από τις προηγμένες οικονομικά 

αγγλοσαξονικές χώρες, η φιλοσοφία του δικαίου των οποίων, επηρέαζε και συνεχίζει να 

επηρεάζει θεμελιωδώς την εξέλιξη του σύγχρονου εταιρικού δικαίου, δίδοντας του μια πιο 

ρεαλιστική και διεπιστημονική χροιά89. 

Οι συνέπειες της επίδρασης των νέων τεχνολογιών έχουν πολυσχιδή χαρακτήρα και 

διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το κριτήριο διάκρισης που θα 

χρησιμοποιηθεί. Έτσι, παρουσιάζονται οικονομικές, νομικές, κοινωνικές, διαδικαστικές, 

οργανωτικές, θετικές ή αρνητικές, εσωτερικές ή εξωτερικές συνέπειες. Οι συνέπειες αυτές 

δεν εμφανίζονται αυτόνομα, αλλά συνήθως αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ενώ είναι δυνατό να 

προκληθεί και ισχυρό αντίκτυπο στην κοινωνία γενικότερα.  Επιβαρυντικά λειτουργεί και ο 

                                            
89 Βλ. Ρόκα Ν., Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα, ΕΕμπΔ 2009, 

σελ.26-29. 

Ι. Ο ρόλος του Δικαίου 
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χαρακτήρας των αε, ο τρόπος δράσης τους καθώς και η οικονομική τους λειτουργία, που 

διακρίνεται από μεγάλη ένταση και έκταση, ενώ, οι επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν 

αντανακλώνται σε μεγάλο αριθμό προσώπων, αποδίδοντας έτσι, στις αε μια χροιά δημοσίου 

συμφέροντος90. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθιστούν απαραίτητη τη στάθμιση 

συμφερόντων. Η στάθμιση αυτή απαιτείται να είναι δυναμική εξαιτίας της συνεχούς 

μεταβολής των δεδομένων (οικονομικών και τεχνολογικών). Πάντως, παρά τη δυνατότητα 

ελεύθερης επιλογής διαφόρων ρυθμίσεων ή μεθοδολογιών (επιβολή, εκούσια συμμόρφωση, 

απορύθμιση ή συνδυασμό των παραπάνω), που έχει κάθε έννομη τάξη, προτεραιότητα 

πρέπει να αποδίδεται στον οικονομικό τομέα προς αποφυγή οικονομικής απομόνωσης91, ενώ 

ακολουθεί το δίκαιο και η ασφάλεια που αυτό απαιτείται να παρέχει. 

 

Οι πρώτες ενδείξεις για την αδυναμία της ισχύουσας νομοθετικής μεθοδολογίας και 

πολιτικής να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις, διαφάνηκαν από οικονομικές έρευνες 

στις ΗΠΑ που διαπίστωσαν την ασφυξία που προκαλείται στην οικονομική ανάπτυξη από 

τους κανόνες δικαίου. Έτσι, προτάθηκε η αλλαγή από το «σκληρό» εταιρικό δίκαιο, σε μια 

νέα πιο ευέλικτη μορφή, με την υιοθέτηση της λεγόμενης απορρύθμισης που περιλάμβανε 

υποκατάσταση των διατάξεων αναγκαστικού δικαίου με διατάξεις ενδοτικού δικαίου, ή ακόμα 

και την πλήρη κατάργησή τους. Στις επιχειρήσεις θα παρέχονταν κίνητρα για εκούσια 

συμμόρφωση σε κανόνες συμπεριφοράς, συστάσεις και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Στην 

ενίσχυση της πολιτικής αυτής μπορεί να συνεισφέρει με ποικίλους τρόπους η σύγχρονη 

τεχνολογία.  

Η πρώτη διαπίστωση του θετικού ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέες 

τεχνολογίες στη λειτουργία των οργάνων της αε αναγνωρίστηκε σε μια μελέτη92 του ΟΟΣΑ93 

                                            
90 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.24. 
91 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.26-27. 
92 Η μελέτη εκπονήθηκε το 1999 και αναθεωρήθηκε το 2004. Το κείμενο της μελέτης, στην 

αναθεωρημένη της μορφή του 2004, παρατίθεται στην παρακάτω διεύθυνση: 

http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
93 Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD-Organization for Economic 

Co-operation and Development). Πρόκειται για οργανισμό που συστάθηκε από διάφορα κράτη (και 

την Ελλάδα) με τη συνθήκη του Παρισιού στις 14/12/1960 με στόχο σύμφωνα με το άρθρο 1: to 

achieve the highest sustainable economic growth and employment and a rising standard of living in 

ΙΙ. Διαχρονική εξέλιξη 

1. Νέες τεχνολογίες και εταιρικό δίκαιο των ΗΠΑ 
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για την εταιρική διακυβέρνηση94. Στην μελέτη αυτή οι νέες τεχνολογίες θεωρούνται ως μέσο 

για την επίτευξη και διασφάλιση ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, στις 

αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορούν στα δικαιώματα των μετόχων, 

περιλαμβάνεται η δυνατότητα των μετόχων για ενημέρωση, πληροφόρηση, συμμετοχή και 

ψηφοφορία πάνω στα εταιρικά θέματα, ακόμα και όταν αυτοί δεν παρευρίσκονται στον ίδιο 

τόπο95. Βέβαια, παρότι η μελέτη αυτή δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, εντούτοις θεωρείται 

ως πρότυπο που καθιερώνει τις βασικές αρχές για σωστή εταιρική διακυβέρνηση96, σε μια 

προσπάθεια να προωθηθεί η διαφάνεια, η ακεραιότητα καθώς και οι αρχές του δικαίου97. 

 

 Η επιρροή του αγγλοαμερικανικού δικαίου στα ηπειρωτικά δίκαια υπήρχε πάντα, σε 

μικρότερο βέβαια βαθμό από ότι σήμερα, ακόμα και όταν τα ευρωπαϊκά εταιρικά δίκαια ήταν 

αμιγώς εθνικά και είχαν απέναντί του, την αίσθηση αυτάρκειας και υπεροχής98. Με την 

ίδρυση της Ε.Ε και τη δραστηριοποίηση των οργάνων της για τον εκσυγχρονισμό του 

εταιρικού δικαίου, σημειώνεται ταυτόχρονα με τη σύγκλιση και την ομογενοποίηση του 

δικαίου, όχι μόνο απλά η υιοθέτηση της αγγλοαμερικάνικης νομοθετικής φιλοσοφίας, αλλά 

και η περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξή της, με κύριο χαρακτηριστικό την εκμετάλλευση 

όλων των διαθέσιμων μέσων, ιδιαίτερα της νέας τεχνολογίας, για την επίτευξη του βασικού 

στόχου που είναι η ανάπτυξη της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας.  

                                                                                                                                     
member countries, while maintaining financial stability, and thus to contribute to the development of 

the world economy;  
94 Η Εταιρική Διακυβέρνηση αναφέρεται σε ένα σύνολο αρχών με βάση το οποίο επιδιώκεται η 

υπεύθυνη οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος μιας επιχείρησης, με μακροπρόθεσμο στόχο τη 

μεγιστοποίηση της αξίας της και τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων όλων όσων συνδέονται με 

αυτήν. βλ. ιστοσελίδα του ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια 

http://www.helex.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=159 (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). Τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης ρυθμίζονται από τον 

ν.3016/2002. 
95 Βλ. Προαναφερθείσα μελέτη ΟΟΣΑ, Part1, κεφ. ΙΙ The rights of shareholders and key 

ownership function, παρ.C1-4, σελ.18-19 όπως και Άνθιμο, ο.π., υποσημείωση 2. 
96 Όπως ενδεικτικά αναφέρεται στην σελ.4 της προαναφερθείσας μελέτης. 
97 Βλ. παρουσίαση Nowroozi, OECD Principles of corporate governance and international 

financial architecture, σελ.5, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://www.afdc.org.cn/upload/9/downloads/ 

s1.3Behdad%20Nowroozi.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012).  
98 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.29 όπου παραθέτονται πολλά σημεία που καταδεικνύουν την επιρροή 

αυτή. 

2. Νέες τεχνολογίες και ενωσιακό δίκαιο
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Η Ε.Ε. με μια σειρά ενεργειών (μελέτες, διαβουλεύσεις, δράσεις και οδηγίες), 

προχώρησε στη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τις νέες τεχνολογίες που εισάγονται στις 

αε, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην εξέλιξη του ενωσιακού δικαίου, αλλά και στη 

διαμόρφωση του ενιαίου, παγκόσμιου ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών εντός των αε και των οργάνων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες ενέργειες 

της Ε.Ε. είναι η σύνταξη μελέτης εμπειρογνωμόνων για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού 

δικαίου της 4ης Νοεμβρίου του 2002, καθώς και η έκδοση των οδηγιών 2003/58/ΕΚ και 

2007/36/ΕΚ, σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών και την 

άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών αντίστοιχα.  

 

Στα πλαίσια της εξελικτικής διαδικασίας του ευρωπαϊκού δικαίου, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ανέθεσε σε ομάδα εμπειρογνωμόνων, τη σύνταξη μελέτης για τον εκσυγχρονισμό 

του ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση99, 

που περιλάμβανε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, ακόμα και σε ορισμένες διαδικασίες 

λειτουργίας των οργάνων των αε. Η μελέτη περιελάμβανε δημόσια διαβούλευση καθώς και 

διαδικασία συμπλήρωσης ειδικών ερωτηματολογίων, ενώ δημοσιεύτηκε στις 4.11.2002. Η 

ομάδα κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου 

εταιρικού δικαίου, έχοντας ως βασικό γνώμονα το αντίκτυπο που θα επιφέρουν οι νέες 

τεχνολογίες100.  

Σε πρώτο στάδιο η ομάδα των εμπειρογνωμόνων ανέλυσε την υπάρχουσα κατάσταση. 

Η ανάλυση αυτή οδήγησε σε προτάσεις επαναπροσδιορισμού του πρωταρχικού στόχου του 

εταιρικού δικαίου. Έναντι στη στείρα προστασία των μετόχων και των πιστωτών, που 

ακολουθήθηκε στο παρελθόν, προτείνεται η παράλληλη ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Η επίτευξη του νέου στόχου αναγνωρίζεται 

ότι απαιτεί την αντικατάσταση των παλαιών, ακατάλληλων μηχανισμών, με νέους, 

απλούστερους και πιο αποτελεσματικούς101. Σε κάθε περίπτωση οφείλεται να εξασφαλίζεται, 

                                            
99 Αρχικό αντικείμενο της μελέτης αποτελούσαν οι δημόσιες προσφορές εξαγοράς (Takeover 

bids), στη συνέχεια όμως αυτό διευρύνθηκε περιλαμβάνοντας την ανίχνευση προτεραιοτήτων για τον 

εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου στην ΕΕ. βλ. σελ.2 και 3 της μελέτης όπως αυτή παρατίθεται 

στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
100 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, σελ.4. 
101 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, σελ.41. 

α. Μελέτη εμπειρογνωμόνων της 4ης Νοεμβρίου 2002 για τον εκσυγχρονισμό του

εταιρικού δικαίου 



29 
 

η παροχή ισότιμου επίπεδου προστασίας στους μετόχους και πιστωτές των επιχειρήσεων, 

που προέρχονται από όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε, η απομάκρυνση τυχόν εμποδίων στις 

διασυνοριακές ενέργειες, καθώς και η ελευθερία επιλογής του κατάλληλου εταιρικού τύπου 

από τους διαθέσιμους σε όλα τα κράτη μέλη102. Σε κανονιστικό επίπεδο προτείνεται η 

ομογενοποίηση του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου να μη λάβει χώρα μέσω κανονισμών, 

αλλά, για λόγους ευελιξίας, να καθοριστεί μόνο το γενικό πλαίσιο και οι αρχές, αφήνοντας 

στα κράτη μέλη την ευχέρεια για πιο εξειδικευμένες ρυθμίσεις, μέσω της εθνικής τους 

νομοθεσίας, μετά από διαβούλευση103. Ιδιαίτερη αξία αποδίδεται από την ομάδα των 

εμπειρογνωμόνων στις απαιτήσεις δημοσιότητας, ως εργαλεία πίεσης για τη συμμόρφωση 

των εταιρειών, έναντι της θέσπισης αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου104. Επίσης η μελέτη 

διακρίνει τρεις βασικές περιπτώσεις εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά: α) την 

εισηγμένη-listed company, της οποίας οι μετοχές συναλλάσσονται τακτικά, β) την ανοιχτή-

open company που οι μετοχές της θα μπορούσαν να συναλλάσσονται τακτικά και γ) την 

κλειστή-closed company. Ανάλογα με την περίπτωση, προτείνεται η υιοθέτηση διαφορετικής 

κανονιστικής προσέγγισης. Πιο συγκεκριμένα, για την εισηγμένη εταιρεία αναγνωρίζεται η 

αναγκαιότητα για απόλυτα συγκεκριμένους κανόνες, ενώ για την κλειστή εταιρεία μπορεί να 

οριστεί ευέλικτο νομικό πλαίσιο. Στην ανοιχτή-open company μπορεί να υιοθετηθεί μια 

ενδιάμεση κατάσταση105. 

Η επίδραση των νέων τεχνολογιών καταλαμβάνει ένα εκτεταμένο κεφάλαιο στις 

προτάσεις της ομάδας των εμπειρογνωμόνων106. Η ομάδα, αναγνωρίζει την επιρροή που 

προκαλούν οι νέες τεχνολογίες σε διάφορους τομείς του εταιρικού δικαίου και επιπλέον 

προβαίνει στη διάκριση των συνεπειών σε τέσσερις κατηγορίες: α) σε αυτές που αφορούν τη 

μορφή των νομικών πράξεων του εταιρικού δικαίου β) σε αυτές που πηγάζουν από την 

ιδιότητα της υπερχρονικότητας  γ) της υπερχωρικότητας και δ) στις συνέπειες στον τρόπο 

λειτουργίας των υπαρχόντων μηχανισμών. Στην μελέτη η ομάδα ασχολείται εκτεταμένα με 

θέματα που ανήκουν στις τελευταίες δύο κατηγορίες, στις οποίες αποδίδει αυξημένη 

βαρύτητα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το αντίκτυπο των νέων τεχνολογιών σε θέματα 

                                            
102 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, σελ.29-30. 
103 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, σελ.31-32.  
104 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, σελ.33-34. 
105 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, σελ.33-36. Την άποψη αυτή υιοθετεί και ο Ν. Ρόκας, Το δίκαιο 

της αε στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα, ΕΕμπΔ 2009, σελ.40. 
106 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, σελ.36-42. 
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δημοσιότητας και καταχώρησης (disclosure and filling)107. Στα θέματα αυτά, η μελέτη 

εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο τα επιτεύγματα των νέων τεχνολογιών μπορούν να 

προσφέρουν αξιόλογα πλεονεκτήματα, όπως η παροχή διασυνοριακής πρόσβασης και 

ενημέρωσης πάνω σε εταιρικά θέματα, χρησιμοποιώντας ως όχημα την εταιρική 

ιστοσελίδα108.  

Η εταιρική ιστοσελίδα προτείνεται να αποτελέσει το σημείο δημοσίευσης των εταιρικών 

θεμάτων. Σε αντίθεση με τις υπάρχουσες, αναποτελεσματικές (ουσιαστικά) διαδικασίες 

εκπλήρωσης των απαιτήσεων δημοσιότητας, που περιλαμβάνουν τη δημοσίευση σε διάφορα 

μέσα, εφημερίδες και μητρώα, το «ανέβασμα» των πληροφοριών σε κατάλληλο τμήμα της 

εταιρικής ιστοσελίδας, τις καθιστά παγκόσμια προσβάσιμες, με ελάχιστο κόστος. Η πρακτική 

αυτή, σε συνδυασμό με συνδέσμους (links), που θα παραπέμπουν στην πληροφορία, όπως 

αυτή έχει δημοσιευτεί στα αντίστοιχα μητρώα, καλύπτει όλες τις απαιτήσεις δημοσιότητας, 

ενώ προτείνεται να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για την εισηγμένη εταιρεία και προαιρετικό 

για τα άλλα εταιρικά είδη. Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των εταιρικών πληροφοριών στην 

εταιρική ιστοσελίδα, επιτυγχάνεται η διασυνοριακή πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες. 

Επιπρόσθετα, τονίζεται ότι θα πρέπει να ενισχυθούν πρωτοβουλίες διασύνδεσης των 

εταιρικών μητρώων και σύσταση κεντρικού γενικού μητρώου, αρχικά σε εθνικό και στη 

συνέχεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο109.  

Στη μελέτη πολλά θέματα σύγχρονης τεχνολογίας περιέχονται στην ενότητα που 

αναφέρεται στην εταιρική διακυβέρνηση110. Στις προτάσεις που διατυπώνει η μελέτη, οι νέες 

τεχνολογίες χρησιμοποιούνται ως μέσο για την επίτευξη αποτελεσματικής εταιρικής 

διακυβέρνησης. Ειδικότερα, προτείνονται, η συμμετοχή σε γσ χωρίς φυσική παρουσία με 

                                            
107 Τα θέματα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο ρύθμισης στην πρώτη οδηγία για το εταιρικό δίκαιο 

(68/151/ΕΟΚ) για την οποία υποβλήθηκε πρόταση (COM 2002 279) για τροποποίηση από το  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για το περιεχόμενο της πρότασης βλ. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0279:FIN:EL:PDF (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
108 Σε αυτές αναφέρεται και ο Άνθιμος, ο.π., σελ.990. 
109 Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα η λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου-ΓΕΜΗ ξεκίνησε 

με μεγάλη καθυστέρηση, μόλις στις 4 Απριλίου του 2011, μετά από διαδοχικές αναβολές στη 

λειτουργία του (στο ν.3419/2005 προβλεπόταν η έναρξη λειτουργίας του από 1.1.2007 ενώ στο 

ν.3853/2010 προβλεπόταν η έναρξη λειτουργίας του από 17.9.2010).  
110 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, κεφάλαιο 3, σελ.43-77. 
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χρήση τεχνολογικών μέσων111,  η εναλλακτική ενημέρωση και πληροφόρηση των μετόχων 

για προπαρασκευαστικά θέματα της γσ112, η παροχή δυνατότητας υποβολής ερωτημάτων και 

κατάθεσης προτάσεων μέσω διαδικτύου113, καθώς και η εναλλακτική ηλεκτρονική 

ψηφοφορία από απόσταση114. Στη μελέτη αναφέρεται ότι οι παραπάνω δυνατότητες πρέπει 

αρχικά να παρέχονται από τις εισηγμένες εταιρείες. Επίσης, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη 

διασυνοριακή ηλεκτρονική ψηφοφορία και στα προβλήματα που προκύπτουν αναφορικά με 

τη διαπίστωση ύπαρξης δικαιώματος ψήφου. Έτσι, προτείνεται η ενωσιακή νομοθετική 

παρέμβαση, στα πλαίσια των προτάσεων του Cross-Border Voting Group, για να 

προωθηθούν οι κατάλληλες λύσεις. 

Μετά την έκθεση ομάδας πραγματογνωμόνων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε στις 

21.5.2003 ανακοίνωση115, με την οποία υιοθέτησε τα περισσότερα συμπεράσματα της 

μελέτης των εμπειρογνωμόνων και επισήμαινε την ανάγκη προώθησης της 

αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και την ενίσχυση των 

δικαιωμάτων των μετόχων και την προστασία τρίτων116. Στην ανακοίνωση αναγνωριζόταν η 

ανάγκη να μεγιστοποιηθεί η θετική επίπτωση των σύγχρονων τεχνολογιών (τηλεδιασκέψεις, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, και κυρίως διαδίκτυο) στη ζωή των επιχειρήσεων. Ενδεικτικά 

αναφέρονταν δυνατότητες διεξαγωγής εικονικών γσ, δσ μέσω βίντεο και διασυνοριακή 

άσκηση δικαιώματος ψήφου117. Διευκρινίζεται πάντως ότι, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 

δεν θα πρέπει να είναι απότομη και συστηματική, ιδιαίτερα για τους μετόχους και τρίτους, 

χωρίς να υπάρξουν οι κατάλληλες διασφαλίσεις118. Επίσης προτάθηκε ένα πρόγραμμα δράσης 

με βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες, καθώς και τα 

είδη κανονιστικών πράξεων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν119. Στη βραχυπρόθεσμη δράση 

                                            
111 Βλ. σελ.48 και σελ.52-53 της μελέτης. Η συμμετοχή δεν πρέπει να έχει υποχρεωτικό 

χαρακτήρα, αλλά προαιρετικό. 
112 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, σελ.49. 
113 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, σελ.51. 
114 Βλ. προαναφερθείσα μελέτη, σελ.52. 
115 Το πλήρες περιεχόμενο της οποίας βρίσκεται στη διεύθυνση http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0284:FIN:EL:PDF (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
116 Βλ. προαναφερθείσα ανακοίνωση, σελ.3.  
117 Βλ. προαναφερθείσα ανακοίνωση, σελ.7.  
118 Βλ. προαναφερθείσα ανακοίνωση, σελ.9.  
119 Βλ. προαναφερθείσα ανακοίνωση, σελ.23-30. 
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(2003-2005)  προβλεπόταν η θέσπιση μέσω ευρωπαϊκής οδηγίας120, ολοκληρωμένου 

νομοθετικού πλαισίου για την προώθηση πραγματικής επικοινωνίας με τους μετόχους και την 

ενίσχυση του ρόλου τους στη λήψη αποφάσεων (συμμετοχή στις συνελεύσεις, άσκηση 

δικαιωμάτων ψήφου, διασυνοριακή ψήφος)121. 

Το σχέδιο δράσης που περιλαμβανόταν στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

αποτέλεσε αντικείμενο δημόσιας διαβούλευσης μέχρι τις 31.8.2003. Στις 21.11.2003 η 

Επιτροπή ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Ακολούθησε η εφαρμογή του 

σχεδίου δράσης (των 6 κεφαλαίων του), λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 

διαβούλευσης, ενώ στις 18.10.2004 θεσπίστηκε122 ετήσιο φόρουμ για την εταιρική 

διακυβέρνηση που θα υπέβαλε ετήσιες εκθέσεις για την πορεία του σχεδίου δράσης. Στις 

24.7.2006 το φόρουμ κατέθεσε πρόταση στην Κομισιόν για τη λύση του προβλήματος 

άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων123. Βασικός άξονας της πρότασης αποτέλεσε 

η απαίτηση για συμμετοχή ενδιάμεσων οντοτήτων για την πιστοποίηση της ταυτότητας του 

μετόχου.  

 

Η οδηγία 2007/36/ΕΚ124 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους 

εισηγμένων εταιρειών, αποτελεί το αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης, που ακολούθησε την 

έκθεση των εμπειρογνωμόνων της 4ης Νοεμβρίου του 2002. Υιοθέτησε τις περισσότερες 

προτάσεις της έκθεσης, ενώ, απαιτείτο η ενσωμάτωσή της στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών 

μελών της Ε.Ε. μέχρι τις 3 Αυγούστου 2009. Στόχος της οδηγίας είναι, σύμφωνα και με τον 

τίτλο της, η άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων αε. Πρόκειται για 

                                            
120 πρόκειται για την οδηγία 2007/36/ΕΚ, βλ. επόμενη ενότητα. 
121 Βλ. προαναφερθείσα ανακοίνωση, σελ.27. 
122 Το κείμενο που περιγράφει τις υποχρεώσεις του φόρουμ διατίθεται στην διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/decision_2004_706_en.pdf 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
123Το περιεχόμενο της οποίας διατίθεται στην παρακάτω διεύθυνση 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/recomm_en.pdf 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
124 Το πλήρες κείμενο της οδηγίας παρατίθεται στην παρακάτω ιστοσελίδα  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:184:0017:0024:EL:PDF (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

β. Το νομοθετικό πλαίσιο του ενωσιακού δικαίου

i. Η οδηγία 2007/36/ΕΚ σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από

μετόχους εισηγμένων εταιρειών  



33 
 

δικαιώματα που είτε παρέχονται για πρώτη φορά, είτε υπάρχουν ήδη και ενισχύονται. Στην 

πρώτη κατηγορία ανήκει το δικαίωμα προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γσ και 

το δικαίωμα υποβολής σχεδίων απόφασης από το μέτοχο (άρθρο 6 της οδηγίας), καθώς και 

η συμμετοχή στη γσ και την ψηφοφορία χωρίς την κατάθεση και δέσμευση των μετοχών 

(άρθρο 7). Στην δεύτερη κατηγορία των δικαιωμάτων που ενισχύονται, περιλαμβάνονται το 

δικαίωμα πληροφόρησης (άρθρο 5 και 14), το δικαίωμα ψήφου μέσω πληρεξουσίου (άρθρο 

10) ή δια αλληλογραφίας (άρθρο 12), καθώς και η συμμετοχή στη γσ χρησιμοποιώντας νέα 

ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 8) εκτός από την τηλεδιάσκεψη που παρείχετο μέχρι τώρα. 

Η οδηγία 2007/36/ΕΚ δεν ενσωματώθηκε στο εταιρικό δίκαιο στα πλαίσια του 

εκσυγχρονισμού του τελευταίου από τον ν.3604/2007125. Η ενσωμάτωση έγινε με ξεχωριστή 

νομοθεσία, το ν.3884/2010, μετά από δημόσια διαβούλευση. Τόσο η οδηγία 2007/36/ΕΚ όσο 

και ο ν.3884/2010, περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που συνδυάζουν σύγχρονα θέματα 

τεχνολογικής υφής με ένα ιδιαίτερα σημαντικό είδος αε, την εισηγμένη αε.  

 

Η οδηγία 2003/58/ΕΚ εκδόθηκε για να εκσυγχρονίσει την πρώτη οδηγία του 

συμβουλίου 68/151/ΕΟΚ, που αναφέρεται στις υποχρεώσεις υποχρεωτικής δημοσιοποίησης 

ορισμένων πράξεων και στοιχείων από μέρους εταιρειών, των οποίων η ευθύνη είναι 

περιορισμένη126. Η οδηγία απλουστεύει τις διατυπώσεις δημοσιότητας που επιβάλλονται στις 

εταιρείες και προτείνει την ηλεκτρονική δημοσιοποίηση στοιχείων. Επίσης, αξιώνει την 

καθιέρωση συστήματος που θα επιτρέπει στις εταιρείες να επιλέξουν, αν θα καταχωρίσουν 

σε χαρτί ή με ηλεκτρονικά μέσα, τις πράξεις και τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται 

υποχρεωτικά. Μερική συμμόρφωση με την οδηγία αυτή επιχειρείται με το ν.3419/2006 για 

το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), ενώ, οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 1 

ενσωματώθηκαν στον κ.ν.2190/1920 με την τελευταία τροποποίησή του από το 

ν.3604/2007, εξαιτίας της συνάφειάς τους με τα θέματα που ρυθμίζει ο τελευταίος127. 

 

Ο έλληνας νομοθέτης, υπό την πίεση τόσο των διεθνών εξελίξεων όσο και της Ε.Ε να 

καταστεί πιο ανταγωνιστική η ελληνική αε, προχώρησε σε εκσυγχρονισμό του δικαίου της 

                                            
125 Βλ. Περάκη, Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.2. 
126 Βλ. εκτίμηση υπ. αριθμ.1, στην εισαγωγή της οδηγίας. 
127 Βλ. Περάκη, ο.π., εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.2, υποσημείωση 6. 

ii. Η οδηγία 2003/58/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες

μορφές εταιρειών 

3. Η ελληνική περίπτωση
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αε, εισάγοντας νέους θεσμούς και μηχανισμούς, ενώ  «ηλεκτρονικοποίησε» μερικώς 

ορισμένες λειτουργικές διαδικασίες, προς όφελος της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας 

της διοίκησης, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των μετόχων. 

Ο πρώτος «εξοπλισμός» του εταιρικού δικαίου με τεχνολογικά στοιχεία έλαβε χώρα με 

την ψήφιση του ν.3604/2007. Ακολούθησε η ψήφιση, το Σεπτέμβριο του 2010, του 

ν.3884/2010, ο οποίος διεύρυνε τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες λειτουργίας 

της αε. Τα δύο αυτά νομοθετήματα, τροποποίησαν σημαντικά το κυριότερο νομοθέτημα του 

δικαίου της αε, τον κ.ν.2190/1920, ενώ του παρείχαν αρκετά εφόδια ώστε να 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες. 

Βασικό αντικείμενο του ν.3604/2007 αποτέλεσε ο εκσυγχρονισμός του δικαίου της αε, 

μέσω της μερικής «απελευθέρωσης», ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της128. Ο 

εκσυγχρονισμός αυτός περιλάμβανε την ενίσχυση της καταστατικής αυτονομίας, χωρίς να 

παραχωρεί πλήρη ελευθερία διαμόρφωσης του καταστατικού, αλλά μέσω εισαγωγής 

περιπτωσιακών διατάξεων129. Επίσης επιδιώκει την ενίσχυση της προστασίας των μετόχων 

και των μειοψηφιών. Σύμφωνα με τον Περάκη, που αποτέλεσε πρόεδρος της συσταθείσας 

επιτροπής για την αναμόρφωση του κ.ν.2190/1920, στόχος αποτέλεσε μεταξύ άλλων και «η 

εισαγωγή ορισμένων νέων θεσμών και μηχανισμών130». Σε πολλές περιπτώσεις οι 

νεοεισαχθέντες θεσμοί και μηχανισμοί στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες.  

Ο ν.3604/2007 εισήγαγε ρυθμίσεις νέων τεχνολογιών με δυο τρόπους: την άμεση και 

απευθείας ρύθμιση (καθορίζοντας π.χ. τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι δικτυακοί 

τόποι της εταιρείας – άρθρο 7γ§3, ή η πρόσκληση για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη 

γσ– άρθρο 26§2), ή την έμμεση παρέμβαση μέσω του καταστατικού. Ο δεύτερος τρόπος, 

μέσω κατάλληλης διαμόρφωσης του καταστατικού131, διακρίνεται για την ευελιξία και το 

εύρος των δυνατοτήτων που προσφέρει. Έτσι επιτρέπεται η πρόσκληση για συμμετοχή σε 

γσ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (άρθρο 26§2α εδ.β), η συνεδρίαση του δσ και η 

διεξαγωγή της γσ μέσω τηλεδιάσκεψης (άρθρα 20§3β και 28§6 αντίστοιχα), καθώς και η εξ 

αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία (άρθρο 28§7).  

                                            
128 Βλ. Περάκη, ο.π., εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.4. 
129 Βλ. Ρόκα Ν., Το δίκαιο της αε στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα, ΕΕμπΔ 2009, σελ.39-40. Η 

πλήρης απελευθέρωση που έχει πολλούς υποστηρικτές στο αμερικάνικο δίκαιο, δεν μπορεί να γίνει 

δεκτή και είναι ξένη προς την ευρωπαϊκή νομική παράδοση. Ο περιπτωσιολογικός διαχωρισμός γίνεται 

χρησιμοποιώντας διάφορα κριτήρια, ακόμα και οικονομικά. 
130 Βλ. Περάκη, ο.π., εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.3-4. 
131 Πρόκειται για την περίπτωση της a la carte αε, βλ. Περάκη, ο.π, σελ.14. 
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Σε αντίθεση με το ν.3604/2007, ο νόμος 3884/2010 δεν περιλάμβανε εξίσου 

διευρυμένο πεδίο ρυθμίσεων, αλλά περιορίστηκε σε ένα είδος αε, την εισηγμένη αε. Οι 

τεχνολογικές ρυθμίσεις που εισήγαγε αποτελούν το αποτέλεσμα της εξέλιξης των ρυθμίσεων 

του ν.3604/2007 και της επίδρασης της ενωσιακής νομοθεσίας μέσω της οδηγίας 

2007/36/ΕΚ. Βασικό χαρακτηριστικό του ν.3884/2010 αποτελεί η ανάδειξη της εταιρικής 

ιστοσελίδας ως βασικού μέσου δημοσιότητας, ενημέρωσης, επικοινωνίας, αλλά και ως μέσου 

εξ αποστάσεως συμμετοχής στην εταιρική λειτουργία. Ωστόσο, η εταιρική ιστοσελίδα δεν 

είναι η μοναδική νέα τεχνολογία που εισάγει ο νόμος. Ο νομοθέτης περιέλαβε στις ρυθμίσεις 

αρκετές, γενικής μορφής, αναφορές σε ηλεκτρονικά μέσα (πχ άρθρο 28α§7 και 8 ), ώστε 

κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη επεξήγησης της έννοιας των ηλεκτρονικών μέσων στο άρθρο 

1 του κ.ν.2190/1920 (νέα παράγραφος 2β, περ.γ). 

 

Η οικονομική σπουδαιότητα των αε και η απαίτηση να είναι ανταγωνιστικές, καθιστά 

απαραίτητη, για κάθε έννομη τάξη, τη συνεχή και αέναη μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό 

του εταιρικού δικαίου. Ιδιαίτερο τμήμα αυτής της διαρκούς διαδικασίας αποτελεί η 

ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στο εταιρικό δίκαιο. Ωστόσο, ο τρόπος υλοποίησής της 

έχει υπάρξει πεδίο έντονης συζήτησης. Διαφορετικές απόψεις έχουν αναπτυχθεί στη νομική 

θεωρία, η θέση της οποίας έχει μεταβληθεί από την ολική άρνηση εισαγωγής νέων 

τεχνολογιών σε θέματα λειτουργίας των οργάνων της αε, στην υπό όρους και προϋποθέσεις 

αποδοχή, διατηρώντας όμως πάντα επιφυλάξεις για την πρακτικότητα του εγχειρήματος.  

Πάντως, παραμένει καθολική η απαίτηση για επίτευξη ασφάλειας δικαίου μέσω της 

καθιέρωσης ισχυρού και σταθερού νομοθετικού πλαισίου κατά την εισαγωγή των νέων 

τεχνολογιών στο εταιρικό δίκαιο. Βέβαια, αυτή η φαινομενικά απλή υπόθεση περιπλέκεται 

σημαντικά εξαιτίας της παθογένειας της ελληνικής περίπτωσης στην οποία φαίνεται να 

υπάρχει διάσταση μεταξύ της νομοθετικής πρόβλεψης και της πραγματικότητας, αφού η 

υπάρχουσα νομοθεσία που αφορά την αε, έχει βασιστεί στο πρότυπο της εισηγμένης αε με 

ευρεία διασπορά μετοχών, που ελάχιστα συναντάται στην Ελλάδα. Πρόκειται, δηλαδή, για 

προσπάθεια εισαγωγής κανόνων σε ένα εταιρικό είδος που είναι λανθασμένα ρυθμισμένο και 

μάλιστα με τρόπο αυστηρώς μονοδιάστατο132. Το όλο εγχείρημα καθίσταται ακόμα πιο 

δυσχερές δεδομένης της φύσης των νέων τεχνολογιών, που χαρακτηρίζονται για τη 

μεταβλητότητα και την πολυπλοκότητά τους, ενώ η κατανόησή τους (πόσο μάλλον η 

νομοθετική τους ρύθμιση), απαιτεί ειδική επιστημονική γνώση. Την όλη κατάσταση 

                                            
132 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.32. 

ΙΙΙ. Το πρόβλημα σήμερα
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επιβαρύνει η παραδοσιακή βραδύτητα με την οποία κινείται το δίκαιο. Αποτέλεσμα της 

δράσης όλων των παραπάνω παραγόντων, αποτελεί η δημιουργία αυξημένου κινδύνου για 

«άστοχη και χρονικά άκαιρη» νομοθετική ρύθμιση των νέων τεχνολογιών. 

Θετική επίδραση ασκεί πολλαπλώς, στην ανταπόκριση του δικαίου σε θέματα νέων 

τεχνολογιών, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ε.Ε. Η ανάγκη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις 

του ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και η παροχή ενδελεχώς μελετημένου και λεπτομερώς 

διαμορφωμένου υλικού και ρυθμίσεων, μέσω οδηγιών, συστάσεων και μελετών, ωθεί την 

Ελλάδα σε ταχύτερη νομοθετική δράση, προς τη σωστή, κατά κοινή ομολογία, κατεύθυνση. 

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που το ελληνικό δίκαιο, υιοθετεί αυτούσιες τις οδηγίες του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου133. Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις, κάτι τέτοιο δεν καθίσταται 

δυνατό, εξαιτίας της έλλειψης στην Ελλάδα βασικών τεχνολογικών υποδομών, καθώς και της 

απαραίτητης μηχανοργάνωσης του δημόσιου τομέα134, στοιχεία που ο ευρωπαίος νομοθέτης 

θεωρεί ως δεδομένα135.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις της ελληνικής εταιρικής πραγματικότητας, καθιστούν 

εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την υιοθέτηση της σύγχρονης προσέγγισης, που καθιερώνει τη 

μείωση των διατάξεων αναγκαστικού δικαίου (απορρύθμιση), τη δημιουργία εύκαμπτων 

κανόνων, και την προώθηση της εκούσιας συμμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή, η 

«ανασφάλεια» δικαίου που θα δημιουργηθεί από την κατάργηση των διατάξεων 

αναγκαστικού δικαίου, εξισορροπείται, μέσω της εκούσιας, πλην, όμως, έμμεσα 

υποχρεωτικής συμμόρφωσης με τους κανόνες συμπεριφοράς. Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί η 

ανάλυση των αναγκών και της υπάρχουσας κατάστασης, καθώς και ο ορθός, ισόρροπος 

σχεδιασμός που θα έχει ως στόχο την υγιή ανάπτυξη της αγοράς, αποτρέποντας τις 

καταχρήσεις που πηγάζουν από την ανθρώπινη απληστία. Η προτεινόμενη αυτή προσέγγιση 

δεν είναι άγνωστη στην ελληνική έννομη τάξη. Οι βασικές της αρχές έχουν εφαρμοστεί σε 

επιμέρους δικαιϊκούς κλάδους, όπως το φορολογικό και χρηματιστηριακό δίκαιο, με θετικά 

αποτελέσματα136. Στις περιπτώσεις αυτές, το δίκαιο κλήθηκε να ρυθμίσει επείγοντα και 

ευμετάβλητα θέματα, πολλά από τα οποία περιλαμβάνουν νέες τεχνολογίες, υπό την πίεση 

                                            
133 Όπως έπραξε με το ΠΔ150/2001 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 
134Ακόμα και όπου αυτή υπάρχει, η ασυμβατότητα των συστημάτων που αναπτύχθηκαν 

ανεξάρτητα, καθιστά πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη τη συγκρότηση ενός ενιαίου «ηλεκτρονικού» 

δημόσιου τομέα στα πλαίσια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου κρατικού πληροφοριακού συστήματος. 
135 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ΓΕΜΗ, του οποίου η λειτουργία καθυστέρησε 

χαρακτηριστικά στην Ελλάδα. 
136 Βλ. Ρόκα Ν., Σύγχρονη τεχνολογία και εμπορικό δίκαιο, ΕΕμπΔ 1998, σελ.4-5. 
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των εξελίξεων, ή για λόγους εξοικονόμησης εσόδων και διευκόλυνσης ελέγχων που μπορούν 

να αποδώσουν οικονομικά έσοδα137.  

 

§5. Αντικείμενο, Μεθοδολογία και Διάγραμμα Έρευνας  

Ι. Αντικείμενο  

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η ευρωπαϊκή αλλά και η παγκόσμια 

τάση εξέλιξης του εταιρικού δικαίου, περιλαμβάνει τη σύγκλιση και ομογενοποίησή του, σε 

μια νέα, ευέλικτη μορφή, που θα χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και θα χαρακτηρίζεται 

από τη συνύπαρξη σε ιδανική δοσολογία, αναγκαστικού, ενδοτικού και μαλακού δικαίου, 

προς όφελος της οικονομίας και της ανταγωνιστικότητας138. Εντούτοις, παρά την αναγνώριση 

της ενδεδειγμένης πορείας που πρέπει να ακολουθήσει το ελληνικό εταιρικό δίκαιο, η 

υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση, εξαιτίας της διάστασης που 

παρατηρείται μεταξύ της νομοθετικά ρυθμισμένης κατάστασης και της εμπειρικής, εταιρικής, 

τεχνολογικής και νομικής πραγματικότητας139. 

Αντικείμενο της εργασίας αυτής αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων εισαγωγής 

νέων τεχνολογιών διαδικτύου στη λειτουργία των οργάνων της ανώνυμης εταιρείας. Στην 

εργασία αυτή, θα εξεταστεί η δυνατότητα, ο βαθμός και ο τρόπος, με τον  οποίο σύγχρονες 

τεχνικές λύσεις (όπως ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και υπογραφές, τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονική 

αλληλογραφία, διαδικτυακά φόρουμ κ.α.), αυτούσιες ή συνδυασμός τους, στηριζόμενες στην 

υποδομή του διαδικτύου, μπορούν να συνεισφέρουν στη λειτουργία των οργάνων της αε και 

ταυτόχρονα να εναρμονίζονται με τις επιλογές του έλληνα και του ενωσιακού νομοθέτη, 

σχηματίζοντας ένα λειτουργικό σύνολο.  

 

Για τη διαμόρφωση της βέλτιστης προτεινόμενης λύσης ή λύσεων, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη οι νομικές, τεχνικές και πρακτικές παράμετροι του προβλήματος. Σε νομικό επίπεδο, 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ελληνική νομοθεσία (κυρίως ο κ.ν.2190/1920 μετά τον 

εκσυγχρονισμό του από το ν.3604/2007 και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.3884/2010) 
                                            
137 Βέβαια η πρακτική αυτή έτυχε έντονων επικρίσεων διότι θεωρήθηκε ότι έχει δυσμενή 

επίπτωση στην ανάπτυξη των αε. Βλ. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, σελ.10., Περάκη, 

ο.π., Εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.31, υποσημείωση 56. 
138 Βλ. Ρόκα Ν.. Το δίκαιο της αε στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα, ΕΕμπΔ 2009, σελ.27. Επίσης 

πρβλ. σχετικά §6, Ι. 
139 βλ. §8, ΙΙ. 

ΙΙ. Μεθοδολογία Προσέγγισης 

1. Προϋποθέσεις 
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καθώς και το σχετικό ενωσιακό δίκαιο, οι απόψεις της νομικής θεωρίας και της νομολογίας 

(όπου υπάρχει), καθώς και οι νομοθετικές επιλογές άλλων προηγμένων τεχνολογικά κρατών. 

Σε τεχνικό επίπεδο απαιτείται η εξέταση καταλληλότητας όλων των διαθέσιμων διαδικτυακών 

τεχνολογιών και των δυνατών συνδυασμών τους. Όμως, η νομική και η τεχνική 

συμβατότητα μιας λύσης δεν αρκεί για να συμπεριληφθεί στις ενδεδειγμένες· οφείλει να 

συνυπάρχει λειτουργικότητα και ευκολία υλοποίησης και χρήσης. Μόνο όταν μια λύση 

συγκεντρώσει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα μπορέσει να γίνει αποδεκτή στην πράξη 

και δεν θα αποτελέσει άλλο ένα «νεκρό γράμμα του νόμου». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της προηγούμενης παραγράφου, η μελέτη 

περιλαμβάνει την ανάλυση σε ξεχωριστό κεφάλαιο, κάθε τμήματος της διαδικασίας 

λειτουργίας των εταιρικών οργάνων (όπως τον τόπο συνεδρίασης, την πρόσκληση, την 

απαρτία-πλειοψηφία, τη συζήτηση, τη ψηφοφορία κ.α.), από πλευρά νομική, τεχνική και 

λειτουργική, ενώ στο τέλος κάθε κεφαλαίου προκρίνονται συγκεκριμένες λύσεις για κάθε 

εταιρικό όργανο. Η μελέτη επικεντρώνεται σε δυο αρκετά διαφορετικά, πλην όμως 

αντιπροσωπευτικά, για ποικίλους λόγους, είδη αε, στην εισηγμένη και στην κλειστή, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να εφαρμοστούν και στην κοινή 

ανώνυμη εταιρεία ή σε άλλα είδη αε. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται ως καταλληλότερη, έναντι 

στη γενική, χωρίς εμβάθυνση, αντιμετώπιση της αε, ή αντιθέτως, στην εξαντλητικά 

αναλυτική ενασχόληση και κατά συνέπεια ανάλωση της μελέτης με τα πολυάριθμα εταιρικά 

είδη που εμφανίζονται στην πράξη. Επιπρόσθετα, η εισηγμένη αε επιλέχθηκε διότι, πρόκειται 

για το βασικό είδος που ρυθμίζει η ελληνική νομοθεσία, αποτελεί αντικείμενο που ενδιαφέρει 

ιδιαίτερα την Ε.Ε.140, παρουσιάζει συνήθως εντονότερη διεθνή χροιά και οικονομική ένταση 

ενώ, οφείλει να κινείται σε στενότερο νομοθετικό πλαίσιο, εξαιτίας της εφαρμογής 

παράλληλα και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς. Το τελευταίο στοιχείο βέβαια, λειτουργεί 

ενισχυτικά, εξαιτίας της «εξοικείωσης» του δικαίου της κεφαλαιαγοράς με θέματα σύγχρονης 

τεχνολογίας. Αντιθέτως, η κλειστή αε αποτελεί το συχνότερα εμφανιζόμενο είδος στην 

πράξη, διαθέτει μεγαλύτερη καταστατική ελευθερία ενώ, διακρίνεται από δυσκολία στον 

καθορισμό έγκυρων και αντικειμενικών κριτηρίων που θα τη διαχωρίσουν από τα άλλα 

είδη141. Η αντίθεση που παρουσιάζεται μεταξύ αυτών των δύο ειδών, προκαλεί παράδοξα 

φαινόμενα που όμως μπορούν να οδηγήσουν σε ομοιογένεια των προσφερόμενων τεχνικών 

                                            
140 βλ. οδηγία 2007/36/ΕΚ. 
141 βλ. σχετικά §8, ΙΙ, 1. 

2. Είδος ανώνυμης εταιρείας
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λύσεων· είναι χαρακτηριστική η ομοιότητα, από άποψη αριθμού συμμετεχόντων, μεταξύ του 

δσ μιας εισηγμένης αε και της γσ μιας κλειστής αε. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεισφέρει 

και το γεγονός ότι η λειτουργία των οργάνων αυτών διαπνέεται από τις ίδιες δογματικές 

αρχές. 

 

Η έρευνα εκτείνεται σε δεκατέσσερα κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 

εισαγωγικά στοιχεία αναφορικά με την αλληλεπίδραση του διαδικτύου με την αε, τον τρόπο 

με τον οποίο διεισδύουν οι νέες τεχνολογίες στην τελευταία, καθώς και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της διείσδυσης στη λειτουργία των εταιρικών οργάνων. Στο κεφάλαιο αυτό 

παρατίθενται στατιστικά δεδομένα, αναλύονται τα αίτια και περιγράφονται οι επαγόμενες 

θετικές ή αρνητικές συνέπειες. Στο δεύτερο κεφάλαιο προσεγγίζεται ο ρόλος του δικαίου, 

ενώ ταυτόχρονα αποτυπώνεται η διαχρονική του εξέλιξη, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό 

επίπεδο. Επίσης παρουσιάζεται η σημερινή νομική πραγματικότητα και η προβληματική που 

αυτή εμπεριέχει. Τέλος, στο ίδιο κεφάλαιο συγκεκριμενοποιείται το αντικείμενο της έρευνας, 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία της προσέγγισής του, καθώς και το διάγραμμα της έρευνας 

που θα ακολουθηθεί. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που 

συνθέτουν την έννοια της αε, οι αρχές που τη διέπουν και τα τυπολογικά της χαρακτηριστικά 

καθώς και τα κύρια, υπό εξέταση στην εργασία αυτή, είδη αε (κλειστή και εισηγμένη). Στο 

επόμενο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα κυριότερα στοιχεία που αφορούν τα 

όργανα λήψης αποφάσεων της αε (δσ, γσ και ελεγκτές)· οι λειτουργίες των οργάνων 

αποτελούν αντικείμενο  εμπεριστατωμένης ανάλυσης σε παρακάτω κεφάλαια στα πλαίσια της 

εξέτασης καταλληλότητας και νομικής συμβατότητας των προτεινόμενων νέων τεχνολογιών. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρατίθενται τεχνικά στοιχεία για το διαδίκτυο και τον τρόπο 

λειτουργίας του, ενώ προσεγγίζονται σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες λειτουργίας των οργάνων της αε. Στο έκτο κεφάλαιο 

εξετάζονται μικτά ζητήματα τεχνολογίας και εταιρικού δικαίου. Η αντιμετώπισή τους γίνεται 

συνολικά σε αυτό το κεφάλαιο, αφενός λόγω του διττού χαρακτήρα τους, όπου εμπλέκονται 

τεχνικά και νομικά ζητήματα και αφετέρου ώστε να αποτραπεί η συνεχής εμφάνισή τους σε 

κάθε ενότητα. Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η αποϋλοποίηση ως διαδικασία μετατροπής των 

συμβατικών εγγράφων σε άυλα ηλεκτρονικά αρχεία και η δυνατότητα χρήσης τους ως μέσα 

αποτύπωσης της βούλησης ενός προσώπου, ενώ αναλύεται και η προβληματική που αφορά 

την εξασφάλιση αξιόπιστης και λειτουργικής πρόσβασης με ηλεκτρονικά μέσα σε αρχεία που 

φιλοξενούνται σε ιστοσελίδες. Επίσης προσεγγίζονται από τεχνική και νομική πλευρά έννοιες 

όπως, ηλεκτρονική δημοσιότητα και κοινοποίηση, ενώ στο τέλος προτείνονται σύγχρονοι και 

ΙΙΙ. Διάγραμμα  Έρευνας 
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σύννομοι ηλεκτρονικοί τρόποι επίτευξής τους. Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζεται το θέμα 

του τόπου υλοποίησης της συνεδρίασης και ελέγχεται κατά πόσο είναι δυνατή η διεξαγωγή 

της εν μέρει, ή και εξολοκλήρου, με ηλεκτρονικό τρόπο. Στο όγδοο κεφάλαιο  

προσεγγίζεται η περίπτωση της πρόσκλησης για συμμετοχή στη λειτουργία των εταιρικών 

οργάνων, ενώ περιγράφονται και οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές επιλογές. Αντικείμενο του 

ενάτου κεφαλαίου αποτελεί η μελέτη των προπαρασκευαστικών ενεργειών των εταιρικών 

συνεδριάσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ενημέρωση των κρατικών διοικητικών 

υπηρεσιών που εποπτεύουν την αε, αλλά και των μετόχων, καθώς και η διαπίστωση ύπαρξης 

δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση. Στα επόμενα κεφάλαια εξετάζονται θέματα 

που αφορούν την κύρια διαδικασία των συνεδριάσεων. Στο δέκατο κεφάλαιο εξετάζονται 

τρόποι υπολογισμού των ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας, ανάλογα με την ηλεκτρονική 

μέθοδο συμμετοχής στη συνεδρίαση που θα επιλεχθεί, ενώ στο ενδέκατο κεφάλαιο 

διερευνώνται οι δυνατότητες υλοποίησης ηλεκτρονικής συζήτησης και προτείνονται 

συγκεκριμένες νομικά αποδεκτές λύσεις. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία εξετάζεται στο 

δωδέκατο κεφάλαιο. Πρόκειται για το πιο σημαντικό κομμάτι της εργασίας· όλες οι 

προηγούμενες δράσεις και ενέργειες αποσκοπούν σε τελική ανάλυση, στη διασφάλιση της 

εγκυρότητας της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μέσα από τις προτεινόμενες λύσεις γίνεται 

εφικτή η συμμετοχή από απόσταση στις συνεδριάσεις των εταιρικών οργάνων, ώστε να 

εξαχθεί κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερη βούληση της αε. Στα δύο τελευταία 

κεφάλαια, προσεγγίζονται ειδικά εταιρικά θέματα που επηρεάζονται από την εισαγωγή 

διαδικτυακών τεχνικών, όπως είναι η ηλεκτρονική τήρηση των πρακτικών στο δέκατο τρίτο 

κεφάλαιο και η δράση των ελεγκτών στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο. Τέλος σε ξεχωριστή 

ενότητα παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας. 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

 

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΝΝΟΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

 

Αντικείμενο αυτού του κεφαλαίου είναι η ανάλυση της αε ως εταιρική μορφή. Για το 

σκοπό αυτό η αε προσεγγίζεται εννοιολογικά, ενώ περιγράφεται το νομικό πλαίσιο που τη 

διέπει, καθώς και οι βασικές αρχές και τα δόγματα που τη χαρακτηρίζουν. Επίσης, 

παρουσιάζονται τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της αε και προσεγγίζονται τα δύο 

σημαντικότερα είδη αε, η «κλειστή» και η εισηγμένη αε. 

 

§6. Έννοια και νομοθετική ρύθμιση 

Η αε είναι εταιρεία εμπορική, κεφαλαιουχική, με νομική προσωπικότητα, ορισμένο 

κεφάλαιο (μετοχικό κεφάλαιο) διαιρεμένο σε ίσα μερίδια (μετοχές), για τα χρέη της οποίας 

ευθύνεται μόνο η ίδια με την περιουσία της. 

Η ονομασία της εταιρικής μορφής της αε προήλθε από την γαλλική νομοθεσία που την 

ορίζει ως «Société par actions». Εντούτοις, η δόκιμη ονομασία είναι «μετοχική εταιρεία» ή 

«εταιρεία με μετοχές» (Aktiengesellschaft-Γερμανία, Società per azioni-Ιταλία, limited 

company by shares-Μεγάλη Βρετανία) αφού η χρησιμοποιούμενη ονομασία (αε) δίνει την 

εντύπωση ότι η εταιρεία δεν έχει όνομα, επωνυμία142. Πάντως, για λόγους αποφυγής 

σύγχυσης στο θέμα της ονομασίας, επιβάλλεται η χρήση της ονομασίας που έχει 

επικρατήσει, δηλαδή αυτή της «ανώνυμης εταιρείας»(αε).  

 

Οι πρώτες διατάξεις για την αε εισήχθησαν στο ελληνικό δίκαιο με την υιοθέτηση του 

γαλλικού εμπορικού κώδικα του 1807 (άρθ.29-37,40,45 ΕμπΝ)143. Οι διατάξεις αυτές ίσχυαν 

και μέχρι πρόσφατα144.  

                                            
142 Βλ. Σκαλίδη, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 6η έκδοση 2007, σελ.376. 
143 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.8-14,  και Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρίες, 5η έκδοση, σελ.184-

187. 
144 Καταργήθηκαν με το άρθρο 79§13 του ν.3604/2007. 

Ι. Έννοια ανώνυμης εταιρείας

ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση
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Η βασική ρύθμιση για τις αε παρέχεται από τον κ.ν.2190/1920145 που αποτελεί και την 

κύρια πηγή του δικαίου της αε. Ο νόμος αυτός υπέστη πολλαπλές τροποποιήσεις στη 

διάρκεια του χρόνου, άλλες επιτυχημένες146 και άλλες αποτυχημένες147. Οι τροποποιήσεις 

μπορούν να διαχωριστούν σε δυο κατηγορίες: σε αυτές που προήλθαν από εσωτερική, 

ελληνική νομοθετική πρωτοβουλία και σε αυτές που προέκυψαν για λόγους εναρμόνισης της 

ελληνικής νομοθεσίας με το ενωσιακό δίκαιο. Επιπρόσθετα, εκτός από την εφαρμογή των 

διατάξεων του κ.ν.2190/1920 και εξαιτίας του σωματειακού χαρακτήρα των αε (που 

αναλύεται στην επόμενη ενότητα), επιβάλλεται στην περίπτωση ύπαρξης κενού δικαίου, η 

ανάλογη εφαρμογή διατάξεων. Έτσι αναλόγως μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες διατάξεις 

του ΑΚ, όπως οι ΑΚ1177, ΑΚ1245, και 9 και 41 ΕισΝΑΚ148, αλλά και νόμοι που αφορούν 

άλλες εταιρικές μορφές, όπως ο ν.3190/1955 περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης149.  

Ειδική κατηγορία νομοθετημάτων που παρεμβαίνουν ρυθμιστικά σε θέματα αε, 

αποτελούν οι φορολογικοί νόμοι και διατάξεις, που αποβλέπουν κυρίως σε σκοπούς 

εισπρακτικούς. Η παρέμβαση αυτού του είδους παρουσιάζει στη χώρα μας αυξητική τάση και 

επικρίνεται έντονα από τη θεωρία, διότι επιδρά δυσμενώς στην ανάπτυξη των αε και 

στρεβλώνει το δίκαιό τους150. 

Το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζεται στον κ.ν.2190/1920 αποτελεί το γενικό 

κανονιστικό πλαίσιο της αε. Εντούτοις, υπάρχουν ειδικοί νόμοι που δημιουργούν αε ειδικού 

σκοπού και παράλληλα εισάγουν σημαντικές αποκλίσεις επί θεμάτων που αφορούν αυτές τις 

εταιρείες. Έτσι, στην εισηγμένη αε, εκτός από την εφαρμογή του κ.ν.2190/1920, 
                                            
145 Στο εξής, όπου γίνεται παραπομπή σε άρθρα του κ.ν.2190/1920, δεν θα αναγράφεται ο 

νόμος. 
146 Παράδειγμα επιτυχημένης τροποποίησης αποτέλεσε το ΠΔ532/1970 με το οποίο η 

αρμοδιότητα για την εποπτεία των κοινών αε μεταφέρθηκε από τον Υπουργό Εμπορίου στους κατά 

τόπους αρμόδιους νομάρχες, με συνέπεια τη σημαντική αποκέντρωση διαδικασιών.  
147 Παράδειγμα αποτυχημένης τροποποίησης αποτέλεσε ο α.ν.1527/1950 «περί μετατροπής των 

ανωνύμων μετοχών των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών εις ονομαστικάς», ο οποίος καθιέρωσε την 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση που οδήγησε στην κατάργησή 

του, πέντε χρόνια αργότερα με νέο νομοθέτημα. 
148 Βλ. Σκαλίδη, ο.π, σελ. 359. 
149 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π, σελ.186. 
150 βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π, σελ.10. Ως παραδείγματα αναφέρονται ο ν.2065/1992 

«Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις», ο ν.2214/1994 «Αντικειμενικό σύστημα 

φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» και ο ν.2579/1998 «Φορολογικές διαρρυθμίσεις και 

άλλες διατάξεις» που αναπροσάρμοσε το κατώτερο όριο του μετοχικού κεφαλαίου στα 20 εκ. 

δραχμές. 
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εφαρμόζεται παράλληλα και το λεγόμενο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, για τις τραπεζικές αε το 

τραπεζικό δίκαιο (ν.5076/1991 και ν.2076/1992) και για τις ασφαλιστικές αε το ειδικό 

ασφαλιστικό δίκαιο (ν.δ.400/1970). Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Ευρωπαϊκή Εταιρεία151 

(Societas Europaea). Σε αυτή την εταιρική μορφή ο κανονισμός 2157/2001/ΕΚ ορίζει το 

πλαίσιο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τη λειτουργία της, ενώ συμπληρωματικά 

χρησιμοποιείται η νομοθεσία του κράτους σύστασης της εταιρείας και οι ρυθμίσεις του 

καταστατικού της.  

 

§7. Βασικές αρχές και δόγματα  

Η επιχειρηματική πορεία κάθε αε καθορίζεται από αποφάσεις που λαμβάνουν τα 

όργανα διοίκησης της αε (δσ και γσ), στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που τους έχουν 

αποδοθεί από το νόμο και το καταστατικό. Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να λαμβάνονται με 

γνώμονα το «εταιρικό συμφέρον152» που μπορεί να διαφέρει από τα επιμέρους συμφέροντα 

διαφόρων ομάδων προσώπων, εντός και εκτός της αε, μετόχων και τρίτων. Το «εταιρικό 

συμφέρον» έχει την έννοια χάραξης συγκεκριμένων ορίων, τα οποία δεν πρέπει να υπερβεί, 

με πράξεις ή παραλήψεις, η διοίκηση της εταιρείας. Προσδιορίζεται ad hoc και επηρεάζεται 

από διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος και τη δομή της εταιρείας, τον εταιρικό τύπο 

(πχ. εισηγμένη αε153), τη χώρα στην οποία βρίσκεται η έδρα της εταιρείας154, και ιδίως το 

συσχετισμό δυνάμεων μέσα στην εταιρεία155. Η ιδιαίτερη ισχύ που έχει ο τελευταίος 

παράγοντας στη διαμόρφωση του «εταιρικού συμφέροντος» προκαλεί την ανάγκη για 

                                            
151 Βλ. Χατζηγάγιο, Η Ευρωπαϊκή Εταιρία Societas Europaea, 2009, Περάκη, Η ελληνική 

Ευρωπαϊκή Εταιρία (Societas Europaea), 2006, Ρόκα Ν., ο.π, σελ.191-192. 
152 βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.2 Η έννοια του εταιρικού συμφέροντος είναι πολυσύνθετη και δεν 

ταυτίζεται απαραίτητα με την άσκηση πολιτικής που αντικειμενικά είναι συμφερότερη για την εταιρεία. 

Δράση της διοίκησης εκτός των ορίων του εταιρικού συμφέροντος είναι παράνομη και επισύρει 

ευθύνες, βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.179-180. 
153 Στην εισηγμένη εταιρεία το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς επιβάλει κατά τη λήψη των 

αποφάσεων της διοίκησης να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα συμφέροντα των επενδυτών. Βλ. Ρόκα 

Ν., ο.π., σελ.452. 
154 Στην Ευρώπη έχει επικρατήσει η λεγόμενη πλουραλιστική θεώρηση (“stakeholders value”) 

σύμφωνα με την οποία οι πράξεις των επιχειρήσεων υπόκεινται σε κοινωνικές δεσμεύσεις. Αντίθετη 

κατεύθυνση υιοθετεί η μονιστική θεωρία (“shareholders value”) που έχει επικρατήσει στην Αμερική 

και η οποία υπερασπίζεται το στενό οικονομικό συμφέρον των μετόχων. Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.319 

και σελ.181. 
155 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.179. 
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προστασία των μειοψηφικών ή και εξωεταιρικών ομάδων, μέσα από κανόνες οργανωτικού 

δικαίου156. Οι κανόνες αυτοί καθιερώνουν ορισμένες αρχές που βασικό στόχο έχουν την 

προστασία όλων των ομάδων (εταιρικών ή μη). Οι αρχές αυτές οφείλουν να διέπουν και το 

καταστατικό. Η επίδραση των αρχών αυτών αποτυπώνεται στη λειτουργία των εταιρικών 

οργάνων, ενώ ωφελούνται και οι τρίτοι157.  

 

Πρόκειται για αρχή που αποτυπώνεται στο άρθρο 30 του κ.ν.2190/1920. Ορθότερα 

έχει χαρακτηριστεί από τη θεωρία ως αρχή της ισότιμης μεταχείρισης των μετόχων ή των 

ίσων μετοχικών δικαιωμάτων158. Ωστόσο ο νομοθέτης στην τελευταία παρέμβασή του, με το 

ν.3884/2010, υιοθέτησε την πρόταση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, θέτοντας στο άρθρο 30 το 

γενικό τίτλο «η αρχή της ισότητας». Σύμφωνα με την αρχή αυτή τα δικαιώματα και οι 

υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα με την 

ονομαστική της αξία, ενώ ταυτόχρονα η εταιρεία πρέπει να εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση 

όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση (νέα §2 του άρθρου 30). Η αρχή της 

ισότητας αποτελεί βασική, αυτόνομη αρχή του δικαίου της αε και δεν προκύπτει μόνο ως 

περιεχόμενο των γενικών ρητρών αισθήματος δικαίου (καλή πίστη, χρηστά ήθη, 

καταχρηστική άσκηση δικαιώματος)159. Διακρίνεται τόσο για το θετικό της περιεχόμενο, το 

οποίο συνίσταται στην υποχρεωτική καθιέρωση ανάλογων μετοχικών δικαιωμάτων, όσο και 

για το αρνητικό της περιεχόμενο που περιλαμβάνει την απαγόρευση αυθαίρετης και χωρίς 

αντικειμενική δικαιολόγηση άνισης μεταχείρισης των μετόχων, δηλαδή στην απαγόρευση 

άνισης κατανομής βαρών ή άνισης παροχής ωφελειών160. 

 

Το δόγμα προστασίας του μετόχου συντίθεται από τις επιμέρους παροχές διαφάνειας, 

επαρκούς ενημέρωσης, προετοιμασίας για τη συμμετοχή στις αποφάσεις των εταιρικών 

                                            
156 Στους κανόνες αυτούς εκτός από τον κ.ν.2190/1920 περιλαμβάνεται και ο ν.3016/2002 για 

την εταιρική διακυβέρνηση, αφού στην Ελλάδα η εισαγωγή της έγινε με νόμο και όχι με τη μορφή 

κώδικα συμπεριφοράς, όπως στις υπόλοιπες χώρες βλ. Ρόκα Ν., ΕΕμπΔ 2009, Το δίκαιο της αε στο 

δρόμο προς τον 21ο αιώνα, σελ.30. 
157 βλ. παρακάτω υπό ΙΙΙ. 
158 βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρίες, 6η έκδοση, σελ.358 επ.  
159 βλ. Αυγητίδη, ΔικΑΕ, 2010, άρθρο 30, αριθμ.21. 
160 βλ. Αυγητίδη, ο.π., άρθρο 30, αριθμ.23.  

Ι. Η αρχή της ισότητας των μετόχων

IΙ. Το δόγμα προστασίας του μετόχου 
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οργάνων και αντιπροσωπευτικότητας, μέσω της απαίτησης για ύπαρξη ορισμένων ποσοστών 

απαρτίας και πλειοψηφίας. 

Η διαφάνεια αποτελεί γενική δημοκρατική προϋπόθεση που πρέπει να διέπει τη 

λειτουργία όλων των εταιρικών οργάνων. Ιδιαίτερα, όμως, πρέπει να χαρακτηρίζει τις 

εσωτερικές εταιρικές διαδικασίες που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων. Μέσω της διαφάνειας 

κατά τη λήψη των αποφάσεων επιτρέπεται η επίβλεψη της διαδικασίας λήψης, 

διασφαλίζονται τα δικαιώματα και εδραιώνεται η εμπιστοσύνη των μετόχων, ενώ 

αποτρέπονται καταχρήσεις. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα ελέγχου των εσωτερικών 

διαδικασιών, τόσο από τους μετόχους, όσο και από το κράτος, ενώ επιβεβαιώνεται και η 

αρχή της ισότητας των μετόχων.  

Η εσωτερική διαφάνεια στις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων επιτυγχάνεται μέσα 

από ένα πλήθος διατάξεων που προβλέπει ο νόμος, συχνά με ποινή ακυρότητας (π.χ. άρθρο 

35β). Ενδεικτικά αναφέρονται: το άρθρο 28 που επιτρέπει σε όλους τους μετόχους που 

διαθέτουν έστω και μια μετοχή να συμμετέχουν στη γσ της εταιρείας, τα άρθρα 20 (§6) και 

32 που προβλέπουν την τήρηση, προσβάσιμων στους μετόχους, πρακτικών συνεδρίασης δσ 

και γσ αντίστοιχα, το άρθρο 35β που προβλέπει την ακυρότητα αποφάσεων που έχουν 

ληφθεί χωρίς νομότυπη σύγκληση γσ, το άρθρο 39§2 (που δίνει το δικαίωμα σε μετόχους να 

εγγράψουν θέμα προς συζήτηση στη γσ) και §4 και 5 (περί παροχής πληροφοριών για 

υποθέσεις της εταιρείας σε οποιοδήποτε μέτοχο), το άρθρο 40 που παρέχει στους μετόχους 

το δικαίωμα να αιτηθούν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας κ.α. Συμπληρωματικές διατάξεις που 

προσβλέπουν στην ενίσχυση της εσωτερικής διαφάνειας μπορούν να εισαχθούν και μέσω 

του καταστατικού, όπως για παράδειγμα η πρόβλεψη μεγαλύτερης δημοσιότητας από τη 

νόμιμη για την ειδοποίηση των μετόχων σχετικά με την άσκηση δικαιώματος προτίμησης 

(άρθρο 13§9). Ωστόσο, παρά την ενίσχυση της εσωτερικής διαφάνειας που προβλέπει ο 

νόμος, σε διεθνείς μελέτες που αφορούν θέματα διαφάνειας και δημοσιότητας, η Ελλάδα 

καταλαμβάνει βαθμολογία μόλις 1 με άριστα το 10161. Καθίσταται έτσι προφανής η ανάγκη 

ενίσχυσης της διαφάνειας, τόσο από τον εθνικό νομοθέτη, αλλά και με πρωτοβουλία των αε, 

μέσω κατάλληλων καταστατικών ρυθμίσεων.  

                                            
161 Η μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Ελλάδα διατίθεται στην παρακάτω ιστοσελίδα. 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece/protecting-investors (Τελευταία 

Προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). Σχετικά με τους προβληματισμούς που τίθενται για την εγκυρότητα 

και αξιοπιστία της μελέτης βλ. Περάκη, ο.π., Εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.28. Βελτίωση της 

κατάστασης αναμένεται να επιφέρει ο ν.3604/2007, μέσω της δυνατότητας διαμόρφωσης του 

καταστατικού που προσφέρει, ώστε να γίνει δυνατή η υιοθέτηση μεθόδων σύγχρονης τεχνολογίας 

που θα προωθήσουν τη διαφάνεια και τη δημοσιότητα.  
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Εκτός από την απαίτηση για διαφάνεια των διαδικασιών που οδηγούν στη λήψη 

απόφασης, ιδιαίτερη σημασία λαμβάνει η επαρκής ενημέρωση και η προετοιμασία των 

μετόχων. Εφόσον δεν εξασφαλιστεί η επαρκής ενημέρωση, ελλοχεύει ο κίνδυνος 

σχηματισμού της βούλησης του συλλογικού οργάνου από εσφαλμένες βουλήσεις των 

μετόχων. Πρόκειται για πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης, δηλαδή άγνοια ή 

εσφαλμένη γνώση της πραγματικότητας162. Αυτό το γεγονός θα έχει ως συνέπεια, η τελική 

βούληση του συλλογικού οργάνου, η οποία εξωτερικεύεται με τις αποφάσεις του, να είναι 

ελαττωματική.  Όμως, οι αποφάσεις αυτές του συλλογικού οργάνου, αποτελούν αποφάσεις 

του νομικού προσώπου της αε και επομένως δεσμεύουν την αε (άρθρο 22§1 εδ.β). 

Ο όρος «επαρκής», της προηγούμενης παραγράφου, αναφέρεται στην ποσότητα, στην 

ποιότητα των πληροφοριών και στα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν. Έτσι, ο νόμος προβλέπει 

την ευρεία δημοσιότητα πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία και τις πράξεις της (π.χ. 

άρθρο 7α - πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα), καθορίζει τον τρόπο με 

τον οποίο αυτή θα υλοποιηθεί (π.χ. άρθρο 7β, άρθρο 27§2), ενώ ορίζει και προδιαγραφές 

συγκέντρωσης και παρουσίασης των πληροφοριών (π.χ. καθιέρωση λογιστικών προτύπων 

για την αποτύπωση οικονομικών δεδομένων- βλ. κεφ.5-13-14-15 του νόμου). Ιδιαίτερες και 

συμπληρωματικές απαιτήσεις δημοσιότητας θεσπίζονται για την εισηγμένη αε με διατάξεις 

του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.  

Η επαρκής ενημέρωση που αναφέρθηκε παραπάνω, δεν επαρκεί για τα μέλη των 

οργάνων εάν δεν συνοδεύεται από τον απαραίτητο, για την επεξεργασία της πληροφορίας, 

χρόνο. Ο χρόνος αυτός παρέχεται από το νόμο σε πλήθος διατάξεων, με τη μορφή 

προθεσμιών (π.χ. άρθρο 7β§1α και β, άρθρο 26§1 και 2α, άρθρο 27§2, άρθρο 39§2 εδ.β 

κ.α.).  

Τέλος, για τη λήψη απόφασης, ανάλογα με το θέμα, απαιτείται η ύπαρξη των 

απαραίτητων ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας που ορίζει ο νόμος ώστε να θεωρείται ότι 

η απόφαση αντιπροσωπεύει το νομικό πρόσωπο163.   

Το αποτέλεσμα της συμμόρφωσης με όλες τις παραπάνω αρχές είναι η νομιμοποίηση 

και αποδοχή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.  

 

                                            
162 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλάνη στα παραγωγικά αίτια της βούλησης, 

βλ. Αγαλλοπούλου, Βασικές Έννοιες Αστικού Δικαίου, σελ.137. 
163 πρβλ. δογματική ανάλυση της §28, ΙΙ. 

IIΙ. Το δόγμα προστασίας των τρίτων
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Ως τρίτα πρόσωπα σε σχέση με την εταιρεία, θεωρούνται όλα τα πρόσωπα που έχουν 

συμφέρον για τη γνώση της πορείας της αε, εκτός από τους μετόχους της. Στην κατηγορία 

αυτή περιλαμβάνονται οι πιστωτές, οι εργαζόμενοι αλλά και το δημόσιο.  

Στη χώρα μας, αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα, έχει επικρατήσει η πολυδιάστατη 

(πλουραλιστική-“stakeholders value”) θεώρηση του εταιρικού συμφέροντος164. Η θεώρηση 

αυτή, προσφέρει «διευρυμένη ερμηνεία» του εταιρικού συμφέροντος, περιλαμβάνοντας 

εξωεταιρικούς παράγοντες που επηρεάζονται άμεσα από τη λειτουργία της εταιρικής 

επιχείρησης, όπως τα συμφέροντα των πιστωτών, των εργαζομένων και του δημοσίου165. Τα 

εξωεταιρικά συμφέροντα είναι δυνατόν να βρίσκονται σε αντίθεση με τα εταιρικά. Στην 

περίπτωση αυτή τα όργανα διοίκησης της αε, οφείλουν να δίνουν προβάδισμα στο εταιρικό 

συμφέρον. Εντούτοις, η ικανοποίηση εξωεταιρικών συμφερόντων δεν είναι παράνομη, δεν 

επισύρει ευθύνες, ούτε είναι βέβαια υποχρεωτική, αλλά εναπόκειται στη διακριτική, εντός 

ορίων, ευχέρεια της διοίκησης, ενώ μπορεί να γίνεται και στα πλαίσια της «εταιρικής 

κοινωνικής ευθύνης» της αε166.  

Οι βασικές αρχές που συνθέτουν το δόγμα προστασίας των εταιρικών συμφερόντων, 

εφαρμόζονται και στην περίπτωση των εξωεταιρικών συμφερόντων. Ο νόμος, μέσα από τις 

διατάξεις του, προωθεί τη διαφάνεια των πράξεων της αε, επιβάλλει την κρατική εποπτεία167 

και την ευρεία δημοσιότητα στοιχείων, ενώ εισάγει εκτός από την αστική και την ποινική 

ευθύνη των μελών του δσ και των ελεγκτών της εταιρείας168. Εντούτοις, τα μέσα που 

χρησιμοποιούνται για τη δημοσίευση στοιχείων169, δεν θεωρούνται αποτελεσματικά για τους 

τρίτους (με βάση τα σύγχρονα κριτήρια της διαδικτυακής κοινωνίας), ενώ ορισμένα στοιχεία 

(π.χ. αντίγραφα πρακτικών), είναι προσιτά σε αυτούς (εύλογα ίσως), μόνο μέσα από ειδικές 

χρονοβόρες διαδικασίες (όπως εντολή εισαγγελέα-άρθρο 7γ§12 τελευταίο εδάφιο). Η 

                                            
164 Στην Ευρώπη έχει επικρατήσει η λεγόμενη πλουραλιστική θεώρηση (“stakeholders value”), 

σύμφωνα με την οποία οι πράξεις των επιχειρήσεων υπόκεινται σε κοινωνικές δεσμεύσεις. Αντίθετη 

κατεύθυνση υιοθετεί η μονιστική θεωρία (“shareholders value”) που έχει επικρατήσει στην Αμερική 

και η οποία υπερασπίζεται το στενό οικονομικό συμφέρον των μετόχων. Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.319 

και σελ.181.  
165 Βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρίες, 5η έκδοση, σελ.319.  
166 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π.,σελ.181-182.  
167 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.234-235. 
168 βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.8 και σελ.94  
169 Καταχώρηση στο ΜΑΕ (άρθ.7β§1), στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ή δημοσίευση σε εφημερίδες (όπως 

προβλέπει το άρθρο 26§2 β, γ, δ, ε, ή το άρθρο 43β§5). 
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ανεπαρκής ενημέρωση σε συνδυασμό με την ιδιαιτερότητα ορισμένων ειδών αε ανάγκασε το 

νομοθέτη να επέμβει, διορθώνοντας σημεία της νομοθεσίας170 ή θεσπίζοντας νέα ειδική 

νομοθεσία όπου απαιτείται (π.χ. δίκαιο κεφαλαιαγοράς για την εισηγμένη εταιρεία αλλά και 

τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης ως ασφαλιστική δικλείδα για τον έλεγχο της διοίκησης 

- ν.3016/2002171). 

Παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, είναι η φύση της αε και τα πλεονεκτήματα που 

προσφέρει η δομή της, όπως η έλλειψη ευθύνης των μετόχων και η υπερεξουσία των μελών 

του δσ ως διοικητών ξένης περιουσίας, που ευνοούν τις καταχρήσεις, με συνέπειες ιδιαίτερα 

δυσμενείς για τους τρίτους. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στις αε αποδίδεται η 

σημερινή χρηματοοικονομική κρίση όπως και τα σκάνδαλα που σημειώθηκαν στις αρχές του 

21ου αιώνα (τύπου Enron) 172. 

Οι εταιρικοί δανειστές αποτελούν μια κατηγορία ενδιαφερομένων εξαιρετικά ευάλωτη 

σε καταχρήσεις εκ μέρους της αε173. Διατάξεις προστασίας περιέχει ο πτωχευτικός κώδικας 

που όμως κρίνονται αναποτελεσματικές (προϋποθέτει πτώχευση της αε), ενώ προτείνεται 

από την θεωρία μεγαλύτερη αυστηρότητα στο καθεστώς ευθύνης του δσ174. Ιδιαίτερο όμως 

χαρακτήρα λαμβάνει και η έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Οι εταιρικές αποφάσεις (ιδίως 

μεγάλων εταιρειών) μπορούν να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία μιας 

χώρας, να μεταβάλλουν τα ποσοστά ανεργίας, να επηρεάσουν το περιβάλλον (π.χ. 

μόλυνση), ή να βλάψουν τους καταναλωτές (μέσω άσκησης αθέμιτων πρακτικών).  

Στην προστασία όλων των οντοτήτων, που σχετίζονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 

με την αε, αποφασιστικό ρόλο καλείται να διαδραματίσει η νομολογία με τις αποφάσεις της, 

ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την υπέρβαση ή όχι, των ορίων του εταιρικού συμφέροντος. 

 

§8. Τυπολογικά χαρακτηριστικά  

Η αε αποτελεί ένωση προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύεται με δικαιοπραξία και 

έχει προορισμό την επίτευξη ορισμένου σκοπού. Ανήκει στην κατηγορία των εταιρειών υπό 

                                            
170 Πχ. άρθρο 22α μετά την τροποποίησή του από το ν.3604/2007 όπου εισήχθησαν διατάξεις 

για τις συγκρούσεις συμφερόντων, βλ. αιτιολογική έκθεση του νόμου, Περάκη, ο.π, σελ.101. 
171 Στην Ελλάδα επιλέχθηκε η εισαγωγή με νόμο των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης αντί 

με τη μορφή κώδικα συμπεριφοράς, βλ. Ρόκα Ν., ο.π, σελ.317 και Ρόκα Ν., ΕΕμπΔ 2009, Το δίκαιο 

της ανώνυμης εταιρείας στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα, σελ.30. 
172 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.28 και σελ.23. 
173 Βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές εταιρίες, 5η έκδοση, σελ.341-345. 
174 Βλ. Περάκη, ο.π., σελ. 20 και Ρόκα Ν., ο.π., σελ.44. 

Ι. Γενικά
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ευρεία έννοια. Δεν υπάγεται στην έννοια του σωματείου, παρά τη σωματειακή της οργάνωση 

και συγκρότηση (διαθέτει όργανα, όπως η γσ και το δσ, ο τρόπος λειτουργίας των οποίων 

ορίζεται στο καταστατικό), διότι το σωματείο επιδιώκει πάντα σκοπό μη κερδοσκοπικό 

(ΑΚ78). Επίσης, δεν υπάγεται ούτε και στην έννοια της εταιρείας του ΑΚ διότι τα μέλη της 

δεν συνδέονται μεταξύ τους με συμβατικό δεσμό. Η μετοχική σύνθεση μπορεί να 

μεταβάλλεται συνεχώς, μέσω της ελεύθερης μεταβίβασης των μετοχών, ενώ συνήθως οι 

μέτοχοι δεν συμμετέχουν στη διοίκησή της (αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του δσ). Εντούτοις, 

εξαιτίας της σωματειακής της δομής, εφαρμόζονται ανάλογα και σε αυτή ορισμένες διατάξεις 

του ΑΚ για τα σωματεία (ΑΚ89) και τα νομικά πρόσωπα (ΑΚ 66,69,70,71) 175. Διατάξεις για 

την εταιρεία του ΑΚ εφαρμόζονται μόνο αν το επιτρέπουν τα τυπολογικά χαρακτηριστικά της 

αε (π.χ. κατάλληλα προσαρμοσμένη εφαρμογή της ΑΚ747176). 

Η αε είναι εμπορική εταιρεία κατά το τυπικό σύστημα177. Η νομική της προσωπικότητα 

αποκτάται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (ΜΑΕ) της ιδρυτικής 

πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική πράξη για τη σύσταση της εταιρείας και την 

έγκρισή του καταστατικού της, όπου απαιτείται178. Ακόμα, και αν ο σκοπός της αε δεν είναι 

εμπορικός, η ανώνυμη εταιρεία είναι έμπορος, όπως εμπορικές είναι και όλες οι πράξεις 

της179.  

Θεμελιώδες τυπολογικό χαρακτηριστικό της αε αποτελεί το δόγμα της περιορισμένης 

ευθύνης του μετόχου, όπως εκφράζεται στο άρθρο 1§1 του νόμου, σύμφωνα με το οποίο η 

αε ευθύνεται για τα χρέη της μόνο η ίδια με την περιουσία της. Το δόγμα αυτό αποτελεί 

συνέπεια της χωριστής νομικής προσωπικότητας της εταιρείας (Trennungsprinzip – αρχή του 

διαχωρισμού στην πληρέστερη μορφή της). Η αρχή αυτή εχει ως αποτέλεσμα οι μέτοχοι 

                                            
175 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.4 και Ρόκα Ν., ο.π, σελ.169-170. Εξαίρεση αποτελεί η 

περίπτωση της μονοπρόσωπης αε που σίγουρα δεν αποτελεί εταιρεία αφού δεν υπάρχει ένωση 

προσώπων, βλ. Ρόκα Ν., Το δίκαιο της αε στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα, ΕΕμπΔ 2009, σελ.37. 
176 Βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ.363 ΙΙ §2, Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρίες, 5η έκδοση σελ.169-170. 
177 Σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του κ.ν.2190/1920. Σχετικά με τα συστήματα προσδιορισμού της 

ιδιότητας του εμπόρου βλ. Σκαλίδη, Εισαγωγή στο Εμπορικό Δίκαιο, 5η έκδοση, σελ.102 και Περάκη, 

Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, έκδοση 2000, σελ.111. 
178 Σύμφωνα με το άρθρο 7β§10 κ.ν.2190/1920. Με την τροποποίηση του κ.ν.2190/1920 από 

το ν.3604/2007 επήλθε και η διαφορετική αντιμετώπιση των μικρότερων εταιρειών, ως αποτέλεσμα 

της ελάττωσης της κρατικής παρέμβασης και εποπτείας. Έτσι, για τις τελευταίες η καταχώρηση στο 

ΜΑΕ θα γίνεται αυθημερόν, χωρίς έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης (άρθρο 4§2α). 
179 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π. , σελ.171. 
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εφόσον έχουν καταβάλει την εισφορά τους, να μην έχουν άλλη ειδική υποχρέωση180. 

Ουσιαστικά δεν πρόκειται για περιορισμό της ευθύνης του μετόχου, καθώς αυτός θα 

συνεχίσει να ευθύνεται απεριόριστα για τις δικές τους υποχρεώσεις, αλλά για την εξασφάλιση 

της περιουσίας του από τα χρέη της εταιρείας, ως απόρροια της αρχής του χωρισμού μεταξύ 

της περιουσίας του νομικού προσώπου και της προσωπικής περιουσίας των μετόχων της181. 

Η αε έχει αμιγώς κεφαλαιουχικό χαρακτήρα αφού για αυτή έχει κυρίως σημασία η 

καταβολή της εισφοράς και όχι τα πρόσωπα των μετόχων182. Κάθε μέτοχος μπορεί να 

μεταβιβάσει ελεύθερα τις μετοχές που κατέχει (αρχή της ελεύθερης μεταβίβασης της 

μετοχικής σχέσης). Μαζί με τη μεταβίβαση των μετοχών μεταβιβάζεται και η μετοχική 

ιδιότητα.  

Τα θέματα των αε ρυθμίζονταν στο παρελθόν ως επι το πλείστον με διατάξεις 

αναγκαστικού δικαίου για λόγους επίτευξης ασφάλειας δικαίου, τόσο για τους τρίτους, όσο 

και για τους μικρομετόχους183. Ένας πρόσθετος λόγος που συνέβαλε σε αυτή την επιλογή 

του νομοθέτη ήταν διότι η οικονομική πορεία των αε ενδιαφέρει και την εθνική οικονομία, 

αφού οι αε αποτελούν τον κύριο μοχλό της χρηματοδότησης της έρευνας, της ανάπτυξης και 

της καταπολέμησης της ανεργίας184. Έτσι, ο νομοθέτης καθιερώνε την κρατική εποπτεία και 

την ευρεία δημοσιότητα για τις σημαντικότερες πράξεις των αε. Με το ν.3604/2007 η 

κρατική εποπτεία και παρέμβαση στη ζωή των αε μειώθηκε185, ακολουθώντας την ευρωπαική 

και παγκόσμια τάση186.  

 

Η αε αποτελεί εταιρικό τύπο που η νομοθετική του ρύθμιση έγινε με βάση τη μεγάλη 

εισηγμένη αε με ευρεία διασπορά μετοχών187. Εντούτοις, παρά τη μονοδιάστατη κανονιστική 

ρύθμιση, υπό τον τύπο αυτό φιλοξενούνται διάφορα εταιρικά μορφώματα, που 

παρουσιάζουν σημαντικές ιδιομορφίες σε σύγκριση με το πρότυπο που είχε στο μυαλό του ο 

                                            
180 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.2. 
181 Βλ. Αυγητίδη, Η εισηγμένη αε, έκδοση 2008, σελ.2, υποσημείωση 13. 
182 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.3, Ρόκα Ν., ο.π, σελ.170. 
183 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ. 3 παρ.ε. 
184 Βλ. Μπασαγιάννη/Θεοδωροπούλου-Δένδια, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, σελ.53 
185 Αυτή ήταν άλλωστε και η πρόθεση των εισηγητών της τροποποίησης, βλ. Περάκη, Το νέο 

δίκαιο της αε., Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, σελ.5. 
186 πρβλ. §4, ΙΙ, 1 και 2.  
187 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.31. 

ΙΙ. Είδη ανώνυμης εταιρείας
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νομοθέτης188. Ως παραδείγματα μπορούν να αναφερθούν η μονοπρόσωπη αε, η οιονεί 

μονοπρόσωπη αε, η διμελής αε με συμμετοχή 50-50, η αε κοινοπρακτικής μορφής, η αε σε 

όμιλο επιχειρήσεων, η αε λαϊκής βάσης, η αε του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κ.α. Την 

αρχική μονοδιάστατη ρύθμιση, προσπάθησε να εξομαλύνει ο εθνικός νομοθέτης, με 

διάφορους κατά καιρούς νόμους, εισάγοντας έμμεσες διακρίσεις με κριτήρια κυρίως 

οικονομικά (π.χ. ο ν.2941/2001 για τη «μικρή» αε, ή ο ν.3604/2007 με ορισμένες ρυθμίσεις 

για τη «μικρή» και για την εισηγμένη αε). Ωστόσο παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, η 

διάσταση αυτή, μεταξύ της ρύθμισης του νόμου και της πραγματικότητας, δημιουργεί 

σοβαρά προβλήματα στην εφαρμογή του νόμου189. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τα παραπάνω εμμέσως διακριτά είδη, προκαλεί η «κλειστή» 

ή «μικρή» αε, καθώς και η εισηγμένη αε. Η μεν πρώτη διότι συναντάται ευρέως στην πράξη, 

και η δεύτερη, εξαιτίας της αυξημένης οικονομικής της σημασίας, του διεθνούς 

ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει, καθώς και της διαπιστωμένης εξοικείωσής της με θέματα 

νέων τεχνολογιών (π.χ. ψηφιακά πιστοποιητικά του συστήματος Ερμής-"H.E.R.ME.S." -

"Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services"190). Τα είδη αυτά αποτελούν αντικείμενο 

ανάλυσης στις επόμενες παραγράφους. 

 

Ο όρος «κλειστή» ή «μικρή» αε, χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την εταιρεία που 

αποτελείται από μικρό και σταθερό αριθμό μετόχων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 

απευθυνθεί στην αγορά για άντληση κεφαλαίων. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι μέτοχοι 

συμμετέχουν και στο δσ της αε. Συχνά περιγράφεται και ως «μικρή»191 αε, ωστόσο, ο 

χαρακτηρισμός αυτός κρίνεται ότι δεν είναι ακριβής, διότι παραπέμπει σε οικονομικό μέγεθος 

(ύψος του κεφαλαίου) και όχι στον αριθμό μετόχων ή στο είδος των εταιρικών σχέσεων192. 

Έτσι κρίνεται ορθότερη η χρήση του όρου «κλειστή» αε. Άλλωστε αντίστοιχη ορολογία 

(closed companies), χρησιμοποιείται από ενωσιακά όργανα και επιτροπές193.  

                                            
188 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π, σελ.31-32, Τα μορφώματα αυτά χαρακτηρίζονται και ως «άτυπες αε», βλ. 

Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.15. 
189 Βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρίες, 5η έκδοση, σελ.174, βλ. επόμενη ενότητα 1.  
190 Βλ. http://www.ase.gr/SmartAccess/ (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). Μετεξέλιξη 

του αρχικού συστήματος αποτελεί το σύστημα HERMES2. 
191 Ή οικογενειακή, ιδιωτική ή προσωποπαγής αε, βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.173. 
192 Βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ.382-383. 
193 Βλ. §4, ΙΙ, 2, α, μελέτη της 4ης Νοεμβρίου 2002 για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού 

δικαίου, σελ.35, όπου κλειστή (closed) θεωρείται η αε, της οποίας οι μετοχές δεν μεταβιβάζονται 

1. «Κλειστή» ανώνυμη εταιρεία. Διακρίσεις
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Οι κλειστές αε αποτελούν μεγάλο τμήμα των αε που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. 

Εκτιμάται ότι πρόκειται για πάνω από το 95% του συνόλου των αε194. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί παραπάνω195, οι κλειστές αε δεν ανταποκρίνονται στον προορισμό για τον οποίο 

θεσπίστηκε η αε και κανονικά έπρεπε να περιβάλλονται άλλη εταιρική μορφή, όπως αυτή της 

προσωπικής εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης196. Εντούτοις δεν 

απαγορεύονται από το νόμο197. Το φαινόμενο δεν είναι πρόσφατο, αλλά έχει από καιρό 

διαπιστωθεί, όπως αποδεικνύει η εισηγητική έκθεση του νόμου για την εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης198, ενώ παρουσιάζεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε μικρότερη 

όμως έκταση199. Ο ιδιαίτερος ρόλος των μικρών επιχειρήσεων, «ως ραχοκοκαλιά» της  

ευρωπαϊκής οικονομίας, οδήγησε σε ανταγωνισμό200 των έννομων τάξεων στην κατασκευή 

εταιρικών μορφών που προσεγγίζουν τον τύπο της αε, έτσι ώστε να προσελκύσουν 

περισσότερους επενδυτές, επιβαρύνοντας περισσότερο την υπάρχουσα κατάσταση.  

Βασική αιτία του φαινομένου της κατάχρησης του εταιρικού τύπου της αε και της 

δημιουργίας του ιδιαίτερου είδους της «κλειστής» αε είναι η ύπαρξη πλεονεκτημάτων, όπως, 

η ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση, η δυνατότητα που παρέχεται για καλύτερη 

χρηματοδότηση, το αυξημένο κύρος που συνοδεύει μια αε ως εταιρική μορφή201, σε 

                                                                                                                                     
ελεύθερα, οπότε κατά συνέπεια δεν μπορούν να διατεθούν μέσω ενός μηχανισμού αγοράς, ενώ 

παράλληλα εμφανίζουν ελάχιστη διασπορά. 
194 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π, σελ.174. 
195 στην ίδια ενότητα. 
196 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.15, και Ρόκα Ν., ο.π., σελ.173. 
197 Βλ. Σκαλίδη. ο.π., σελ.377. 
198 Βλ. Σκαλίδη. ο.π., σελ.374. 
199 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.174 και σελ.189, υποσημείωση 7, όπου αναφέρεται ότι στη Γερμανία 

15.000 επιχειρήσεις έχουν την μορφή της αε, ενώ στην Ελλάδα (που προφανώς έχει μικρότερη 

επιχειρηματική δραστηριότητα) πλησιάζουν τις 38.000 (στοιχεία του 2004). Με βάση σχετικές βάσεις 

δεδομένων (αρχείο Hellastat-Νοέμβριος 2008), οι αε στην Ελλάδα είναι 40.991 (Η Hellastat είναι 

ελληνική εταιρεία στατιστικών και οικονομικών πληροφοριών –βλ. ιστοσελίδα www.hellastat.gr). Στις 

περισσότερες χώρες το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε νομοθετικά με την δημιουργία νέου τύπου 

ανώνυμης εταιρείας. Έτσι δημιουργήθηκε η Société anonyme simplifiée στην Γαλλία, η sociedad 

limitada nueca empresa και η sociedad limitada στην Ισπανία, η private limited company by shares 

στην Αγγλία, αλλά και στη Γερμανία που το φαινόμενο δεν ήταν τόσο έντονο δημιουργήθηκε η Kleine 

Aktiengesellschaft.   
200 π.χ μεταξύ Αγγλίας (private limited by shares) και Γερμανίας (GmbH) βλ. Ρόκα Ν., Το δίκαιο 

της αε στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα, ΕΕμπΔ 2009, σελ.33-34. 
201 έναντι μιας προσωπικής εταιρείας ή μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). 
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συνδυασμό με την ελληνική ιδιοσυγκρασία, που χαρακτηρίζεται από την τάση για στενό 

έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων μέσα από, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τον πλήρη 

έλεγχο της διοίκησης της εταιρείας (του δσ)202. Ακόμα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που τα 

παραπάνω πλεονεκτήματα συνοδεύονται από τη διάθεση εκ μέρους των επιχειρηματιών να 

αποφύγουν την ευθύνη, ή να την περιορίσουν μέχρι του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου 

της αε (το ελάχιστο όριο του μετοχικού κεφαλαίου είναι 60.000 ευρώ-άρθρο 8§2 του 

νόμου), ως συνέπεια της αρχής του διαχωρισμού203.  

Εκτός από το προαναφερθέν πρόβλημα αποφυγής της ευθύνης, διάφορα ακόμη 

προβλήματα προκαλούνται από την ύπαρξη της «κλειστής» αε. Ενώ φυσιολογικά στις αε οι 

μέτοχοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, στην κλειστή αε αυτό, όχι μόνο συμβαίνει, αλλά είναι 

σύνηθες φαινόμενο οι μέτοχοι να συμμετέχουν στο δσ, οπότε δημιουργούνται defacto 

συμβατικές σχέσεις204. Οι σχέσεις αυτές οδηγούν σε οξύμωρα σχήματα όταν καλείται να 

εφαρμοστεί η νομοθεσία. Έτσι η νομολογία έχει κρίνει ότι αποτελεί καταχρηστική άσκηση 

δικαιώματος η επίκληση αυστηρών και τυπικών διατάξεων του κ.ν.2190/1920205, η εφαρμογή 

των οποίων προϋποθέτει μετόχους που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, ενώ δεν αποκλείεται η 

άσκηση πράξεων ανταγωνισμού εκ μέρους μετόχου να θεωρηθεί παράνομη, κατ᾽ αναλογική 

εφαρμογή της ΑΚ747206.  

Τα παρουσιαζόμενα προβλήματα έχουν οδηγήσει τη θεωρία στη διατύπωση προτάσεων 

που κυμαίνονται, από την επιλεκτική αναλογική εφαρμογή κανόνων των προσωπικών 

εταιρειών στην κλειστή εταιρεία207, μέχρι τη θεσμοθέτηση νέων εταιρικών μορφών για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις208, ή ακόμα και νέου εταιρικού είδους της «μικρής» αε209. 

Εντούτοις, η τελευταία πρόταση χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά δύσκολη διότι η διάκριση 

μικρής και μεγάλης αε δεν μπορεί να έχει ούτε σταθερά ούτε ενιαία κριτήρια. Έτσι, επιλογή 

του νομοθέτη στο ν.3604/2007 ήταν να παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας κατάλληλου 

κατά περίπτωση εταιρικού φορέα a la carte, με βάση την καταστατική διαμόρφωση της 

                                            
202 Βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρίες, 5η έκδοση, σελ.173. 
203 βλ. παραπάνω υπό Ι. 
204 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π. σελ.175. 
205 Βλ. Μ.Πρωτ.Πειρ. 746/1996, ΔΕΕ 1997, σελ. 288 με παρατηρήσεις Μιχαλόπουλου. 
206 Βλ. ΜΠΠατρ. 1514/1996, βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.175, σημείωση 7. 
207 Βλ. Ρόκα Ν., ΕΕμπΔ 2009, Το δίκαιο της αε στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα, σελ.38. 
208 Σχετικά  πρόσφατα (11/4/2012) με το ν.4072 (άρθρα 43-120) εισήχθη στο εταιρικό δίκαιο 

μια νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. 
209 Βλ. Ρόκα Ν., Η προστασία των μετόχων και η πρόταση σχεδίου νόμου για την αναθεώρηση 

του κ.ν.2190/2007, ΕΕμπΔ 2007, σελ.238. 
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εταιρείας, δηλαδή επιλέχτηκε η θέσπιση «μικρής» αε «εκ του καταστατικού»  παρά «εκ του 

νόμου»210. Οι καταστατικές διαμορφώσεις μπορούν να προσδώσουν στην κλειστή αε ένα 

χαρακτήρα περισσότερο προσωποπαγή. 

Παρά τη σαφή νομοθετική επιλογή που αναφέρθηκε παραπάνω για αποφυγή θέσπισης 

ειδικού είδους κλειστής αε, η διάκριση των εταιρειών σε κατηγορίες καθώς και ο διαχωρισμός 

της κλειστής αε, επιχειρείται συχνά211. Στην παρούσα μελέτη, είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η 

διάκριση της κλειστής αε με βάση, κατά το δυνατόν, αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να 

καθοριστούν οι εταιρείες στις οποίες θα εφαρμοστούν οι νέες τεχνολογίες που προτείνονται 

παρακάτω.  

Τα κριτήρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το διαχωρισμό των αε είναι: 

οικονομικά (σε διάφορες μορφές), ο αριθμός των μετόχων με βάση το μετοχολόγιο, ο 

αριθμός των εργαζομένων ή συνδυασμός των παραπάνω (μεικτό κριτήριο).  

 

Στην ελληνική νομοθεσία εμφανίζεται ο διαχωρισμός με βάση οικονομικά κριτήρια στις 

παρακάτω περιπτώσεις:  

 Άρθρο 36α§1 όπου διαχωρίζονται οι αε ανάλογα με τον κύκλο εργασιών τους 

σε δυο κατηγορίες· σε αυτές που ο κύκλος εργασιών τους είναι μικρότερος του 

ενός εκατομμυρίου ευρώ (€) και σε αυτές που το υπερβαίνει. Στις τελευταίες ο 

νόμος απαιτεί τον έλεγχο από δυο τουλάχιστον ελεγκτές ή από έναν ορκωτό 

ελεγκτή-λογιστή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το ποσοστό των εταιρειών που 

εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία φτάνει το 65,5 % επί του συνόλου212.  

 Άρθρο 36§1 περί διαχωρισμού των αε που ιδρύονται με κεφάλαιο τουλάχιστον 

τρία εκατομμύρια ευρώ (€).Το ποσοστό των εταιρειών που εμπίπτουν στην 

κατηγορία αυτή προσεγγίζει το 66,5 %213.  

 Άρθρο 42α§6α σε συνδυασμό με το προηγούμενο άρθρο. Σύμφωνα με το 

άρθρο αυτό μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός των εταιρειών με κριτήριο κατά 

πόσο το σύνολο του ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ 

                                            
210 Βλ. Περάκη, Το νέο δίκαιο της αε, Εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.14-15. 
211 Με βάση διάφορα κριτήρια όπως οικονομικά, αρ. μετόχων ή εργαζομένων ή μεικτό κριτήριο. 

Βλ. αμέσως παρακάτω στην ίδια ενότητα. 
212 Με βάση τα αποτελέσματα της βάσης δεδομένων της Hellastat για το 2007, 26.857 εταιρίες 

έχουν οργανικά αποτελέσματα, δηλαδή έσοδα και έξοδα έως ένα εκατομμύριο ευρώ (€) επί συνόλου 

40.991. 
213 27.288 εταιρίες με μετοχικό κεφάλαιο έως 3 εκ. ευρώ επί συνόλου 40.991. 

α. Οικονομικά κριτήρια 
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(€). Η διάκριση των εταιρειών με αυτό τον τρόπο είναι ιδιαίτερα εύκολη στην 

πράξη και σχετικά ασφαλής, αφού ο τρόπος σύνταξης του ισολογισμού 

αποτελεί τυποποιημένη διαδικασία (άρθρο 42γ). 

 Άρθρο 4§2α περί ελέγχου νομιμότητας σύστασης εταιρείας αν το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ 

(€).  

 Άρθρο 42α§6 περ.β όπου διαχωρίζονται οι αε ανάλογα με τον καθαρό κύκλο 

εργασιών τους, με όριο τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€). Το ποσοστό των 

εταιρειών που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή αγγίζει το 70,5 %214.  

Η υιοθέτηση οικονομικών κριτηρίων για το διαχωρισμό των αε έχει γίνει για 

λογιστικούς λόγους και είχε ως αφετηρία την προσαρμογή της ελληνική νομοθεσίας με το 

ενωσιακό δίκαιο.  

 

Είναι προφανές από τον ορισμό της κλειστής αε (μικρός και σταθερός αριθμός μετόχων 

με στενές εταιρικές σχέσεις), ότι το οικονομικό κριτήριο δεν μπορεί να αποτελέσει ασφαλές 

μέσο για την κατάταξη μιας αε σε αυτή την κατηγορία. Ορθότερο κριτήριο θα αποτελούσε ο 

αριθμός των μετόχων, όπως αυτός προκύπτει από το μετοχολόγιο της εταιρείας. Πράγματι, 

το μετοχολόγιο είναι το βιβλίο της εταιρείας από τις εγγραφές του οποίου, αποδεικνύεται η 

μετοχική ιδιότητα (άρθρο 8β§6 τελ. εδάφιο). Εντούτοις, αυτό ισχύει μόνο για την περίπτωση 

που υπάρχουν ονομαστικές μετοχές, ενώ στην περίπτωση ανώνυμων μετοχών, αυτές 

μπορούν να μεταβιβαστούν όπως τα κινητά πράγματα, με συμφωνία και παράδοση (άρθρο 

8β§5). Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις να προκύπτει με βεβαιότητα 

ο ακριβής αριθμός των μετόχων κάθε αε. 

Εξαίρεση στην προηγούμενη περίπτωση αποτελεί η εισηγμένη αε. Σε αύτη έχει 

επιβληθεί η αναγκαστική αποϋλοποίηση των μετοχών215 ώστε να εισαχθεί στο σύστημα 

άυλων τίτλων (ΣΑΤ), οπότε είναι εύκολο να διαπιστωθεί ανά πάσα στιγμή ο ακριβής και 

πραγματικός αριθμός των μετόχων. Έτσι, για μια εισηγμένη αε είναι εύκολο να διαπιστωθεί  

εάν πρόκειται για κλειστή αε. Βέβαια η ύπαρξη κλειστής εισηγμένης αε περιέχει την εξής 

αντίφαση: από τη μια πλευρά σημειώνεται η βούληση για διάθεση μετοχών σε μια 

οργανωμένη αγορά ως μέσο για την εισροή κεφαλαίων και από την άλλη υφίσταται η 

                                            
214 28.920 εταιρίες με οργανικά αποτελέσματα, δηλαδή έσοδα και έξοδα έως 5 εκ. €, επί 

συνόλου 40.991. 
215 Για περισσότερες πληροφορίες, Βλ. Αυγητίδη, ο.π., σελ.80. 

β. Αριθμός μετόχων
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απαίτηση διατήρησης του κλειστού χαρακτήρα της εταιρείας. Ωστόσο μια τέτοια περίπτωση 

δεν είναι αδύνατο να υπάρξει, αφού μια εισηγμένη εταιρεία μπορεί να διαθέσει μόνο ένα 

μικρό μέρος των μετοχών της στο χρηματιστήριο (π.χ. 25%), ενώ το υπόλοιπο σημαντικά 

μεγαλύτερο ποσοστό που εξασφαλίζει ουσιαστικά και τη διοίκηση της εταιρείας, να 

παραμένει στα χέρια ολίγων. Πάντως, στη χρηματιστηριακή πρακτική, ένα σαφές, μετρήσιμο 

μέγεθος, που αποκαλύπτει το ποσοστό των κλειστών εισηγμένων αε επί του συνόλου των 

εισηγμένων, είναι η λεγόμενη διασπορά.  

Ικανή διασπορά σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκύπτει όταν το 

μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών κατανέμεται σε μεγάλο αριθμό μετόχων, ενώ παράλληλα 

υπάρχει περιορισμένη συγκέντρωση μετοχών σε πρόσωπα που συμμετέχουν με υψηλό 

ποσοστό στο κεφάλαιο (δηλαδή υπάρχουν λίγοι μέτοχοι που διαθέτουν μεγάλο ποσοστό 

μετοχών). Υψηλή διασπορά αποτελεί δείγμα αναπτυγμένης αγοράς στην οποία υπάρχει 

διαχωρισμός της ιδιοκτησίας από τη διοίκηση. Σημειώνεται ότι για την εισαγωγή σε ορισμένες 

κατηγορίες του χρηματιστηρίου (π.χ. υψηλή κεφαλαιοποίηση) πρέπει να πληρούνται 

συγκεκριμένα όρια που αφορούν τη διασπορά216. 

Το επίπεδο διασποράς ιδιοκτησίας στις ελληνικές εισηγμένες εταιρίες217, αποτέλεσε 

αντικείμενο μελέτης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε δύο χρονικές στιγμές, που απέχουν 

μεταξύ τους έξι μήνες218. Αναλύοντας τις μελέτες αυτές μπορούμε όχι μόνο να 

παρουσιάσουμε το επίπεδο διασποράς, αλλά και να ανιχνεύσουμε τις διαφαινόμενες τάσεις 

στην εξέλιξή της219. 

Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές, η διασπορά στο ελληνικό χρηματιστήριο, θεωρείται ότι 

βρίσκεται σε μέσο προς χαμηλό επίπεδο (35,70% λαμβάνοντας ως βάση τους μετόχους που 

κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 1%, ή 47,22% λαμβάνοντας ως βάση τους μετόχους που 

κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 5%). Έτσι προκύπτει ότι οι βασικοί και μεγάλοι μέτοχοι 

ελέγχουν, κατά κανόνα, σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των εισηγμένων εταιρειών. Επίσης 

                                            
216 Με το νέο κανονισμό του ΧΑ από την 10/10/2011 η κατηγορία Αξιών Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης και η κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης καταργήθηκαν και οι μετοχές 

των κατηγοριών αυτών μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς. 
217 Αποτελούν το 0,72% των αε (298 εταιρίες επί συνόλου 40.991). 
218 Φεβρουάριος-Σεπτέμβριος 2001. 
219 Οι μελέτες του επιπέδου διασποράς ιδιοκτησίας στις ελληνικές εισηγμένες εταιρείες 

εκπονήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 1/2/2001 και στις 3/9/2001 και είναι 

δημοσιευμένες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στη διεύθυνση 

www.hcmc.gr/Pdf/study_01.pdf και www.hcmc.gr/photos/Statistics/files/Meleti4.pdf αντίστοιχα. 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
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σύμφωνα με τις έρευνες «οι μεσαίες και μικρού μεγέθους εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες, 

έχουν οικογενειακό χαρακτήρα και η ιδιοκτησία συχνά συμπίπτει με τη διοίκηση». Ακόμη 

διαπιστώνεται, ότι οι μετοχές που κατέχουν οι μικροί μέτοχοι, ανήκουν κυρίως σε εταιρείες 

σχετικά μεγάλης κεφαλαιοποίησης και χαμηλού επενδυτικού κινδύνου, ενώ η διασπορά στην 

κύρια αγορά είναι μεγαλύτερη από την παράλληλη αγορά κατά 72% (37% διασπορά έναντι 

21.48%) εάν ληφθούν ως βάση μέτοχοι με συμμετοχή μικρότερη του 1%, ή 60% (48,74% 

διασπορά έναντι 30,42%) εάν ληφθούν ως βάση μέτοχοι με συμμετοχή μικρότερη του 5%. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης 

τείνουν να έχουν ευρύτερη διασπορά, ενώ όσο η χρηματιστηριακή αξία μειώνεται, τόσο η 

συγκέντρωση των μετοχών στα χέρια των βασικών μετόχων αυξάνεται. Η διαπίστωση αυτή 

ενισχύεται και από την ύπαρξη χαμηλής διασποράς στις εταιρείες της παράλληλης αγοράς, 

στην οποία συμπεριλαμβάνονται, κυρίως εταιρείες χαμηλής κεφαλαιοποίησης. 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των δυο μελετών που διεξήχθησαν με διαφορά έξι μηνών, 

διακρίνεται ότι το επίπεδο διασποράς μειώνεται. Συγκεκριμένα το επίπεδο διασποράς, 

λαμβάνοντας ως βάση τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μικρότερο του 1%, μειώνεται 

σε 35,7% έναντι 38,25% και λαμβάνοντας ως βάση τους μετόχους που κατέχουν ποσοστό 

μικρότερο του 5%, μειώνεται σε 47,22% έναντι 50,33%. Νεότερα στοιχεία υπολογίζουν το 

επίπεδο διασποράς στο 10-15% με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζεται από στελέχη της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως πρόβλημα που επιτείνει τις δυσλειτουργίες της αγοράς220. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στον ελληνικό χώρο, το κυριότερο είδος 

αε είναι η κλειστή αε, αφού διαπιστώνεται η συγκέντρωση μεγάλου ποσοστού μετοχών στα 

χέρια λίγων μετόχων, ακόμα και στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, που θεωρείται 

κατά κανόνα ότι έχουν πολυμετοχική βάση.  

 

Ένα κριτήριο διάκρισης των αε που χρησιμοποιείται στο νόμο (άρθρο 42α§6 περ.γ), 

αποτελεί ο αριθμός του προσωπικού που αυτές απασχολούν και κατά πόσο αυτός υπερβαίνει 

τους πενήντα εργαζόμενους. Παρότι ο νόμος δεν διευκρινίζει την έννοια του προσωπικού, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται δεκτό221 ότι ως προσωπικό πρέπει να θεωρηθούν οι 

μισθωτοί, δηλαδή οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας και όχι οι προσφέροντες 

υπηρεσίες με σύμβαση έργου ή ανεξάρτητων υπηρεσιών. Επίσης, δεδομένου ότι το 
                                            
220 Δηλώσεις του Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση 

του 2009 (6/1/2009). Βλ. ιστοσελίδα http://www.express.gr/news/agores2/116113oz_20090103116 

113.php3. (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
221 βλ. Δρυλλεράκη, ΔικΑΕ, 2010, άρθρο 42α, αρ.36. 

γ. Αριθμός εργαζομένων 
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προσωπικό μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της χρήσης, θα πρέπει να υπολογιστεί ο μέσος 

όρος των εργαζομένων. Το κριτήριο αυτό δεν είναι απόλυτα ασφαλές ώστε να 

χρησιμοποιείται αυτόνομα· ο αριθμός των εργαζομένων μπορεί παλαιότερα, όταν 

επικρατούσε η χειρονακτική εργασία, να καθόριζε το μέγεθος της αε όμως, δεν συμβαίνει 

απαραίτητα το ίδιο και σήμερα. Για το λόγο αυτό και ο νομοθέτης εξαρτά τα αποτελέσματα 

των ρυθμίσεών του, από την πλήρωση δύο από τα τρία κριτήρια του άρθρου 42α§6, μεταξύ 

των οποίων είναι και ο αριθμός των εργαζομένων. Εντούτοις, ο αριθμός των εργαζομένων 

συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό «δείκτη» του μεγέθους της αε. Με βάση αυτή την 

υπόθεση και χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία του 2007222 προκύπτει ο παρακάτω 

πίνακας. 

 Αριθμός εργαζομένων

 1+ 1-10 11-49 Σύνολο 

Αριθμός αε 16.398 6.353 7.217 29.968 

 

Ο αριθμός των εταιρειών που διαθέτουν μέχρι πενήντα άτομα (κλειστές αε) προσωπικό 

φτάνει τις 29.968 επί συνόλου 40.991 επιχειρήσεων, δηλαδή ποσοστό 73,1%223. 

 

Στην περίπτωση αυτή συνδυάζονται τα παραπάνω κριτήρια με διάφορα άλλα στοιχεία 

ώστε να εξαχθεί το συμπέρασμα εάν πρόκειται ή όχι για κλειστή αε. Έτσι, μπορεί να 

συνδυαστούν οικονομικά δεδομένα, το μετοχολόγιο (για περίπτωση εταιρείας με ονομαστικές 

μετοχές) ή και να ληφθούν υπόψη ευρέως γνωστά στοιχεία από το ιστορικό της εταιρείας, 

όπως η διασπορά με βάση τον αριθμό των μετόχων που συμμετείχαν σε προηγούμενες γσ, 

καθώς και τα ποσοστά απαρτίας.  

Η διάκριση που επιχειρείται στην ενότητα αυτή βασίζεται σε μια σειρά υποκειμενικών 

στοιχείων. Κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο, διότι σημαντικός παράγοντας στην κλειστή αε 

αποτελεί η ιδιαίτερα δυσχερής διαπίστωση για το είδος των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των 

μετόχων. Όμως, ο σκοπός της διάκρισης αυτής δεν είναι η αυστηρή κατάταξη των εταιρειών, 

ούτε έχει αναγκαστικό χαρακτήρα. Αποτελεί το μέσο για την εφαρμογή των προτάσεων 

εισαγωγής νέων τεχνολογιών που ακολουθούν σε παρακάτω κεφάλαια224. Σε περίπτωση 

κατάχρησης απαιτείται η επέμβαση της νομολογίας που ως καθοριστικός, αξιόπιστος και 

                                            
222 Αρχείο Hellastat. 
223 Με βάση τα στοιχεία της Hellastat για το 2007. 
224 πχ. ενδεικτικά στα κεφ.7, §22, ΙΙΙ και κεφ.9, §27, ΙΙ.  

δ. Μεικτό κριτήριο 
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αντικειμενικός παράγοντας θα κρίνει με ασφάλεια εάν ορθώς χαρακτηρίστηκε μια ορισμένη 

εταιρεία, ως κλειστή αε. Αυτό άλλωστε έχει ήδη γίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις225. 

 

Η εισηγμένη αε συνηθίζεται να καλείται «εισηγμένη εταιρεία σε χρηματιστήριο» αντί 

του ακριβέστερου «ανώνυμη εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά»226. 

Πρόκειται για αδόκιμη ορολογία που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Πάντως, ο 

έλληνας νομοθέτης συνεχίζει να χρησιμοποιεί με γενικό τρόπο στο εταιρικό δίκαιο τον όρο 

χρηματιστήριο, διευκρινίζοντας μέσω της νεοεισαχθείσας (με το ν.3884/2010) §2β περ.α του 

κ.ν.2190/1920 ότι για την περίπτωση της Ελλάδας , ως χρηματιστήριο νοείται η οργανωμένη 

αγορά. 

Η έννοια της οργανωμένης αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η εισηγμένη αε έχει 

μετεξελιχθεί σημαντικά από τον περασμένο αιώνα που πρωτοεμφανίστηκε και περιλάμβανε 

απλώς ένα κοινό, φυσικό τόπο αγοράς κεφαλαίου227, μέχρι τα σύγχρονα πολυμερή 

συστήματα διαπραγμάτευσης. Έτσι σήμερα, η οργανωμένη αγορά αποτελεί ειδική μορφή 

πολυμερούς συστήματος διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων228. Ακριβής ορισμός 

της οργανωμένης αγοράς περιλαμβάνεται στο ν.3606/2007, ο οποίος ενσωμάτωσε την 

οδηγία 2004/39/ΕΚ στο ελληνικό δίκαιο και αντικατέστησε τα περισσότερα προηγούμενα 

                                            
225 όπως στην απόφαση του ΜΠΠατρ.1514/1996, βλ. παραπάνω στην ίδια παράγραφο. 
226 Βλ. Αυγητίδη, ο.π., σελ.11 και σελ.21. Εκτός των οργανωμένων αγορών υπάρχουν και οι 

εξωχρηματιστηριακές αγορές (οργανωμένες ή μη, με κύριο χαρακτηριστικό την απεξάρτηση από 

συγκεκριμένο τόπο μέσω χρήσης τηλεματικών συστημάτων και χαρακτηριστική περίπτωση την αγορά 

NASDAQ).  
227 Πρώτη άτυπη αγορά κεφαλαίου στην Ελλάδα αποτέλεσε η Λέσχη των εμπόρων, η οποία 

λειτουργούσε από το 1870 στο καφενείο «Ωραία Ελλάς». Το καφενείο αυτό από το 1873 

λειτουργούσε ως άτυπο χρηματιστήριο, με πρώτο αντικείμενο συναλλαγών τις μετοχές της εταιρείας 

των Μεταλλουργείων Λαυρίου. Η αρχική του λειτουργία, χωρίς καθόλου κανόνες, οδήγησε στη 

δημιουργία σοβαρής αναστάτωσης και προκάλεσε την ίδρυση χρηματιστηρίου το 1876, με βασιλικό 

διάταγμα, βλ. Αυγητίδη, ο.π., σελ.4. Η πρώτη σύγχρονη μορφή χρηματιστηρίου δημιουργήθηκε με 

τον α.ν.148/1967, ο οποίος προέβλεπε τη σύσταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εποπτεύουσας 

αρχής του χρηματιστηρίου. 
228 Άλλα πολυμερή συστήματα διαπραγμάτευσης αποτελούν ο Πολυμερής Μηχανισμός 

Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ) και η «συστηματική εσωτερικοποίηση» (systematic internalization), βλ. 

Γκόρτσο,  Στοιχεία Ελληνικού Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς, σελ.160-161. 

2. Εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία 

α. Πεδίο δραστηριοποίησης  
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νομοθετήματα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς229. Σύμφωνα, λοιπόν, με το άρθρο 2§10 του 

ν.3606/2007, οργανωμένη αγορά νοείται  το «πολυμερές σύστημα το οποίο α) τελεί υπό την 

διεύθυνση ή τη διαχείριση διαχειριστή αγοράς230, β) επιτρέπει ή διευκολύνει την προσέγγιση 

πλειόνων συμφερόντων τρίτων για την αγορά και την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων231, 

εντός του συστήματος και σύμφωνα με τους κανόνες του οι οποίοι δεν παρέχουν διακριτική 

ευχέρεια, κατά τρόπο καταλήγοντα στη σύναψη σύμβασης σχετική με χρηματοπιστωτικά 

μέσα, τα οποία είναι εισηγμένα προς διαπραγμάτευση, βάσει των κανόνων και των 

συστημάτων του, και γ) έχει λάβει άδεια λειτουργίας232 και λειτουργεί κανονικά σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ’ του πρώτου μέρους του νόμου αυτού». 

Σήμερα στην Ελλάδα οργανωμένες αγορές αποτελούν η Αγορά Αξιών και η Αγορά 

Παραγώγων, ενώ διαχειριστής τους είναι η εταιρεία «Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ»233. Οι δύο 

αυτές αγορές  δεν έχουν αυτόνομη νομική προσωπικότητα διαφορετική από αυτή του 

διαχειριστή τους. Έτσι, συντρέχουν οι ιδιότητες του διαχειριστή οργανωμένης αγοράς και 

των οργανωμένων αγορών στο ίδιο ενιαίο νομικό πρόσωπο234. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης 

στην Αγορά Αξιών αποτελούν οι κινητές αξίες του αρ.2§13 του ν.3606/2007235, ενώ στην 

                                            
229 Στην οδηγία αντί του όρου οργανωμένη αγορά χρησιμοποιείται (άρθρο 1§1) ο όρος 

ρυθμιζόμενη αγορά. Ο ίδιος όρος (ρυθμιζόμενη αγορά) χρησιμοποιείται και στο νόμο (άρθρο 2§2 

ν.3884/2010 = άρθρο 1§2β περ.α ν.2190/1920) που ενσωματώνει την οδηγία 2007/36/ΕΚ στο 

ελληνικό δίκαιο. Σε αυτή την εργασία θα χρησιμοποιούνται και οι δυο όροι με την ίδια ακριβώς έννοια. 
230 Σύμφωνα με το άρθρο 2§9 του ν.3606/2007, διαχειριστής αγοράς είναι «το πρόσωπο το 

οποίο διευθύνει ή διαχειρίζεται τις δραστηριότητες μιας οργανωμένης αγοράς». Ο όρος διαχειριστής 

αγοράς αντικατέστησε τον όρο χρηματιστήριο ως φορέας εκμετάλλευσης της αγοράς, βλ. Αυγητίδη, 

ο.π. σελ.20.  
231 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.3606/2007 στην έννοια των χρηματοπιστωτικών μέσων 

εμπίπτουν οι κινητές αξίες, τα μέσα χρηματαγοράς κ.α. 
232 Η άδεια λειτουργίας παρέχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΝΠΔΔ), η οποία σύμφωνα 

με το άρθρο 41 του ίδιου νόμου, είναι αρμόδια για την εποπτεία εφαρμογής διατάξεων της νομοθεσίας 

για την κεφαλαιαγορά.  
233 σχετικά με την ιστορική εξέλιξη που οδήγησε στην ιδιωτικοποίηση του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών και στη σύσταση της «Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ», βλ. Γκόρτσο, ο.π., σελ.168. 
234 βλ. Γκόρτσο, ο.π., σελ.165. 
235 Κινητές αξίες αποτελούν α) μετοχές και άλλοι τίτλοι ισοδύναμοι με μετοχές εταιρειών, 

προσωπικών εταιρειών και άλλων οντοτήτων καθώς και πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών, β) ομόλογα 

ή άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους, καθώς και πιστοποιητικά κατάθεσης αυτών γ) κάθε άλλη 

κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα αγοράς ή πώλησης παρόμοιων μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή που 
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Αγορά Παραγώγων εισάγονται προς διαπραγμάτευση τα παράγωγα προϊόντα που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 στοιχ. δ-ι του ν.3606/2007. Μια οργανωμένη αγορά λειτουργεί 

σύμφωνα με τον κανονισμό της, όπως αυτός έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

ο οποίος ρυθμίζει μεταξύ άλλων, θέματα σχετικά με τους κανόνες για την εισαγωγή 

χρηματοπιστωτικών μέσων για διαπραγμάτευση, το περιεχόμενο των ίδιων των κανόνων 

διαπραγμάτευσης καθώς και τους κανόνες για την αναστολή και διαγραφή των 

χρηματοπιστωτικών μέσων236. 

 

Βασικός στόχος της εισηγμένης αε είναι η άντληση κεφαλαίων και λαϊκών 

αποταμιεύσεων διαμέσου της οργανωμένης αγοράς. Η οργανωμένη αγορά συνεισφέρει στη 

γνωστοποίηση της προσφοράς των μετοχών της εισηγμένης αε στο κοινό, ενώ παράλληλα 

διαθέτει σε αυτή ένα αξιόπιστο και ασφαλή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, που εμπνέει 

εμπιστοσύνη στους επενδυτές, ώστε να τον χρησιμοποιούν για την αγορά ή την πώληση των 

μετοχών. Εντούτοις, σημειώνεται μια βασική διαφορά των επενδυτών σε μετοχές εισηγμένης 

αε, σε σχέση με τους κοινούς επενδυτές των υπολοίπων αε. Η διαφορά αυτή έγκειται στο 

λόγο συμμετοχής στην αε. Κύριος λόγος συμμετοχής των επενδυτών σε εισηγμένη αε είναι η 

κερδοσκοπία237. Ο όρος κερδοσκοπία συνίσταται στην εκμετάλλευση της ευκαιρίας που θα 

αποδώσει γρήγορο κέρδος, μέσω της διάθεσης των μετοχών σε τιμή μεγαλύτερη από την 

τιμή κτήσης τους. Οι επενδυτές σε μετοχές εισηγμένων εταιρειών, δεν ενδιαφέρονται να 

συμμετέχουν σε μια ένωση προσώπων, ούτε και στην εν ευρεία έννοια, συνδιοίκηση της 

εταιρικής επιχείρησης, μέσω των μετοχικών δικαιωμάτων διοίκησης, αφού λείπει εντελώς η 

affection societatis238. Αναζητούν την επενδυτική ευκαιρία διαμέσου των μηχανισμών 

ενημέρωσης της οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς, χωρίς να γνωρίζουν ουσιαστικά τις 

αε στις οποίες επενδύουν. Αυτή η κερδοσκοπική συμπεριφορά των επενδυτών, τους καθιστά 

ευάλωτους σε φήμες, παραπλανητικές ειδήσεις και γενικότερα σε πληροφορίες που 

επιχειρούν να καθοδηγήσουν την επενδυτική δραστηριότητα προς ορισμένη κατεύθυνση. 

Όμως, αυτού του είδους η παραπληροφόρηση δεν έχει ως αποτέλεσμα μόνο την εξαπάτηση 

των επενδυτών και την οικονομική τους βλάβη, αλλά μπορεί να έχει ιδιαίτερα δυσμενή 

                                                                                                                                     
είναι δεκτική διακανονισμού με ρευστά διαθέσιμα και που προσδιορίζεται με αναφορά προς κινητές 

αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις, εμπορεύματα ή άλλους δείκτες ή μεγέθη. 
236 Βλ. Αυγητίδη, ο.π. σελ.21. 
237 Που ενεργεί ανταγωνιστικά στις τραπεζικές καταθέσεις υποσχόμενη μεγαλύτερες αποδόσεις 

με ανάληψη ανάλογου μεγαλύτερου ρίσκου. 
238 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π. σελ.451. 

β. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
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αποτελέσματα ακόμη και στη χρηματιστηριακή αγορά μιας χώρας, με φυσικό επακόλουθο 

την πρόκληση ουσιαστικής βλάβης σε ολόκληρη την αγορά και ταυτόχρονα την επιβράδυνση 

της επιχειρηματικής ανάπτυξης.  

 

Η κρισιμότητα της ορθής λειτουργίας της αγοράς κεφαλαίου ώθησε τον νομοθέτη στη 

δημιουργία ενός ειδικού κλάδου δικαίου. Το ιδιαίτερο αυτό δίκαιο, που ονομάζεται δίκαιο 

κεφαλαιαγοράς, ισχύει παράλληλα ή σε συνδυασμό με το δίκαιο της αε239, όπως αυτό 

τυποποιείται από τον κ.ν.2190/1920. Κύρια πηγή του δικαίου της κεφαλαιαγοράς αποτελούν 

οι ενωσιακές οδηγίες240, ενώ στόχος του είναι η ρύθμιση των όρων λειτουργίας της 

οργανωμένης αγοράς και η εποπτεία των συναλλαγών που διεξάγονται μέσω των 

μηχανισμών της τελευταίας.  

Το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς διακρίνεται για τις ιδιαιτερότητές του241. Το διέπει μια 

μακροοικονομική διάσταση στη θεώρηση των πραγμάτων, ενώ, η προστασία που αυτό 

παρέχει, επικεντρώνεται στη διασφάλιση της σωστής-μη πλασματικής διαμόρφωσης της 

τιμής της μετοχής. Ακόμα, αντιλαμβάνεται διαφορετικά την έννοια της ισότητας και της ίσης 

μεταχείρισης από το εταιρικό δίκαιο. Στο δίκαιο κεφαλαιαγοράς η ισότητα αναφέρεται στην 

ίση πληροφόρηση όλων των μετόχων και όχι στην παροχή ίσων δικαιωμάτων συμμετοχής 

στις εταιρικές υποθέσεις σε όλους τους μετόχους. Επίσης, η αντίληψη «προστασίας του 

επενδυτή» είναι διαφορετική, αφού το δίκαιο κεφαλαιαγοράς αναφέρεται σε προστασία 

οικονομικών συμφερόντων242.  

Η «συνύπαρξη» του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς επιφυλάσσει 

για τους μετόχους αλλά και τους δανειστές της εισηγμένης αε διττή προστασία243. Η 

προστασία εκ μέρους του δικαίου της κεφαλαιαγοράς συνίσταται στην επιβολή υποχρεώσεων 

στον εκδότη των μετοχών, δηλαδή στην αε, αλλά και σε τρίτους. Έτσι, η αε που επιθυμεί 

                                            
239 Σύμφωνα με Αυγητίδη οι ρυθμίσεις για την εισηγμένη αε αποτελούν περιοχή που τέμνονται 

δίκαιο κεφαλαιαγοράς και εταιρικό δίκαιο (ο.π., σελ.14). Παλαιότερα το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς 

ταυτιζόταν με το χρηματιστηριακό δίκαιο, ενώ, σήμερα η έκταση του δικαίου της κεφαλαιαγοράς είναι 

ευρύτερη, βλ. Ρόκα Ν., ο.π. σελ.448, Αυγητίδη, ο.π. σελ.7. 
240 Που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της ενοποίησης του δικαίου της κεφαλαιαγοράς στον 

ευρωπαϊκό χώρο, με απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς Βλ. Αυγητίδη, ο.π. 

σελ.7, Ρόκα Ν., ο.π. σελ.454. 
241 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π. παρ.43, σελ. 448-454. 
242 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π. σελ.452. 
243 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π. σελ.450. 

γ. Ιδιαιτερότητα δικαίου
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την είσοδό της στην οργανωμένη αγορά, πρέπει να πληροί τους όρους που θέτει ο 

ν.3371/2005244 και οι οποίοι αποσκοπούν στην εξέταση της καταλληλότητας και της 

αξιοπιστίας της αε. Η παραπάνω εξέταση πλήρωσης των όρων δεν γίνεται μόνο κατά την 

εισαγωγή της αε στην οργανωμένη αγορά, αλλά είναι συνεχής. Ταυτόχρονα παρέχεται η 

δυνατότητα στο διαχειριστή της αγοράς (Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ), να αναστείλει τη 

διαπραγμάτευση των μετοχών μιας αε, σε περίπτωση έντονης διακύμανσής τους, ή να 

μεταφέρει μια αε σε άλλη κατηγορία245, ή ακόμα και να τη θέσει σε επιτήρηση. Επιπρόσθετα, 

εισάγονται υποχρεώσεις σε σχέση με θέματα πληροφόρησης και δημοσιότητας, σωστής και 

υπεύθυνης διαχείρισης246, διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης247. Αναφορικά με τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλονται σε τρίτους, αυτές είναι: η υποχρέωση ενημέρωσης που βαρύνει μέτοχο 

που αποκτά ή διαθέτει σημαντικά ποσοστά μετοχών (άρθρα 9-16 ν.3556/2007), η 

απαγόρευση κατάχρησης προνομιακών πληροφοριών248 και η απαγόρευση διακρίσεων επί 

δημόσιας  προσφοράς εξαγοράς μετοχών.  

Η προαναφερόμενη «συνύπαρξη» των δύο δικαίων, κεφαλαιαγοράς και εταιρικού 

δικαίου, έχει ως αποτέλεσμα την αλληλεπίδραση του ενός δικαίου με το άλλο249. Συνήθως το 

δυναμικό, ευέλικτο και προοδευτικό δίκαιο της κεφαλαιαγοράς επηρεάζει το πιο 

«συντηρητικό» εταιρικό δίκαιο. Στα πλαίσια αυτής της αλληλεπίδρασης των δύο δικαίων, 

είναι δυνατή η χρησιμοποίηση τεχνολογιών που προβλέπονται στο δίκαιο της 

κεφαλαιαγοράς, σε διαδικασίες που ρυθμίζονται από το εταιρικό δίκαιο. Ιδιαίτερα σημαντική 

κρίνεται η αξιοποίηση του συστήματος Ερμής ("H.E.R.ME.S." -"Hellenic Exchanges Remote 

                                            
244 ν.3371/2005 «Θέματα κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις», κεφ.Α «Ελάχιστες προϋποθέσεις 

εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένες αγορές» και κεφ.Β «Ελάχιστες υποχρεώσεις εκδοτών». 

Επιπρόσθετους όρους ακόμα και αυστηρότερου χαρακτήρα, μπορεί να προβλέπει ο κανονισμός του 

χρηματιστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.3371/2005. 
245 Οι κατηγορίες αε περιγράφονται στο άρθρο 3.1.1 του κανονισμού του ΧΑ. 
246 Οι υποχρεώσεις αφορούν την τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης του 

ν.3016/2002. 
247 βλ. Ρόκα Ν., Εταιρίες, 6η έκδοση, σελ.494 επ. 
248 βλ. Αντωνόπουλο, Κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών στις χρηματιστηριακές 

συναλλαγές, γνωμοδότηση, ΧρΙΔ 2005, σελ. 176, Βελέντζα, Προστασία της κεφαλαιαγοράς από 

πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, 

ΕΤρΑξΧρΔ 2006, σελ.3, Χατζηγάγιο, Εμπιστευτική πληροφόρηση και χρηματιστηριακές επενδυτικές 

αποφάσεις, ΕΤρΑξΧρΔ 1999, σελ.319. 
249 βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.486. 
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MEssaging Services"250), το οποίο χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για την 

επικοινωνία μεταξύ του διαχειριστή της αγοράς (Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ) και των 

εισηγμένων εταιρειών, ως βάση για την επέκταση της επικοινωνίας μεταξύ των εταιρειών και 

των μετόχων τους251. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
250 Βλ. http://www.ase.gr/SmartAccess/ (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). Μετεξέλιξη 

του αρχικού συστήματος είναι το σύστημα HERMES2. 
251 βλ. §27, ΙΙΙ και §34, ΙΙΙ, 2-3-4. 
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΟΡΓΑΝΑ  

 

Τα όργανα της αε είναι το δσ, η γσ και οι ελεγκτές252. Τα δυο πρώτα είναι όργανα 

διοίκησης της αε, ενώ ο ρόλος του τρίτου είναι ελεγκτικός. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

παρουσιαστούν τα γενικά τους χαρακτηριστικά και ο τρόπος δράσης τους. Πιο επισταμένη 

μελέτη θεμάτων  (τόπος συνεδρίασης, πρόσκληση, δικαίωμα συμμετοχής, λήψη αποφάσεων, 

τήρηση πρακτικών, δημοσιότητα κ.α) θα ακολουθήσει σε παρακάτω κεφάλαια, παράλληλα με 

τη διερεύνηση δυνατότητας λειτουργίας των οργάνων με μεθόδους νέων τεχνολογιών. 

 

§9. Γενική συνέλευση 

Η γσ είναι το ανώτατο όργανο της αε. Τα θέματά της ρυθμίζονται κυρίως στο τρίτο 

κεφάλαιο του κ.ν.2190/1920 (άρθρα 25-35γ). Είναι κατεξοχήν συλλογικό όργανο διότι σε 

αυτή συμμετέχουν, ή έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν, όλοι οι μέτοχοι253, ενώ δεν 

επιτρέπεται η συμμετοχή τρίτων254.  Στη γσ σχηματίζεται η εταιρική βούληση από τις 

ατομικές βουλήσεις όλων των μετόχων. Οι αποφάσεις των γσ, εφόσον είναι έγκυρες, 

δεσμεύουν και τους απόντες και τους διαφωνούντες μετόχους (άρθρο 33). Η δράση της γσ 

της αε εντοπίζεται κυρίως στις προς τα έσω σχέσεις255, ενώ ουσιαστική της αποστολή, είναι η 

συζήτηση περί των εγγεγραμμένων σε αυτή θεμάτων και η λήψη των ορθότερων, για το 

συμφέρον της εταιρείας, αποφάσεων μετά από ψηφοφορία. Η ιδιαίτερη σημασία της γσ ως 

εταιρικού οργάνου αναγνωρίζεται  από το νόμο, ο οποίος προβλέπει, ιδιαίτερη τυπικότητα 

στις διαδικασίες σύγκλησης, συγκρότησης αλλά και λήψης αποφάσεων με ποσοστά απαρτίας 

και πλειοψηφίας, καθώς και περιπτώσεις ακυρότητας και ακυρωσίας των αποφάσεων αυτών. 

Στην πράξη, ακόμα και αν τηρείται η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, η γσ δεν 

κατορθώνει να εκπληρώνει την αποστολή της, που συνίσταται στην εκπροσώπηση όλων των 

ομάδων μετόχων256. Συνήθως οι διαδικασίες συζήτησης και ψηφοφορίας αποτελούν τυπική 

διεκπεραιωτική (επικυρωτική) διαδικασία, εξαιτίας ύπαρξης προειλημμένων αποφάσεων από 

τους μετόχους που κατέχουν την πλειοψηφία του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η 
                                            
252 Η περίπτωση των ελεγκτών είναι ιδιαίτερη. Μέρος της θεωρίας αμφισβητεί την ιδιότητά τους 

ως όργανο της αε. Εντούτοις, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη αποτελούν όργανο της αε. Για τη 

σχετική προβληματική πρβλ. §36, ΙΙ.  
253 Βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρίες, 5η έκδοση, σελ.236. 
254 Βλ. Σκαλίδη, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, 6η έκδοση, σελ.445. 
255 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.236 και 265. 
256 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.237. 
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πλειοψηφία αυτή πολλές φορές δεν απαιτείται να υπερβαίνει το 50% των μετοχών εξαιτίας 

της αυξημένης αποχής πολλών μετόχων από τις γσ. Την κατάσταση αυτή επιβαρύνουν και οι 

περίπλοκες διατυπώσεις λειτουργίας και υλοποίησης των συνελεύσεων, η συνεχής εναλλαγή 

των μετόχων, κ.α.257 

 

Όπως ορίζεται στο νόμο, η γσ των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση (άρθρο 33). Βέβαια, η αρμοδιότητα της 

γσ να αποφασίζει για κάθε θέμα δεν επικαλύπτει τη διαχειριστική αρμοδιότητα του δσ258. 

Εντούτοις, η γσ μπορεί να παρεμβαίνει στη διαχείριση θεμάτων της εταιρείας άμεσα, όπως 

συνάγεται από τα αρθρ.22α§2 εδ.2 και 22§2 του νόμου, αλλά και έμμεσα, αφού ως ανώτατο 

όργανο της εταιρείας αποφασίζει για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής και των εμπορικών 

κατευθύνσεων της αε259. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η γενική αρμοδιότητα της γσ 

οριοθετείται από τον εταιρικό σκοπό, όπως αυτός αναφέρεται στο καταστατικό. Οι ειδικές 

αρμοδιότητες που απονέμονται στη γσ από το καταστατικό, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 

μέτρο, ώστε να αλλοιώνεται η φύση των οργάνων και η δομή τους260. 

 

Η νομοθεσία κυρίως με τις διατάξεις του άρθρου 34 (αλλά και αλλού π.χ. άρθρο 35§1, 

άρθρο 22β 261), επιφυλάσσει στη γσ την αποκλειστική αρμοδιότητα σε ορισμένα θέματα. 

Έτσι, είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 34§1 

περ.α), τη συγκρότηση των υπόλοιπων οργάνων της εταιρείας (δσ και ελεγκτών – άρθρο 

34§1 περ.β), την έκκριση του ισολογισμού (άρθρο 34§1 περ.γ), την απαλλαγή των μελών 

του δσ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης (άρθρο 35§1), τη διάθεση των 

εταιρικών κερδών (άρθρο 34§1 περ.δ-εκτός από την περίπτωση της §2 περ.στ), τη 

συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

εταιρείας (άρθρο 34§1 περ.ε), καθώς και για το διορισμό εκκαθαριστών (άρθρο 34§1 περ. 

στ.). Εξαιρέσεις στην αποκλειστική αρμοδιότητα της γσ εισάγονται από την §2 του άρθρου 

34.   

 
                                            
257 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.99. 
258 Βλ. Αναστασόπουλο, Εταιρίες, έκδοση 5η, σελ.41, Ρόκα Ν., ο.π., σελ.237. 
259 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ. 101-102, Ρόκα Ν., ο.π., σελ. 239. 
260 Βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ.445. 
261 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.100. 

Ι. Η γενική συνέλευση ως ανώτατο όργανο της ανώνυμης εταιρείας 

ΙΙ. Αποκλειστική αρμοδιότητα
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Η γσ κατηγοριοποιείται με διάφορα κριτήρια, κυρίως με ζεύγματα αντιδιαστελλόμενων 

κατηγοριών σε: τακτική και έκτακτη, καταστατική και συνήθης, επαναληπτική και αρχική, 

καθολική και μη καθολική. Επίσης παρουσιάζονται αυτόνομα η αυτοσύγκλητη, η ιδιαίτερη και 

προσφάτως, μέσω του ν.3604/2007, η ηλεκτρονική γσ καθώς και η γσ με περιφερόμενο 

πρακτικό.  

 

Κριτήρια κατηγοριοποίησης των γσ σε τακτικές και έκτακτες αποτελούν οι 

αρμοδιότητες και ο χρόνος συγκρότησής τους262. 

Η τακτική γσ συγκαλείται υποχρεωτικά από το δσ τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική 

χρήση και εντός έξι μηνών από τη λήξη της (άρθρο 25). Η εταιρική χρήση διαρκεί 12 μήνες 

και είναι συνήθως ημερολογιακή (1-1 έως 31-12, άρθρο 42§1),  εκτός από την πρώτη από 

την ίδρυση της εταιρείας, που μπορεί εξαιρετικά να διαρκέσει 24 μήνες (άρθρο 42§2). Η 

τακτική γσ συνέρχεται συνήθως στην έδρα της εταιρείας  αν και στο νόμο προβλέπεται για 

ορισμένες κατηγορίες εταιρειών (μη εισηγμένες ή εταιρείες που δεν έχουν αποτελέσει 

αντικείμενο δημόσιας προσφοράς), η δυνατότητα συνόδου και σε άλλο τόπο κείμενο στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, εφόσον αυτό προβλέπεται καταστατικά ή υπάρχει καθολική 

αποδοχή όλων των μετόχων (άρθρο 25). Η τακτική γσ είναι η μόνη που αποφασίζει για την 

έγκριση των ετήσιων λογαριασμών, τη διάθεση των ετήσιων κερδών (άρθρο 34§1 περ.γ και 

δ), την απαλλαγή των μελών του δσ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση 

(άρθρο 35§1), καθώς και για το διορισμό των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών (άρθρο 36§3)263.  

Η έκτακτη γσ συγκαλείται οποιαδήποτε χρονική στιγμή από το δσ καθώς και 

υποχρεωτικά στις παρακάτω περιπτώσεις: μετά από αίτηση των ελεγκτών (άρθρο 38), ή 

όταν τα κεφάλαια της εταιρείας μειωθούν κάτω από το ½ του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 

47), ή μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου (άρθρο 39§1). Στην τελευταία περίπτωση, αν το δσ δεν συγκαλέσει έκτακτη γσ, 

τότε η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με αίτηση στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο αποφασίζει σχετικά, κατά τη διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων. Πέρα από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις, όπου 

υποχρεωτικά συγκαλείται γσ, το δσ μπορεί να τη συγκαλέσει οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αυτό 

                                            
262 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.102. 
263 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ.447, Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.102. 

III. Κατηγορίες γενικής συνέλευσης 

1. Τακτική – έκτακτη
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απαραίτητο. Κυρίως συγκαλείται για να αντιμετωπίσει έκτακτα θέματα που δεν ήταν δυνατό 

να προβλεφθούν264. 

 

Ως καταστατική265 χαρακτηρίζεται η γσ που αποφασίζει για σημαντικά θέματα που 

αφορούν την αε. Για το λόγο αυτό, σε μια καταστατική γσ, η λήψη απόφασης απαιτεί 

αυξημένα ποσοστά απαρτίας (άρθρο 29§3) και πλειοψηφίας (άρθρο 31§2), των παρόντων ή 

νόμιμα εκπροσωπουμένων σε αυτή, μετόχων266. Στο νόμο καθορίζονται, κυρίως στο άρθρο 

29§3, διάφοροι λόγοι σύγκλισης καταστατικής γσ όπως π.χ. η αλλαγή της εθνικότητας της 

εταιρείας, η επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων κ.α. 

Η έννοια της συνήθους γσ προκύπτει εξ αντιδιαστολής από την καταστατική γσ. 

Πρόκειται για τη γσ που ασχολείται με «συνηθισμένα» θέματα που δεν απαιτούν αυξημένα 

ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας. Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

έγκυρα πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 

αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου (άρθρο 

29§1), ή οποιοδήποτε και να είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις του άρθρου 29§2 εδ.α.  

 

Ανάλογα με το εάν η απαιτούμενη κάθε φορά απαρτία επιτυγχάνεται με την πρώτη ή 

μεταγενέστερες προσκλήσεις, μια γσ μπορεί να είναι αρχική ή επαναληπτική αντίστοιχα267. 

Όταν η αρχική γσ ματαιώνεται εξαιτίας μη επίτευξης απαρτίας, συγκαλείται επαναληπτική γσ 

μέσα σε είκοσι ημέρες από τη ματαιωθείσα συνεδρίαση (άρθρο 29§2εδ.α). Η επαναληπτική 

γσ θεωρείται νέα γσ και όχι συνέχεια της παλιάς268. Για τη σύγκληση της επαναληπτικής γσ, 

δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο 

χρόνος της επαναληπτικής γσ που προβλέπεται από τον νόμο εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, 

υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη 

ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική (νέο άρθρο 29§2 εδ.β και §4 εδ.δ μετά την 

                                            
264 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.240, Αναστασόπουλο, ο.π., σελ.41. 
265 Μέρος της θεωρίας (Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.103) χρησιμοποιεί τον όρο «εξαιρετική» 

γσ αντί του όρου «καταστατική».  
266 Βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ.447. Η αναφερόμενη εδώ αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 

απαιτείται τόσο για την πρώτη όσο και για τις επαναληπτικές γσ (άρθρο 31§2). 
267 βλ. Αυγητίδη, ΔικΑΕ, 2010, εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 35-35γ, αριθμ.26. 
268 βλ. Αντωνόπουλο, Δίκαιο ΑΕ και ΕΠΕ, έκδοση 3η, 2009, σελ.457. 

2. Καταστατική - συνήθης 

3. Αρχική και επαναληπτική 
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τροποποίηση που επέφερε ο ν.3884/2010). Για την έγκυρη λήψη απόφασης στην 

επαναληπτική γσ απαιτείται φθίνουσα απαρτία269. 

   

Καθολική γσ είναι η ιδιαίτερη κατηγορία γσ, που αν και δεν υπάρχει πρόσκληση για 

σύγκληση, ή εάν υπάρχει είναι ελαττωματική, παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτή 

μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν 

αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (άρθρο 26§3).  Η παρουσία ή 

η αντιπροσώπευση του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, παρά την έλλειψη της 

πρόσκλησης, έχει δώσει σε αυτή τη γσ το χαρακτηρισμό «αυτόκλητη». Η συνέλευση αυτή 

έχει ιδιαίτερη σημασία σε εταιρείες με μικρό αριθμό μετόχων, διότι αποφεύγονται έξοδα και 

τυπικές διαδικασίες, μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη λήψη αποφάσεων, ενώ 

ταυτόχρονα εξασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των μετόχων,  αλλά και των δικαιωμάτων των 

τελευταίων270. Εξ αντιδιαστολής, μη καθολική γσ είναι εκείνη που δεν συγκεντρώνει όλα τα 

στοιχεία της καθολικής271. 

 

Αυτοσύγκλητη είναι η γσ που αποφασίζεται η σύγκλησή της σε προηγούμενη γσ· η 

αρχική γσ που συγκλήθηκε νομότυπα, αποφασίζει να συγκληθεί ξανά, σε ορισμένη 

ημερομηνία, η νέα γσ (αυτοσύγκλητη), με ορισμένα θέματα ημερήσιας διάταξης και αναθέτει 

στο δσ την εκτέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας. Στην ιδιαίτερη γσ συμμετέχουν μόνο 

οι φορείς ιδιαίτερης κατηγορίας μετοχών, όπως είναι οι προνομιούχες μετοχές. Στις ιδιαίτερες 

γσ δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία272. 

 

Πρόκειται για κατ᾽ επίφαση γσ αφού δεν υφίσταται πραγματική συγκέντρωση 

μετόχων. Ο χαρακτηρισμός γσ χρησιμοποιείται εξαιτίας της εξομοίωσης, από άποψη τυπικής 

                                            
269 πρβλ. §28. 
270 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.243,  Στην περίπτωση αυτή, παρά την κριτική που δέχεται η κλειστή 

αε ότι δεν ανταποκρίνεται στη μορφή και την αποστολή της αε που προβλέπει ο νομοθέτης, εντούτοις 

φαίνεται ότι ο τελευταίος αναγνωρίζει την ύπαρξή της και προβαίνει σε ρυθμίσεις που την αφορούν. 

Για αυτή προορίζεται και η ρύθμιση που αφορά τις γσ με περιφερόμενο πρακτικό (βλ. παρακάτω 

περ.6).   
271 Βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ.448. 
272 Για περισσότερα Βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ.449. 

4. Καθολική (αυτόκλητη) και μη καθολική γενική συνέλευση

5. Αυτοσύγκλητη – ιδιαίτερη γενική συνέλευση

6. Γενική συνέλευση με περιφερόμενο πρακτικό
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ισχύος, που καθιερώνει ο νόμος μεταξύ μιας απόφασης γσ και της υπογραφής ενός 

πρακτικού από όλους τους μετόχους, ή τους αντιπροσώπους τους. Η δυνατότητα πρακτικών 

«δια περιφοράς» εισήχθη τόσο για το δσ (άρθρο 21§5) όσο και για τη γσ (άρθρο 32§3), με 

το ν.3604/2007273, ενώ είχε δεχθεί επικρίσεις στο παρελθόν274. Σύμφωνα με την §3 του 

άρθρου 32 «η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους 

αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, ακόμα και εάν δεν 

έχει προηγηθεί συνεδρίαση». Από τη ρύθμιση της παραπάνω παραγράφου εξαιρούνται οι 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, ενώ στην περίπτωση μονοπρόσωπης αε του άρθρου 

1§3, απαιτείται η σύμπραξη συμβολαιογράφου (άρθρο 32§2). Πρόκειται για εύλογες 

εξαιρέσεις αφού στην εισηγμένη αε η υλοποίηση γσ «δια περιφοράς» αποτελεί πρακτικά 

ανέφικτο εγχείρημα, εξαιτίας της μεγάλης διασποράς που εμφανίζει (θεωρητικά), ενώ στη 

μονοπρόσωπη αε η λήψη απόφασης με την υπογραφή των πρακτικών, χωρίς τη σύμπραξη 

συμβολαιογράφου ώστε να δοθεί στα πρακτικά μια βέβαιη χρονολογία275, θα συνεπαγόταν 

ουσιαστικά την παροχή δυνατότητας στο μοναδικό μέτοχο να μεταβάλει κατά βούληση την 

ημερομηνία υπογραφής των πρακτικών, οπότε και την ημερομηνία λήψης της απόφασης εκ 

μέρους του νομικού προσώπου της εταιρείας. Η βασική διαφορά της γσ με περιφερόμενο 

πρακτικό από την καθολική γσ, εστιάζεται στο γεγονός ότι στην καθολική γσ έχουμε 

«φυσική» συνάθροιση των μετόχων και κατά συνέπεια απαίτηση για ταυτόχρονη παρουσία 

τους σε ένα τόπο. Αντίθετα στη γσ με περιφερόμενο πρακτικό τα πρακτικά μεταβιβάζονται 

από μέτοχο σε μέτοχο για να υπογραφούν. Όπως είναι προφανές, η περίπτωση αυτή είναι 

κατάλληλη για αε με μικρό αριθμό μετόχων (κλειστή αε). Η λήψη έγκυρης απόφασης με την 

περιφορά και υπογραφή των πρακτικών, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εξαιτίας της 

δυνατότητας που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία για ηλεκτρονική μεταφορά και υπογραφή 

των πρακτικών, που μπορεί να γίνει χωρίς φυσική μετακίνηση των μετόχων276. 

 

Ηλεκτρονική είναι η γσ που υλοποιείται εξ αποστάσεως με χρήση ηλεκτρονικών μέσων 

επικοινωνίας. Η ανάγκη εισαγωγής ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας στη διαδικασία 

λειτουργίας της γσ είχε από καιρό επισημανθεί τόσο από τη θεωρία277, όσο και από τον 

                                            
273 Βλ. Περάκη, ο.π., απόσπασμα αιτιολογικής έκθεσης, σελ.98.  
274 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.289, υποσημείωση 77. 
275 πρβλ. Αυγητίδη, ΔικΑΕ, 2010, άρθρο 32, αριθμ.11. 
276 βλ. §22, IΙΙ, 2 καθώς και §20, IIΙ σχετικά με τον «ηλεκτρονικό» συμβολαιογράφο. 
277 βλ. Άνθιμο, Η «ηλεκτρονική» γενική συνέλευση, ΕπισκΕΔ 2003, σελ.987, Κουρτζή, 

Δυνατότητες εισδοχής της σύγχρονης τεχνολογίας στο δίκαιο των ανωνύμων εταιριών, ΧρΙΔ 2003, 

7. Ηλεκτρονική γενική συνέλευση
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ενωσιακό νομοθέτη με την οδηγία 2007/36/ΕΚ278. Σχετική πρόβλεψη περιλήφθηκε για πρώτη 

φορά στον κ.ν.2190/1920 (άρθρα 28§6 και 7), κατά τον εκσυγχρονισμό του από το 

ν.3604/2007 και περιλάμβανε ως μοναδική ηλεκτρονική μέθοδο υλοποίησης γσ την 

τηλεδιάσκεψη279 (άρθρο 28§1 εδ.α). Για τη διεξαγωγή της γσ μέσω τηλεδιάσκεψης 

απαιτούνταν καταστατική πρόβλεψη, ενώ προβλεπόταν δυνητικά280, η ύπαρξη υπουργικής 

απόφασης που θα καθόριζε τις ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές για να θεωρείται έγκυρη η 

γσ. Η ίδια ηλεκτρονική μέθοδος, δηλαδή η τηλεδιάσκεψη, προβλεπόταν και για την 

εισηγμένη αε, γεγονός που προκάλεσε την εύλογη αμφισβήτηση εκ μέρους της θεωρίας281 

για την πρακτικότητα αυτής της περίπτωσης, εξαιτίας των ζητημάτων που θα δημιουργούσε 

η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μετόχων. Στην περίπτωση της εισηγμένης αε, η έκδοση της 

δυνητικής υπουργικής απόφασης θα υλοποιείτο ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

Με το ν.3884/2010 που ενσωματώνει την οδηγία 2007/36/ΕΚ στο εταιρικό δίκαιο, ο 

νομοθέτης επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο αναφορικά με την ηλεκτρονική γσ εισάγοντας 

ειδικό άρθρο, το άρθρο 28α, που αφορά αποκλειστικά την εισηγμένη αε. Σύμφωνα με την §7 

εδ.α του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η γσ με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία 

των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, μετά από καταστατική πρόβλεψη. Στο αμέσως 

επόμενο εδάφιο ο νομοθέτης σπεύδει να διευκρινίσει τον τρόπο συμμετοχής: είτε με 

μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο, είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι ο νομοθέτης έχει παράλληλα εισάγει στο άρθρο 1 του 

κ.ν.2190/1920 την §2β περ.γ, όπου αναλύεται ο όρος «ηλεκτρονικά μέσα». 

Η προβληματική που αφορά την ηλεκτρονική γσ είναι αρκετά πολύπλοκη και έχει  

αρκετές παραμέτρους. Αφενός η μη εισηγμένη αε περιορίζεται αδικαιολόγητα να 

χρησιμοποιεί ως μοναδικό ηλεκτρονικό μέσο την τηλεδιάσκεψη και αφετέρου η εισηγμένη αε 

                                                                                                                                     
σελ.664, Σκαλίδη, Προς το δίκαιο της γσ αε με τεχνικές διαδικτύου, ΕΤρΑξΧρΔ 2004, σελ.29, Ρόκα 

Ν., ο.π., σελ.289, υποσημείωση 77 και σελ.244. 
278 εκτίμηση υπ᾽αριθμ.2 καθώς και άρθρο 8 της οδηγίας. 
279 Η επιλογή αυτή του νομοθέτη να ορίσει ως μοναδική μέθοδο ηλεκτρονικής γσ την 

τηλεδιάσκεψη, διατηρείται και σήμερα για την κοινή (μη εισηγμένη) αε. Με βάση τις ρυθμίσεις του 

άρθρου 28§7 εδ.β, υποστηρίζεται ότι ο νομοθέτης εκφράστηκε στενότερα από ότι ήθελε, πρβλ. §21, 

III. Έτσι προτείνεται διασταλτική ερμηνεία του όρου τηλεδιάσκεψη ώστε να περιληφθούν και άλλα 

ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα και με το πνεύμα της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο 

ελληνικό δίκαιο με το ν.3884/2010. 
280 βλ. Περάκη, ο.π., εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.22. 
281 Βλ. Αυγητίδη, ο.π., σελ.88. 



72 
 

φαίνεται να παραμένει προσκολλημένη σε τεχνολογικά μέσα πραγματικού χρόνου (σύγχρονα 

τεχνικά μέσα), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της. Τα ειδικά αυτά 

χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε τεχνικές λύσεις προσφέροντας 

σημαντικά πλεονεκτήματα. Ενδεικτικά αναφέρονται για την εισηγμένη αε, η διατήρηση των 

μετοχών σε άυλη μορφή, η ύπαρξη δοκιμασμένης ηλεκτρονικής υποδομής (πολυμερές 

σύστημα) του διαχειριστή της αγοράς (Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ), η ηλεκτρονική κατάρτιση 

των διαμεσολαβούντων (π.χ. ΑΧΕΠΕΥ) που διαθέτουν αξιόλογη εμπειρία σε ηλεκτρονικά 

θέματα κ.α. 

Η ηλεκτρονική γσ αποτελεί αντικείμενο διεξοδικής ανάλυσης σε διάφορα σημεία αυτής 

της εργασίας282. 

 

§10. Διοικητικό συμβούλιο  

Κύριος ρόλος του δσ είναι, σύμφωνα με το άρθρο 18§1 του νόμου, η διαχείριση και 

εκπροσώπηση της αε. Η ύπαρξη ενός ειδικού, ολιγομελούς και ευέλικτου οργάνου για το 

σκοπό αυτό είναι απαραίτητη, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού μετόχων και της ετερογένειας 

που τους χαρακτηρίζει (τους μετόχους). Ο ρόλος του δσ είναι τόσο σημαντικός που στην 

πράξη αναγνωρίζεται ότι, παρόλο που η γσ αποτελεί το ανώτατο όργανο της εταιρείας 

(σύμφωνα με το άρθρο 33), εντούτοις σπουδαιότερο όργανο αποτελεί το δσ γιατί από τις 

ικανότητες και τη δραστηριότητά του, εξαρτάται η καλή πορεία των εταιρικών υποθέσεων283. 

Η  δράση του δσ είναι εσωτερική και εξωτερική, σε αντίθεση με τη γσ που η δράση της είναι 

μόνο εσωτερική284. Η εξουσία του δσ δεν είναι απεριόριστη, αφού είναι ελεύθερα ανακλητό 

από τη γσ, χωρίς να απαιτείται σπουδαίος λόγος, με τα συνήθη ποσοστά απαρτίας και 

πλειοψηφίας (άρθρο 19§2)285.  

Το δσ εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την αε, ενεργώντας συλλογικά286, ενώ είναι 

αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση 

                                            
282 ενδεικτικά αναφέρονται §21, ΙΙΙ, §22, ΙΙΙ, §27 καθώς και στις §31 και 33.  
283 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.70 και Ρόκα Ν., ο.π., σελ.266. 
284 βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.236 και 265. 
285 Βλ. επίσης Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.74-75. Η ανάκληση των διορισμένων από μετόχους 

μελών (άρθρο 18§4), μπορεί να γίνει μόνο από ίδιους τους μετόχους ή με τη συνδρομή του Πρόεδρου 

Πρωτοδικών της Περιφέρειας της έδρας της εταιρείας, μετά από αίτηση του 1/10 των μετόχων. 
286 Άρθρο 18§1. Η συλλογική δράση του άρθρου αυτού δεν είναι αναγκαστικό δίκαιο. Βλ. 

παρακάτω.  

I. Εισαγωγή 
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της περιουσίας της, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την επιδίωξη του σκοπού της287. 

Σε κάθε περίπτωση ο συλλογικός χαρακτήρας του οργάνου τονώνει το αίσθημα ευθύνης288. 

Η συλλογική δράση των μελών του δσ έχει την έννοια της δυνατότητας συμμετοχής στις 

συλλογικές διαδικασίες, χωρίς να είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των μελών σε κάθε 

πράξη289. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι για ορισμένες πράξεις απαιτείται 

σύμπραξη όλων των μελών ή ορισμένων, ή αντίθετα ότι αρκεί ατομική εκπροσώπηση 

(δράση). Η ευχέρεια συμμετοχής προβλέπεται στο άρθρο 22§3290, όπου δίδεται η 

δυνατότητα το καταστατικό, να ορίζει τα θέματα, για τα οποία το δσ μπορεί να αναθέτει τις 

εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία 

μπορεί να είναι μέλη του δσ ή τρίτα πρόσωπα.  

Η νομική σχέση του δσ και της εταιρείας υποστηρίζεται ότι είναι αυτή της εντολής 

(ΑΚ68) και της αντιπροσώπευσης νομικού προσώπου291. Σε περίπτωση ανάθεσης εξουσίας 

διαχείρισης και εκπροσώπησης σε τρίτο (άρθρο 22§3) ο οποίος λαμβάνει αμοιβή για τις 

υπηρεσίες του, που είναι ο κανόνας, τότε έχουμε σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών292. 

Ουσιαστικά το δσ διοικεί ξένη περιουσία για αυτό και εμφανίζεται αυξημένος κίνδυνος 

καταχρήσεων σε σχέση με τις προσωπικές εταιρείες. Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με 

σειρά ρυθμίσεων από το νόμο, ως αντιστάθμισμα των μεγάλων εξουσιών του δσ, όπως η 

αναγνώριση αυξημένης ευθύνης των μελών του δσ (άρθρο 22α), η δυνατότητα έγερσης της 

εταιρικής αγωγής (ακόμα και με αίτημα της μειοψηφίας-άρθρο 22β), η απαγόρευση 

ανταγωνισμού (άρθρο 23), η απαγόρευση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του δσ (άρθρο 

23α) καθώς και ο έλεγχος αμοιβών των μελών του δσ (άρθρο 24)293. Επίσης, ο νόμος 

προβλέπει εκτός από αστικές και ποινικές ευθύνες των μελών του δσ, αντίστοιχες των 

εξουσιών τους294 (κεφάλαιο ένατο-άρθρα 54-63δ κ.ν.2190/1920), ενώ στην εισηγμένη 

                                            
287 Άρθρο 22§1. 
288 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.70. 
289 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.78, Ρόκα Ν., ο.π., σελ.292. 
290 Ανάλογη ρύθμιση με το άρθρο αυτό υπήρχε στο άρθρο 18§2 του κ.ν.2190/1920, το οποίο 

όμως τροποποιήθηκε από το ν.3604/2007. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, βλ. 

Περάκη, ο.π., σελ.95, η παλιά διάταξη της §2 συγχωνεύθηκε, λόγω ομοιότητας του ρυθμιζόμενου 

αντικειμένου, με την §3 του άρθρου 22.  
291 Η άποψη αυτή αμφισβητείται από μέρος της θεωρίας, βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.267. 
292 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.85, Ρόκα Ν., ο.π., σελ.266-267. 
293 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.278-279. 
294 Αναλυτικά βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.90. 
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εταιρεία εισάγονται οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, ως ασφαλιστική δικλείδα για τον 

έλεγχο της διοίκησης295. 

Στην πράξη, ως προς τον τρόπο δράσης των δσ, επικρατούσα τάση αποτελεί η de 

facto έμμεση άσκηση ουσιαστικής επιρροής εκ μέρους των μετόχων, κυρίως της 

πλειοψηφίας, στη διοίκηση της εταιρείας296. Αυτή μπορεί να εκδηλώνεται ή με τον πλήρη 

έλεγχο των μελών του δσ297, ή ακόμη και με τη μορφή της συμμετοχής των μεγαλομετόχων 

ως μέλη του δσ της εταιρείας, φαινόμενο κατά κόρον εμφανιζόμενο στην «κλειστή» αε, που 

αποτελεί και το μεγαλύτερο κομμάτι των αε.  

Σε πολλές περιπτώσεις, κυρίως σε μεγάλες εταιρείες, η δραστηριότητά τους είναι τόσο 

έντονη, που η ουσιαστική δράση του δσ περιορίζεται στη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών 

και της εταιρικής πολιτικής, τη λήψη γενικών αποφάσεων και την παροχή οδηγιών, ενώ οι 

βασικές λειτουργίες εκπροσώπησης και διαχείρισης αναθέτονται σε τρίτους298. 

 

Η επιτυχής διοίκηση της εταιρείας και η συνεπαγόμενη εκπλήρωση του εταιρικού 

σκοπού εξαρτάται από τη λειτουργία και την αποδοτικότητα του δσ. Για το σκοπό αυτό 

συνήθως ορίζεται από το καταστατικό, μικρός αριθμός μελών που το απαρτίζουν (όχι όμως 

λιγότερα από τρία - άρθρο 18§2), ώστε να διαθέτει την κατάλληλη ευελιξία για τη δράση 

του299. Έτσι, ανταποκρίνεται με ταχύτητα στα τρέχοντα θέματα που προκύπτουν, δρώντας 

εντός των ορίων αρμοδιότητας που έχουν καθοριστεί από το καταστατικό και τη γσ της 

εταιρείας.  

Η συλλογική λειτουργία300 του δσ επιβάλει την ύπαρξη προέδρου, όπως άλλωστε 

προβλέπει και ο νόμος (άρθρο 20§4 και §8 και άρθρο 22§3), η ψήφος του οποίου δεν 

υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας, εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται από το καταστατικό 

(άρθρο 21§2). Ύπαρξη τέτοιας πρόβλεψης βοηθά να αντιμετωπίζονται θέματα αδυναμίας 

λήψης απόφασης εξαιτίας ισοψηφίας (το επονομαζόμενο deadlock-αδιέξοδο). Οι 

αρμοδιότητες του προέδρου περιορίζονται στην οργάνωση του δσ και όχι στην 

εκπροσώπησή του. 

                                            
295 Σύμφωνα με το ν.3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση, Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.317.  
296 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.265-266. 
297 Αποτελεί συνήθη πρακτική σε περίπτωση αλλαγής πλειοψηφίας να ακολουθεί ανάκληση του 

παλιού δσ και ο διορισμός νέου, Σχετικά βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.276. 
298 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.296. 
299 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.70.  
300 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.288. 

II. Αριθμός, εκλογή και ορισμός, εξουσία
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Ο πρόεδρος και τα μέλη του δσ εκλέγονται από τη γσ (άρθρο 34§1, εδ.β με τα συνήθη 

ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας), ακόμα και με διαδικασία ψηφοδελτίου (άρθρο 18§6), 

εκτός από το πρώτο δσ, που ορίζεται από το καταστατικό (άρθρο 34§2 εδ.γ). Ως μέλη του 

δσ μπορεί να είναι και νομικά πρόσωπα (άρθρο 18§2), μετά από πρόβλεψη του 

καταστατικού. Η  θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι έτη ενώ, κατ᾽εξαίρεση μπορεί 

να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως 

επόμενη τακτική γσ (άρθρο 19§1). Τα μέλη του δσ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα 

ανακλητά (άρθρο 19§2) εκτός της περίπτωσης μέλους που έχει διοριστεί από μέτοχο, οπότε 

μόνο αυτός ή το δικαστήριο μπορεί να τον ανακαλέσει (άρθρο 18§3 και 4)301. Σε περίπτωση 

μείωσης των μελών του δσ λόγω παραίτησης, θανάτου ή άλλου τρόπου, μπορεί να 

προβλέπεται στο καταστατικό αντικατάστασή τους για το υπόλοιπο της θητείας τους, ή 

συνέχιση της λειτουργίας του εφόσον ο αριθμός των υπαρχόντων μελών υπερβαίνει το 

ήμισυ των αρχικών και υπάρχουν τουλάχιστον τρία μέλη (άρθρο18§7 και 8). Σε κάθε 

περίπτωση, τα απομένοντα μέλη μπορούν να προβούν στη σύγκληση γσ με αποκλειστικό 

σκοπό την εκλογή νέου δσ (άρθρο 18§9). 

Όσον αφορά στην εξουσία εκπροσώπησης του δσ αυτή είναι απεριόριστη302. Δηλαδή, η 

παραπάνω δράση (συλλογική ή ατομική) είναι ισχυρή και δεσμεύει την εταιρεία έναντι στους 

τρίτους, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός από την περίπτωση 

κατάχρησης της εκπροσωπευτικής εξουσίας και αν ο τρίτος γνώριζε, ή όφειλε να γνωρίζει303, 

την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού.  Περιορισμοί  της εκπροσωπευτικής εξουσίας από το 

καταστατικό ή από απόφαση της γσ, δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμα και αν αυτοί 

έχουν υποβληθεί στις απαιτήσεις δημοσιότητας (άρθρο 22§2). Επομένως, η αε δεσμεύεται 

από πράξεις του δσ που επιχειρούνται καθ᾽υπέρβαση τέτοιων περιορισμών. Στην περίπτωση 

της δικαστικής και ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου εκπροσώπησης του δσ, απαιτούνται 

πρόσθετες ενέργειες και στοιχεία, που στοχεύουν κυρίως στην απόδειξη της αρμοδιότητας 

του οργάνου της αε για την εκτέλεση ορισμένων πράξεων304. 

Αντίθετα με την εκπροσωπευτική, η διαχειριστική εξουσία (εσωτερική διαχείριση) είναι 

δυνατόν να περιορίζεται από το νόμο, τον εταιρικό σκοπό, από τυχόν απόφασή γσ ή από το 

                                            
301 Βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ 497-498. 
302 Ο νόμος εισάγει τεκμήριο καλής πίστης υπέρ τρίτων (άρθρο 22§1). 
303 Για τη γνώση τρίτου δεν αρκεί η δημοσιότητα του καταστατικού (στο οποίο περιλαμβάνεται 

και ο σκοπός της εταιρείας), βλ. Αναστασόπουλο, Εταιρίες, 5η έκδοση, σελ.52. 
304 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ.495-496 καθώς και Ρόκα Ν., ο.π., 

σελ.297. 
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καταστατικό. Πάντως, διαχειριστική πράξη (ατομική ή συλλογική) που έγινε καθ’ υπέρβαση 

του σκοπού ή περιορισμών είναι έγκυρη απέναντι σε καλόπιστους τρίτους305. 

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις εκπροσώπησης και διαχείρισης της αε, 

δημιουργείται ευθύνη του μέλους του δσ για τις εταιρικές ατομικές ενέργειές του, που 

περιλαμβάνουν κάθε πταίσμα (άρθρο 22α§1), με δυνατότητα αποποίησής της, εάν 

αποδειχθεί ότι κατεβλήθη η επιμέλεια συνετού επιχειρηματία (άρθρο 22α§2)306. Τέλος πέρα 

από την αστική ευθύνη έναντι της εταιρείας, που αναζητείται μέσω της εταιρικής αγωγής 

(άρθρο 22β), υπάρχει και ποινική ευθύνη στις περιπτώσεις των άρθρων 54-62α και 63γ-δ 

του νόμου. 

 

Τα μέλη του δσ αποκτούν την ιδιότητά τους από την εκλογή τους, ή το διορισμό τους, 

υπό την αίρεση της αποδοχής από αυτά. Στοιχείο της εκλογής ή του διορισμού δεν αποτελεί 

η τήρηση της διαδικασίας δημοσιότητας που προβλέπεται στο άρθρο 7α περ.γ, ενώ πρέπει 

να ορίζεται αν παρέχεται στα μέλη η αρμοδιότητα να εκπροσωπούν την εταιρεία από κοινού 

ή και μεμονωμένα307. 

Η πράξη διορισμού ή παύσης μέλους δσ ή άλλων προσώπων που ασκούν διοίκηση, 

υποβάλλεται με τα στοιχεία ταυτότητας των διορισθέντων ή παυθέντων σε δημοσιότητα. 

Στην ίδια δημοσιότητα υποβάλλεται η διαμόρφωση της εξουσίας εκπροσώπησης που έχουν 

τα πρόσωπα αυτά. Όλα αυτά τα στοιχεία, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του 

προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή εγγράφων που επιδίδονται προς την 

εταιρεία, καταχωρίζονται στη μερίδα της εταιρείας (άρθρο 7β§4). Η δημοσιότητα όλων 

αυτών των στοιχείων δεν είναι συστατική, έχει όμως σημασία διότι μόνο αν τηρηθούν οι 

διατυπώσεις δημοσιότητας μπορούν να αντιταχθούν τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, ενώ σε 

αντίθετη περίπτωση μόνο οι τρίτοι και όχι η εταιρεία μπορούν να τα επικαλεσθούν (άρθρο 

7β§13 και 15). Πάντως, παρότι η δημοσιότητα δεν είναι συστατική, εντούτοις καλύπτει 

ελαττώματα πράξεων διορισμού, με την έννοια ότι τα ελαττώματα αυτά δεν μπορούν να 

αντιταχθούν στους τρίτους, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι τα γνώριζαν308. 

                                            
305 πρβλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.78, Αναστασόπουλο, ο.π., σελ.52.  
306 Η ρύθμιση αυτή αποτελεί αναμόρφωση του καθεστώτος του κ.ν.2190/1920 από το  

ν.3604/2007, ο οποίος αντικατέστησε το κριτήριο του «καλού οικογενειάρχη» με αυτό του «συνετού 

επιχειρηματία», και κατέστησε δυνατή τη διαβάθμιση της ευθύνης ανάλογα με τη «θέση του κάθε 

μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί». Βλ. Περάκη, ο.π., αιτιολογική έκθεση, σελ. 101. 
307 Βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ.500. 
308 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.277-278. 

III. Αποδοχή και δημοσιότητα 
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§11. Ελεγκτές 

Οι ελεγκτές αποτελούν το ελεγκτικό όργανο της αε. Τα θέματά τους ρυθμίζονται 

κυρίως στα άρθρα 36-38 του κ.ν.2190/1920, όμως υπάρχουν και ειδικά νομοθετήματα που 

τους αφορούν, όπως ο ν.3693/2008. Καθήκον τους είναι να παρακολουθούν τη λογιστική και 

διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Οφείλουν να ελέγχουν το σύνολο των στοιχείων που 

αφορούν στη διαχείριση της ελεγκτέας εταιρικής χρήσης. Δικαιούνται να λάβουν γνώση κάθε 

βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένου και των πρακτικών της γσ των 

μετόχων και του δσ (άρθρο 37§1). 

Με την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας από το ν.3604/2007 (άρθρα 36 και 

36α), οι αε χωρίζονται σε 3 κατηγορίες με βάση την υπέρβαση των αριθμητικών ορίων της 

§6 του άρθρου 42α. Στην πρώτη και «μεγαλύτερη» οικονομικά κατηγορία, επιβάλλεται ο 

τακτικός έλεγχος από ορκωτούς λογιστές, στην δεύτερη και «μεσαία» κατηγορία τον έλεγχο 

διενεργούν πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ή 

δυνητικά ορκωτοί λογιστές), ενώ στην τρίτη, «μικρή» κατηγορία δεν επιβάλλεται τακτικός 

έλεγχος309. Η ιδιαιτερότητα των ελεγκτών ως εταιρικό όργανο και η πρόσφατη ψήφιση του 

ν.3693/2008, καθιστά αναγκαία τη μελέτη τους σε ξεχωριστή ενότητα310. 

 

Η γσ των μετόχων είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για την εκλογή των 

ελεγκτών (άρθρο 34§1β). Ο διορισμός τους γίνεται από την τακτική γσ, που λαμβάνει χώρα 

κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Από το διορισμό αποκλείονται τα πρόσωπα που 

ορίζει το άρθρο 37§4. Επίσης, το καταστατικό ή η έκτακτη γσ, που συγκαλείται εντός 

τριμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, μπορεί να ορίσει ελεγκτές για την πρώτη εταιρική 

χρήση. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε 

συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις, ενώ μεταγενέστερος προσδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει 

χώρα εφόσον δεν έχουν παρέλθει δύο χρήσεις (άρθρο 36§3). Η εκλογή, ο διορισμός ή η 

τυχόν παύση των ελεγκτών υπόκειται σε δημοσιότητα (άρθρο 7α περ.γ). 

 

Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του 

τακτικού ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί 

                                            
309 Για αυτή τη νομοθετική επιλογή βλ. Περάκη, ο.π., εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.10-11. 
310 βλ. §36. 

I. Εισαγωγή 

II. Εκλογή 

III. Αμοιβή
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ορκωτών ελεγκτών-λογιστών (άρθρο 36§4). Στην περίπτωση ελεγκτών της §3 του άρθρου 

36α, η γσ με απόφασή της καθορίζει την αμοιβή τους.  

 

Βασική υποχρέωση των ελεγκτών είναι ο έλεγχος του ισολογισμού και του 

λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, υποβάλλοντας στην τακτική γσ έκθεση με τα 

πορίσματά τους (άρθρο 37§1 εδ.γ). Οφείλουν να προβαίνουν σε αναγκαίες υποδείξεις προς 

το δσ, αλλά και προς τον υπουργό ή σε αρμόδια αρχή, εφόσον διαπιστώσουν παράβαση του 

νόμου ή του καταστατικού (άρθρο 37§1 εδ.β). Επίσης, οφείλουν να παρίστανται στη γσ και 

να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που έχουν διενεργήσει (άρθρο 37§2). 

Έχουν την ευθύνη για αποζημίωση της εταιρείας για κάθε πταίσμα τους (άρθρο 37§3)311. Οι 

ελεγκτές δικαιούνται πρόσβαση σε οποιοδήποτε βιβλίο, λογαριασμό ή έγγραφο, 

συμπεριλαμβανομένου και των πρακτικών της γσ και του δσ (άρθρο 37§1). Επίσης 

δικαιούνται τη σύγκληση έκτακτης γσ, που οφείλει να πραγματοποιηθεί, εντός δέκα (10) 

ημερών από την ενημέρωση του προέδρου του δσ (άρθρο 38§1 και 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
311 Για περισσότερες πληροφορίες  σχετικά με την ευθύνη των ελεγκτών, αστική ή ποινική βλ. 

Σκαλίδη, ο.π., σελ.518. 

IV. Υποχρεώσεις-Δικαιώματα 
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ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

 

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του διαδικτύου και των 

διαδικτυακών τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία των οργάνων 

της αε.  

 

§12. Γενικά για το διαδίκτυο 

Το πιο γνωστό σήμερα δίκτυο τηλεπικοινωνιών για τη μεταφορά δεδομένων είναι το 

διαδίκτυο. Το διαδίκτυο αποτελεί τον φορέα μέσω του οποίου ανταλλάσσονται δεδομένα. Η 

εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια υπήρξε ραγδαία εξαιτίας της ανάγκης, όχι μόνο για 

πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά και για ανταλλαγή της. Η ιδιότητά του αυτή αποτελεί το 

βασικό χαρακτηριστικό πρωτοτυπίας του διαδικτύου: για πρώτη φορά γίνεται προσιτό στον 

κόσμο ένα δίκτυο τηλεπικοινωνιών με αμφίδρομο χαρακτήρα312. Επιπρόσθετα, έχει 

αποκεντρωμένη δομή και είναι αυτοδιαχειριζόμενο, χωρίς να υπόκειται σε έλεγχο από κάποια 

κεντρική διοικητική αρχή ή οργανισμό. Συγκροτείται από επιμέρους μικρότερα αυτόνομα 

δίκτυα, εθνικής ή υπερεθνικής μορφής, διασυνδεμένα μεταξύ τους.  

Παρά την «ανοιχτή» διοικητική δομή του διαδικτύου, για να είναι εφικτή η διασύνδεση 

των επιμέρους δικτύων οφείλουν όλα τα τμήματά του να συμμορφώνονται με 

συγκεκριμένες, αυστηρά θεσπισμένες, τεχνικές οδηγίες. Πρόκειται για τους λεγόμενους, από 

την νομική επιστήμη, «εσωτερικούς» κανόνες του διαδικτύου313. Ο χαρακτηρισμός αυτός 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους τεχνικούς κανόνες αυτορρύθμισης και λειτουργίας 

του διαδικτύου. Στην τεχνική κοινότητα διακρίνονται με την απόδοση από το Internet 

Architecture Board314 (ΙΑΒ), του χαρακτηρισμού “Standard Protocol315”, συνοδευόμενου από 

ένα αριθμό, που διακρίνει το συγκεκριμένο κανόνα από τους υπόλοιπους. 

                                            
312 Βλ. Μαρίνο, Το Internet και οι συνέπειές του κυρίως στο χώρο του δικαίου, Ελληνική 

Δικαιοσύνη, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1998, 39ος τόμος, σελ.39. 
313 Βλ. Σκαλίδη, Προς το δίκαιο της γσ αε με τεχνικές διαδικτύου, ΕΤρΑξΧρΔ 1/2004, σελ.29-

30. 
314 Πρόκειται για την επιτροπή, στην oποία έχει ανατεθεί από την Internet Society (ISOC), η 

τεχνική επίβλεψη της ανάπτυξης του διαδικτύου. Εποπτεύει μια σειρά ομάδων εργασίας με 

σημαντικότερες τις Internet Engineering Task Force (IETF) και Internet Research Task Force (IRTF). 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.iab.org/. 

Ι. Εισαγωγή 
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Συμπληρωματικά με τους εσωτερικούς λειτουργούν και οι «εξωτερικοί» κανόνες στους 

οποίους υπόκειται το διαδίκτυο. Πρόκειται για κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν το διαδίκτυο. 

Το διαδίκτυο δεν είναι ένας αρρύθμιστος εξωδικαιϊκός χώρος, ένας χώρος legibus solitus, 

όπως ίσως υποθέτει μερίδα των υποκειμένων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν316. Ούτε 

όμως αποτελεί τυπικό χώρο εφαρμογής συμβατικών κανόνων εξαιτίας της φύσης του, των 

χαρακτηριστικών του, του διεθνούς χαρακτήρα του και της εκρηκτικής του εξέλιξης. Η 

αντιμετώπισή του απαιτεί πολυμερή συμφωνία στην οποία καλούνται να συμμετέχουν 

κυβερνήσεις, οργανισμοί και ιδιώτες, οι οποίοι, με πνεύμα πρακτικότητας, ρεαλισμού καθώς 

και με αναγωγή σε υπερνομοθετικές αξίες και αρχές, δηλαδή σε επίπεδο συνταγματικών 

αξιών και αρχών του διεθνούς-γραπτού και εθιμικού-δικαίου, οφείλουν να ρυθμίσουν τα 

θέματα που προκύπτουν317. 

 

Η πρώτη ιδέα που προσομοιάζει τη σημερινή φιλοσοφία της λειτουργίας της 

σημαντικότερης εφαρμογής του διαδικτύου, του www, προήλθε από τον Vanneval Bush318 

το 1945, ο οποίος πρότεινε την δημιουργία μιας μηχανής-που την ονόμασε Memex (Memory 

Extension)- η οποία θα μπορούσε να αποθηκεύσει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών. Οι 

χρήστες της μηχανής αυτής θα είχαν τη δυνατότητα να δημιουργούν «μονοπάτια» 

πληροφοριών και συνδέσεις σχετικών κειμένων και εικόνων, τα οποία θα αποθηκεύονταν για 

να χρησιμοποιηθούν ως μελλοντικά σημεία αναφοράς319. Η υλοποίηση αυτής της ιδέας θα 

παρουσιαζόταν τη δεκαετία του 90(1992), με τη δημιουργία του world wide web320, 

ελαφρώς παραλλαγμένη, διατηρώντας όμως την ίδια βασική φιλοσοφία. Προϋπόθεση για την 

υλοποίηση αυτής της ιδέας αποτελεί η ύπαρξη ενός δικτύου ευρείας περιοχής, του 

                                                                                                                                     
315 Ο χαρακτηρισμός “Standard” δηλώνει πρωτόκολλο που εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλο το 

διαδίκτυο. 
316 Βλ. Καράκωστα, Δίκαιο και Internet, εισαγωγή, σελ.1. 
317 Βλ. Καράκωστα, ο.π., πρόλογος και εισαγωγή σελ.1. 
318 Σύμβουλος του προέδρου Roosevelt κατά την διάρκεια του 2ου παγκοσμίου Πολέμου.  
319 Η ιδέα αυτή δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Atlantic Monthly  βλ. παρακάτω ιστοσελίδα με 

περαιτέρω συνδέσμους http://www.w3.org/History.html (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
320 Το world wide web δημιουργήθηκε στο CERN της Ελβετίας από τον Tim Berners-Lee. Το 

www στηρίζεται σε ιστοσελίδες γραμμένες στην γλώσσα HTML που φιλοξενούνται σε εξυπηρετητές 

(servers). Τις ιστοσελίδες αυτές μπορεί οποιοσδήποτε να τις προσπελάσει χρησιμοποιώντας το 

κατάλληλο πρόγραμμα (browser-φυλλομετρητή) βλ. παρακάτω υπό VI. 

ΙΙ. Ιστορία του διαδικτύου
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διαδικτύου, που λειτουργεί ως υποδομή-κορμός (backbone) για την υποστήριξη της 

μεταφοράς των πληροφοριών. 

Τα πρώτα δίκτυα ευρείας περιοχής σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στις ΗΠΑ για να 

καλύψουν στρατιωτικές ανάγκες. Το σύστημα SAGE (Semi Automatic Ground 

Environment321) αποτέλεσε το πρώτο online σύστημα που περιλάμβανε επικοινωνία 

πραγματικού χρόνου και ανταλλαγή δεδομένων (real-time computing) με χρήση modem και 

κλασικές τηλεφωνικές γραμμές. Στόχος του συστήματος τη δεκαετία του ᾽50 ήταν ο έγκυρος 

εντοπισμός σοβιετικών βομβαρδιστικών από ένα δίκτυο radar συνδεδεμένων μεταξύ τους, 

έτσι ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση και αναχαίτισή τους. Η δημιουργία του 

συστήματος SAGE είχε ως αποτέλεσμα την απόκτηση τεχνογνωσίας από τις εταιρείες (κυρίως 

την IBM), οι οποίες συμμετείχαν στην ανάπτυξή του. Οι εταιρείες αυτές αναγνωρίζοντας την 

αξία της διασύνδεσης μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων, προχώρησαν στην περαιτέρω 

μελέτη και ανάπτυξη τεχνολογιών δικτύωσης για εμπορικούς σκοπούς. Το πρώτο εμπορικό 

σύστημα δικτύωσης ήταν το σύστημα SABRE322. Αποτέλεσε το πρώτο σύστημα κράτησης 

θέσεων για αεροπορικές εταιρίες. Τέθηκε σε δοκιμαστική εφαρμογή το 1960 και συνεχίζει να 

λειτουργεί μέχρι σήμερα.  

Τα συστήματα SAGE και SABRE, απαιτούσαν για τη λειτουργία τους τη δημιουργία 

δικτυακής υποδομής, στην οποία όμως δεν συνδέονταν υπολογιστές, αλλά ειδικές διατάξεις. 

Το πρώτο πρόγραμμα που είχε ως στόχο τη διασύνδεση υπολογιστών και την ανταλλαγή 

μεταξύ τους δεδομένων, ήταν το πρόγραμμα ARPANet από την ARPA (Advanced Research 

Projects Agency, τη μετέπειτα DARPA- Defense Advanced Research Projects Agency), για τη 

δημιουργία δικτύου επικοινωνιών για τις στρατιωτικές ανάγκες των ΗΠΑ.  Το δίκτυο ARPANet 

αποτέλεσε τον πρόγονο του σημερινού Internet. Κύριος στόχος κατά το σχεδιασμό του 

δικτύου αυτού αποτέλεσε η αυξημένη αντοχή του και η συνέχιση της λειτουργίας του, ακόμα 

και εάν είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας αρκετοί κόμβοι. Την υλοποίηση του πρώτου δικτύου 

ARPANet ανέλαβε η εταιρεία ΒΒΝ. Το δίκτυο τέθηκε σε λειτουργία το 1969 και περιλάμβανε 

τέσσερις κόμβους στα πανεπιστήμια UCLA, Stanford Research Institute, UC Santa Barbara 

και University of Utah. Επεκτάθηκε μέχρι 113 κόμβους το 1983, έτος κατά το οποίο οι 

στρατιωτικοί κόμβοι του δικτύου αποκόπηκαν από το ARPANET δημιουργώντας το δίκτυο 

MILNET· το ARPANET θεωρήθηκε μη ασφαλές για τις ανάγκες του στρατού. 

                                            
321 Για περισσότερες λεπτομέρειες για το σύστημα SAGE βλ. παρακάτω ιστοσελίδα http://en. 

wikipedia.org/wiki/Semi_Automatic_Ground_Environment (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
322 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. παρακάτω ιστοσελίδα http://en.wikipedia.org/wiki/ 

Sabre_(computer_system) (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
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Η επιτυχία του δικτύου ARPANet και η αποτελεσματική λειτουργία της τεχνολογίας 

μεταγωγής πακέτου που αυτό υιοθέτησε, οδήγησε στην ανάπτυξη και άλλων standards που 

χρησιμοποιούσαν την ίδια τεχνολογία. Έτσι δημιουργήθηκε το X.25 standard της ITU-T πάνω 

στο οποίο στηρίχθηκε το δίκτυο Janet. Άλλα δίκτυα δημιουργήθηκαν παράλληλα, όπως το 

IPSS to 1978, το TELENET,το UUCP, το CYCLADES κ.α. 

Η δημιουργία πολλών διαφορετικών μεθόδων δικτύωσης δημιούργησε την ανάγκη 

ενοποίησής τους. Η εκπλήρωση αυτού του στόχου αποτέλεσε το λόγο για τον οποίο 

εισήχθησαν και υιοθετήθηκαν  από το ARPANET το 1983, τα πρωτόκολλα TCP/IP (που 

αντικατέστησαν το NCP). Στην περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του TCP πρωτοκόλλου 

πρωτοχρησιμοποιήθηκε και η λέξη Internet323. Σήμερα με τη λέξη Internet εννοούμε 

παγκόσμιο δίκτυο που χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα TCP/IP. 

Η μετάβαση από στρατιωτικό σε πολιτικό δίκτυο έγινε το 1985 με τη δημιουργία από 

το NSF (National Science Foundation), ενός δικτύου κορμού (backbone) μεταξύ 

πανεπιστημίων, επιλέγοντας τα πρωτόκολλα TCP/IP. Το δίκτυο αυτό αποτέλεσε τη βάση 

πάνω στην οποία δημιουργήθηκε το Internet μετά την απόφαση, το 1989, του US Federal 

Networking Council να επιτρέψει τη διασύνδεση του NSFNET με εμπορικά δίκτυα.  Έτσι 

συνδέθηκαν τα πρώτα εμπορικά δίκτυα ενώ ακολούθησαν και άλλα, όπως το Usenet, Bitnet, 

Telenet, Tymnet, Compuserve, Janet, κ.α., σχηματίζοντας το παγκόσμιο δίκτυο Internet που 

αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο δίκτυο υπολογιστών στον κόσμο.  

 

Βασικός πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίζεται το διαδίκτυο, αποτελούν τα πρωτόκολλα 

TCP (Transmission Control Protocol) και IP (Internet Protocol)324. Τα πρωτόκολλα αυτά 

θεωρούνται απαραίτητα για τη διασύνδεση μεταξύ δικτύων (αποτελούν το Standard Protocol 

                                            
323 Στο RFC 675 - Internet Transmission Control Protocol, December 1974. Τα RFC- Request 

For Comments είναι μια σειρά τεχνικών εγγράφων που δημιουργούνται από ειδικούς που περιγράφουν 

ή προτείνουν μεθόδους ή διαδικασίες για εφαρμογή στο διαδίκτυο (Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 

Σ.Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ.Γκρίζαλη, Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών, 2003, σελ.49). Σε αυτά τα 

έγγραφα αποδίδονται μοναδικοί αριθμοί, δημοσιεύονται και διατίθενται ελεύθερα, ενώ κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους περιέρχονται σε διάφορες καταστάσεις (informational, experimental, proposed 

standard, standard κ.α). Σε περίπτωση που κάποιο από αυτά υιοθετηθεί για χρήση σε ολόκληρο το 

διαδίκτυο από το Internet Engineering Task Force, τότε χαρακτηρίζεται ως Internet Standard. 
324 Συχνά αναφερόμαστε σε αυτά ως σουίτα πρωτοκόλλων TCP/IP ή λανθασμένα ως ενιαίο 

πρωτόκολλο TCP/IP. 

ΙΙΙ. Τεχνικά στοιχεία
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No5 - STD No5325) που οδηγεί στον σχηματισμό του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι  ένα 

δίκτυο μεταγωγής πακέτων326 με παγκόσμια έκταση. Αποτελεί «ανοιχτό» σύστημα σε 

αντίθεση με τα «κλειστά» συστήματα327 που αναπτύχθηκαν αρχικά  για τα τοπικά δίκτυα. 

Ένα «ανοικτό» σύστημα λειτουργεί στηριζόμενο σε ευρέως γνωστά standards διεθνών 

οργανισμών, τα οποία οι κατασκευαστές μπορούν να ακολουθήσουν αποτρέποντας με αυτό 

τον τρόπο ασυμβατότητες μεταξύ των συστημάτων.   

Η διευθυνσιοδότηση στο διαδίκτυο γίνεται με χρήση των IP διευθύνσεων. Οι 

διευθύνσεις αυτές αποδίδονται σε κάθε οντότητα που συνδέεται στο διαδίκτυο. Είναι αριθμοί 

μήκους 32 bit, δηλαδή 32 δυαδικών ψηφίων (0 ή 1)328. Η χρήση αριθμών μήκους 32 bit 

αποδίδει συνολικά 232-2 διαφορετικές διευθύνσεις (περίπου 4.3 δισεκατομμύρια διαφορετικές 

διευθύνσεις). Ο αριθμός αυτός δηλώνει και το μέγιστο, θεωρητικά329, αριθμό υπολογιστών 

που μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στο διαδίκτυο330. Η απόδοση των IP διευθύνσεων 

                                            
325 Βλ. παραπάνω υπό Ι. Ο χαρακτηρισμός του ως STD δηλώνει τη χρήση του σε ολόκληρο το 

διαδίκτυο. 
326 Η τεχνολογία μεταγωγής πακέτου που έχει υιοθετηθεί σήμερα οδήγησε στη σύγκληση των 

παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (ενοποίηση τηλεφωνίας, δεδομένων, video). Έχει 

αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό την προηγούμενη τεχνολογία της μεταγωγής κυκλώματος. Για 

περισσότερες πληροφορίες βλ. Λαγογιάννη/Αλεξόπουλο, Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών, 

6η έκδοση, σελ.440 και 443, καθώς και Kurose/Ross, Computer Networking, A top-down approach 

featuring the internet, 2nd edition, σελ.14. 
327 Τα κλειστά συστήματα αποτέλεσαν την πρώτη μορφή δικτύων, μικρού κυρίως μεγέθους 

(τοπικά δίκτυα). Δημιουργήθηκαν από εταιρείες για τη διασύνδεση περιφερειακών συσκευών χωρίς να 

ακολουθούν συγκεκριμένο πρότυπο. Η τακτική αυτή οδήγησε στη δημιουργία ετερογενών δικτύων 

που ήταν ασύμβατα μεταξύ τους. 
328 Για ευκολία στην ανάγνωσή τους χωρίζονται σε 4 ομάδες των 8 bit και κάθε ομάδα 

παριστάνεται σε δεκαδική μορφή (μέγιστη τιμή το 255). Έτσι η IP διεύθυνση 10000000 00000010 

00000111 00001001 παριστάνεται ως 128.2.7.9. 
329 Στην πράξη ένας μεγάλος αριθμός διευθύνσεων αναλώνεται κατά το διαχωρισμό σε 

υποδίκτυα, ενώ υπάρχουν reserved ομάδες διευθύνσεων όπως broadcast διευθύνσεις κ.α, πρβλ.  

Rotriguez/Gatrell/Karas/Peschke, TCP/IP Tutorial and Technical Overview, 7th edition, σελ. 68-

69. 
330 Την εποχή που σχεδιάστηκε το διαδίκτυο ο αριθμός αυτός κρίθηκε υπεραρκετός ακόμα και 

για μελλοντικές ανάγκες. Σήμερα υπάρχει και η έκδοση 6 του πρωτοκόλλου IP που προβλέπει 

διευθύνσεις μήκους 128 bit. Η μετάβαση στην νέα έκδοση, από την 4 που χρησιμοποιείται σήμερα, 

αποτελεί αρκετά πολύπλοκη υπόθεση, ενώ έχουν παράλληλα υιοθετηθεί τεχνικές εξοικονόμησης 

διευθύνσεων, όπως η τεχνική ΝΑΤ-Network Address Translation (για την τελευταία βλ. RFC 1631 
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στους χρήστες, γίνεται από πέντε Regional Internet Registries (RIRs)331 μέσω των Internet 

Service Providers (ISPs). 

 

Οι ISPs είναι ιδιωτικοί, συνήθως, τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί που διασυνδέονται 

μεταξύ τους με ζεύξεις μεγάλου εύρους ζώνης. Παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες τόσο σε 

επιχειρήσεις όσο και σε απλούς χρήστες. Βασικότερες υπηρεσίες αποτελούν η πρόσβαση στο 

διαδίκτυο, η φιλοξενία ιστοσελίδων, η κατοχύρωση και διαχείριση domain name κ.α. Κάθε 

ISP διαχειρίζεται και δρομολογεί την πληροφορία που διέρχεται από το δίκτυό του 

χρησιμοποιώντας δρομολογητές (routers). Οι δρομολογητές είναι συσκευές που 

κατευθύνουν και ρυθμίζουν τη ροή των IP πακέτων είτε προς το εσωτερικό δίκτυο του ISP, 

είτε προς άλλο διασυνδεμένο ISP με τον οποίο υπάρχει σχετική συμφωνία.  

Το διαδίκτυο αποτελεί την υποδομή πάνω στην οποία στηρίζονται διάφορες υπηρεσίες 

όπως www, email, ftp κ.α. Οι υπηρεσίες αυτές λειτουργούν με βάση το μοντέλο client-

server332. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, για την επίτευξη της επικοινωνίας μεταξύ δυο 

υπολογιστών απαιτείται η επικοινωνία αντίστοιχων εφαρμογών. Κατά τη διάρκεια της 
                                                                                                                                     

διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3022.txt - Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). Η μετάβαση στην 6η έκδοση αναμένεται να γίνει υποχρεωτικά όταν εξαντληθούν 

όλες οι διευθύνσεις της 4ης έκδοσης.  
331 βλ. παρακάτω σχήμα όπου αποτυπώνονται με διαφορετικό χρώμα οι περιοχές αρμοδιότητας 

κάθε RIR. Πρόκειται για μητρώα στα οποία έχει ανατεθεί, από την Internet Assigned Numbers 

Authority (IANA), η αρμοδιότητα απόδοσης ΙP διευθύνσεων σε Internet Service Providers (ISPs) που 

βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης τους. Τα μητρώα είναι: ARIN (American Registry for Internet 

Numbers), RIPE (Reseaux IP Europeens), APNIC (Asia Pacific Network Information Centre), LACNIC 

(Latin American and Carribbean Network Information Centre), AfriNIC (African Network Information 

Centre).  
332 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Rotriguez/Gatrell/Karas/Peschke, ο.π., σελ.261-

262. 
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επικοινωνίας, τα δεδομένα του αποστολέα τεμαχίζονται σε πακέτα στα οποία προστίθενται 

πληροφορίες δρομολόγησης και ελέγχου (διαδικασία ενθυλάκωσης - encapsulation) από κάθε 

πρωτόκολλο που μεσολαβεί κατά τη μεταφορά των δεδομένων. Κατά τη διαδικασία λήψης 

των δεδομένων, η πρόσθετη πληροφορία ελέγχου και δρομολόγησης αφαιρείται στο 

αντίστοιχο επίπεδο στο οποίο προστέθηκε. Ο τρόπος λειτουργίας διακρίνεται στο παρακάτω 

σχήμα στο οποίο αποτυπώνονται, η πραγματική και η θεωρητική διαδρομή των δεδομένων, 

η διαδικασία της ενθυλάκωσης, καθώς και οι οντότητες που συμμετέχουν333. 

 

 

Μετά την περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου στην προηγούμενη 

παράγραφο, κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στους «εξωτερικούς» κανόνες που το 

ρυθμίζουν334, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των οντοτήτων που συμμετέχουν (όπως οι ISPs). 

Οι οντότητες που συμμετέχουν στο διαδίκτυο είναι οι χρήστες (φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, ιδιώτες ή κρατικές οντότητες) που ανταλλάσουν δεδομένα (στα πλαίσια 

πληροφόρησης ή εκτέλεσης κάποιου είδους συναλλαγής) και οι ISPs που μεσολαβούν για την 

παροχή της διασύνδεσης. Οι τελευταίοι συνήθως εδρεύουν σε μια χώρα, χωρίς να 

αποκλείεται η ύπαρξη και θυγατρικών ISPs και σε άλλες χώρες. Οι πελάτες τους ανάλογα με 

                                            
333 Για την αποτύπωση χρησιμοποιείται το παγκοσμίως αποδεκτό μοντέλο αναφοράς OSI (Open 

Systems Interconnection), βλ. Rotriguez/Gatrell/Karas/Peschke, ο.π., σελ.19-20. Για τον τρόπο 

εφαρμογής του μοντέλου βλ. Kurose/Ross, ο.π., σελ.54-58. 
334 πρβλ. παραπάνω υπό Ι όπως και §18 για θέματα ιστοσελίδων. 

IV. Νομική διάσταση του διαδικτύου
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την υπηρεσία που λαμβάνουν είναι δυνατόν να βρίσκονται στη χώρα της έδρας του ISP335 ή 

και όχι336. 

Όπως καθίσταται προφανές μετά την παραπάνω «χωρική ανάλυση» των οντοτήτων 

που συμμετέχουν στο διαδίκτυο, για τη ρύθμιση των βιοτικών σχέσεων που αναπτύσσονται 

και που συνήθως χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη στοιχείων αλλοδαπότητας, απαιτείται η 

εφαρμογή κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και διεθνούς ποινικού δικαίου337. 

Περιπλοκότητα εμφανίζεται αναφορικά και με την ευθύνη του ISP, ιδιαίτερα στην περίπτωση 

της απλής μεσολάβησης για τη μεταφορά δεδομένων. 

Η λύση στα προβλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν αποτελεί απλή υπόθεση. 

Ιδιαίτερα προβληματίζει η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου. Διάφορες λύσεις έχουν 

προταθεί από τη θεωρία, όπως η εφαρμογή του δικαίου της χώρας εγκατάστασης του 

εξυπηρετητή (server), το δίκαιο της χώρας όπου είναι καταχωρημένο το domain name που 

χρησιμοποιείται, το δίκαιο της χώρας από την οποία προσφέρονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες 

ή το δίκαιο της χώρας του συναλλασσομένου χρήστη338. Κάθε μια από αυτές τις λύσεις 

συγκεντρώνει σοβαρές ενστάσεις και παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα. Για την οριστική 

λύση των προβλημάτων του διαδικτύου απαιτείται η ομογενοποίηση του δικαίου του 

διαδικτύου με κανόνες διεθνών συμβάσεων339. Η λύση αυτή κρίνεται ανέφικτη πρακτικά, 

αφού προϋποθέτει την καθολική συμμετοχή όλων των κρατών, χωρίς καμία εξαίρεση.  

 

Η εξέλιξη του διαδικτύου περιλαμβάνει, εκτός από τη διαρκή σύνδεση νέων κόμβων και 

την εξάπλωσή του σε ολόκληρο τον κόσμο, την παροχή στους χρήστες όλο και 

περισσότερων δυνατοτήτων online συνεργασίας και διαμοιρασμού πληροφοριών. Οι νέες 

δυνατότητες που παρέχονται από μια σειρά νέων υπηρεσιών (κοινωνικά δίκτυα, cloud 

computing κ.α.) οδήγησαν στο χαρακτηρισμό της νέας μορφής του διαδικτύου, ως web 

2.0340.   

                                            
335 Όπως συνήθως συμβαίνει στην υπηρεσία πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
336 Στις περιπτώσεις π.χ. φιλοξενίας περιεχομένου ή παροχής αλληλογραφίας κ.α. 
337Βλ. Καράκωστα, ο.π., σελ.249. Εξαίρεση προκύπτει στην περίπτωση που όλοι οι 

συμμετέχοντες βρίσκονται στη χώρα που βρίσκεται η έδρα του ISP, οπότε και το πρόβλημα χάνει τη 

διεθνή του διάσταση.  
338 Βλ. Καράκωστα, ο.π., σελ.251-252. 
339 Βλ. Καράκωστα, ο.π., σελ. 252. 
340 Βλ. http://el.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012) όπως 

και την αμέσως παρακάτω ενότητα (World Wide Web). 

V. Μελλοντική εξέλιξη του διαδικτύου
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Το world wide web341 γνωστό και απλά ως web ή www, αποτελεί, μαζί με το email, την 

πιο δημοφιλή υπηρεσία του διαδικτύου342. Είναι η υπηρεσία που προκάλεσε σε παγκόσμιο 

επίπεδο, μεγάλη κοινωνική αναστάτωση. Οδήγησε στην εκρηκτική ανάπτυξη του διαδικτύου 

προκαλώντας σύγχυση σε ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης που το θεωρεί συνώνυμο 

του διαδικτύου, ενώ δεν είναι παρά μια υπηρεσία του. 

Το www στηρίχθηκε σε μια ιδέα του Tim Berners-Lee343 στο CERN της Ελβετίας και 

εξαπλώθηκε χάρη στη δημιουργία του προγράμματος πλοήγησης (browser) Mosaic που 

αποτέλεσε το πρώτο πρόγραμμα που υποστήριζε γραφικά344. Στηρίζεται στο πρωτόκολλο 

HTTP345 (HyperText Tranfer Protocol) για την αρχικοποίηση και τη διεξαγωγή της 

επικοινωνίας, ενώ θεμελιώδη στοιχεία του αποτελούν η έννοια του υπερκειμένου (hypertext), 

δηλαδή ενός ηλεκτρονικού κειμένου που περιέχει παραπομπές σε άλλα ηλεκτρονικά κείμενα 

στα οποία ο αναγνώστης μπορεί άμεσα να οδηγηθεί μέσω hyperlinks, η γλώσσα HTML 

(Hyper Text Markup Language) που χρησιμοποιείται για τη δόμηση του υπερκειμένου, καθώς 

και οι έννοιες του web server και web client. Η λειτουργία του web περιλαμβάνει την 

αποθήκευση της πληροφορίας καθώς και οδηγιών πρόσβασης σε αυτή, μέσω του 

υπερκειμένου, σε πολλούς διαδικτυωμένους εξυπηρετητές (web servers) τους οποίους 

μπορούν να προσπελάσουν οι χρήστες με κατάλληλο λογισμικό ανάγνωσης του 

υπερκειμένου (web browser). Η παρακολούθηση των υπερσυνδέσμων (hyperlinks) 

προσφέρει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας. 

                                            
341 Βλ. Λαγογιάννη/Αλεξόπουλο, ο.π., σελ.759-760 και Kurose/Ross, ο.π., σελ.88-89. 
342 Στηρίζεται στο HTTP πρωτόκολλο (HyperText Transfer Protocol) που περιγράφεται στα RFC 

1945 (Version 1.0) και 2616 (Version 1.1). Πρόκειται για stateless πρωτόκολλο στο οποίο η 

ανταλλαγή πληροφορίας γίνεται μέσω http messages (requests και responses). Αναλυτικά για το 

HTTP βλ. Rotriguez/Gatrell/Karas/Peschke, ο.π., κεφ.12.3, σελ.429-440 και Kurose/Ross, 

ο.π., κεφ. 2.2, σελ 88-103. 
343 Ο οποίος μετέπειτα έγινε πρόεδρος του WWW Consortium (3WC) που μαζί με την Internet 

Engineering Task Force (IETF) δημιουργούν και καθορίζουν τα Standards και άλλες τεχνικές 

προδιαγραφές που αφορούν τη λειτουργία του world wide web. 
344 Ο browser Mosaic δημιουργήθηκε από τον Marc Andreesen που στη συνέχεια ίδρυσε την 

εταιρεία Netscape που δημιούργησε τον ομώνυμο browser παρέχοντας προηγμένες δυνατότητες 

πλοήγησης μέσω γραφικού περιβάλλοντος. Η ευκολία χρήσης των νέων browser (καθώς και του 

Internet Explorer της εταιρείας Microsoft) συνέτεινε στη ραγδαία και παγκόσμια εξάπλωση του web. 
345 Βλ. RFC1945 και RFC2616. 

VI. World Wide Web-WWW
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Η βασική καινοτομία που εισήγαγε το www ήταν η πρωτόγνωρη δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης με την πληροφορία. Κάθε κοινωνός του www αποτελεί ενεργητικό δέκτη 

της πληροφορίας που επιθυμεί (on demand information), σε αντίθεση με τις τεχνολογικές 

λύσεις του παρελθόντος που τον καθιστούσαν αποκλειστικά παθητικό δέκτη. Η παγκόσμια 

πληροφορία αναζητείται μέσω των υπερσυνδέσμων και ανακτάται με εύκολο τρόπο και 

ελάχιστο κόστος, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα προσθήκης πληροφορίας από το 

χρήστη. Η πληροφορία μπορεί να έχει οποιαδήποτε ψηφιακή μορφή (κείμενο, ήχος, εικόνα ή 

video) ώστε να μπορεί να διακινηθεί δικτυακά. Αποτέλεσμα της χρήσης του www είναι μέσω 

της ενδυνάμωσης της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, η ενίσχυση θεμελιωδών 

στοιχείων της σύγχρονης κοινωνίας όπως η δημοκρατία, η ανταγωνιστικότητα, η διαφάνεια 

αλλά και η ταυτόχρονη δημιουργία προκλήσεων για θέματα όπως τα προσωπικά δεδομένα, η 

πνευματική ιδιοκτησία, η διαδικτυακή ασφάλεια κ.α. 

Η επερχόμενη εξέλιξη του www, με εφαλτήριο την ευκολία χρήσης του, περιλαμβάνει 

το μετασχηματισμό του σε διαδικτυακή «υποδομή» πάνω στην οποία θα στηρίζονται για τη 

λειτουργία τους οι νέες διαδικτυακές υπηρεσίες που θα δημιουργηθούν346. Παράλληλα 

αναμένεται ο μετασχηματισμός και των ήδη υπαρχόντων εφαρμογών, ώστε να αποκτήσουν 

ένα web χαρακτήρα και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω ιστοσελίδας. Τέτοιος 

μετασχηματισμός έχει ήδη συμβεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπου το μεγαλύτερο μέρος 

των χρηστών έχουν εγκαταλείψει τις εφαρμογές ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που 

«τρέχουν» στους υπολογιστές τους και χρησιμοποιούν web-based υπηρεσίες (webmail). Με 

τη χρήση των τελευταίων, παρέχεται πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός χρήστη 

χωρίς την απαίτηση για εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Ταυτόχρονα αναπτύσσονται νέες 
                                            
346 Βασικό ρόλο σε αυτό διαδραματίζει και η δυνατότητα παροχής εκτός από στατικού και 

δυναμικού περιεχομένου στις ιστοσελίδες. Το δυναμικό περιεχόμενο μπορεί να αφορά την πλευρά του 

client (Javascript, Java applets, Active X) αλλά και του server (cgi scripts, server APIs, ASPs, JSPs), 

βλ. Rotriguez/Gatrell/Karas/Peschke, ο.π., κεφ.12.4, σελ.440-444. 
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υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν φόρμες, ΜΙΜΕ extensions, Javascript, Java applets, ActiveX 

components, κ.α, οι οποίες και συνθέτουν το λεγόμενο web 2.0. Ο όρος web 2.0 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη «νέα γενιά» διαδικτυακών υπηρεσιών με διαλειτουργικό 

χαρακτήρα, που δίνουν έμφαση στην ηλεκτρονική συνεργασία και συμμετοχή των χρηστών. 

Στις νέες υπηρεσίες ανήκουν οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης-social networking (με 

βασικό παράδειγμα το facebook), τα blogs, αλλά και υπηρεσίες διαμοιρασμού video (με 

βασικό παράδειγμα το youtube). Πολλές από τις υπηρεσίες αυτές στηρίζονται σε ειδικά 

εργαλεία διαχείρισης που έχουν δημιουργηθεί για χρήση από άτομα χωρίς ειδικές τεχνικές 

γνώσεις, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό, εξαιρετικά εύκολη την υλοποίηση και λειτουργία 

τους (παράδειγμα αποτελεί το Joomla347 που είναι μια πλατφόρμα για την εύκολη 

επαγγελματικού επιπέδου δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο).   

 

§13. Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά 

Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά αποτελούν το μέσο για την παροχή «εμπιστοσύνης» 

μεταξύ των οντοτήτων που επικοινωνούν μέσω διαδικτύου. Η έλλειψη εμπιστοσύνης 

αποτελεί χαρακτηριστικό του διαδικτύου και μπορεί να θεωρηθεί ως το αντίτιμο της 

προσφερόμενης υπερχωρηκότητας.   

Πριν από οποιαδήποτε ανάλυση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών οφείλεται να 

διευκρινιστεί η έννοια του όρου «εμπιστοσύνη» στον ηλεκτρονικό κόσμο του διαδικτύου. 

Σύμφωνα με το γενικό ορισμό που δίδεται από την ITU-T348 στις προδιαγραφές του 

προτύπου Χ.509349 για τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά: «μια οντότητα μπορεί να εμπιστεύεται 

μια άλλη οντότητα όταν μπορεί να υποθέσει ότι η δεύτερη οντότητα θα συμπεριφερθεί 

ακριβώς όπως αυτή αναμένει». Επομένως, ο όρος «εμπιστοσύνη» συνδέεται με υποθέσεις, 

προσδοκίες και συμπεριφορές οντοτήτων350, ενώ διαβαθμίζεται σε επίπεδα ώστε να καλύπτει 

διαφορετικές ανάγκες. Επίσης περιλαμβάνει εκτός από την ταυτότητα των οντοτήτων, την 

ακεραιότητα και αυθεντικότητα των δεδομένων που ανταλλάσσονται (και μπορούν να 

περιέχουν δηλώσεις βούλησης), την ακριβή χρονική στιγμή της επικοινωνίας, καθώς και τον 

                                            
347 Για περισσότερες πληροφορίες βλ. http://www.joomla.gr/about-joomla (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
348 Πρόκειται για το τμήμα της ITU που ασχολείται με την παραγωγή προτύπων. 
349 Τμήμα 3.3.53 του προτύπου Χ.509-00. Το πρότυπο Χ.509 αναφέρεται στις προδιαγραφές 

μιας υποδομής δημοσίου κλειδιού (PKI), ενώ περιλαμβάνει οδηγίες για τα πιστοποιητικά δημοσίου 

κλειδιού, τις λίστες ανάκλησης κ.α. 
350 Βλ. Adams/LIoyd, Understanding PKI, 2nd Edition, Addison-Wesley 2003, σελ.132. 

I. Γενικά στοιχεία
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αποκλεισμό δυνατότητας άρνησης της επικοινωνίας. Για τη διασφάλιση όλων των παραπάνω 

χαρακτηριστικών απαιτείται να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικές υπογραφές παραγόμενες από 

ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, στα πλαίσια μιας κατάλληλης υποδομής δημοσίου 

κλειδιού351(PKI-Public Key Infrastructure).  

Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχουν, μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη σύγχρονων προτάσεων που προάγουν τη λειτουργία 

των οργάνων της αε, καλύπτοντας παράλληλα τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Για το λόγο 

αυτό, απαιτείται η λεπτομερής παρουσίαση των τεχνολογιών πάνω στις οποίες στηρίζονται 

και οι οποίες τους αποδίδουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα. Σημείο 

εκκίνησης αποτελούν τα θέματα κρυπτογραφίας και στη συνέχεια, ακολουθώντας την 

πραγματική χρονική εξέλιξη των θεμάτων, αναλύεται ο τρόπος λειτουργίας των 

πιστοποιητικών και οι σύγχρονες εφαρμογές τους. 

 

Η ανάγκη για τη φύλαξη μυστικών πληροφοριών υπήρχε στον άνθρωπο από 

αρχαιοτάτων χρόνων352. Αναφορές σε θέματα κρυπτογραφίας βρίσκονται στην αρχαία 

Ελλάδα, με κλασικά παραδείγματα τη σπαρτιατική σκυτάλη353 και το τετράγωνο του 

Πολυβίου354, αλλά και στην αρχαία Ρώμη με πιο γνωστή τη μέθοδο υποκατάστασης του 

                                            
351 Η Υποδομή Δημοσίου κλειδιού είναι ένας συνδυασμός λογισμικού, τεχνολογιών 

κρυπτογραφίας και υπηρεσιών που επιβεβαιώνουν και πιστοποιούν την εγκυρότητα της κάθε 

οντότητας που επικοινωνεί στο διαδίκτυο. Η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ενσωματώνει ψηφιακά 

πιστοποιητικά, κρυπτογραφία δημοσίου κλειδιού και αρχές πιστοποίησης σε ένα ασφαλές 

αρχιτεκτονικό σχήμα. Μια τυπική υλοποίηση της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού περιλαμβάνει την 

παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών σε χρήστες και εξυπηρετητές, καθώς επίσης και εργαλείων για τη 

διαχείριση, ανανέωση και ανάκληση των πιστοποιητικών αυτών. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. 

Adams/LIoyd, Understanding PKI, 2nd Edition, Addison-Wesley 2003, σελ.58, επίσης βλ. παρακάτω 

υπό ΙΙ, 7. 
352 Βλ. Φώτο, Τεχνολογικό υπόβαθρο των ψηφιακών υπογραφών, 2ο Συμπόσιο Διαδικτυακού 

Δικαίου και Νέων Τεχνολογιών, Θεσσαλονίκη 29-6-2002, σελ.5-8. 
353 Επρόκειτο για μια πολυεδρική ράβδο στην οποία τυλιγόταν μια δερμάτινη ταινία, στο πίσω 

μέρος της οποίας αναγραφόταν το προς αποστολή μήνυμα. Ο αγγελιοφόρος έδενε την ταινία στη 

μέση του και κατά την άφιξή του την παρέδιδε στον παραλήπτη, ο οποίος απαιτείτο να έχει ράβδο 

ίδιας διαμέτρου και αριθμού εδρών για να αποκρυπτογραφήσει σωστά το μήνυμα. 
354 βλ. παρακάτω εικόνα. Με βάση τη μέθοδο αυτή κάθε γράμμα ενός μηνύματος 

αντικαθίσταται από το συνδυασμό αριθμών που προκύπτει με βάση το τετράγωνο του Πολυβίου. Έτσι 

στην εικόνα που παρατίθεται παρακάτω το γράμμα Μ αντικαθίσταται από τον αριθμό 32. 

1. Ιστορική αναδρομή
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Καίσαρα355. Επίσης εμφανίζονται και σε κείμενα που κανείς δεν θα περίμενε ότι υπάρχουν, 

όπως το Κάμα Σούτρα (4ος Αιώνας μ.χ)356. Η εξέλιξη της κρυπτογραφίας συνεχίστηκε με 

αμείωτο ρυθμό διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο σε παγκόσμιες συρράξεις357. Η επόμενη, 

χρονικά, εξέλιξη αφορούσε την ανάπτυξη της συμμετρικής και της ασύμμετρης 

κρυπτογραφίας358. Στην ασύμμετρη κρυπτογραφία στηρίζονται τα ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά. 

 

 

Η κρυπτογραφία είναι ο ειδικός κλάδος της μαθηματικής επιστήμης που ασχολείται με 

μεθόδους που εξασφαλίζουν την ασφαλή μετάδοση της πληροφορίας διαμέσου μη ασφαλών 

διαύλων επικοινωνίας359. Σύμφωνα με άλλο ορισμό είναι η επιστήμη της απόκρυψης του 

νοήματος του μηνύματος360.  
                                            
355 Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή κάθε χαρακτήρας του υπό κρυπτογράφηση μηνύματος 

αντικαθίσταται από το χαρακτήρα που βρίσκεται 3 θέσεις δεξιότερα στο αλφάβητο. Με αυτό τον 

τρόπο η λέξη ΚΑΛΗΜΕΡΑ μετασχηματίζεται σε ΝΔΞΚΟΘΥ. Για να αποκρυπτογραφηθεί το μήνυμα 

χρειάζεται να γίνουν όλοι οι συνδυασμοί των 24 γραμμάτων δηλ 24!=4x1024. Βλ. 

Λαγογιάννη/Αλεξόπουλο, ο.π., σελ.769. 
356 Σύμφωνα με το Κάμα Σούτρα από τις 64 τέχνες που πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες, η 45η 

είναι η τέχνη της μυστικής γραφής (κρυπτογραφία) που θα τους επιτρέπει να κρύβουν τα ερωτικά 

τους μυστικά. 
357 Περισσότερο γνωστή αποτελεί η περίπτωση του κρυπτογραφικού συστήματος Enigma της 

Γερμανίας, η παραβίαση του οποίου από τους Βρετανούς, βοήθησε σημαντικά στη νίκη τους στο 2ο 

παγκόσμιο πόλεμο βλ. Stephen Pincock, Κρυπτογραφία, 2008, σελ.102-103.  
358 Η εξέλιξη της κρυπτογραφίας στο σύνολό της περιγράφεται εξαιρετικά από τον Stephen 

Pincock, στο βιβλίο Κρυπτογραφία, Εκδόσεις Τραυλός, 2008. 
359 Βλ. Πουλάκη, Κρυπτογραφία η επιστήμη της ασφαλούς επικοινωνίας, 2006, σελ.1, ενώ 

παρόμοιος ορισμός παρέχεται και στο Rotriguez/Gatrell/Karas/Peschke, TCP/IP Tutorial and 

Technical Overview, 7th edition, Prentice Hall New Jersey 2002, σελ.660. 

II. Τεχνικά θέματα 

1. Ορισμοί 
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Βασικό τμήμα της κρυπτογραφίας είναι η διαδικασία της κρυπτογράφησης που ορίζεται 

ως η διεργασία μετασχηματισμού των αρχικών δεδομένων (plaintext) ενός μηνύματος, σε 

μια ακατανόητη μορφή (κρυπτογράφημα-cyphertext), με τη χρήση ενός κρυπτογραφικού 

αλγορίθμου, έτσι ώστε αυτό να μην είναι αναγνώσιμο από τρίτα μέρη εκτός του νόμιμου 

παραλήπτη361. Για την κρυπτογράφηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι αλγόριθμοι, 

ανάλογα με τις ανάγκες,  όπου καθένας διακρίνεται για τα ειδικά του χαρακτηριστικά. Η 

αντίστροφη της κρυπτογράφησης διαδικασία, ονομάζεται αποκρυπτογράφηση και μέσω 

αυτής προκύπτει το αρχικό κείμενο.  

Η διαδικασία της κρυπτογράφησης, αλλά και της αποκρυπτογράφησης, απαιτεί, εκτός 

από την ύπαρξη αλγορίθμου, τη χρήση ενός κλειδιού κρυπτογράφησης που είναι ακολουθία 

χαρακτήρων (string). Η ασφάλεια μιας κρυπτογράφησης, για συγκεκριμένο είδος 

αλγορίθμου, εξαρτάται από το μήκος του χρησιμοποιούμενου κλειδιού. Το μήκος αυτό 

απαιτείται να είναι αρκετά μεγάλο έτσι ώστε ο υπολογισμός όλων των δυνατών συνδυασμών 

να είναι υπολογιστικά τόσο χρονοβόρος, που να καθιστά πρακτικά αδύνατη την 

αποκρυπτογράφηση362. Σε αυτή την περίπτωση το σχήμα της κρυπτογράφησης θεωρείται 

υπολογιστικά ασφαλές (computationally secure)363. Βέβαια με την αύξηση της υπολογιστικής 

δυνατότητας των σύγχρονων υπολογιστών απαιτείται και η ταυτόχρονη αύξηση του μήκους 

των κλειδιών προκειμένου να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο ασφάλειας. Η προσπάθεια 

αποκρυπτογράφησης και ανάκτησης του αρχικού μηνύματος από το κρυπτογράφημα, χωρίς 

τη γνώση του κλειδιού, αποτελεί αντικείμενο της κρυπτανάλυσης364. Τέλος, αποτελεσματική 

θεωρείται η σχεδίαση ενός κρυπτοσυστήματος, όταν επιτρέπει την ελεύθερη παρουσίαση 
                                                                                                                                     
360 Βλ. Φώτο, 2ο Συμπόσιο Διαδικτυακού Δικαίου και Νέων Τεχνολογιών, Θεσσαλονίκη 29-6-

2002. 
361 Βλ. Πάγκαλο/Μαυρίδη, Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, 2002, 

σελ.187. 
362 Για παράδειγμα υπολογίζεται ότι για να παραβιαστεί μια συμμετρική κρυπτογράφηση με 

κλειδί 128 bit απαιτούνται 1014 χρόνια, βλ. Πάγκαλο/Μαυρίδη, ο.π., σελ.188 
363 Βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών, 2003, σελ.75. 
364 Διάφορες μέθοδοι κρυπτανάλυσης έχουν αναπτυχθεί. Βασίζονται τις περισσότερες φορές στη 

στατιστική ανάλυση του κρυπτογραφήματος. Από τις πρώτες μεθόδους που εφαρμόστηκαν ήταν η 

«ανάλυση συχνότητας», που εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι σε ένα τυπικό κείμενο μιας γλώσσας, 

κάθε γράμμα της αλφαβήτου εμφανίζεται με συγκεκριμένη συχνότητα. Αυτή η ανάλυση επιτρέπει την 

αναγνώριση της ταυτότητας συγκεκριμένου συμβόλου όταν αυτό παρουσιάζει την ίδια (σχεδόν) 

συχνότητα εμφάνισης με κάποιο γράμμα.  Η μέθοδος αυτή αποκρυπτογραφεί μηνύματα που έχουν 

κρυπτογραφηθεί με τις μεθόδους τις υποκατάστασης και μετάθεσης, βλ. Kurose/Ross, ο.π., 

σελ.611). 
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του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται καθώς και του τρόπου λειτουργίας του, ενώ απαιτεί 

μυστικότητα μόνο για το κλειδί κρυπτογράφησης365. 

Ένα βασικό σχήμα όπου διακρίνονται οι οντότητες και οι διαδικασίες της 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης είναι το παρακάτω.  

 

Ανάλογα με τον αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί διακρίνονται τρία συστήματα 

κρυπτογραφίας. Καθένα από αυτά παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Η συμμετρική κρυπτογραφία ή κρυπτογραφία μυστικού κλειδιού, αποτέλεσε το πρώτο, 

χρονικά, είδος κρυπτογραφίας και το μοναδικό μέχρι τη δεκαετία του 70366. Κύριο 

χαρακτηριστικό αυτού του είδους κρυπτογραφίας είναι ότι χρησιμοποιείται το ίδιο κλειδί για 

την κρυπτογράφηση και την αποκρυπτογράφηση (σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν ο 

αλγόριθμος του Καίσαρα και το τετράγωνο του Πολυβίου). Βασικό μειονέκτημα της 

συμμετρικής κρυπτογραφίας αποτελεί η ανάγκη κατοχής του μυστικού κλειδιού και από τα 

δύο μέρη πριν την έναρξη της επικοινωνίας. Το γεγονός αυτό καθιστά προβληματική τη 

χρήση της σε περιβάλλον διαδικτύου, όπου αποστολέας και λήπτης των δεδομένων 

βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και δεν μπορούν να μεταβιβάσουν με ασφαλή τρόπο 

το μυστικό κλειδί. Εντούτοις, σημαντικό πλεονέκτημα της συμμετρικής κρυπτογραφίας 

αποτελεί η ταχύτητα επεξεργασίας των συμμετρικών αλγορίθμων από τα υπολογιστικά 

συστήματα. Η ιδιότητα τους αυτή καθιστά τους συμμετρικούς αλγορίθμους ιδανικούς σε 
                                            
365 Σύμφωνα με την αρχή του Kerckhoff για την ασφάλεια των κρυπτοσυστημάτων βλ. 

Πουλάκη, ο.π., σελ.3 και Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π, σελ.77. 
366 Βλ. Adams/Lloyd, ο.π., σελ.7.  

2. Συστήματα κρυπτογράφησης 

α. Συμμετρική κρυπτογραφία 
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περιπτώσεις ροής δεδομένων. Οι γνωστότεροι αλγόριθμοι είναι οι DES, Blowfish, Rijndael, 

3DES, IDEA, ΑΕS367. 

Η μέθοδος της ασύμμετρης κρυπτογραφίας ή κρυπτογραφίας δημοσίου κλειδιού 

προτάθηκε από τους ερευνητές Whitfield Diffie και Martin Hellman368. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση αυτή, το κοινό μυστικό κλειδί θα μπορούσε να αντικατασταθεί από ένα ζεύγος 

κλειδιών που ενώ τα τμήματά του θα ήταν διαφορετικά, εντούτοις θα συνδέονταν 

μαθηματικά μεταξύ τους, χωρίς όμως να υπάρχει εύκολος τρόπος, ή στην ιδανική περίπτωση 

να είναι αδύνατο, από το ένα κλειδί να υπολογιστεί το άλλο. Η βασική φιλοσοφία της 

πρότασής τους έγκειται στην καθιέρωση ως βάση για την ανάπτυξη των ασύμμετρων 

αλγορίθμων του γεγονότος ότι: «δύσκολα μαθηματικά προβλήματα μπορούν να λυθούν 

πολύ εύκολα εάν παρέχεται μια συγκεκριμένη πληροφορία»369. 

Το αντίκτυπο της κλασικής πλέον σήμερα, μελέτης των Diffie/Hellman ήταν τόσο 

μεγάλο, που προκάλεσε το σχεδιασμό πολλών ασύμμετρων αλγορίθμων με βάση το 

προτεινόμενο μοντέλο. Ο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενος ασύμμετρος αλγόριθμος σήμερα 

είναι ο RSA370 στον οποίο στηρίζεται η λειτουργία των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών371.  

                                            
367 Για περισσότερα στοιχεία για τους πιο διαδεδομένους συμμετρικούς αλγορίθμους βλ. Σ. 

Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π, σελ.79-89. 
368 Σε μια δημοσίευσή τους το 1976 με την οποία εισήγαγαν μια διαφορετική προσέγγιση του 

προβλήματος της ασφαλούς κρυπτογράφησης που αντιμετώπιζε τα προβλήματα της συμμετρικής 

κρυπτογραφίας. Βλ. Diffie/Hellman, New directions in cryptography, IEEE Transactions on 

Information Theory 22 (1976), σελ.644-654. Στη μελέτη αυτή οι ερευνητές δεν πρότειναν 

συγκεκριμένο αλγόριθμο που να πληροί τις προϋποθέσεις που οι ίδιοι έθεσαν, όμως κατεύθυναν τη 

μαθηματική επιστήμη σε ένα νέο δρόμο παρέχοντας αποδείξεις ότι κάτι τέτοιο ήταν εφικτό. Πρβλ. 

σχετικό παράδειγμα με πολλαπλασιασμό πινάκων σε, Adams/Lloyd, ο.π., σελ.11. 
369 Μαθηματικά τα προβλήματα αυτά ονομάζονται «trapdoor συναρτήσεις με μεγάλη 

υπολογιστική πολυπλοκότητα». βλ. Adams/Lloyd, ο.π., σελ.11. Τα προβλήματα αυτά δεν είναι 

τυπικά άλυτα, όμως ακόμα και με τη διάθεση υπολογιστών με μεγάλη υπολογιστική ισχύ, ο χρόνος 

που απαιτείται για τη λύση τους είναι τόσο μεγάλος, που θεωρούνται ουσιαστικά άλυτα. 
370 Πήρε το όνομά του από τα αρχικά των επιθέτων των ερευνητών που το σχεδίασαν το 1978 

(Rivest, Shamir, Adleman). Στηρίζεται στα χαρακτηριστικά των πρώτων αριθμών και η ασφάλειά 

του έγκειται στην δυσκολία παραγοντοποίησης μεγάλων ακεραίων αριθμών (περισσότερα από 200 

ψηφία) Βλ. Πουλάκη, ο.π., σελ.71 και Kurose/Ross, ο.π., σελ.618. Πρώτοι αριθμοί είναι οι φυσικοί 

ακέραιοι αριθμοί που είναι μεγαλύτεροι της μονάδας, με την ιδιότητα οι μόνοι φυσικοί διαιρέτες τους 

να είναι η μονάδα και ο εαυτός τους. 

β. Ασύμμετρη κρυπτογραφία 
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Βασικό χαρακτηριστικό της ασύμμετρης κρυπτογραφίας είναι η χρησιμοποίηση δυο 

ζευγών κλειδιών για κάθε συμμετέχοντα στην επικοινωνία (δηλαδή συνολικά τέσσερα 

κλειδιά), καθένα από τα οποία αποτελείται, από το δημόσιο και το ιδιωτικό κλειδί που έχουν 

τις ακόλουθες ιδιότητες: 

1. Σχετίζονται μαθηματικά μεταξύ τους. 

2. Από το ένα κλειδί είναι πρακτικά αδύνατο να προκύψει το άλλο και 

αντιστρόφως. 

3. Τα δεδομένα που κρυπτογραφούνται με το ένα κλειδί μπορούν να 

αποκρυπτογραφηθούν μόνο από το άλλο και αντιστρόφως. 

Η δεύτερη ιδιότητα των κλειδιών είναι αυτή που καθιστά εφικτή τη δημοσιοποίηση του 

ενός κλειδιού, που για αυτό το λόγο ονομάζεται δημόσιο και διανέμεται ελεύθερα. Το 

ιδιωτικό ή αλλιώς μυστικό κλειδί πρέπει να φυλάσσεται και να μένει πάντα υπό την κατοχή 

και τον έλεγχο του ιδιοκτήτη του. Για την ασφαλή φύλαξη του ιδιωτικού κλειδιού, εκτός από 

τη συμμετρικά κρυπτογραφημένη αποθήκευσή του σε αρχείο, έχει αναπτυχθεί ειδικό υλικό-

hardware διαφόρων μορφών (από μια έξυπνη κάρτα372 μέχρι ειδικές κρυπτογραφικές 

διατάξεις), που παρέχουν διαβάθμιση στην ασφάλεια, ανάλογη της σπουδαιότητας του 

κλειδιού.  

Ο τρόπος με τον όποιο λειτουργεί η ασύμμετρη κρυπτογραφία και χρησιμοποιούνται τα 

κλειδιά, διακρίνεται στο παράδειγμα του παρακάτω σχήματος373. Η Alice χρησιμοποιεί το 

δημόσιο κλειδί του Bob για να κρυπτογραφήσει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε αυτόν. 

Μόνο ο Bob με το ιδιωτικό του κλειδί μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμα374. 

                                                                                                                                     
371 Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά και η δομή τους παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω ενότητα 

υπό 6. 
372 Για τα είδη έξυπνων καρτών και λεπτομέρειες για αυτά βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/ Δ. 

Γκρίζαλη, ο.π., σελ.290-298. 
373 Για αντίστοιχο μαθηματικό παράδειγμα βλ. Stephen Pincock, Κρυπτογραφία, σελ.134-135 
374 Η χρήση των ονομάτων Bob και Alice δεν είναι τυχαία. Τα ονόματα αυτά παραδοσιακά 

χρησιμοποιούνται σε εγχειρίδια κρυπτογραφίας για να παραστήσουν πρόσωπα που επικοινωνούν 

μεταξύ τους.  
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Οι ιδιότητες των ασύμμετρων αλγορίθμων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 

επιτευχθούν σημαντικά πλεονεκτήματα375. Έτσι είναι δυνατή η αυθεντικοποίηση 

(Authentication) ή πιστοποίηση του αποστολέα ενός μηνύματος. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό 

γίνεται εφικτό διακρίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Η Alice ως μόνος κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού κρυπτογραφεί με αυτό ένα μήνυμα 

και το αποστέλλει στον Bob. Για να μπορέσει το μήνυμα να αποκρυπτογραφηθεί σωστά 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο δημόσιο κλειδί της Alice, το οποίο όμως δεν είναι 

μυστικό. Έτσι δεν υπάρχει μυστικότητα μηνύματος, αλλά κάποιος έχοντας τη δυνατότητα να 

αποκρυπτογραφήσει ένα μήνυμα με το δημόσιο κλειδί του υποτιθέμενου αποστολέα, 

γνωρίζει αυτόματα ότι αυτός είναι ο αποστολέας του μηνύματος. Δηλαδή πιστοποιείται ότι η 

Alice ήταν ο πραγματικός αποστολέας του μηνύματος. Αν ήταν κάποιος άλλος τότε το 

μήνυμα δεν θα μπορούσε να αποκρυπτογραφηθεί σωστά.                

Η προηγούμενη διαδικασία παρέχει το πλεονέκτημα ότι απαγορεύει την άρνηση ή 

αποποίηση της αποστολής του μηνύματος. Η ίδια η ύπαρξη ενός μηνύματος, που 

αποκρυπτογραφείται με το δημόσιο κλειδί της Alice, εξασφαλίζει ότι ο ιδιοκτήτης του 

                                            
375 Βλ. Rotriguez/Gatrell/Karas/Peschke, ο.π., σελ.665. 
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ιδιωτικού κλειδιού, δηλαδή η Alice, είναι αυτός που έχει προβεί σε κρυπτογράφηση και 

αποστολή του μηνύματος. Η Alice δεν μπορεί να αρνηθεί την αποστολή, αφού κανένας 

άλλος δεν έχει το ιδιωτικό κλειδί του αποστολέα για να δημιουργήσει το κρυπτογραφημένο 

μήνυμα. Βέβαια ο κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού θεωρείται ότι καταβάλει την δέουσα 

προσοχή στη φύλαξη του κλειδιού376. Ενισχυτικά στο σκοπό αυτό λειτουργεί και η υπηρεσία 

χρονοσήμανσης που βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου του μηνύματος μια 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή377. 

Η εξασφάλιση όλων των παραπάνω πλεονεκτημάτων από τη χρήση των ασύμμετρων 

αλγορίθμων δεν επέρχεται χωρίς αντάλλαγμα. Έτσι, βασικό μειονέκτημα της ασύμμετρης 

κρυπτογραφίας είναι ότι απαιτεί αυξημένη υπολογιστική ισχύ για τον υπολογισμό των 

πολύπλοκων ασύμμετρων αλγορίθμων σε σχέση με τους συμμετρικούς. 

Η υβριδική κρυπτογραφία χρησιμοποιεί και τους συμμετρικούς και τους ασύμμετρους 

αλγορίθμους σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευτεί τα πλεονεκτήματα των δύο ειδών 

αλγορίθμων και να αποφύγει τα μειονεκτήματά τους. Στο πρώτο μέρος της διαδικασίας 

χρησιμοποιείται ασύμμετρος αλγόριθμος για την ασφαλή διανομή του μυστικού κλειδιού και 

στη συνέχεια, αφού και τα δυο μέρη αποκτήσουν το μυστικό κλειδί, χρησιμοποιείται 

συμμετρικός αλγόριθμος για την κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση των δεδομένων. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ασφαλής διανομή του κλειδιού και ταχύτητα στη 

μεταφορά δεδομένων. Αυτή η μέθοδος κρυπτογραφίας χρησιμοποιείται στο πρωτόκολλο SSL 

(Secure Socket Layer).  

 

Οι συναρτήσεις κατακερματισμού χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τους 

ασύμμετρους αλγορίθμους για να υλοποιηθεί η ηλεκτρονική υπογραφή. Η συνεισφορά τους 

έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπουν την ανίχνευση τροποποιήσεων που μπορεί να υποστούν 

τα δεδομένα στη διάρκεια του χρόνου, ή κατά την μεταφορά τους μέσω τηλεπικοινωνιακών 

                                            
376 Βλ. παρακάτω ενότητα υπό 5, σχετικά με τις υποχρεώσεις των κατόχων ηλεκτρονικών 

πιστοποιητικών για αίτηση ανάκλησης σε περίπτωση διακύβευσης της ασφάλειας του ιδιωτικού 

κλειδιού. 
377 Βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.178 και σελ. 182 όπου επεξηγείται ο 

τρόπος λειτουργίας μιας Αρχής Χρονοσήμανσης (Timestamping Authority), καθώς και 

Yoshida/Masamoto, Electronic Certification Systems for more secure Ciphers, σελ.44 και σχήμα 4 

σελ.45, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://www.ntt-review.jp/archive/ntttechnical.php?contents=ntr 

200602043.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

γ. Υβριδική κρυπτογραφία 

3. Συναρτήσεις κατακερματισμού-Hash Functions
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δικτύων, αποδεικνύοντας έτσι την πλαστότητα των υπογραφών ή των εγγράφων που αυτές 

συνοδεύουν.  

Πρόκειται για μαθηματικές συναρτήσεις που στην είσοδό τους δέχονται δεδομένα 

μεταβλητού μήκους και παράγουν αλφαριθμητικά δεδομένα σταθερού μήκους (hash value), 

τα οποία και μπορούν να θεωρηθούν ως το «αποτύπωμα-σύνοψη» των δεδομένων 

εισόδου378. Βασικές ιδιότητες που πρέπει να διαθέτουν: 

1. Πρέπει να είναι «μονόδρομες», δηλαδή, έχοντας την σύνοψη-hash value να 

μην μπορούν να εξαχθούν τα αρχικά δεδομένα. 

2. Πρέπει να είναι  collision resistant, δηλαδή να είναι δύσκολο να βρεθούν δύο 

διαφορετικά μηνύματα, τα οποία να παράγουν ίδια σύνοψη-hash τιμή. 

 Η έξοδος της συνάρτησης κατακερματισμού είναι το αποτύπωμα των δεδομένων 

εισόδου, εξαιτίας της ιδιότητάς τους να αντιλαμβάνονται ακόμα και ελάχιστες διαφορές 

μεταξύ μηνυμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα παραγόταν με την εφαρμογή της συνάρτησης 

εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα (βλ. παρακάτω σχήμα).  

 

Οι πιο γνωστές συναρτήσεις κατακερματισμού είναι οι MD5 και SHA-1379.  

 

Η ψηφιακή υπογραφή λειτουργεί στον ηλεκτρονικό κόσμο όπως η συμβατική στο 

φυσικό. Λειτουργεί ως μέσο απόδειξης της ταυτότητας και των ενεργειών ενός προσώπου 

                                            
378 Βλ.Rotriguez/Gatrell/Karas/Peschke, ο.π., σελ.669. 
379 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των συναρτήσεων 

κατακερματισμού βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.240-243. 

4. Ηλεκτρονική-Ψηφιακή υπογραφή
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που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο, ενώ ταυτόχρονα δύναται να αποδώσει σε αυτό την 

πατρότητα ενός ηλεκτρονικού αρχείου380. Ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η 

ταυτοποίηση διαφέρει από αυτόν της συμβατικής υπογραφής, η οποία στηρίζεται στην 

οπτική σύγκρισή της με ένα πρότυπο δείγμα. Στις ηλεκτρονικές υπογραφές η πιστοποίηση 

της ταυτότητας προκύπτει με αντικειμενικό και όχι υποκειμενικό τρόπο (οπτική 

παρατήρηση), μετά από μαθηματική επεξεργασία της υπογραφής, συνδυάζοντας 

ασύμμετρους αλγορίθμους και συναρτήσεις κατακερματισμού. 

Σημειώνεται ότι σε τεχνικό επίπεδο δεν υπάρχει ουσιαστική τεχνική διαφορά μεταξύ 

ψηφιακής και ηλεκτρονικής υπογραφής. Οι δύο διαφορετικές ονομασίες προέκυψαν από το 

νόμο και συγκεκριμένα από το άρθρο 2 του ΠΔ150/2001 στο οποίο διαχωρίζεται η ψηφιακή 

υπογραφή (§2), ως ειδική μορφή της ηλεκτρονικής (§1), όταν πληρούνται συγκεκριμένοι 

όροι (α έως δ της §2). 

 

Τρόπος λειτουργίας 

Για υπογραφεί ηλεκτρονικά ένα ηλεκτρονικό αρχείο381 απαιτείται ο υπογράφων να 

κατέχει ένα κατάλληλο ζεύγος κλειδιών382. Η διαδικασία δημιουργίας της υπογραφής ξεκινά 

με τον υπογράφοντα να εφαρμόζει στο αρχείο του τη συνάρτηση κατακερματισμού. Στη 

συνέχεια τη σύνοψη συγκεκριμένου μεγέθους που θα προκύψει, την κρυπτογραφεί 

χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί383. Έτσι παράγεται η ηλεκτρονική υπογραφή που 

είναι αρχείο συγκεκριμένου μεγέθους και η οποία επισυνάπτεται στο αρχικό αρχείο και 

αποστέλλεται ή παραδίδεται στο παραλήπτη. Η διαδικασία υπογραφής παρουσιάζεται στο 

παρακάτω σχήμα384.  

                                            
380 Αποτελούμενο από κείμενο, ήχο, video, λογισμικό ή συνδυασμό των παραπάνω. 
381 Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται κάθε ηλεκτρονικό αρχείο οποιασδήποτε μορφής (ήχος, 

εικόνα, βίντεο, λογισμικό ή συνδυασμό τους). 
382 Ο τρόπος δημιουργίας των κλειδιών περιγράφεται σε παρακάτω ενότητα υπό 8. 
383 Το οποίο βρίσκεται στην αποκλειστική κατοχή του, πρβλ. παραπάνω ενότητα υπό 2, β. 
384 Στο σχήμα ως ειδική περίπτωση αρχείου εικονίζεται ένα αρχείο κειμένου. 
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Κατά τη λήψη του αρχείου (βλ. παρακάτω σχήμα), ο παραλήπτης αποσπά την 

υπογραφή από αυτό και στη συνέχεια εκτελεί παράλληλα δύο ενέργειες: α) 

αποκρυπτογραφεί την υπογραφή χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του υπογράφοντος για 

να προκύψει η σύνοψη385 και β) εφαρμόζει στο μήνυμα τη συνάρτηση κατακερματισμού για 

να παράξει εκ νέου τη σύνοψη. Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι δύο ενέργειες, συγκρίνει τις 

δύο συνόψεις και ελέγχει αν είναι ίδιες.  

 

Εφόσον οι δυο συνόψεις είναι ίδιες προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

                                            
385 Αφού το μήνυμα έχει κρυπτογραφηθεί με το δημόσιο κλειδί του υπογράφοντος. μόνο το 

αντίστοιχο δημόσιο κλειδί του, το οποίο είναι ελεύθερα και δημόσια προσιτό, μπορεί να το 

αποκρυπτογραφήσει σωστά. 
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Α) Η ακεραιότητα του αρχείου είναι εξασφαλισμένη. Το υπογεγραμμένο αρχείο δεν 

έχει υποστεί αλλαγές από τη στιγμή που υπογράφηκε και κατά τη διάρκεια της μετέπειτα 

ζωής του διότι οι  συνόψεις κατά τον έλεγχο βρέθηκαν ίδιες. Η παραμικρή αλλαγή θα γινόταν 

αντιληπτή εξαιτίας της συνάρτησης κατακερματισμού. 

Β) Το αρχείο είναι αυθεντικό. Από τη στιγμή που αποκρυπτογραφήθηκε σωστά 

χρησιμοποιώντας το δημόσιο κλειδί του υπογράφοντα, τεκμαίρεται ότι το έχει υπογράψει ο 

κάτοχος του δημοσίου κλειδιού, αφού μόνο αυτός, ως κάτοχος του ιδιωτικού κλειδιού, 

μπορούσε να το κρυπτογραφήσει.  

Γ) Ο υπογράφων δεν μπορεί να αποποιηθεί την πράξη της υπογραφής. Ο κάτοχος του 

δημοσίου κλειδιού δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το υπέγραψε αφού μόνο αυτός ως κάτοχος του 

ιδιωτικού κλειδιού μπορεί να το υπογράψει. 

Δ) Η λειτουργία ταυτοποίησης είναι εντελώς διαφορετική από αυτή της συμβατικής 

υπογραφής. Με την ελάχιστη τροποποίηση του προς υπογραφή αρχείου, η νέα ηλεκτρονική 

υπογραφή που θα προκύψει θα είναι εντελώς διαφορετική από την προηγούμενη, εξαιτίας 

της εφαρμογή της συνάρτησης κατακερματισμού που θα οδηγήσει σε μια εντελώς 

διαφορετική σύνοψη, αφού έχει αλλάξει έστω και στοιχειωδώς το αρχικό αρχείο. Δηλαδή οι 

ηλεκτρονικές υπογραφές του ίδιου προσώπου δεν είναι ίδιες, αλλά διαφέρουν εντελώς 

μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα όμως που προσφέρουν είναι το ίδιο με τις συμβατικές· η 

ταυτοποίηση του υπογράφοντα.  

Η περιγραφείσα διαδικασία παρέχει τα παραπάνω σημαντικά πλεονεκτήματα. 

Εντούτοις, το μόνο αδύνατο σημείο στη διαδικασία είναι η έλλειψη βεβαιότητας για την 

αυθεντικότητα του δημοσίου κλειδιού, καθώς και η ορθότητα της σύνδεσής του με τον 

κάτοχό του. Τη λύση σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει να δώσει, με τη μεσολάβησή της, 

μια τρίτη οντότητα που θα εξασφαλίσει την πιστοποίηση· η Αρχή Πιστοποίησης (Certification 

Authority-CA). 

 

Η Αρχή Πιστοποίησης αποτελεί έμπιστη τρίτη οντότητα που εγγυάται386 ότι σε ένα 

συγκεκριμένο πρόσωπο αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο δημόσιο κλειδί. Η εγγύηση παρέχεται 

με την έκδοση πιστοποιητικού δημοσίου κλειδιού (Public Key Certificate). Ανάλογα με τη 

χρήση είναι δυνατό να επιλεχθεί η έκδοση ενός πιστοποιητικού από τέσσερις διαθέσιμες 

κατηγορίες: 

                                            
386 Για του όρους της εγγύησης βλ. παρακάτω υπό IV. 

5. Αρχή Πιστοποίησης 
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Α) Προσωπικό πιστοποιητικό (Personal Certificate) για την πιστοποίηση ταυτότητας 

φυσικού ή νομικού προσώπου (σύμφωνα με το άρθρο 2§3 του ΠΔ150/2001). 

Β) Πιστοποιητικό Αρχής Πιστοποίησης (Certificate Authority) για την υπογραφή 

πιστοποιητικών. 

Γ) Πιστοποιητικό εξυπηρετητή διαδικτύου (Server Certificate) για την ταυτοποίηση 

ενός εξυπηρετητή συνδεδεμένου στο διαδίκτυο. 

Δ) Πιστοποιητικό λογισμικού ή κώδικα (Code Signing Certificate) για την ταυτοποίηση 

προέλευσης αρχείων με στόχο την απόδειξη της γνησιότητάς τους. 

Στόχος της έκδοσης του πιστοποιητικού δημοσίου κλειδιού είναι η δημιουργία 

συνδέσεως μεταξύ δημοσίου κλειδιού και δικαιούχου του. Για να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση 

δημιουργείται ένα αρχείο που περιέχει το δημόσιο κλειδί του δικαιούχου, προσωπικά 

στοιχεία, καθώς και απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες. Το αρχείο αυτό υπογράφεται με το 

ιδιωτικό κλειδί της Αρχής Πιστοποίησης και έτσι προκύπτει το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Το 

ηλεκτρονικό πιστοποιητικό συνήθως συνοδεύει το υπογεγραμμένο αρχείο, ενώ δημοσιεύεται 

στο διαδίκτυο από την Αρχή Πιστοποίησης και είναι ελεύθερα διαθέσιμο σε όλους. Σε 

περίπτωσης παραβίασης ασφάλειας (π.χ. διαρροή του ιδιωτικού κλειδιού του κατόχου του 

πιστοποιητικού), ή εάν διαπιστωθεί ανακρίβεια στοιχείων ή το πιστοποιητικό λήξει, τότε είναι 

υποχρεωτική η ανάκληση πιστοποιητικού, που περιλαμβάνει τη δημοσιοποίησή της σε 

ελεύθερα προσβάσιμες λίστες ανάκλησης (Revocation Lists-RCLs). Οι μηχανισμοί 

δημοσίευσης των λιστών ανάκλησης είναι πολλοί και διαφορετικοί, όμως περισσότερο 

δημοφιλές καθίσταται τελευταία το πρωτόκολλο OCSP-Online Certificate Status Protocol που 

παρέχει on-line πρόσβαση στα στοιχεία των λιστών ανάκλησης387. 

 

Η διαδικασία δημιουργίας και το περιεχόμενο ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού 

παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Παρά το γεγονός ότι ένα ηλεκτρονικό 

πιστοποιητικό είναι ένα απλό αρχείο με συγκεκριμένο περιεχόμενο, είναι προφανές ότι για 

λόγους διαλειτουργικότητας και τυποποίησης, απαιτείται η δομή των πιστοποιητικών να είναι 

συγκεκριμένη, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα. Το πιο γνωστό και πιο διαδεδομένο πρότυπο 

είναι το  Χ.509 στην τελευταία τρίτη έκδοσή του, η οποία προσφέρει εκτός από τις βασικές  

επιλογές, την πρόσθετη δυνατότητα προσαρμογής των πιστοποιητικών στις ανάγκες των 

χρηστών (με χρήση των λεγόμενων ιδιωτικών επεκτάσεων-Extensions). Το Χ.509 αποτελεί 

το πλαίσιο αυθεντικοποίησης που σχεδιάστηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσίας 

                                            
387 Το πρωτόκολλο περιγράφεται αναλυτικά στο πρότυπο RFC2560.  

6. Ηλεκτρονικό πιστοποιητικό
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αυθεντικοποίησης και αποτελεί τμήμα της σειράς προτύπων Χ που προτάθηκε από τους 

οργανισμούς ISO και ITU388. Η δομή του προτύπου Χ.509 και τα επιμέρους στοιχεία που τη 

συνθέτουν διακρίνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα τα πιστοποιητικά ενσωματώνονται στα 

προγράμματα πλοήγησης και παρουσιάζονται με μια πιο φιλική προς το χρήστη μορφή (βλ. 

παρακάτω εικόνες).  

      

 

Σε προηγούμενες ενότητες389 παρουσιάστηκε η διαδικασία με την οποία τίθεται και 

επιβεβαιώνεται μια ηλεκτρονική υπογραφή, καθώς και ο ρόλος της Αρχής Πιστοποίησης ως 

εγγυητή της σύνδεσης του δημοσίου κλειδιού με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, μέσω της 

έκδοσης πιστοποιητικού. Στην ενότητα αυτή περιγράφεται με παραδείγματα ο τρόπος με τον 

                                            
388 Βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.280-284 σε συνδυασμό με σελ.203-206. 
389 βλ. ενότητα 4 και 5. 

7. Ολιστική προσέγγιση της διαδικασίας πιστοποίησης - Υποδομή δημοσίου 

κλειδιού 
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οποίο λειτουργεί η Αρχή Πιστοποίησης για να εγγυηθεί την ταυτότητα του κατόχου ενός 

ηλεκτρονικού πιστοποιητικού.  

 

Στην περίπτωση Α του παραπάνω σχήματος αποτελεί δεδομένο ότι οι χρήστες Α και Β 

εμπιστεύονται στην Αρχή Πιστοποίησης CA, δηλαδή κατέχουν και εμπιστεύονται το δημόσιο 

κλειδί της. Όταν ο Β αποστέλλει ένα υπογεγραμμένο μήνυμα στον Α, τότε η διαδικασία που 

απαιτείται για να διαπιστωθεί από τον παραλήπτη Α, η γνησιότητα του μηνύματος του Β, 

είναι η εξής: Εφόσον ο Β έχει υπογράψει χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό του κλειδί, ο Α πρέπει 

να αποκρυπτογραφήσει την υπογραφή του Β με το δημόσιο κλειδί του Β. Για να 

επιβεβαιώσει τη γνησιότητα του δημοσίου κλειδιού του Β, εξετάζει το πιστοποιητικό του Β, 

που είναι κρυπτογραφημένο με το ιδιωτικό κλειδί της CA. Οπότε αποκρυπτογραφεί το 

πιστοποιητικό του Β με το δημόσιο κλειδί της CA, που θεωρείται ως δεδομένο ότι το 

εμπιστεύεται. Εφόσον ολοκληρωθεί σωστά η αποκρυπτογράφηση του πιστοποιητικού του Β, 

τότε προκύπτει με βεβαιότητα η γνησιότητα του δημοσίου κλειδιού του Β και επομένως αυτό 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του Β, με βάση 

την διαδικασία που παρουσιάστηκε στην ενότητα 4.  

Είναι προφανές από το παραπάνω παράδειγμα ότι χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά και με τη μεσολάβηση της Αρχής Πιστοποίησης CA, παρέχεται πλήρης 

βεβαιότητα και εγγύηση τόσο για την ταυτότητα του Β, όσο και για το περιεχόμενο και την 

ακεραιότητα του μηνύματος που αυτός απέστειλε. Όμως στην πράξη, η πραγματικότητα δεν 

ταυτίζεται με το απλοϊκό παραπάνω παράδειγμα· όλοι οι χρήστες δεν έχουν την ίδια Αρχή 

Πιστοποίησης, ούτε μπορούν να γνωρίζουν και να εμπιστεύονται όλες τις Αρχές 

Πιστοποίησης που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Έτσι πιο ρεαλιστική είναι η περίπτωση Β που 

αναλύεται στην επόμενη ενότητα. 

α. Περίπτωση Α – Κοινή Αρχή Πιστοποίησης
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Στην περίπτωση αυτή (βλ. σχήμα) ο Α δεν γνωρίζει την Αρχή Πιστοποίησης SubCA που 

έχει εκδώσει το πιστοποιητικό του Β. Επομένως δεν γνωρίζει για την εγκυρότητα του 

πιστοποιητικού της και κατά συνέπεια και του δημοσίου κλειδιού της. Έτσι δεν μπορεί να 

εμπιστευτεί ένα πιστοποιητικό που αυτή έχει εκδώσει, όπως συνέβη στην προηγούμενη 

περίπτωση Α. 

Η λύση στο πρόβλημα δίνεται μέσω της δημιουργίας μιας αλυσίδας εμπιστοσύνης 

(Chain of Trust) μεταξύ των Αρχών Πιστοποίησης. Η αλυσίδα αυτή ξεκινά από την Αρχή 

Πιστοποίησης CA με την οποία μια οντότητα έχει αρχικά συμβληθεί και καταλήγει στο 

δημόσιο κλειδί του οποίου η εγκυρότητα πρέπει να επικυρωθεί390. Το κυρίαρχο μοντέλο που 

δημιουργήθηκε αρχικά είναι το ιεραρχικό, όπου μια ανώτερη Αρχή Πιστοποίησης CA 

πιστοποιεί την κατώτερη Sub-CA (βλ. σχήμα). Ο τρόπος λειτουργίας του ιεραρχικού 

μοντέλου για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος (όπου ο Α δέχεται υπογεγραμμένο 

μήνυμα από τον Β που κατέχει πιστοποιητικό από Αρχή Πιστοποίησης, που δεν αναγνωρίζει ο 

Α άμεσα, αλλά έμμεσα μέσω της δικής του Αρχής Πιστοποίησης), απαιτεί την υλοποίηση μιας 

επιπρόσθετης ενέργειας στη διαδικασία που προαναφέρθηκε (περίπτωση Α). Ο χρήστης Α 

πρέπει να επιβεβαιώσει πρώτα το δημόσιο κλειδί της Αρχής Πιστοποίησης SubCA (το δημόσιο 

κλειδί της SubCA έχει υπογραφεί από το ιδιωτικό κλειδί της CA την οποία εμπιστεύεται ο Α) 

και στη συνέχεια να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω. Έτσι για την 

εξασφάλιση εμπιστοσύνης απαιτείται η επιβεβαίωση όλων των ενδιάμεσων πιστοποιητικών 

στη σχηματιζόμενη διαδρομή, όσο μεγάλη και αν είναι αυτή (path validation)391. 

Παρά τη χρονική πρωτοπορία του ιεραρχικού μοντέλου εμπιστοσύνης, στην αυστηρή 

του μορφή, που θέλει στην κορυφή της ιεραρχίας μια υπερ-Αρχή Πιστοποίησης, εντούτοις 

σημειώνεται σε αυτό μια βασική αδυναμία· η αξιοπιστία όλου του συστήματος εξαρτάται από 

το ιδιωτικό κλειδί του κόμβου-ρίζα392. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος έχουν 

αναπτυχθεί παραλλαγές του ιεραρχικού μοντέλου, όπως το μοντέλο πολλαπλών ιεραρχιών 

όπου υπάρχει δια-πιστοποίηση (cross-certification) μεταξύ των κόμβων-ρίζα διαφορετικών 

ιεραρχιών, ή του μοντέλου με χρήση αντίστροφων πιστοποιητικών (ή distributed trust 

architecture model όπως εμφανίζεται σε τμήμα της βιβλιογραφίας)393. Τα μοντέλα αυτά 
                                            
390 Βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.315. 
391 βλ. Adams/Lloyd, ο.π., σελ.148. 
392 Σχετικά με την επικινδυνότητα αυτής της κατάστασης βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. 

Γκρίζαλη, ο.π., σελ.318. 
393 βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.316-318, Adams/Lloyd, ο.π., σελ.136. 

β. Περίπτωση Β – Διαφορετική Αρχή Πιστοποίησης
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παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα. Επίσης έχουν δημιουργηθεί μοντέλα μη ιεραρχικά, 

όπως το μοντέλο προσανατολισμένου γράφου και το four-corner trust model που 

προσφέρουν αξιόλογα πλεονεκτήματα394. 

 

 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το μοντέλο εμπιστοσύνης του διαδικτύου (web 

model395), το οποίο δημιουργήθηκε από τις επιλογές των προγραμμάτων πλοήγησης (κυρίως 

από τον Netscape Navigator και τον Internet Explorer). Τα προγράμματα αυτά έχουν 

εξαρχής ενσωματωμένα πιστοποιητικά ορισμένων Αρχών Πιστοποίησης, οι οποίες 

σχηματίζουν περισσότερες από μια αυστηρές ιεραρχίες που δεν είναι συνδεδεμένες μεταξύ 

τους. Τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται de facto αποδεκτά από το χρήστη του προγράμματος 

(με τους προφανείς κινδύνους που συνεπάγεται αυτό), ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 

προσθέσει ή να αφαιρέσει πιστοποιητικά (προσθέτοντας ή αφαιρώντας αντίστοιχα 

«εμπιστοσύνη»), κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στο διαδίκτυο. Το μοντέλο 

εμπιστοσύνης του διαδικτύου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας της παγκόσμιας 

εξάπλωσης του διαδικτύου, της διαφαινόμενης ενίσχυσής του ως μέσο διαπροσωπικής 

επικοινωνίας, καθώς και λόγω της τεράστιας διάδοσής του μέσω των προεγκατεστημένων 

προγραμμάτων πλοήγησης σε όλους τους προσωπικούς υπολογιστές, σε ολόκληρο τον 

κόσμο. 

 

Το τελικό σύστημα που σχηματίζεται για να υποστηρίξει τη λειτουργία των 

ηλεκτρονικών υπογραφών ονομάζεται υποδομή δημοσίου κλειδιού (Public Key 

Infrastructure-PKI). Η IETF (Internet Engineering Task Force)  περιγράφει την υποδομή 

                                            
394 Σχετικά με το πρώτο βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.319 και για το 

δεύτερο βλ. Adams/ Lloyd, ο.π., σελ.138-139. 
395 Βλ. αναλυτικά Adams/LIoyd, ο.π., σελ. 139-141. 

γ. Υποδομή δημοσίου κλειδιού (PKI)



107 
 

δημοσίου κλειδιού PKI ως: «το σύνολο που απαρτίζεται από το λογισμικό, το υλικό, τους 

ανθρώπους, τις πολιτικές και τις διαδικασίες που απαιτούνται για τη δημιουργία, τη 

διαχείριση, την αποθήκευση, τη διανομή και την ανάκληση ψηφιακών πιστοποιητικών που 

περιέχουν δημόσια κλειδιά»396. Όλα τα παραπάνω στοιχεία ενσωματώνονται για τη 

δημιουργία ενός ασφαλούς αρχιτεκτονικού σχήματος, που επιβεβαιώνει την εγκυρότητα κάθε 

ηλεκτρονικής οντότητας.  

Στην Ελλάδα το έργο «Σύζευξις» προβλέπει τη δημιουργία υποδομής δημοσίου 

κλειδιού (PKI) και την πιστοποίηση ηλεκτρονικών υπογραφών για 50.000 δημόσιους 

υπαλλήλους που θα μπορούν να εκδίδουν, να υπογράφουν και να διακινούν «επίσημα» 

ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα397. Επίσης αντίστοιχη υποδομή έχει δημιουργηθεί για την 

εξυπηρέτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (σύστημα Ερμής - "H.E.R.ME.S." -"Hellenic 

Exchanges Remote MEssaging Services"398). 

 

Η παραγωγή ενός ζεύγους κλειδιών και η έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού είναι 

δυνατό να υλοποιηθεί μέσα από δυο διαφορετικές διαδικασίες:  

Α) Παραγωγή των κλειδιών με ατομικές ενέργειες του χρήστη (η διαδικασία αυτή είναι 

εφικτή ακόμα και με ένα απλό πρόγραμμα πλοήγησης) και αποστολή του δημόσιου κλειδιού, 

μέσω ασφαλούς διαύλου επικοινωνίας (SSL), στην Αρχή Πιστοποίησης για την έκδοση του 

πιστοποιητικού. 

Β) Παραγωγή των κλειδιών από την Αρχή Πιστοποίησης, έκδοση του πιστοποιητικού, 

διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας και παράδοσή τους στο χρήστη.  

Κάθε μια από τις παραπάνω δυνατότητες έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά 

της. Ειδικότερα: 

Περίπτωση Α - Έκδοση του ζεύγους των κλειδιών με ίδιες ενέργειες του χρήστη 

Στην περίπτωση αυτή το ιδιωτικό κλειδί δεν φεύγει ποτέ από τη σφαίρα επιρροής του 

χρήστη (το δημόσιο κλειδί δεν ενδιαφέρει αφού διανέμεται ελεύθερα). Το ιδιωτικό κλειδί 

βρίσκεται αποκλειστικά στο δικό του έλεγχο, ενώ στην Αρχή Πιστοποίησης παραδίδεται μόνο 

το δημόσιο κλειδί (μαζί με άλλα προσωπικά στοιχεία), για να το υπογράψει με το δικό της 

ιδιωτικό κλειδί ώστε να παραχθεί το πιστοποιητικό. Με τον τρόπο αυτό κανένας τρίτος με 

κακόβουλο τρόπο, ούτε η Αρχή Πιστοποίησης, δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό 
                                            
396 Βλ. Σ Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.176. Επίσης πρβλ. §13, Ι. 
397 Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα βλ. http://www.syzefxis.gov.gr/ (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
398 Βλ. §8, ΙΙ, 2, γ καθώς και §27, ΙΙΙ.  

8. Δημιουργία κλειδιών και πιστοποιητικού
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και να το χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία υπογραφής. Βέβαια η κακόβουλη χρήση δεν θα 

απαιτούσε αναγκαστικά κατοχή του ιδιωτικού κλειδιού. Η Αρχή Πιστοποίησης θα μπορούσε 

να «παραστήσει» τον χρήστη εκδίδοντας εκ μέρους του πιστοποιητικό για δημόσιο κλειδί, το 

ιδιωτικό αντίστοιχο του οποίου θα κατείχε399.  

Παρόλο που η λύση αυτή φαίνεται ως η πλέον ενδεδειγμένη, αφού αφαιρεί ουσιαστικά 

τη δυνατότητα αποποίησης από τον κάτοχο του ιδιωτικού κλειδιού, εντούτοις 

παρουσιάζονται σημαντικά προβλήματα εάν υιοθετηθεί. Ειδικότερα:  

Α) δεν υπάρχει αντίγραφο ασφαλείας του ιδιωτικού κλειδιού του χρήστη, ενώ είναι 

βέβαιο ότι ο χρήστης δεν μπορεί να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας, αναφορικά με τη 

φύλαξη του κλειδιού, με την Αρχή Πιστοποίησης400. Έτσι, σε περίπτωση απώλειάς του δεν θα 

μπορούν με κανένα τρόπο να «διαβαστούν» δεδομένα που έχουν κρυπτογραφηθεί με το 

αντίστοιχο δημόσιο κλειδί, με αποτέλεσμα τα δεδομένα αυτά να θεωρούνται μη ανακτήσιμα, 

ασχέτως εάν έχουν διατηρηθεί αντίγραφα ασφαλείας. Είναι προφανές ότι σε περίπτωση 

εταιρικής χρήσης, η ύπαρξη ενός μόνο κατόχου του ιδιωτικού κλειδιού για την 

αποκρυπτογράφηση σημαντικών εταιρικών εγγράφων και η περίπτωση απώλειάς του, 

αποτελούν μη αποδεκτές καταστάσεις. Ως λύση στο πρόβλημα αυτό προτείνεται το two-key 

pair μοντέλο, που απαιτεί τη χρήση διαφορετικών ζευγών κλειδιών, ένα για υποστήριξη 

υπηρεσιών μη αποποίησης και ένα δεύτερο για τις υπόλοιπες υπηρεσίες401.  

Β) δημιουργείται η ανάγκη διαφύλαξης από το χρήστη πολλών ζευγών κλειδιών 

εξαιτίας του συγκεκριμένου (ετήσιου συνήθως) χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών. Όλα τα 

ζεύγη είναι απαραίτητο να διατηρούνται ώστε να είναι δυνατή η αποκρυπτογράφηση ενός 

αρχείου που κρυπτογραφήθηκε, για παράδειγμα πριν πέντε έτη, χρησιμοποιώντας το 

δημόσιο κλειδί ενός πιστοποιητικού το οποίο πλέον έχει λήξει!  

                                            
399 Η λειτουργία της Αρχής Πιστοποίησης στον ψηφιακό κόσμο είναι ανάλογη με αυτήν ενός 

αστυνομικού τμήματος στο φυσικό κόσμο· κατέχει την «κατάλληλη σφραγίδα» για να δημιουργήσει 

οποιαδήποτε «γνήσια» ταυτότητα. 
400 Η βιβλιογραφία αναφέρει τρείς κύριες περιπτώσεις απώλειας ιδιωτικού κλειδιού: απώλεια 

password με το οποίο έχει κρυπτογραφηθεί το ιδιωτικό κλειδί, καταστροφή του μέσου φύλαξης του 

κλειδιού, απώλεια κατά τη διάρκεια αναβάθμισης, βλ. Adams/Lloyd, ο.π., σελ.30. 
401 Η προσέγγιση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως προκύπτει 

από την πολιτική των πιστοποιητικών (έκδοση 1.5-2/4/2009) που αυτό εκδίδει και είναι διαθέσιμη 

στην ιστοσελίδα http://www.ase.gr/repository/XA_CP_ V1.5.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 

2012). Περισσότερα για το μοντέλο two-key pair βλ. Adams/Lloyd, ο.π., σελ.93. 
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Γ) ο χρήστης υποχρεούται να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις ασφαλείας στη διαδικασία 

παραγωγής κλειδιών ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του κλειδιού.  

Τέτοιες προϋποθέσεις περιγράφονται στο Standard FIPS 140-1402. 

Δ) απαιτείται ασφαλής μεταφορά του δημόσιου κλειδιού στην Αρχή Πιστοποίησης για 

την υπογραφή του και τη δημιουργία του πιστοποιητικού. Η διαδικασία προβλέπει τήρηση 

συγκεκριμένης διαδικασίας ανάλογα με το αν πρόκειται για online ή offline μεταφορά403.  

Περίπτωση Β - Έκδοση του ζεύγους των κλειδιών από την Αρχή Πιστοποίησης 

Η έκδοση του ζεύγους των κλειδιών από την Αρχή Πιστοποίησης υποστηρίζεται από τη 

θεωρία404 ότι αποτελεί την καλύτερη επιλογή, εξαιτίας του επαγγελματικού τρόπου 

παραγωγής του, που οδηγεί σε ένα αξιόπιστο και ασφαλές ζεύγος κλειδιών. Το ίδιο τμήμα 

της θεωρίας υποστηρίζει ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ε.Ε για τις 

ηλεκτρονικές υπογραφές προκρίνει αυτή τη λύση405.  Βέβαια κάτι τέτοιο δεν προκύπτει 

άμεσα από τη νομοθεσία. Αντίθετα στο άρθρο 2§2 του ΠΔ150/2001 για τις ηλεκτρονικές 

υπογραφές αναφέρεται ότι η προηγμένη υπογραφή πρέπει να «δημιουργείται με μέσα τα 

οποία ο υπογράφων μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο».  

Καταλήγοντας, ως προς τον τρόπο παραγωγής των κλειδιών πρέπει να γίνει δεκτό ότι η 

απόφαση εξαρτάται από το βαθμό εμπιστοσύνης που έχει ο χρήστης στην Αρχή 

Πιστοποίησης406. Πάντως σε περίπτωση που απαιτείται να μην υπάρχει δυνατότητα 

αποποίησης ενεργειών από το χρήστη, ορθότερη επιλογή αποτελεί η έκδοση κλειδιών με 

δικές του ενέργειες407. Τέλος σε κάθε περίπτωση προτείνεται, εάν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι 

που να επιβάλουν την έκδοση των κλειδιών από την Αρχή Πιστοποίησης, να διενεργείται η 

παραγωγή του ζεύγους κλειδιών από τον ίδιο το χρήστη408.  

 

                                            
402 Πρόκειται για το US Federal Information Processing Standard. 
403 Η διαδικασία προβλέπεται στα RFC2510, RFC2511, RFC 2315 και RFC2986, για περισσότερα 

βλ. Adams/ Lloyd, ο.π., σελ.95. 
404 βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.195. 
405 Όπως και την διανομή των κλειδιών με off-line μεθόδους. βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. 

Γκρίζαλη, ο.π., σελ.197. 
406 βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.195. 
407 βλ. Adams/Lloyd, ο.π., σελ.93. 
408 βλ. Adams/Lloyd, ο.π., σελ.94. 

9. Χρήση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού εκτός από υπογραφή και για 

κρυπτογράφηση 
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Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά δύναται να χρησιμοποιούνται για υπογραφή αρχείων, ή 

για κρυπτογράφηση αρχείων, ή ταυτόχρονα για υπογραφή και κρυπτογράφηση. Ενώ στην 

περίπτωση της απλής υπογραφής χρησιμοποιείται μόνο το ζεύγος κλειδιών του 

υπογράφοντα, στην περίπτωση που επιλεχθεί να γίνει και κρυπτογράφηση, τότε απαιτείται 

να υπάρχει αντίστοιχο ζεύγος κλειδιών και για τον παραλήπτη. Η όλη διαδικασία απαιτεί την 

προσθήκη ενός ενδιάμεσου βήματος στις ενέργειες που περιγράφηκαν στην ενότητα 4. Έτσι, 

πριν την υπογραφή του αρχείου, μεσολαβεί η κρυπτογράφησή του με το δημόσιο κλειδί του 

παραλήπτη, ώστε μόνο αυτός να μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει χρησιμοποιώντας το 

ιδιωτικό του κλειδί. Η διαδικασία διακρίνεται στο παρακάτω σχήμα409. 

 

Αντίστοιχα κατά την επιβεβαίωση της υπογραφής η διαδικασία είναι απολύτως όμοια, 

με μόνη διαφορά ότι πριν την υλοποίηση της διαδικασίας πρέπει πρώτα να προηγηθεί 

αποκρυπτογράφηση με το ιδιωτικό κλειδί του παραλήπτη, ώστε να ανακτηθεί το περιεχόμενο 

του κρυπτογραφημένου μηνύματος. Η διαδικασία διακρίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

                                            
409 στο σχήμα ως ειδική περίπτωση αρχείου εικονίζεται ένα αρχείο κειμένου. 
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Η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού, για την ταυτόχρονη υπογραφή 

και κρυπτογράφηση ενός κειμένου, αποτελεί τη βάση για να επιτευχθεί η αναγκαία 

μυστικότητα ψήφου στην ηλεκτρονική ψηφοφορία410. 

 

Στην κρυπτογραφία τύπου Threshold411 για την αποκρυπτογράφηση ενός μηνύματος 

που έχει κρυπτογραφηθεί με ένα δημόσιο κλειδί, απαιτείται η συνεργασία πολλών μερών που 

το καθένα κατέχει και από ένα τμήμα του αντίστοιχου ιδιωτικού κλειδιού412. Για να είναι 

επιτυχής η αποκρυπτογράφηση πρέπει ο αριθμός των μερών να ξεπεράσει ένα ορισμένο 

αριθμό-κατώφλι (t). Έτσι, εάν το ιδιωτικό κλειδί έχει μοιραστεί σε Ν διαφορετικά μέρη, τότε 

για την επιτυχή αποκρυπτογράφηση θα πρέπει να συνεργαστούν τουλάχιστον t+1 μέρη. 

Η κρυπτογραφία τύπου Threshold χρησιμοποιείται για την αποτροπή φαινομένων 

αλλοίωσης του αποκρυπτογραφημένου μηνύματος, μέσω του διαμοιρασμού του ιδιωτικού 

κλειδιού σε πολλά μέρη. Ο διαμοιρασμός αυτός εξαρτά την επιτυχή λειτουργία της 

                                            
410 Για τον τρόπο με τον οποίο αυτή υλοποιείται βλ. παρακάτω §14. 
411 Threshold= κατώφλι. 
412 βλ. Burmester/Magkos, Towards secure and practical e-elections in the new era σε 

Γκρίτζαλη, Secure Electronic Voting, σελ.71 και e-vote Documentation Consolidated Prototype 2, 

σελ. 75, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.instore.gr/evote/evote_end/htm/3public/doc3/public/ 

public_deliverables/d7_4/Consolidated_Docu_final.zip (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

10. Κρυπτογραφία τύπου Τhreshold
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αποκρυπτογράφησης από τη συνεργασία ενός ελάχιστου αριθμού μερών, που ενδεχομένως 

δεν εμπιστεύονται το ένα το άλλο, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο τη «γνησιότητα» της 

αποκρυπτογράφησης. Το τελικό αποτέλεσμα που προκύπτει με την εφαρμογή αυτού του 

τύπου κρυπτογραφίας, είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των συμμετεχόντων αναφορικά 

με την ακρίβεια του αποτελέσματος της ψηφοφορίας. Η κρυπτογραφία τύπου Threshold 

χρησιμοποιείται σε πολλά συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

 

Πρόκειται για μια διαδικασία επιβεβαίωσης413 που επιτρέπει σε μια οντότητα να 

αποδείξει την εγκυρότητα ενός ισχυρισμού, χωρίς να αποκαλύψει καμία άλλη πληροφορία 

πέρα από την εγκυρότητα του ισχυρισμού414. Κλασικό παράδειγμα χρήσης των αποδείξεων 

μηδενικής γνώσης αποτελεί το «πρόβλημα της σπηλιάς»415. Συνήθως υλοποιείται μέσω μιας 

διαδραστικής (interactive) διαδικασίας τριών επιπέδων416. Εντούτοις, είναι εφικτή και η 

παροχή αποδείξεων μηδενικής γνώσης με μη διαδραστικό τρόπο, συνδυάζοντας συναρτήσεις 

κατακερματισμού και κάποια πρόσθετη πληροφορία417. 

Οι αποδείξεις μηδενικής γνώσης τυγχάνουν πολλαπλών εφαρμογών στη διαδικασία της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας418. Ιδιαίτερα χρήσιμες καθίστανται στην περίπτωση του 

ομοιομορφικού μοντέλου ηλεκτρονικής ψηφοφορίας419, διότι με αυτές είναι δυνατή η παροχή 

αποδείξεων ορθότητας των αποβληθεισών ψήφων, χωρίς την αποκρυπτογράφησή τους και 

επομένως χωρίς την αποκάλυψη του περιεχομένου τους. 

  

                                            
413 Στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος «zero knowledge proofs» μεταφράζεται σε «αποδείξεις 

μηδενικής γνώσης». 
414 βλ. Εφραιμίδη, Αλγοριθμικά θέματα ιδιωτικότητας, σελ.30. Η παρουσίαση διατίθεται 

ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://pericles.ee.duth.gr/new_site/images/stories/seminaria/Efraimidis-

Privacy.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
415 βλ. Quisquater, Guillou, Berson, How to Explain Zero-Knowledge Protocols to Your 

Children, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://www.cs.wisc.edu/~mkowalcz/628.pdf (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012), Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζει με γραφικό τρόπο και ο Εφραιμίδης, 

ο.π., σελ.31-35. 
416 βλ. Documentation Consolidated Prototype 2, ο.π., σελ.76. 
417 βλ. Documentation Consolidated Prototype 2, ο.π., σελ.76. 
418 βλ. αναλυτικά τις περιπτώσεις εφαρμογής τους σε Burmester/Magkos, ο.π., σελ.72 
419 βλ. παρακάτω §14, ΙΙ, 3. 

11. Zero knowledge proofs
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Τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα ελέγχου ύπαρξης 

κατάλληλης εξουσιοδότησης ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση σε ορισμένο δικτυακό χώρο και 

υπηρεσίες. Πρόκειται για την περίπτωση δημιουργίας εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual 

Private Network-VPN)420 τύπου remote access421. Ένα εικονικό ιδιωτικό δίκτυο στηρίζει τη 

λειτουργία του σε κοινόχρηστη διαδικτυακή υποδομή, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί τα 

χαρακτηριστικά ασφαλείας και διαχείρισης ενός ιδιωτικού δικτύου. Στην ειδική περίπτωση 

που το εικονικό ιδιωτικό δίκτυο είναι τύπου remote access, τότε εκτός από τις μόνιμες 

ασφαλείς συνδέσεις μεταξύ υπολογιστών του δικτύου, προβλέπεται και η ελεύθερη, κατά 

βούληση, σύνδεση των χρηστών από απόσταση, χρησιμοποιώντας το ιδιωτικό τους 

πιστοποιητικό. Οι χρήστες συνδέονται ακόμα και χωρίς τη χρήση ειδικού λογισμικού, αλλά 

μέσω ενός απλού προγράμματος πλοήγησης, χρησιμοποιούν το προσωπικό τους 

πιστοποιητικό ως μέσο εξουσιοδότησης και συνδέονται, μέσω ενός ασφαλούς 

κρυπτογραφημένου διαύλου (secure trusted tunnel με χρήση του πρωτοκόλλου SSL422), στο 

εσωτερικό ιδιωτικό δίκτυο. Τον έλεγχο εξουσιοδότησης αναλαμβάνει ειδικός εξυπηρετητής 

(VPN Gateway). Ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου διακρίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Η τεχνολογία των εικονικών ιδιωτικών δικτύων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τις αε, διότι σε συνδυασμό με την παροχή πιστοποιητικών στους μετόχους, μπορεί να 

εξασφαλίσει τη διαβαθμισμένη και ασφαλή πρόσβαση στην εταιρική ιστοσελίδα και στις 
                                            
420 Βλ. Λαγογιάννη/Αλεξόπουλο, Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών, 6η έκδοση, 

σελ.774. 
421 Ή όπως αλλιώς ονομάζεται Client to site VPN.  
422 Πρόκειται για περίπτωση υβριδικής κρυπτογραφίας πρβλ. §13, ΙΙ, 2, γ. 

III. Ελεγχόμενη πρόσβαση σε virtual private network με βάση ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά 
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υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω αυτής, όπως είναι η ηλεκτρονική ενημέρωση, η 

ηλεκτρονική συζήτηση σε εταιρικό φόρουμ ή ακόμη και η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Οι 

περιπτώσεις αυτές εξετάζονται σε επόμενα κεφάλαια423.  

 

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές που παράγονται χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά, διαθέτουν εξαιρετικά χρήσιμα χαρακτηριστικά, ενώ μπορούν να προσφέρουν 

σημαντικά πλεονεκτήματα στις αε. Αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία μπορούν να 

αναπτυχθούν ειδικές διαδικτυακές εφαρμογές. Η διάδοση της χρήσης τους, η εξοικείωση των 

χρηστών και η  εξάπλωση των υποδομών δημοσίου κλειδιού, θεωρείται ότι μπορούν να 

λειτουργήσουν ως εφαλτήριο για την εγκαθίδρυση ασφαλούς και παγκόσμιου ηλεκτρονικού 

εμπορίου424. Βέβαια η υιοθέτησή τους θα συναντά προβλήματα, εφόσον δεν συνοδεύεται 

από κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που προκύπτουν. 

Η ιδιαίτερη σημασία των ηλεκτρονικών υπογραφών και πιστοποιητικών διαπιστώθηκε 

αρκετά έγκαιρα από την Ε.Ε., η οποία έσπευσε να εκδώσει την οδηγία 99/93/ΕΚ «Σχετικά με 

το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (EEL13/19.1.2000). Την οδηγία αυτή 

υιοθέτησε και η Ελλάδα με την ψήφιση του ΠΔ150/2001425 για τις ηλεκτρονικές υπογραφές. 

Το διάταγμα ακολουθώντας το πνεύμα της οδηγίας, μετά τη διατύπωση των κατάλληλων 

ορισμών, καθορίζει το πεδίο εφαρμογής των ηλεκτρονικών υπογραφών, τις προϋποθέσεις 

χρήσης τους, τις έννομες συνέπειες που πηγάζουν από αυτές, καθώς και την ευθύνη που 

προκύπτει για τους Παρόχους Υπηρεσιών Πιστοποίησης-ΠΥΠ426. Επίσης, ορίζει την Εθνική 

Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως εποπτεύουσα και ελέγχουσα αρχή 

των εγκατεστημένων στην Ελλάδα ΠΥΠ και των προβλεπόμενων Φορέων Διαπίστευσης και 

Ελέγχου427.  

                                            
423 βλ. §20, Ι, §22, ΙΙΙ, 3, §27, ΙΙΙ, §31, IV και §33, IIΙ, 3. 
424 Η άποψη αυτή υιοθετείται ακόμα και από συγγραφείς τεχνικών εγχειριδίων, βλ. 

Adams/Lloyd, ο.π., πρόλογος σελ. xxi.  
425 Το ακριβές κείμενο του διατάγματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στη διεύθυνση 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/DigitalSignatures/

PD150.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
426 Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) είναι έννοια ευρύτερη της Αρχής Πιστοποίησης, 

βλ. σχετικά παρακάτω υπό 2. 
427 Άρθρο 4§8 του ΠΔ150/2001. Στα πλαίσια της αρμοδιότητάς της η ΕΕΤΤ εξέδωσε στη 

συνέχεια την απόφαση 248/71 (ΦΕΚ 603/Β/16-5-2002) «Κανονισμός παροχής υπηρεσιών 

IV. Νομικές προεκτάσεις 

1. Γενικά 
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Σύμφωνα με το άρθρο 2§1, ηλεκτρονική υπογραφή νοείται ως: «δεδομένα σε 

ηλεκτρονική μορφή, τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή σχετίζονται 

λογικά με αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας». Ο 

ορισμός αυτός βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την τεχνική περιγραφή που περιλαμβάνεται 

στην ενότητα 4. Πράγματι, η ηλεκτρονική υπογραφή είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο, δηλαδή 

δεδομένα, που είναι συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα (το προς υπογραφή αρχείο- 

κείμενο) και σχετίζονται λογικά με αυτά (μέσω της σύνοψης που έχει προκύψει 

εφαρμόζοντας τη συνάρτηση κατακερματισμού), ενώ μέσω ειδικής διαδικασίας428 

αποδεικνύεται η γνησιότητα των δεδομένων και η ορθότητα του περιεχομένου. Βέβαια, στο 

άρθρο 2§2 ορίζεται μια ειδική μορφή υπογραφής, η «προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

ψηφιακή υπογραφή», που επιπρόσθετα οφείλει να πληροί τους εξής όρους: α) να συνδέεται 

μονοσήμαντα με τον υπογράφοντα· β) να είναι ικανή να καθορίσει ειδικά και αποκλειστικά 

την ταυτότητα του υπογράφοντος· γ) να δημιουργείται με μέσα τα οποία ο υπογράφων 

μπορεί να διατηρήσει υπό τον αποκλειστικό έλεγχό του· δ) να συνδέεται με τα δεδομένα στα 

οποία αναφέρεται κατά τρόπο, ώστε να μπορεί να εντοπισθεί οποιαδήποτε μεταγενέστερη 

αλλοίωση των εν λόγω δεδομένων. Με βάση την τεχνική ανάλυση του τρόπου λειτουργίας 

των ηλεκτρονικών υπογραφών που προηγήθηκε (υπό 4), οι όροι α) και β) πληρούνται με την 

έκδοση πιστοποιητικού, το οποίο περιέχει το δημόσιο κλειδί του υπογράφοντα και καθορίζει 

την ταυτότητά του. Επίσης, ο όρος γ) καλύπτεται από το ιδιωτικό κλειδί που ο υπογράφων 

δημιουργεί μόνος του και διατηρεί υπό τον αποκλειστικό του έλεγχο ενώ, ο όρος δ) 

πληρούται με τη χρήση της συνάρτησης κατακερματισμού που εντοπίζει οποιαδήποτε 

αλλοίωση των δεδομένων. 

Η αναφορά σε «ηλεκτρονικές υπογραφές» αντί του διεθνώς χρησιμοποιούμενου όρου 

«ψηφιακές υπογραφές»(digital signatures), καθώς και η διάκριση σε απλές και προηγμένες ή 

ψηφιακές υπογραφές, που επιχειρεί η ελληνική νομοθεσία, δημιουργεί σύγχυση. Σύμφωνα με 

την ελληνική νομοθεσία η έννοια των ηλεκτρονικών υπογραφών είναι ευρύτερη429. Οι 

ψηφιακές υπογραφές αποτελούν υποκατηγορία αυτών διότι πληρούν ειδικές προδιαγραφές. 

Αντίστοιχη μεθοδολογία διάκρισης, όπως με τις υπογραφές, ακολουθείται και στην 

περίπτωση των πιστοποιητικών και των ΠΥΠ. Έτσι, ενώ στο άρθρο 2§9 του ΠΔ150/2001, ως 

πιστοποιητικό ορίζεται η «ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει δεδομένα επαλήθευσης 
                                                                                                                                     

πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής». Το πλήρες κείμενο του κανονισμού διατίθεται στη διεύθυνση 

http://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/EETT/Electronic_Communications/ 

DigitalSignatures/APOF248-71FEKD.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
428 Βλ. §13, ΙΙ, 4. 
429 πρβλ. Σιδηρόπουλο, Το δίκαιο του διαδικτύου, σελ.85. 
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υπογραφής430 με ένα άτομο και επιβεβαιώνει την ταυτότητά του», στην παράγραφο 10 του 

ίδιου άρθρου γίνεται διαχωρισμός των αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, ως πιστοποιητικά 

που «πληρούν τους όρους του Παραρτήματος Ι και εκδίδονται από Πάροχο Υπηρεσιών 

Πιστοποίησης, ο οποίος πληροί τους οριζόμενους στο Παράρτημα ΙΙ όρους». Αντίστοιχα 

διακρίνονται οι ΠΥΠ σε αυτούς που παρέχουν αναγνωρισμένα και σε αυτούς που παρέχουν 

μη αναγνωρισμένα πιστοποιητικά. Για την παροχή αναγνωρισμένων πιστοποιητικών πρέπει 

να συντρέχουν σωρευτικά οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 3§2 του κανονισμού παροχής 

Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής. 

Όσον αφορά στην ισχύ μιας ηλεκτρονικής υπογραφής, εφόσον αυτή «βασίζεται σε 

αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας 

υπογραφής επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό 

δίκαιο» (άρθρο 3§1 ΠΔ150/2001). Κατά συνέπεια η ψηφιακή υπογραφή παράγει πλήρη 

απόδειξη (άρθρο 445 ΚΠολΔ), είναι όμως δυνατό να προσβληθεί ως πλαστή. Ακόμα και στις 

περιπτώσεις υπογραφών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2§2 για να 

χαρακτηριστούν ψηφιακές υπογραφές, ο νομοθέτης δεν τις αποκλείει ως αποδεικτικά 

στοιχεία (άρθρο 3§2). Επίσης, ο νόμος δεν εισάγει καθολική δυνατότητα χρήσης 

ηλεκτρονικών υπογραφών, αλλά προβλέπει εξαιρέσεις στις περιπτώσεις που υπάρχουν 

διατάξεις αναφορικά με τη σύναψη και ισχύ συμβάσεων ή νομικών υποχρεώσεων, οι οποίες 

επιβάλουν τη χρήση ορισμένου τύπου (άρθρο 1§2). Έτσι για παράδειγμα στη μεταβίβαση 

ακινήτου, όπου προβλέπεται τήρηση τύπου, δεν τίθεται θέμα ψηφιακής υπογραφής. 

 

Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πιστοποίησης - ΠΥΠ (Certification Service Providers-CSP) 

παρέχουν, μέσω των πιστοποιητικών που αυτοί εκδίδουν, τεχνικές υπηρεσίες ασφάλειας 

ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς και νομική διαμεσολάβηση με τη μορφή διαιτησίας431. Οι 

υπηρεσίες ασφαλείας που προσφέρονται, καθώς και οι εντολές και οι παράμετροι που 

απαιτούνται για την αξιόπιστη παροχή τους, υλοποιούν μια συγκεκριμένη Πολιτική Ασφαλείας 

(Security Policy)432. Κάθε ΠΥΠ περιλαμβάνει δυο τμήματα, μια Αρχή Πιστοποίησης 

(Certificate Authority – CA) που ασχολείται με τη διαχείριση των πιστοποιητικών για 

                                            
430 Σε τεχνικό επίπεδο, δεδομένο επαλήθευσης υπογραφής αποτελεί το δημόσιο κλειδί που 

περιέχεται στο πιστοποιητικό. 
431 Βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.143, αλλά και παρακάτω στην ίδια 

ενότητα. 
432 Βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.145. 

2. Νομικός Ρόλος Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης
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ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους και μια Αρχή Καταχώρησης (Registration Authority-RA), που 

παρέχει τη λειτουργική διεπαφή και επικοινωνία μεταξύ ενός χρήστη και του ΠΥΠ433.  

Η λειτουργία ενός ΠΥΠ απαιτεί την ανάπτυξη δύο βασικών κειμένων, της Πολιτικής 

Πιστοποιητικών (Certificate Policy-CP) και της Δήλωσης Εφαρμογής Πιστοποίησης (Certificate 

Practice Statement-CPS)434. Πολιτική Πιστοποιητικών, είναι το γενικό κείμενο δήλωσης 

συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς, στους οποίους υπόκεινται οι χρήστες 

των πιστοποιητικών, που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με αυτή την πολιτική435. Δήλωση 

Εφαρμογής Πιστοποίησης είναι ένα εξαιρετικά λεπτομερές έγγραφο που περιγράφει τις 

εσωτερικές λειτουργικές διαδικασίες μιας Αρχής Πιστοποίησης ή/και υποδομής δημοσίου 

κλειδιού που εκδίδει πιστοποιητικά. Πιο απλός είναι ο ορισμός του Αμερικάνικου Δικηγορικού 

Συλλόγου (American Bar Association)436,  σύμφωνα με τον οποίο, η Δήλωση Εφαρμογής 

Πιστοποίησης είναι η δήλωση όπου καταγράφονται οι πρακτικές που ακολουθεί μια Αρχή 

Πιστοποίησης για τη διαχείριση των πιστοποιητικών.  

Η νομική θεωρία υποστηρίζει ότι το πιστοποιητικό έχει ως περιεχόμενο τη διαιτητική 

πραγματογνωμοσύνη σχετικά με τη γνησιότητα της ηλεκτρονικής υπογραφής. Ακριβέστερα 

ενσωματώνει τόσο τη διαιτητική απόφαση για τη διεξαγωγή διαιτητικής συστηματικής 

αυτοψίας, όσο και την ίδια την έκθεση της διαιτητικής αυτής αυτοψίας από τον ΠΥΠ ως 

διαιτητή πραγματογνώμονα437. Βέβαια, η προαναφερόμενη πραγματογνωμοσύνη έχει νόημα 

μόνο στην περίπτωση που και τα δυο μέρη (αποστολέας και παραλήπτης) συμφωνούν για 

την ύπαρξη του μηνύματος. Στην περίπτωση αυτή αντικείμενο της αυτοψίας από τον ΠΥΠ θα 

είναι τα χαρακτηριστικά του κοινά αποδεκτού, και από τα δυο μέρη, μηνύματος. Ωστόσο η 

διαιτητική πραγματογνωμοσύνη στερείται νοήματος όταν ο παραλήπτης αμφισβητεί την ίδια 

την παραλαβή ή και την ύπαρξη του υπογεγραμμένου μηνύματος438. Το θέμα αυτό 

                                            
433 Βλ. Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.173. 
434 Ενδεικτικά για να αντιληφθεί κάποιος τη μορφή των κειμένων αυτών μπορεί να ανακτήσει 

την CP και CPS του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη διεύθυνση http://www.ase.gr/repository/XA_CP 

_V1.5.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
435 Αυτός είναι ο γενικά αποδεκτός ορισμός σύμφωνα με τη X.509 Recommendation και τη 

X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework (RFC2527) βλ. 

Σ. Γκρίζαλη/Κάτσικα/Δ. Γκρίζαλη, ο.π., σελ.174-176 και Adams/Lloyd, ο.π., σελ.82-84. 
436 http://www.americanbar.org/aba.html 
437 Βλ. Χριστοδούλου, Επιτομή Ηλεκτρονικού Αστικού Δικαίου, σελ.54-56. 
438 Αντίθετα ο αποστολέας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξη ή αποστολή του μηνύματος 

όταν την επικαλείται ο παραλήπτης, διότι εφόσον το μήνυμα αποκρυπτογραφείται με το δημόσιο 
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εντάσσεται στην γενική προβληματική που αφορά τα ζητήματα του λεγόμενου ηλεκτρονικού 

συμβολαιογράφου που αναπτύσσονται αναλυτικά σε παρακάτω ενότητα439. Όσον αφορά την 

ευθύνη του ΠΥΠ, αυτή στηρίζεται αφενός στις διατάξεις περί συμβατικής και αδικοπρακτικής 

ευθύνης και αφετέρου στην ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 6 του ΠΔ150/2001440.  

 

§14. Ηλεκτρονική ψηφοφορία  

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-voting) είναι η ψηφοφορία που διεξάγεται με τη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων, σε αντιδιαστολή με τη συμβατική ψηφοφορία που απαιτεί τη χρήση 

ψηφοδελτίων από χαρτί. Διακρίνεται σε διάφορες επιμέρους μορφές κλιμακούμενης 

πολυπλοκότητας, που περιλαμβάνουν από την απλή χρήση ηλεκτρονικών τεχνικών στη 

διαδικασία της ψηφοφορίας (poll site e-voting), μέχρι την παροχή δυνατότητας ψήφου από 

απόσταση (remote site e-voting)441, ακόμα και μέσω διαδικτύου (internet voting ή i-

voting)442. Τα διάφορα είδη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διακρίνονται στο παρακάτω σχήμα443.  

 

                                                                                                                                     
κλειδί του (αποστολέα), μόνο αυτός θα μπορούσε να το έχει στείλει, αφού μόνο αυτός διαθέτει το 

κατάλληλο ιδιωτικό κλειδί (ιδιότητα μη αποποίησης). 
439 βλ. §20, IIΙ. 
440 Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Σιδηρόπουλο, ο.π., σελ.88-90 και Βελέντζα, Δίκαιο 

Τεχνολογίας και Καινοτομίας Ι, έκδοση 2007, σελ.153-154. 
441 Αναλυτικά βλ. μελέτη ομάδας εργασίας ΣΤ-4, «Συστήματα Ασφαλούς Ηλεκτρονικής 

Ψηφοφορίας», του e-bussiness forum, σελ. 5-6. Το πλήρες κείμενο της μελέτης διατίθεται στην 

ιστοσελίδα http://www.ebusinessforum.gr/engine/index.php?op=modload&modname=Downloads& 

action=downloadsviewfile&ctn=533&language=el (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
442 Άλλα τμήματα που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αποτελούν η ψηφοφορία με χρήση 

τηλεφώνου, ή SMS, ή ψηφιακής διαδραστικής τηλεόρασης. 
443 βλ. Burmester/Magkos, Towards secure and practical e-elections in the new era σε 

Γκρίτζαλη, Secure Electronic Voting, σελ.64. 

I. Γενικά
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Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η ηλεκτρονική ψηφοφορία εντοπίζονται στην 

επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφοφορίας, στη μείωση των περιπτώσεων ακυρότητας ψήφων, 

καθώς και στη διευκόλυνση της καταμέτρησής τους με την άμεση εξαγωγή αποτελεσμάτων. 

Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται η μεγαλύτερη ανασφάλεια για το αδιάβλητο της 

διαδικασίας και η αδυναμία επανακαταμέτρησης των ψήφων, ειδικά στις περιπτώσεις χρήσης 

ηλεκτρονικών μεθόδων444. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι η υποπερίπτωση της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας που λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (I-voting). Σε αυτή, παρότι 

δεν αποφεύγονται πλήρως τα προαναφερθέντα μειονεκτήματα της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας (όπως π.χ. η ανασφάλεια του αδιάβλητου της διαδικασίας), εντούτοις αυτά 

μετριάζονται σημαντικά μέσω υιοθέτησης μαθηματικών πρωτοκόλλων στις διαδικασίες, τα 

οποία εξασφαλίζουν μυστικότητα και ακεραιότητα ψήφου, διαπίστωση της ταυτότητας του 

ψηφοφόρου πριν την ψηφοφορία, επανέλεγχο των αποτελεσμάτων και γενικότερα 

συντελούν στη διασφάλιση της εγκυρότητας της διαδικασίας. Επιπρόσθετα παρέχεται η 

δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη διαδικασία μέσω διαδικτύου, που αναμένεται να 

συμβάλει στην ανατροπή της επικρατούσας σήμερα τάσης για αποχή από τις διαδικασίες 

ψηφοφορίας. Όμως, ενώ η υιοθέτηση σύγχρονων μαθηματικών μεθόδων συμβάλει στην 

αντιμετώπιση των «παραδοσιακών» προβλημάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω, η 

μεσολάβηση του διαδικτύου προσθέτει νέα, τεχνολογικής φύσης προβλήματα445. Τα 

                                            
444 Στις μηχανικές μεθόδους υπάρχει δυνατότητα επανακαταμέτρησης. 
445 Για λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων που είναι δυνατό να παρουσιαστούν, βλ. Rubin, 

Security Considerations for Remote Electronic Voting over the Internet, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://avirubin.com/e-voting.security.html (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
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προβλήματα αυτά εντοπίζονται σε τρία διαφορετικά σημεία446: α) στο επίπεδο του 

υπολογιστή του χρήστη, ο οποίος μπορεί να είναι ευάλωτος από ιούς ή trojan horses που 

μπορούν να αλλοιώσουν ή ακόμα και να καταστήσουν αδύνατη τη συμμετοχή στην 

ψηφοφορία, β) σε επίπεδο επικοινωνίας, όπου είναι δυνατή η υποκλοπή της ψήφου, ή η 

αντικατάστασή της με άλλη, ή η εκτροπή της σε μη έγκυρη «ηλεκτρονική κάλπη» γ) στο 

επίπεδο του server που είναι αρμόδιος για τη συλλογή των ψήφων, μέσω κακόβουλης 

υποβολής μεγάλου αριθμού αιτημάτων σύνδεσης που θα τον θέσουν εκτός λειτουργίας, 

ώστε να μη μπορούν να συμμετέχουν οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία447.  

Παρά την ύπαρξη των προαναφερόμενων προβλημάτων, σημειώνεται σήμερα σε 

παγκόσμιο επίπεδο, σημαντική αύξηση στην ανάπτυξη συστημάτων i-voting448. Το 

μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα συστήματα στοχεύει στην υποστήριξη ψηφοφοριών μεγάλης 

κλίμακας, όπως εθνικές εκλογές και δημοψηφίσματα. Ωστόσο, η κρισιμότητα τέτοιων 

διαδικασιών, αλλά και η ψυχολογική ανασφάλεια των πολιτών σχετικά με το νέο τρόπο 

ψηφοφορίας, αποτρέπει από την υιοθέτηση των νέων συστημάτων καθιστώντας τα 

καταλληλότερα για μικρής κλίμακας, μη κυβερνητικού χαρακτήρα (non-governmental) 

ψηφοφορίες. Ιδιαίτερα ελκυστική προβάλει η επιλογή ψηφοφορίας μέσω διαδικτύου στην 

περίπτωση οργανισμών που χρησιμοποιούν ήδη κάποια μορφή επιστολικής ψήφου449, αλλά 

και σε ενδοεπιχειρησιακό επίπεδο για τη συμμετοχή των μετόχων μια εταιρείας450. 

Συστήματα εταιρικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχουν υιοθετήσει αρκετές χώρες451. 

Αρκετά από τα συστήματα διαδικτυακής ψηφοφορίας έχουν προχωρήσει από το στάδιο 

του σχεδιασμού και της ανάπτυξης, στο στάδιο της πιλοτικής εφαρμογής σε κανονικές 

ψηφοφορίες, περιορισμένης όμως κλίμακας. Έτσι, συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

έχουν εφαρμοστεί σε εκλογικές διαδικασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται συνήθως σε 

επίπεδο τοπικών αρχών. Πρώτη περίπτωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σημειώθηκε στο Ανιέρ 

της Ελβετίας και αφορούσε την ανακαίνιση ενός δημοτικού κτιρίου. Παρόμοιες ψηφοφορίες 

                                            
446 βλ. Burmester/Magkos, ο.π., σελ.67. 
447 Πρόκειται για τις γνωστές Denial of Service (DOS) attacks. 
448 Μια αρκετά μεγάλη λίστα από αυτά διατίθεται στη μελέτη της ομάδας εργασίας ΣΤ-4 του e-

bussiness forum, «Συστήματα Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας», ο.π,, σελ.19-26. 
449 βλ. Γκρίτζαλη, ο.π., σελ.28. 
450 Βλ. Μελέτη της ομάδας εργασίας ΣΤ-4, ο.π., σελ.28 και σελ.49. Στο σημείο αυτό η χρήση 

του όρου εταιρεία περιλαμβάνει όλες τις δυνατές εταιρικές μορφές (προσωπικές ή κεφαλαιουχικές 

εταιρείες). Ωστόσο είναι προφανές ότι η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ενδιαφέρει 

εταιρείες με μεγάλο αριθμό μετόχων, όπως είναι οι αε. 
451 πρβλ. στατιστικά στοιχεία της §3, VI. 
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διεξήχθησαν και στην Ελλάδα, όπως στον Δήμο Αμαρουσίου452 και στο Δήμο Πατρέων453 και 

μάλιστα με χρήση συστημάτων που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα. Τέτοια συστήματα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι το έργο ΠΝΥΚΑ454, που απέσπασε το πρώτο βραβείο σε 

διαγωνισμό e-voting455, ενώ έχει εφαρμοστεί πιλοτικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής 

Ελλάδας456, καθώς και το σύστημα e-vote457, που αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της Ελληνικής 

Προεδρίας της ΕΕ για την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας βασισμένου 

στο διαδίκτυο. Τέλος, ειδική περίπτωση συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι το 

σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στις δημοτικές και βουλευτικές εκλογές στην Εσθονία. 

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλης κλίμακας επιτυχή εφαρμογή συστήματος ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας στο κόσμο. Εξαιτίας της σημαντικότητάς τους, το σύστημα που 

χρησιμοποιήθηκε στην Εσθονία, καθώς και το σύστημα e-vote, αποτελούν αντικείμενα 

ιδιαίτερης ανάλυσης στις παρακάτω ενότητες458. 

 

Για την υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας έχουν αναπτυχθεί διάφορες 

τεχνικές και πρωτόκολλα. Παρότι η προσέγγιση του θέματος από διάφορους μελετητές 

διαφέρει σημαντικά, εντούτοις, παρουσιάζεται ομοιομορφία στη δομή των προτεινόμενων 

λύσεων. Έτσι, όλες οι λύσεις προχωρούν σε διαχωρισμό του προβλήματος σε δύο επιμέρους 

                                            
452 Μελέτη της ομάδας εργασίας ΣΤ-4, «Συστήματα Ασφαλούς Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας», του 

e-bussiness forum, σελ. 14.  
453 Με αντικείμενο την τοποθέτηση κορυνών σε συγκεκριμένο δρόμο, Βλ. ιστοσελίδα 

http://www.e-patras.gr/portal/web/common/526 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
454 Στο έργο δόθηκε το όνομα της θέσης στην οποία συγκαλείτο η Εκκλησία του Δήμου στην 

αρχαία Αθήνα, Βλ. http://www.pnyka.cti.gr/Gen_Perigrafi.php καθώς και http://news.kathimerini.gr 

/4dcgi/_w_articles_ell_1_27/09/2008_286399 (Τελευταία προσπέλαση και στις δύο ιστοσελίδες, 

Δεκέμβριος 2012). 
455 Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Competence Center for Electronic Voting and 

Participation (http://www.e-voting.cc) με χορηγό τον αυστριακό οργανισμό Internet Foundation 

Austria (IFA). Ο διαγωνισμός είναι ο πρώτος που διενεργήθηκε για συστήματα e-voting στην Ευρώπη 

και αφορούσε μη εμπορικά διαδικτυακά συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που έχουν αναπτυχθεί 

εξ̓ ολοκλήρου με εργαλεία ανοικτού κώδικα.  
456 http://www.pnyka.cti.gr/Dokimastiki_Leitourgia/DokimLeit.doc (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
457 βλ. http://www.instore.gr/evote/ (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
458 βλ. παρακάτω υπό ΙΙ. 

II.Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής Διαδικτυακής Ψηφοφορίας

1. Γενικά 
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τμήματα. Το πρώτο τμήμα περιλαμβάνει την αναγνώριση της ταυτότητας του υποψήφιου 

ψηφοφόρου και στη συνέχεια τον έλεγχο ύπαρξης δικαιώματος ψήφου, ενώ το δεύτερο 

εξασφαλίζει την ασφάλεια της διαδικασίας της ψηφοφορίας (μυστικότητα ψήφου, ασφαλή 

μεταφορά και καταμέτρηση, επαλήθευση ποσοστών κ.α.). Σε όλες τις προτεινόμενες λύσεις 

το πρώτο τμήμα υλοποιείται αποκλειστικά με χρήση ασύμμετρης κρυπτογραφίας και 

ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που εκδίδονται από Αρχές Πιστοποίησης459. Έτσι, η  

ουσιαστική διαφοροποίηση των λύσεων προέρχεται από το δεύτερο τμήμα, που αφορά τη 

διαδικασία υποβολής και καταμέτρησης της ψήφου. 

Σχετικά με το προαναφερόμενο δεύτερο τμήμα της διαδικασίας της ψηφοφορίας, οι 

προτεινόμενες λύσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες460: α) σε αυτές που 

βασίζονται στις προτάσεις του Chaum461 και υιοθετούν την ασύμμετρη κρυπτογραφία ως 

μέσο για την επίτευξη μυστικότητας (secrecy) και ιδιωτικότητας (privacy) β) σε αυτές που 

χρησιμοποιούν ομοιομορφικούς αλγόριθμους κρυπτογράφησης (homomorphic encryption 

model) και γ) σε αυτές που συνδυάζουν στοιχεία από τις προηγούμενες κατηγορίες, σε μια 

προσπάθεια εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζει καθεμία από αυτές. Στην 

πρώτη κατηγορία περιλαμβάνεται το σύστημα που εφαρμόστηκε στις εκλογές στην Εσθονία, 

ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το σύστημα e-vote. Τα δύο αυτά συστήματα αναλύονται 

εκτενώς στις επόμενες ενότητες. 

 

Η Εσθονία είναι μια χώρα της Βαλτικής με πληθυσμό, σύμφωνα με την απογραφή του 

2000, 1.370.000 άτομα. Το σύνολο των ψηφοφόρων της Εσθονίας ανέρχεται σε 940.000. Η 

Εσθονία άρχισε να αναπτύσσει σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας το 2002. Η λειτουργία 

του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στηρίζεται στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών 

πιστοποιητικών462. Για την υλοποίηση της ψηφοφορίας χρησιμοποιούνται οι ταυτότητες που 

                                            
459 βλ. Bruschi/Poletti/Rosti, E-vote and PKI’s, a bliss or a curse? σε Γκρίτζαλη, Secure 

Electronic Voting, σελ.196. 
460 βλ. Bruschi/Poletti/Rosti, ο.π., σελ.198. 
461 βλ. http://www.chaum.com/articles/list_of_articles.htm (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 

2012). 
462 Σχετικά με το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας βλ. ιστοσελίδες  

http://www.vvk.ee/?lang=en (Ιστοσελίδα Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής Εσθονίας) 

http://veebik.vm.ee/estonia/kat_340/7025.html (Υπουργείο Εξωτερικών Εσθονίας) 

http://www.vvk.ee/index.php?id=11509, http://www.vvk.ee/index.php?id=11517 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

2. Ασύμμετρη Κρυπτογραφία. Το παράδειγμα της Εσθονίας
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έχουν εκδοθεί για τους πολίτες από την κυβέρνηση και έχουν τη μορφή έξυπνης κάρτας (ID-

card). Κάθε έξυπνη κάρτα περιέχει το προσωπικό ηλεκτρονικό πιστοποιητικό κατόχου, καθώς 

και το αντίστοιχο ιδιωτικό κλειδί προστατευμένο με PIN (Personal Identification Number). 

Υπολογίζεται ότι το 90% περίπου των πολιτών διαθέτει έξυπνη κάρτα (βλ. εικόνα). Επίσης 

στην Εσθονία η χρήση του διαδικτύου είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, αφού το 63% των 

πολιτών της έχει πρόσβαση σε αυτό. 

 

Η ύπαρξη της προαναφερθείσας υποδομής οδήγησε την Εσθονία στην υιοθέτηση της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ως εναλλακτική, της συμβατικής, μορφή ψηφοφορίας, αρχικά στις 

δημοτικές εκλογές του 2005, στη συνέχεια στις  βουλευτικές εκλογές του 2007, στις 

ευρωεκλογές του 2009, στις δημοτικές εκλογές του 2009 και τέλος στις βουλευτικές εκλογές 

του 2011. Το αποτέλεσμα του εγχειρήματος ήταν η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή στην 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, φτάνοντας σε σημείο το 9,5% των ψήφων στις δημοτικές εκλογές 

του 2009 να προέρχονται μέσω διαδικτύου, ενώ το 2011 το ποσοστό άγγιξε το 15,4%463. 

Ο σχεδιασμός του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εξασφαλίζει την εγκυρότητα 

και τη μυστικότητα της ψήφου. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία διήρκησε τρείς μέρες και 

προηγείτο κατά τρεις μέρες της συμβατικής, ενώ επιτρεπόταν σε ψηφοφόρο που είχε 

ψηφίσει ηλεκτρονικά, να ψηφίσει στη συνέχεια και συμβατικά. Στην περίπτωση αυτή 

υπολογιζόταν μόνο η συμβατική ψήφος. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας της Εσθονίας διακρίνεται στο παρακάτω σχήμα.  

                                            
463 http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/engindex/statistics (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
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Αρχικά ορίζεται μια κεντρική εκλογική επιτροπή η οποία και παράγει ένα ζεύγος 

κλειδιών (δημόσιο και ιδιωτικό) για τη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία. Ο ψηφοφόρος, 

χρησιμοποιώντας την έξυπνη κάρτα του (εισάγοντας το PIN), επιβεβαιώνει το δικαίωμα 

ψήφου του συνδεόμενος στην ιστοσελίδα των εκλογών και ταυτόχρονα ταυτοποιείται 

(σημείο 1)464. Στη συνέχεια κατευθύνεται στην ιστοσελίδα με τα ψηφοδέλτια της περιοχής 

του, μέσα από τα οποία επιλέγει την ψήφο του (σημείο 2). Η ψήφος αυτόματα 

κρυπτογραφείται με το δημόσιο κλειδί των εκλογών και προκύπτει η κρυπτογραφημένη 

ψήφος (σημείο 3). Στη συνέχεια η κρυπτογραφημένη ψήφος υπογράφεται με το ιδιωτικό 

κλειδί του ψηφοφόρου που περιέχεται στην έξυπνη κάρτα και αποστέλλεται στην επιτροπή 

των εκλογών όπου και αποθηκεύεται (σημείο 4). Στη φάση αυτή μπορεί να εντοπιστεί (μέσω 

της υπογραφής) η ψήφος κάθε ηλεκτρονικού ψηφοφόρου, όχι όμως και το περιεχόμενό της, 

διότι αυτό είναι κρυπτογραφημένο με το δημόσιο κλειδί των εκλογών και μόνο το αντίστοιχο 

ιδιωτικό (που παραμένει μυστικό μέχρι το τέλος της προθεσμίας συμβατικής ψηφοφορίας), 

μπορεί να το αποκρυπτογραφήσει. 

Αφού λήξει η περίοδος συμβατικής ψηφοφορίας, στην οποία ο ηλεκτρονικός 

ψηφοφόρος μπορεί εκ νέου να συμμετέχει (αλλάζοντας ακόμα και την επιλογή του), 

ελέγχεται εάν υπήρξε διπλοψηφία, δηλαδή και ηλεκτρονική και συμβατική ψήφος για κάθε 

ψηφοφόρο. Εάν υπήρξε τέτοια περίπτωση τότε η ηλεκτρονική ψήφος διαγράφεται και ισχύει 

                                            
464 Στο σημείο αυτό χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο SSL, οπότε επέρχεται αναγνώριση τόσο 

του εξυπηρετητή των εκλογών όσο και του ψηφοφόρου. Για τον ψηφοφόρο υπάρχει πρόσθετος 

έλεγχος για να διαπιστωθεί η εγγραφή του στον εκλογικό κατάλογο. 
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μόνο η συμβατική (η οποία είναι έτσι και αλλιώς μυστική)(σημείο 5). Στο επόμενο στάδιο 

από τις ηλεκτρονικές υπογεγραμμένες ψήφους αφαιρούνται οι υπογραφές και έτσι 

καθίστανται ανώνυμες (σημείο 6). Ακολουθεί η αποκρυπτογράφησή τους με το ιδιωτικό 

κλειδί των εκλογών και η τελική καταμέτρηση των ψήφων για να εξαχθεί το αποτέλεσμα 

(σημείο 7).  

Με το σύστημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που έχει υιοθετήσει η Εσθονία 

πληρούνται τόσο οι λειτουργικές απαιτήσεις465 (ασφαλείας) όπως: Ορθότητα-Ακρίβεια 

(accuracy)· Δημοκρατία· Ιδιωτικότητα (Privacy)· Ανθεκτικότητα (Robustness)· 

Επαληθευσιμότητα (Verifiability)· Μη εξαναγκασμός (Uncoercibility)· Αμεροληψία (fairness)· 

Επαληθεύσιμη συμμετοχή (Verifiable participation), όσο και οι μη-λειτουργικές όπως: ευκολία 

συμμετοχής ψηφοφόρων (Voter convenience)· δυνατότητα ψηφοφορίας από οποιαδήποτε 

τοποθεσία (Voter mobility)· Ευελιξία (flexility)· Αποδοτικότητα (Efficiency). 

 

Στο ομοιομορφικό μοντέλο κρυπτογράφησης χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες των 

ομοιομορφικών αλγορίθμων κρυπτογράφησης για την εξασφάλιση της εγκυρότητας της 

διαδικασίας ψηφοφορίας. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό εάν v1 και v2 δύο ψήφοι και Ε(v1), 

E(v2) οι κρυπτογραφημένες τους μορφές, τότε θα ισχύει Ε(v1)⊗E(v2)=E(v1⊕v2) όπου ⊗ και ⊕ 

κατάλληλες μαθηματικές πράξεις. Οι μαθηματικές αυτές πράξεις «λειτουργούν» με τέτοιο 

τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η εξαγωγή, σε κρυπτογραφημένη μορφή, του τελικού 

«αθροίσματος» των ψήφων, και επομένως η τελική έκβαση της ψηφοφορίας, από τις αρχικές 

κρυπτογραφημένες ψήφους, χωρίς την αποκάλυψη του περιεχομένου καθεμιάς ψήφου.  

Η ομοιομορφική κρυπτογράφηση μπορεί να υλοποιηθεί με διάφορους αλγορίθμους με 

γνωστότερο τον ElGamal466. Όμως, ο αλγόριθμος αυτός καθίσταται υπολογιστικά ιδιαίτερα 

πολύπλοκος σε περίπτωση που ο αριθμός των ψηφοφόρων είναι μεγάλος. Έτσι προτείνεται η 

αντικατάστασή του από το κρυπτοσύστημα Paillier, το οποίο είναι λιγότερο απαιτητικό από 

υπολογιστικής άποψης467. Η πρόταση αυτή υιοθετήθηκε από την ομάδα ανάπτυξης του 

συστήματος e-vote, η οποία και χρησιμοποίησε το πρωτόκολλο Damgaard-Jurik-1 που 

                                            
465 Και οι οποίες αναφέρονται στην μελέτη ομάδας εργασίας ΣΤ-4, «Συστήματα Ασφαλούς 

Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας», του e-bussiness forum, σελ. 44-47. 
466 Υπάρχουν όμως και άλλοι αλγόριθμοι όπως ο Benaloh, Paillier, βλ. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Homomorphic_encryption (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
467 βλ. Burmester/Magkos, ο.π., σελ.71.  

3. Ομοιομορφικό μοντέλο κρυπτογράφησης. Το σύστημα e-vote 



126 
 

στηρίζεται στο σύστημα Paillier468. Έτσι, το σύστημα e-vote ακολουθεί τις πιο πρόσφατες 

εξελίξεις της επιστήμης πάνω στο ζήτημα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

Βασική διαφοροποίηση του συστήματος e-vote, που χαρακτηρίζει και όλα τα 

συστήματα που βασίζονται στην ομοιομορφική κρυπτογραφία, αποτελεί το γεγονός ότι σε 

αυτό δεν επιχειρείται η αποσύνδεση της ταυτότητας του ψηφοφόρου από την ψήφο που 

αυτός καταθέτει. Έτσι, παρόλο που η προέλευση κάθε ψήφου μπορεί να διαπιστωθεί 

οποιαδήποτε στιγμή, εντούτοις το περιεχόμενό της και κατά συνέπεια και η επιλογή του 

ψηφοφόρου, δεν αποκαλύπτεται ποτέ, εξαιτίας της δυνατότητας καταμέτρησης των 

κρυπτογραφημένων ψήφων που προσφέρουν οι ομοιομορφικές συναρτήσεις. Βέβαια πρέπει 

να σημειωθεί ότι η ψήφος έχει τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου στο οποίο και περιέχεται το 

ψηφοδέλτιο. Ωστόσο, επειδή ακριβώς δεν εξετάζεται το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής 

ψήφου-αρχείου, είναι απαραίτητος ο έλεγχος ότι σε αυτή περιέχεται μόνο ένα 

ψηφοδέλτιο469. 

Σημαντικό πλεονέκτημα του συστήματος e-vote αποτελεί η υποστήριξη πολλών 

διαφορετικών διαμορφώσεων ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περίπτωσης. Έτσι το σύστημα 

περιλαμβάνει δυο διαφορετικά πρωτόκολλα ψηφοφορίας. Το πρώτο αφορά τις περιπτώσεις 

που απαιτείται η αντιστοιχία μιας ψήφου για κάθε ψηφοφόρο, ενώ στο δεύτερο κάθε 

ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία φορές, διαφορετικούς υποψηφίους. 

Επίσης υποστηρίζονται πολλαπλές μέθοδοι αναγνώρισης της ταυτότητας των ψηφοφόρων470. 

Εκτός από τη χρήση passwords είναι δυνατή η χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών, ενώ 

διατίθενται δύο διαφορετικές επιλογές αρχιτεκτονικές υλοποίησης· στην πρώτη εκδίδεται 

ξεχωριστό πιστοποιητικό για κάθε ψηφοφορία, ενώ στη δεύτερη δημιουργείται Αρχή 

Πιστοποίησης (Certificate Authority-CA) που εκδίδει επαναχρησιμοποιήσιμα πιστοποιητικά για 

όλες τις μελλοντικές ψηφοφορίες471. Επιπρόσθετα, το σύστημα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο 

τρόπο ώστε να παρέχεται προστασία από τις οντότητες που συμμετέχουν στην υλοποίηση 

της ψηφοφορίας, ακόμα και αν αυτές δρουν κακόβουλα. Έτσι, η υιοθέτηση της 

ομοιομορφικής κρυπτογράφησης και ενός μηχανισμού secret sharing τύπου Threshold 

                                            
468 βλ. Documentation Consolidated Prototype 1, σελ.78 στην διεύθυνση: 

http://www.instore.gr/evote/evote_end/htm/3public/doc3/public/public_deliverables/d7_2/D72_v30_

18_06_02.doc (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
469 Ο έλεγχος αυτός γίνεται στην 2η φάση της ψηφοφορίας, βλ. παρακάτω στην ίδια ενότητα. 
470 βλ. Documentation Consolidated Prototype 1, ο.π., σελ.81-82. 
471 βλ. Documentation Consolidated Prototype 1, ο.π., σελ.83. Η 2η αρχιτεκτονική παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εταιρικές ψηφοφορίες, αφού δεν απαιτεί επανάληψη της διαδικασίας 

έκδοσης πιστοποιητικού σε κάθε γσ. 
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κρυπτογραφίας472, δρα απαγορευτικά σε κάθε προσπάθεια παραποίησης του αποτελέσματος 

από την εκλογική επιτροπή ή τους διαχειριστές των υπολογιστικών συστημάτων που 

μεσολαβούν στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός του συστήματος 

απαγορεύει τη διπλοψηφία, υποστηρίζει την επανακαταμέτρηση των ψήφων και προσφέρει 

μηχανισμούς αποτροπής εξαναγκασμού της ψήφου473. Ο τρόπος λειτουργίας του 

συστήματος e-vote και οι οντότητες που συμμετέχουν, διακρίνονται στο παρακάτω σχήμα474. 

 

 

Οι κυριότερες οντότητες που συμμετέχουν στο σύστημα είναι τρείς: α) οι ψηφοφόροι 

β) ο πίνακας ανακοινώσεων (message ή bulletin board) και γ) οι εξυπηρετητές καταμέτρησης 

                                            
472 πρβλ. παραπάνω ενότητα §13, ΙΙ, 10. 
473 Για μια γενική περιγραφή των μεθόδων αποτροπής εξαναγκασμού ψήφου, βλ. 

Burmester/Magkos, ο.π., σελ.72-73. 
474 Στο σχήμα περιγράφεται η 2η αρχιτεκτονική υλοποίηση του συστήματος e-vote που 

περιλαμβάνει χρήση Signature Server που προσφέρει και υπηρεσία authentication, βλ. Documentation 

Consolidated Prototype 1, ο.π., σελ.86-87. 
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(Tally servers). Κάθε επικοινωνία μεταξύ των οντοτήτων αυτών γίνεται με ασφαλή τρόπο 

χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά πιστοποιητικά που εκδίδει κατάλληλη Αρχή Πιστοποίησης. Η 

διεπίδραση (interaction) κάθε ψηφοφόρου με το σύστημα εξασφαλίζεται διαμέσου ενός 

εξυπηρετητή διαδικτύου, ενώ η αρχική παραμετροποίηση του συστήματος και η παροχή των 

απαραίτητων μέσων συμμετοχής στους μετόχους γίνεται με ειδικό λογισμικό (Αdministrative 

client και Registration client αντίστοιχα). Εκτός του προφανούς ρόλου των ψηφοφόρων, 

στον πίνακα ανακοινώσεων αποθηκεύονται τα μηνύματα που ανταλλάσσονται κατά τη 

διάρκεια της ψηφοφορίας. Οι εξυπηρετητές καταμέτρησης, που είναι περισσότεροι από ένας 

για λόγους διασφάλισης της εγκυρότητας της διαδικασίας, αποτελούν οντότητες που 

αναλαμβάνουν την καταμέτρηση των ψήφων.  

Η διαδικασία της ψηφοφορίας υλοποιείται σε τρεις φάσεις και είναι η ακόλουθη475:  

 1η φάση- παραγωγή κλειδιών  

Αρχικά παράγεται το ομοιομορφικό ζεύγος κλειδιών των εκλογών (δημόσιο- μυστικό 

κλειδί). Το δημόσιο αποστέλλεται για δημοσίευση στον πίνακα ανακοινώσεων, από τον οποίο 

μπορεί ελεύθερα να ανακτηθεί διαμέσου του εξυπηρετητή διαδικτύου, ενώ το ιδιωτικό 

τμηματοποιείται και τα τμήματά του διαμοιράζονται με ασφαλή τρόπο στους εξυπηρετητές 

καταμέτρησης476. 

 2η φάση- ψηφοφορία 

Κάθε ψηφοφόρος αφού αναγνωριστεί από το σύστημα, κρυπτογραφεί με το 

ομοιομορφικό δημόσιο κλειδί την ψήφο του και σε αυτή επισυνάπτει μια απόδειξη ορθότητας 

της υποβληθείσας ψήφου τύπου non-interactive zero-knowledge proof477. Η διαδικασία 

υλοποιείται μέσω κατάλληλου applet που «κατεβάζει» ο ψηφοφόρος από τον εξυπηρετητή 

διαδικτύου της ψηφοφορίας. Η απόδειξη ορθότητας κρίνεται ως απαραίτητη διότι, όπως 

προαναφέρθηκε478, στο ομοιομορφικό μοντέλο το περιεχόμενο της ψήφου δεν 

αποκαλύπτεται ποτέ, αλλά η επιλογή του ψηφοφόρου αθροίζεται στις υπόλοιπες με βάση την 

ειδική ομοιομορφική αλγεβρική πράξη. Σε περίπτωση που δεν επιβαλλόταν η ύπαρξη 

απόδειξης ορθότητας, τότε θα ήταν δυνατό κάθε αρχείο ψήφου να περιλαμβάνει πολλαπλά 

ψηφοδέλτια ή ψηφοδέλτιο με ελάττωμα, τα οποία και θα κατέληγαν απευθείας στην 

                                            
475 βλ. Documentation Consolidated Prototype 2, σελ. 77, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://www.instore.gr/evote/evote_end/htm/3public/doc3/public/public_deliverables/d7_4/Consolidat

ed_Docu_final.zip (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012) καθώς και Documentation Consolidated 

Prototype 1, ο.π., σελ.87-88. 
476 με βάση τις αρχές  της κρυπτογραφίας τύπου Threshold, βλ. §13, ΙΙ, 10. 
477 βλ. §13, ΙΙ, 11. 
478 βλ. παραπάνω στην ίδια ενότητα. 
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ψηφοδόχο. Στη συνέχεια, η κρυπτογραφημένη ψήφος υπογράφεται και με το ιδιωτικό κλειδί 

του ψηφοφόρου (που αντιστοιχεί στο προσωπικό πιστοποιητικό που του έχει δοθεί), οπότε 

αποδεικνύεται η προέλευσή της. Ακολούθως αποστέλλεται στον πίνακα ανακοινώσεων για 

δημοσίευση, ενώ ταυτόχρονα εκδίδεται απόδειξη συμμετοχής για το συμμετέχοντα στην 

ψηφοφορία. 

 3η φάση- καταμέτρηση 

Η καταμέτρηση διαχωρίζεται σε 3 επιμέρους στάδια. Στο πρώτο στάδιο οι ψήφοι που 

έχουν αποσταλεί στον πίνακα ανακοινώσεων ελέγχονται ως προς την ταυτότητα του 

αποστολέα (με βάση την ηλεκτρονική υπογραφή του) και την ορθότητα του περιεχομένου 

τους (με βάση την απόδειξη ορθότητας). Εφόσον η ταυτότητα του ψηφοφόρου διαπιστωθεί, 

όπως και το δικαίωμα συμμετοχής του στη διαδικασία και υπό την προϋπόθεση ότι και το 

περιεχόμενο της ψήφου του είναι ορθό, τότε αυτή συγκαταλέγεται στις αποδεκτές ψήφους. 

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις, η ψήφος 

απορρίπτεται. Επίσης, όταν υποβάλλονται περισσότερες από μία ψήφοι, ανάλογα με τους 

κανόνες της ψηφοφορίας επιλέγεται μία από αυτές (συνήθως η πιο πρόσφατη χρονικά αφού 

αυτή θεωρείται ότι εκφράζει την τελική βούληση του ψηφοφόρου), ενώ οι υπόλοιπες 

απορρίπτονται. Οι αποδεκτές ψήφοι προστίθενται χωρίς να γίνει γνωστό το περιεχόμενό 

τους, με εφαρμογή της ομοιομορφικής πράξης ⊕. Με βάση αυτή τη διαδικασία προκύπτει το 

τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, το οποίο όμως είναι κρυπτογραφημένο με το ιδιωτικό 

κλειδί των εκλογών, το οποίο με την σειρά του έχει διαμοιραστεί στους εξυπηρετητές  

καταμέτρησης. Στο δεύτερο στάδιο, κάθε εξυπηρετητής καταμέτρησης αποκρυπτογραφεί 

ένα τμήμα του αποτελέσματος (decryption share), με βάση το τμήμα του ιδιωτικού κλειδιού 

των εκλογών που του έχει διατεθεί. Ταυτόχρονα δημιουργεί μια απόδειξη ορθότητας τύπου 

non-interactive zero-knowledge proof αναφορικά με τον υπολογισμό αυτού του τμήματος 

της ψηφοφορίας. Τα στοιχεία αυτά δημοσιοποιούνται στον πίνακα ανακοινώσεων. Στο τρίτο 

και τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, τα τμηματικά αποτελέσματα συνδυάζονται για την 

εξαγωγή του συνολικού αποτελέσματος. 

Με βάση την προηγηθείσα περιγραφή των χαρακτηριστικών του ομοιομορφικού 

μοντέλου κρυπτογράφησης, καθίστανται προφανή τα πλεονεκτήματά του, ενώ 

αναγνωρίζεται η δυνατότητα συνδυασμένης χρήσης του με άλλες τεχνολογίες. Πρόκειται για 

κατάλληλο μοντέλο για την περίπτωση εταιρικών ψηφοφοριών.  

 

§15. Διαδικτυακά φόρουμ  

Τα διαδικτυακά φόρουμ ή message boards, όπως συνηθίζεται να αποκαλούνται, 

αποτελούν χώροι διεξαγωγής online συζητήσεων. Θεωρούνται τεχνολογικός διάδοχος των 
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Bulletin Board Systems (BBS)479. Πρόκειται για την εξελιγμένη έκδοση του παραδοσιακού 

πίνακα ανακοινώσεων που διαθέτει πλέον διαδικτυακά χαρακτηριστικά (παγκόσμια 

προσβασιμότητα και διαρκή διαθεσιμότητα). Από τεχνολογική σκοπιά αποτελούν 

διαδικτυακές εφαρμογές διαχείρισης περιεχομένου που μπορούν εύκολα να ενταχθούν σε μια 

κοινή ιστοσελίδα. Κυκλοφορούν συνήθως με τη μορφή πακέτων Ελεύθερου 

Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ)480, οπότε διατίθενται δωρεάν, ενώ, για τη 

δημιουργία μιας βασικής μορφής, δεν απαιτείται ιδιαίτερη προγραμματιστική ικανότητα. 

Επιπρόσθετα, επειδή για τη συγγραφή τους χρησιμοποιούνται δημοφιλείς γλώσσες 

προγραμματισμού, καθίσταται σχετικά εύκολη η τροποποίησή τους ώστε να καλύπτονται 

ακόμα και εξειδικευμένες ανάγκες.  

 Συνήθως κάθε φόρουμ ειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα (topic) και 

απευθύνεται σε ένα ορισμένο κοινό. Η συμμετοχή σε ένα φόρουμ μπορεί να είναι ελεύθερη 

και ανώνυμη, ή να απαιτεί καταχώριση (registration), ή ακόμα και πρόσκληση από ένα 

ενεργό μέλος. Τα μέλη κάθε φόρουμ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις συζητήσεις 

εισάγοντας posts, ή να δημιουργούν νέα θέματα συζητήσεων (threads), ακόμα και να 

αποστέλλουν μεταξύ τους μυστικά μηνύματα (Private Messages - PM). Οι δυνατότητες που 

προσφέρονται εξαρτώνται από τον εκάστοτε διαχειριστή. Επίσης, η λειτουργία κάθε φόρουμ 

βασίζεται σε όρους και κανόνες που έχει θεσπίσει ο διαχειριστής τους. 

Τα διαδικτυακά φόρουμ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό τη βελτίωση της 

ενδοεταιρικής επικοινωνίας. Σε συνδυασμό με την τεχνολογία ελέγχου πρόσβασης που 

προσφέρουν τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα481, μπορούν να αποτελέσουν μέσο επικοινωνίας, 

συμμετοχής και ενημέρωσης των μετόχων για τις εταιρικές υποθέσεις. Εντούτοις, παρά τα 

                                            
479 Συστήματα που κυριάρχησαν στην δεκαετία του 90. Απαιτούσαν τη σύνδεση μέσω modem 

και τη χρήση ειδικού λογισμικού. Οι χρήστες αφού συνδέονταν μπορούσαν να «κατεβάσουν ή να 

ανεβάσουν» δεδομένα, να διαβάσουν άλλες δημοσιεύσεις ή να ανταλλάξουν μηνύματα με άλλους 

χρήστες. Σήμερα έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά αντικατασταθεί από τα διαδικτυακά φόρουμ. Για 

περισσότερες πληροφορίες βλ. http://en.wikipedia.org/wiki/Bulletin_board_system (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
480 Ελεύθερο Λογισμικό/Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) είναι το λογισμικό που ο καθένας 

μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις 

ανάγκες του. Αποτελεί ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού που βασίζεται στην 

ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε 

να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ιστοσελίδα 

http://mathe.ellak.gr/ (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
481 βλ.  §13, ΙΙΙ. 
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σημαντικά πλεονεκτήματα που προσφέρει αυτού του είδους η τεχνολογία, παρουσιάζονται 

και αρκετοί προβληματισμοί482. Η διερεύνηση της συμβατότητας αυτής της λύσης με τη 

νομοθεσία, αλλά και την πρακτική αποτελεί αντικείμενο μελέτης σε παρακάτω ενότητες.  

 

§16. Τηλεπαρουσία - Telepresence  

Η τηλεπαρουσία αποτελεί ειδική μορφή τηλεδιάσκεψης υψηλής ποιότητας. 

Αναλυτικότερα με τον όρο Τηλεπαρουσία-Telepresence εννοείται η χρήση κατάλληλων 

ηλεκτρονικών τεχνολογιών που επιτρέπουν τη δημιουργία αίσθησης σε ένα πρόσωπο, ή σε 

τρίτους, ότι βρίσκεται σε τοποθεσία διαφορετική από αυτή στην οποία βρίσκεται πραγματικά. 

Για την επίτευξη αυτής της αίσθησης απαιτείται η ύπαρξη αμφίδρομης επικοινωνίας 

πραγματικού χρόνου (οπτική και φωνητική), καθώς και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης 

μεταξύ τουλάχιστον δύο τοποθεσιών. Όλα τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να παρέχονται σε 

υψηλή ποιότητα, ώστε να δημιουργείται η προαναφερόμενη εντύπωση.  

Η τηλεπαρουσία αποτελεί μια σχετικά πρόσφατη483 τεχνολογική καινοτομία που είχε ως 

στόχο την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων επιχειρηματιών και διοικητικών στελεχών. Η 

μετακίνηση θα αντικαθίστατο από ένα ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας υψηλών 

επιδόσεων. Σήμερα οι περισσότερες μεγάλες αμερικάνικες επιχειρήσεις484, έχουν ήδη 

ενσωματώσει την τηλεπαρουσία στις ενδοεταιρικές τους επαφές ενώ, την επόμενη δεκαετία 

εκτιμάται ότι η τεχνολογία αυτή θα εξαπλωθεί και θα επιφέρει επανάσταση485 στην 
                                            
482 Βλ. μελέτη εμπειρογνωμόνων της Ε.Ε για τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου, σελ. 50, 

πρβλ. §4, ΙΙ, 2, α. Το πλήρες κείμενο της μελέτης περιέχεται στην ιστοσελίδα 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
483 Η πρώτη εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με την τηλεπαρουσία ιδρύθηκε μόλις το 1993 

και ήταν η εταιρεία Teleport που αργότερα μετονομάστηκε σε TeleSuite και δημιουργήθηκε από τους 

David Allen and Harold Williams. Σήμερα οι κυριότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

είναι οι Cisco, Telanetix, HP, Teliris και Polycom. 
484 Αυτές που περιλαμβάνονται στη λίστα Fortune 1000 (των εταιρειών με το μεγαλύτερο 

τζίρο).  
485 Ήδη η εταιρεία Cisco εισήγαγε την έννοια του Public Telepresence. Το  Public Telepresence 

περιλαμβάνει στο σχεδιασμό του τη δημιουργία conference rooms σε διάφορα μέρη του κόσμου, 

διαφορετικής χωρητικότητας (μέχρι 18 άτομα/χώρο), τα οποία μπορούν να δεσμευτούν για χρήση 

ορισμένη χρονική στιγμή. Το κόστος προκύπτει με χρέωση ανά ώρα με τιμές που κυμαίνονται από 

299$/ώρα για ένα ή δυο συμμετέχοντες, μέχρι 899$/ώρα για 18 συμμετέχοντες. Σήμερα έχουν 

δημιουργηθεί conference rooms στα σημαντικότερα εμπορικά κέντρα του κόσμου, ενώ αναμένεται να 

I. Γενικά
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παγκόσμια εταιρική διακυβέρνηση486. Ήδη η πρακτική της αξία αναδείχθηκε σε περιόδους 

κρίσεων στις μεταφορές, όπου οι εταιρείες κατέφυγαν εκτάκτως σε λύσεις τηλεπαρουσίας487. 

Βέβαια, η τηλεπαρουσία δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις, αλλά και απλούς χρήστες. Νέα 

προϊόντα σταδιακά κάνουν την εμφάνισή τους και για οικιακή χρήση προσφέροντας, για την 

ώρα, point-to-point videoconference υψηλής ποιότητας με πολύ μικρό κόστος488. Στην 

παρακάτω εικόνα διακρίνεται το σύστημα Telepresence της Cisco489. 

                                                                                                                                     
αυξηθούν σημαντικά τα σημεία παρουσίας στο μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τις 

παρακάτω ιστοσελίδες (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns669/CTPS_PublicTP_SolutionOverview.pdf 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns669/public_telepresence.html 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns669/publictp_locations.html 
486 Βλ. Lichtman,  Telepresense, effective visual collaboration and the future of global 

business at the speed of light, σελ.3 http://www.humanproductivitylab.com/telepresencepaper/ 

hpl_telepresence_paper.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
487 Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η τεράστια αύξηση που σημειώθηκε στη ζήτηση για υπηρεσίες 

τηλεδιάσκεψης τον Απρίλιο του 2010 μετά από έκρηξη σε ηφαίστειο της Ισλανδίας που οδήγησε στην 

απαγόρευση πτήσης αεροσκαφών στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Βλ. 

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1128455&lngDtrID=252 (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
488 Παράδειγμα τέτοιου προϊόντος είναι το Umi telepresence της εταιρείας Cisco. Το προϊόν 

αυτό είναι διαθέσιμο στο κοινό από τις 15/11/2010 στην τιμή των 400$ και προσφέρει δυνατότητες 

τηλεδιάσκεψης υψηλής ανάλυσης (Full HD 1080p), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ιστοσελίδα του προϊόντος στη διεύθυνση 

http://home.cisco.com/en-us/telepresence/umi/ (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
489Βλ. http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/ekits/TelePresence_3000_370x247.jpg (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
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Η χρήση της τεχνολογίας telepresence για ενδοεταιρικούς σκοπούς είναι ήδη γεγονός 

στο εξωτερικό και αποτελεί θέμα χρόνου να εμφανιστεί και να καταστεί προσιτή και στην 

Ελλάδα. Η χρησιμοποίησή της στην περίπτωση συνεδρίασης δσ ή  γσ κλειστής αε αξίζει να 

ερευνηθεί τόσο από λειτουργική όσο και από νομική σκοπιά. Η περίπτωση αυτή αναλύεται 

παρακάτω σε διάφορα σημεία αυτής της εργασίας490.  

 

Η τηλεπαρουσία αποτελεί μια multimedia networking εφαρμογή. Ειδικότερα 

χαρακτηρίζεται ως real-time interactive εφαρμογή491. Ενώ χρησιμοποιεί τεχνολογία 

τηλεδιάσκεψης, εντούτοις η μορφή της επικοινωνίας διαφέρει. Στην τηλεπαρουσία, για να 

δοθεί η αίσθηση ότι το άτομο βρίσκεται σε άλλο χώρο από αυτό που βρίσκεται πραγματικά, 

χρησιμοποιούνται οθόνες μεγάλου μεγέθους που αναπαριστούν σε κλίμακα 1:1 την 

πραγματική εικόνα της απομακρυσμένης  τοποθεσίας, έτσι ώστε να υλοποιείται το 

επονομαζόμενο face-to-face meeting492. Επιπρόσθετα η ποιότητα του ήχου προσεγγίζει αυτή 

της φυσικής φωνής σε ένα κλειστό χώρο. Σε αυτό συμβάλει εκτός από τον τεχνικό 

εξοπλισμό του χώρου, η ειδική διαμόρφωση και ο σχεδιασμός του. Επίσης συνήθως η 
                                            
490 βλ. §22, ΙΙ, 1, §31, Ι και §33, ΙΙΙ, 1. 
491 Για τις εφαρμογές αυτές βλ. Kurose/Ross, ο.π., σελ.523 και 550. 
492 Ιατρικές μελέτες έχουν δείξει ότι σε μια επικοινωνία το 70-80% δεν έχει λεκτικό 

περιεχόμενο, αλλά υλοποιείται μέσω χειρονομιών, εκφράσεων προσώπου και οπτικής επικοινωνίας. Τα 

στοιχεία αυτά αποτελούν αντικείμενο ταχύτερης επεξεργασίας από τον ανθρώπινο εγκέφαλο από ότι 

τα λεκτικά στοιχεία. Βλ. Lichtman, ο.π., σελ.9. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα στην επικοινωνία.    

II. Τεχνικά στοιχεία
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τηλεπαρουσία συνδυάζεται με τη δυνατότητα προβολής εγγράφων και παρουσιάσεων, ενώ 

χαρακτηριστικό της αποτελεί η απουσία ορατής τεχνολογίας (η διαδικασία υλοποιείται τόσο 

εύκολα όπως μια απλή κλήση τηλεφώνου). 

Η τηλεπαρουσία, όπως γενικότερα όλες οι εφαρμογές multimedia networking, 

χαρακτηρίζεται από ανελαστικότητα ιδιαίτερα στη χρονική καθυστέρηση (delay sensitive 

εφαρμογή)493. Έτσι σε μια επικοινωνία με πολλούς συμμετέχοντες είναι επιτρεπτή η χρονική 

καθυστέρηση της τάξης των 400 milliseconds το μέγιστο, διότι σε αντίθετη περίπτωση 

αλλοιώνεται το περιεχόμενο της επικοινωνίας494. Αντίθετα η τηλεπαρουσία είναι  «ανθεκτική» 

σε απώλεια δεδομένων (loss tolerant), η οποία μπορεί να επιφέρει μόνο στιγμιαία διακοπή. 

Οι υψηλές απαιτήσεις των εφαρμογών τηλεπαρουσίας απαιτούν τη χρήση συγκεκριμένου 

υλικού-hardware. Το υλικό αυτό είναι συμβατό με τα περισσότερα πρότυπα πολυμέσων και 

υποστηρίζει τα περισσότερα πρωτόκολλα όπως SIP, H.264, Η.323, G.711/G.722, και RTP 

καθώς και τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές teleconference. 

Οι ειδικές τεχνικές απαιτήσεις της τηλεπαρουσίας δημιουργούν αναπόφευκτα ένα 

ιδιαίτερα υψηλό κόστος απόκτησης του υλικού (που κυμαίνεται από μερικές δεκάδες χιλιάδες 

δολάρια μέχρι εκατοντάδες χιλιάδες), αλλά και πρόσθετο λειτουργικό κόστος ως αποτέλεσμα 

του αυξημένου bandwidth και της διατήρησης των απαραίτητων χώρων συνεδρίασης495. 

Όμως, οικονομικές μελέτες έδειξαν ότι μακροπρόθεσμα η απόδοση (Return on Investment-

ROI) μιας τέτοιας επένδυσης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, διότι εξοικονομούνται χρήματα που θα 

απαιτούσε η αεροπορική μεταφορά και η διαμονή496. Εξάλλου η τεχνολογική εξέλιξη 

δημιουργεί συνεχώς πιο οικονομικά και κατά συνέπεια, προσιτά προϊόντα497. 

 

Η εφαρμογή Skype αποτελεί λογισμικό επικοινωνίας μεταξύ χρηστών του διαδικτύου. 

Στηρίζεται σε δικό της πρωτόκολλο επικοινωνίας (proprietary VOIP protocol) για τη 

μετάδοση των δεδομένων. Η επικοινωνία περιλαμβάνει μετάδοση φωνής, βίντεο και 

μηνυμάτων. Από το 2003 που πρωτοεμφανίστηκε μέχρι σήμερα, έχει τύχει ευρείας 

                                            
493 Βλ. Kurose/Ross, ο.π., σελ.522. 
494 Βλ. Kurose/Ross, ο.π., σελ.526. 
495 Βλ. Lichtman, ο.π., σελ.30 και σελ.16.    
496 βλ. Lichtman, ο.π., σελ.26.  
497 Όπως πχ. το SkyRoom της HP, βλ. http://www.hp.com/hpinfo/newsroom/press/2009/ 

090922xa.html (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012) και το Umi telepresence της Cisco. 

III. Η εφαρμογή Skype 
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αποδοχής. Αυτή η ευρεία αποδοχή του και η προσιτότητά του498, το καθιστούν εξαιρετικά 

ενδιαφέρον για τις αε. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσφερόμενη δυνατότητα βιντεοκλήσης 

(video calling) σχετικά καλής ποιότητας, είτε μεταξύ δύο προσώπων ή και περισσότερων 

(group video calling)499. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στις συνεδριάσεις 

του δσ, είτε στις συνελεύσεις κλειστών αε. Στα μειονεκτήματά του Skype συγκαταλέγεται η 

αμφισβήτηση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας της επικοινωνίας που προσφέρει, καθώς 

και ο σχετικά μικρός αριθμός ταυτόχρονων συνδέσεων που υποστηρίζει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
498 Από το 2011 η Skype σε συνεργασία με την εταιρεία Comcast προσφέρει τη δυνατότητα 

βινετοκλήσης στους συνδρομητές της εταιρείας Comcast μέσα από τις τηλεοράσεις τους (βλ. 

http://gigaom.com/video/comcast-skype-video-chat/, Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012), ενώ 

ορισμένοι κατασκευαστές τηλεοράσεων, όπως η Samsung και η Panasonic, προσφέρουν ήδη στα 

μοντέλα τους, υποστήριξη της εφαρμογής Skype. 
499 Στις βιντεοκλήσεις μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και δέκα πρόσωπα. Ωστόσο, για λόγους 

ποιότητας της επικοινωνίας προτείνεται η συμμετοχή μέχρι πέντε προσώπων, βλ. 

http://www.skype.com/intl/en/features/allfeatures/group-video-calls/ (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
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ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ – ΔΙΚΑΙΪΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΜΙΚΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν δημιουργήσει ιδιαιτέρως σημαντικά νομικά ζητήματα, που 

διαβαθμίζονται από τον απλό προβληματισμό και την αμφισβήτηση νομικών εννοιών, μέχρι 

την ανατροπή παγιωμένων νομικών δογμάτων. Το ρόλο του «δούρειου ίππου» σε αυτή τη 

διαδικασία διαδραματίζει η αποϋλοποίηση, ως διαδικασία μετατροπής των αναλογικών 

δεδομένων σε ψηφιακά. Ενισχυτικά, ως προς την ένταση και την ποικιλία των επιδράσεων, 

λειτουργεί σε δεύτερο επίπεδο η δυνατότητα μεταφοράς των «αποϋλοποιημένων» 

ψηφιακών δεδομένων μέσω διαδικτύου. Έτσι, τα «αποϋλοποιημένα» δεδομένα δύναται να 

αποτελέσουν, με «όχημα» συγκεκριμένες διαδικτυακές εφαρμογές, μέσο επίτευξης νέων 

μορφών δημοσιότητας και κοινοποίησης, ηλεκτρονικού πλέον χαρακτήρα.  

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται η αποϋλοποίηση και τα παράγωγά της καθώς και οι 

συνέπειες που αυτή προκαλεί στο χώρο του δικαίου. Επίσης αναλύεται η προβληματική που 

πηγάζει από την αποϋλοποίηση και αφορά τη διαδικτυακή διαθεσιμότητα και 

προσβασιμότητα των προϊόντων της μέσω ιστοσελίδων. Τέλος, αναλύονται από τεχνική και 

νομική πλευρά έννοιες όπως η ηλεκτρονική δημοσιότητα και κοινοποίηση, ενώ στη συνέχεια 

περιγράφονται σύγχρονοι και σύννομοι ηλεκτρονικοί-διαδικτυακοί τρόποι επίτευξής τους. 

 

§17. Αποϋλοποίηση  

Με την γενικότερή του έννοια, ο όρος αποϋλοποίηση υποδηλώνει την απεξάρτηση από 

τη σωματική διάσταση και τις συνέπειές της500. Στην επιστήμη της πληροφορικής ταυτίζεται 

με την έννοια της ψηφιοποίησης, δηλαδή τη μετατροπή ενός υλικού αντικειμένου αναλογικής 

                                            
500 Βλ. Χριστοδούλου, Επιτομή ηλεκτρονικού αστικού δικαίου, σελ.3. Οι συνέπειες της 

αποϋλοποίησης δεν περιορίζονται στην απεγχάρτωση των δηλώσεων βουλήσεως, αλλά είναι 

κλιμακωτές και πολυδιάστατες. Ο Χριστοδούλου τις διαχωρίζει σε τέσσερις βαθμίδες: α) 

απεγχάρτωση δηλώσεων β) αποϋλοποίηση υλικών πράξεων - Τόπος και Χρόνος γ) απεξατομίκευση δ) 

νομική μεταχείριση των πραγμάτων ως υπηρεσιών.  

I. Ορισμός – ηλεκτρονικά αρχεία
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μορφής σε άυλο ψηφιακής μορφής501, το οποίο αντιλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές. Στη νομική επιστήμη ο όρος πρωτοχρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει τη 

διαδικασία μετατροπής των μετοχικών τίτλων σε ηλεκτρονικές εγγραφές σε αρχεία502.  

Προϊόν της διαδικασίας της αποϋλοποίησης είναι το ηλεκτρονικό αρχείο. Το 

ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί σύνολο δεδομένων, οργανωμένων με βάση διάφορες δομές503, 

που αποθηκεύονται σε ψηφιακό μέσο αποθήκευσης (μαγνητικής, οπτικής ή άλλης 

τεχνολογίας). Χρησιμοποιώντας την προκαθορισμένη δομή (format) των δεδομένων, αυτά 

αποκωδικοποιούνται504 από τις εφαρμογές ώστε να παραχθεί πληροφορία505 αντιληπτή, μέσω 

του υπολογιστή, από τον άνθρωπο. Έτσι, τα δεδομένα ενός αρχείου αντιστοιχίζονται σε 

κείμενο, εικόνα, ήχο, video ή εφαρμογές υπολογιστών και δεδομένα αυτών. Παρά την 

αντίληψη που έχει δημιουργηθεί, ένα ηλεκτρονικό αρχείο δεν στερείται υλικής υπόστασης506. 

Συντίθεται από εγγραφές δεδομένων σε ένα ψηφιακό μέσο (μαγνητικό, οπτικό κ.α.). Οι 

εγγραφές στα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης συνίστανται στην αλλαγή της πολικότητας των 

σωματιδίων σιδήρου που βρίσκονται πάνω σε αυτά, ενώ στα οπτικά μέσα αποθήκευσης οι 

εγγραφές είναι σημεία διάχυσης (pit) ή αντανάκλασης (land) του φωτός πάνω σε ένα οπτικό 

δίσκο507. Έτσι μπορεί να υποστηριχθεί ότι υπάρχει ενσώματο αντικείμενο, οπότε και για τη 

νομική επιστήμη υφίσταται η έννοια του πράγματος508. Όμως, το ηλεκτρονικό αρχείο έχει 

την εξής ιδιαιτερότητα· δεν είναι από τη φύση του απτό πράγμα και απαιτείται η 

                                            
501 Ένα μέγεθος έχει αναλογική μορφή όταν λαμβάνει συνεχείς τιμές. Αντίθετα ψηφιακή είναι η 

μορφή ενός μεγέθους όταν αυτό λαμβάνει διακριτές τιμές στη διάρκεια του χρόνου. πρβλ. Mark 

Sanders, Τεχνολογία Υπολογιστών, έκδοση Ιδρύματος Ευγενίδου, σελ.114.  
502 Πρόκειται για τον όρο Demateralisation, βλ. Σκαλίδη, Άυλες μετοχές, ΕΤρΑξΧρΔ 2/1999, 

σελ.304. 
503 Κάθε δομή αποτελεί το λεγόμενο «format» των δεδομένων.  
504 Σχετικά με τους κώδικες που χρησιμοποιούνται και τη διαδικασία που ακολουθείται βλ. 

Αλεξόπουλο/Λαγογιάννη, Τηλεπικοινωνίες και δίκτυα υπολογιστών, σελ.36-49. 
505 Σχετικά με τη διαφορά μεταξύ δεδομένων και πληροφορίας βλ. 

McFadden/Hoffer/Prescot, Modern Database Management, σελ.5, Αλεξόπουλο/Λαγογιάννη, 

ο.π., σελ.31.   
506 Στη διαμόρφωση αυτής της αντίληψης έχει συμβάλει η ερμηνεία με απόλυτο και 

μονοδιάστατο τρόπο της λέξης αποϋλοποίηση. 
507 βλ. Norton, Εισαγωγή στους υπολογιστές, σελ. 192-194 και σελ.209. 
508 Με βάση τη διάταξη ΑΚ947 εδ.α, χωρίς να απαιτείται να καταφεύγουμε στις διατάξεις του 

εδαφίου β του ίδιου άρθρου θεωρώντας το ηλεκτρονικό αρχείο μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας, 

βλ. Χριστοδούλου, σελ.51. Στην περίπτωση της οπτικής (optical disks) ή χημικής ψηφιακής 

τεχνολογία (flash μνήμες), η ύπαρξη ενσώματου αντικειμένου γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή. 
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μεσολάβηση υπολογιστή για να επιτευχθεί πρόσβαση σε αυτό και στο περιεχόμενό του. Θα 

μπορούσε να υποστηριχθεί ότι πρόκειται για μια ειδική μορφή «ιδεατού συνόλου»509. 

Το ηλεκτρονικό αρχείο ως πράγμα διακρίνεται για τα ειδικά του χαρακτηριστικά. Η 

ψηφιακή του αποθήκευση με τη μορφή δυαδικών bits (δύο καταστάσεις, 0 και 1), δεν 

επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου, αφού η ψηφιακή αντιγραφή ενός 

αρχείου δημιουργεί ένα αντίγραφο εντελώς όμοιο με το πρωτότυπο510. Επίσης, καταρχήν, 

δεν είναι εφικτή η ανίχνευση τροποποιήσεων, η διαπίστωση της ταυτότητας του δημιουργού 

ή της ηλικίας του αρχείου511. Επιπρόσθετα, προβληματισμό δημιουργεί η διάρκεια ζωής του 

ψηφιακού μέσου εξαιτίας προβλημάτων αστοχίας υλικού που παρουσιάστηκαν στο 

παρελθόν, τα οποία όμως σήμερα έχουν περιοριστεί σημαντικά. Εντούτοις, παρά την πρόοδο 

που έχει σημειωθεί, τα ψηφιακά μέσα δεν διαθέτουν τη σταθερότητα και τη διάρκεια ζωής 

των συμβατικών μέσων, όπως είναι το χαρτί. Επίσης, παρά το γεγονός ότι ο ψηφιακός 

χαρακτήρας των αρχείων επιτρέπει την εύκολη και ταχύτατη μεταφορά τους μέσω δικτύων, 

το σημαντικό αυτό πλεονέκτημα δεν επέρχεται χωρίς τίμημα, αφού καθιστά ιδιαίτερα 

δύσκολη την ασφαλή φύλαξή τους, απαιτώντας συνεχή έλεγχο και επιτήρηση των online 

αρχείων, μέσω αυστηρών διαδικασιών ασφαλείας. Περίπτωση «διαρροής» αρχείου μέσω 

δικτύου οδηγεί σε μη αναστρέψιμη παγκόσμια κοινοποίηση των δεδομένων που αυτό 

περιέχει. Βέβαια, εκτός από τα τεχνικά προβλήματα που πηγάζουν από τη φύση των 

ηλεκτρονικών αρχείων, δεν πρέπει να αγνοούνται και οι ψυχολογικές επιπτώσεις που μπορεί 

να δημιουργήσει ο χειρισμός τους, όπως το αίσθημα αδυναμίας εξουσίασης512. 

Ανάλογα με τη λειτουργία κάθε αρχείου προκύπτει ο διαχωρισμός τους σε ηλεκτρονικά 

έγγραφα, video, email, αρχεία ήχου και εφαρμογών, καταχωρήσεις (posts) σε ιστοσελίδες, 

εταιρικά πρακτικά κ.α. Το πιο γνωστό υποσύνολο ηλεκτρονικών αρχείων είναι τα 

                                            
509 Για τα ιδεατά σύνολα βλ. Παναγόπουλο, Εισαγωγή στο δίκαιο και στο αστικό δίκαιο, 

σελ.134. 
510 Διαχωρισμός με βάση τα metadata (δηλ. δεδομένα που περιγράφουν τις ιδιότητες ή τα 

χαρακτηριστικά άλλων δεδομένων-βλ. McFadden/Hoffer/Prescot, ο.π., σελ.6) που συνοδεύουν 

κάθε αρχείο είναι δυνατός, αλλά δεν συνοδεύεται με ασφάλεια. Τα metadata μπορούν πολύ εύκολα να 

τροποποιηθούν χωρίς να υπάρξουν ίχνη επέμβασης. 
511 Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα metadata για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη υποσημείωση. Εντούτοις υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών που 

επιλύει αυτά τα προβλήματα, πρβλ. §13, ΙΙ, 4.  
512 βλ. Σκαλίδη, Άυλες μετοχές, ΕΤρΑΞΧρΔ, 1999, σελ.303.  
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ηλεκτρονικά έγγραφα που αποτελούν την πιο «συμβατική513» μορφή ηλεκτρονικού αρχείου. 

Το ηλεκτρονικό έγγραφο ήταν από τις πρώτες μορφές ηλεκτρονικού αρχείου που 

δημιουργήθηκαν και θεωρείται ως το αρχείο514, που με τη βοήθεια υπολογιστή μπορεί να 

μετατραπεί σε κείμενο ή εικόνα ή συνδυασμό τους515.  

Στην ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει ορισμός για το ηλεκτρονικό έγγραφο. Έτσι, έχει 

επικρατήσει η άποψη της θεωρίας ότι πρόκειται για «το σύνολο των εγγραφών δεδομένων 

στο μαγνητικό δίσκο ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, η γενικότερα σε μαγνητικό υλικό, τα 

οποία, αφού γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, 

αποτυπώνονται με βάση τις εντολές του προγράμματος, κατά τρόπο αναγνώσιμο από τον 

άνθρωπο είτε στην οθόνη του μηχανήματος είτε στον προσαρτημένο εκτυπωτή του516». 

Έμμεσος ορισμός ηλεκτρονικού εγγράφου περιέχεται στο ν.3448/2006 «για την περαιτέρω 

χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». Στο νόμο αυτό, ο οποίος αποτελεί 

μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2003/98/ΕΚ517 «για την περαιτέρω χρήση 

πληροφοριών του δημόσιου τομέα», ορίζεται (άρθρο 4§3) το «έγγραφο προς περαιτέρω 

χρήση» ως «κάθε έγγραφο, το οποίο εκδίδεται …., ανεξάρτητα από το μέσο αποτύπωσης 

που χρησιμοποιείται (π.χ. αποτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε ηλεκτρονική μορφή ή 

ηχητική, οπτική, οπτικοακουστική εγγραφή), καθώς και τμήμα τέτοιου εγγράφου». Πρόκειται 

για περιοριστικό ορισμό, που έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα της οδηγίας, στην εκτίμηση 

υπ̓ αριθμόν 11 της οποίας ορίζεται σαφώς ότι πρόκειται για καθορισμό της γενικής έννοιας 

του όρου «έγγραφο», σύμφωνα με τις εξελίξεις της ΚτΠ. Επιπρόσθετα επισημαίνεται ότι ο 
                                            
513 «Συμβατική» από την άποψη ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο μετά την απεικόνιση του από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μετά την εκτύπωσή του, παρουσιάζει μορφή συνηθισμένου εγγράφου, σε 

αντίθεση με άλλα είδη αρχείων δεδομένων, όπως τα αρχεία εφαρμογών.  
514 η διαμόρφωση – format του οποίου μπορεί να ποικίλλει. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα για 

κάθε υποσύνολο ηλεκτρονικών αρχείων. Για τα ηλεκτρονικά έγγραφα το format των δεδομένων 

καθορίζεται από τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν. Το format αναγνωρίζεται από την κατάληξη 

του αρχείου πχ. .doc, .pdf, .txt.  
515 Με τον τρόπο αυτό προσεγγίζεται η έννοια του συμβατικού εγγράφου. Με βάση αυτό το 

σκεπτικό ηλεκτρονικά έγγραφα αποτελούν τα αρχεία κειμένου και εικόνας, όπως αυτά δημιουργούνται 

από προγράμματα όπως Microsoft Word, Excel, Coreldraw κ.α. 
516 Βλ. Καράκωστα, Δίκαιο και Internet, σελ.191, Βελέντζα, Δίκαιο Τεχνολογίας και 

Καινοτομίας Ι, σελ.100, Σιδηρόπουλο, Το Δίκαιο του Διαδικτύου, σελ.75. 
517 Γνωστής και ως PSI directive (Private Sector Information Directive). Το πλήρες κείμενο της 

οδηγίας διατίθεται στην παρακάτω ιστοσελίδα (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012): 

http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/directive/psi_directive_el.pdf 
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ορισμός αυτός καλύπτει κάθε αποτύπωση πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών και κάθε 

συλλογή τέτοιων πράξεων, γεγονότων ή πληροφοριών, σε οποιοδήποτε μέσο (γραπτώς σε 

χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή ή ως ηχητική, οπτική ή οπτικοακουστική εγγραφή) που έχουν 

στην κατοχή τους φορείς του δημόσιου τομέα. Εξάλλου και στο άρθρο 2§3 της οδηγίας, ο 

ορισμός δεν συνοδεύεται από κανένα ιδιαίτερο χαρακτηρισμό, όπως συνέβη κατά τη 

μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο. 

Το ενδιαφέρον της νομικής επιστήμης για τα ηλεκτρονικά αρχεία οφείλεται στο 

γεγονός ότι είναι δυνατόν να περιέχουν δήλωση βούλησης, που αποτελεί συστατικό κάθε 

δικαιοπραξίας, η οποία με τη σειρά της συνιστά το κυριότερο μέσο των συναλλαγών και 

παραστατικότατα χαρακτηρίζεται ως μηχανισμός αυτοκαθορισμού του προσώπου, ή ως 

«εργαλείο» για την πραγμάτωση της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας518. Με βάση την 

παραπάνω άποψη, τα ηλεκτρονικά αρχεία μπορούν να θεωρηθούν ως τα θεμέλια πάνω στα 

οποία μπορεί να διαμορφωθεί η «ηλεκτρονική δικαιοπραξία». Το θέμα που δημιουργείται δεν 

είναι θεωρητικό, αλλά κατεξοχήν πρακτικό. Ήδη σήμερα τα ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν εν 

μέρει αντικαταστήσει τα συμβατικά στην κατάρτιση δικαιοπραξιών519, ενώ αναμένεται η 

χρησιμοποίηση για το σκοπό αυτό και των υπολοίπων μορφών ηλεκτρονικών αρχείων520, 

όπως, video, email, καταχωρήσεις (posts) σε ιστοσελίδα κ.α.  

 

Η προβληματική αναφορικά με την ηλεκτρονική βούληση αναπτύσσεται σε δυο 

επίπεδα. Πρώτον τίθεται το ζήτημα νομιμότητας της ηλεκτρονικής δήλωσης βούλησης και 

δεύτερον, εάν η βούληση αυτή να μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα ηλεκτρονικό μέσο το οποίο 

να λειτουργεί κατ̓ ανάλογο τρόπο με ένα συμβατικό έγγραφο.  

                                            
518 Βλ. Παναγόπουλο, ο.π., σελ.171-172. 
519 Η πρωτοπορία των ηλεκτρονικών εγγράφων έναντι των άλλων ηλεκτρονικών αρχείων 

οφείλεται στη «συγγενική» τους σχέση με τα συμβατικά έγγραφα, τα οποία κυριαρχούν στο χώρο των 

δικαιοπραξιών. Η «συγγένεια» έγκειται στο γεγονός ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο, μετά την 

απεικόνιση του από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μετά την εκτύπωσή του, παρουσιάζει μορφή 

συνηθισμένου εγγράφου, σε αντίθεση με άλλα είδη αρχείων δεδομένων, όπως τα αρχεία εφαρμογών. 
520 Παρά τη διαφορετική τους λειτουργία και προορισμό, μπορούν να λειτουργήσουν όπως τα 

έγγραφα ως μέσα αποτύπωσης της βούλησης, παρότι τμήμα της θεωρίας δεν θεωρεί όλες αυτές της 

μορφές ως έγγραφα πρβλ. Καράκωστα, ο.π., σελ.207. 

II. Ηλεκτρονική βούληση - προϋποθέσεις νομικής αναγνώρισης
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Σχετικά με το πρώτο ζήτημα η θεωρία σήμερα αποδέχεται τη νομιμότητα της μη 

αυτοματοποιημένης ηλεκτρονικής δήλωσης βούλησης και την εξομοιώνει με τη συμβατική521. 

Πρόκειται για γνήσια δήλωση βούλησης, η οποία μεταβιβάζεται με χρήση ηλεκτρονικών 

μέσων, ενώ τα βασικά στοιχεία στα οποία αναλύεται, δηλαδή :α) η βούληση της πράξης β) η 

βούληση της βούλησης και γ) η δικαιοπρακτική βούληση, συγκεντρώνονται στο πρόσωπο 

του χρήστη του υπολογιστή και δεν υποκαθίστανται με τεχνικά μέσα522. Αντίθετα, 

προβληματισμό δημιουργεί η πλήρως αυτοματοποιημένη δήλωση βούλησης 

(Computererklärung)523. Στην περίπτωση αυτή είναι ορθότερο να γίνεται διαχωρισμός αν 

πρόκειται για βούληση προσώπου που προγραμματίζεται να εκτελεστεί αργότερα από το 

υπολογιστικό σύστημα524, ή για βούληση που προέρχεται από πρόγραμμα, το οποίο έχει 

προγραμματιστεί ώστε να εκτελεί μια σειρά ελέγχων και να παράγει αποφάσεις525. Η κρίση 

για τη δεσμευτικότητα αυτής της δήλωσης βούλησης πρέπει γίνεται ad hoc και με καλή 

πίστη, αφού εξεταστούν διάφορες παράμετροι όπως αν πρόκειται για μεμονωμένη ατομική 

δήλωση βούλησης, ή τμήμα συνόλου δηλώσεων συστήματος στα πλαίσια λειτουργίας του, ή 

αν πρόκειται για προφανές λάθος526. Επίσης, η δήλωση βούλησης μέσω υπολογιστή 

χαρακτηρίζεται ως δήλωση μεταξύ απόντων και απαιτείται συνεπώς περιέλευσή της στον 

αποδέκτη της για να επιφέρει νομική ενέργεια527.  

 Όσον αφορά στο δεύτερο ζήτημα, κατά την αποτύπωση της βούλησης σε 

ηλεκτρονικό μέσο, πρέπει να παρέχεται η ίδια ασφάλεια που παρέχει η υπογραφή στα 

συμβατικά έγγραφα528. Έτσι, το ηλεκτρονικό αρχείο οφείλει να έχει ιδιότητες τουλάχιστον 

αντίστοιχες (ή ανώτερες), με αυτές που απαιτεί ο νόμος για το συμβατικό έγγραφο. Οι 

                                            
521 Βλ. Σιδηρόπουλο, Το δίκαιο του διαδικτύου σελ.81, Ψούνη-Ζορμπά, Δήλωση βουλήσεως 

μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, 1988, σελ.35 Ρόκα Ν., Σύγχρονη τεχνολογία και εμπορικό δίκαιο, 

ΕΕμπΔ 1998, σελ.6, Γεωργιάδη Γ., Η σύναψη συμβάσεως μέσω του διαδικτύου, 2003, σελ.32. 
522 Βλ. Ιγγλεζάκη, Το νομικό πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, σελ.129-130 
523 Βλ. Ιγγλεζάκη, ο.π., σελ.128 και 130 με περαιτέρω παραπομπές.  
524 Κλασικό παράδειγμα είναι η εφαρμογή Cron στα συστήματα Unix. Η εφαρμογή αυτή 

χρησιμοποιείται με σκοπό την αυτόματη εκτέλεσης απλών εντολών ή και πολύπλοκων scripts, με βάση 

συγκεκριμένες χρονικές οδηγίες, για μια φορά ή επαναλαμβανόμενα. 
525 Όπως για παράδειγμα ένα λογισμικό ελέγχου αποθεμάτων που αναλαμβάνει να εκτελέσει 

αυτόματα παραγγελίες όταν το απόθεμα πέσει κάτω από ένα όριο. 
526 Βλ. Καράκωστα, ο.π., σελ.182. 
527 Βλ. Καράκωστα, ο.π., σελ.183. 
528 Σύμφωνα με τη λεγόμενη «λειτουργική προσέγγιση» («functional approach») που απαιτεί 

την τελολογική ερμηνεία του ζητήματος, βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.7. 
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ιδιότητες αυτές προκύπτουν εμμέσως από τον ορισμό του συμβατικού εγγράφου κατά τον 

ΠΚ529, όπου απαιτούνται τρείς βασικές προϋποθέσεις530: α) διάρκεια (Perpetuierungsfunktion) 

δηλαδή, σταθερή ενσωμάτωση σε μια ύλη ενός διανοητικού περιεχομένου β) Εγγύηση 

(Garantiefunktion) δηλαδή, από τη σταθερή ενσωμάτωση να προκύπτει η πηγή της 

προέλευσής του, ο εκδότης του γ) Απόδειξη (Beweisfunktion) δηλαδή, το διανοητικό αυτό 

περιεχόμενο να είναι προορισμένο ή απλώς πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα σημαντικά για 

το δίκαιο. Σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο ενώ η διάρκεια και η απόδειξη μπορούν να 

εξασφαλιστούν531, προβληματισμό δημιουργεί η παροχή εγγύησης. Εντούτοις και η παροχή 

εγγύησης είναι εφικτή και μάλιστα σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτή που παρέχεται μέσω της 

συμβατικής υπογραφής, με την χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών και πιστοποιητικών532.  

Η ηλεκτρονική βούληση, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, είναι έγκυρη 

και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη δικαιοπραξίας, ακόμα και όταν ο νόμος απαιτεί 

την τήρηση τύπου (συστατικός τύπος). Από το άρθρο 160 του ΑΚ σε συνδυασμό με το 

443ΚΠολΔ και το άρθρο 8§1 ΠΔ131/2003 προκύπτει ότι, όταν προβλέπεται έγγραφος τύπος, 

αυτός μπορεί να αναπληρωθεί από ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον αυτό φέρει προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται 

από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής533. Εξαιρέσεις εισάγονται από το άρθρο 8§2 

                                            
529 Άρθρο 13 περ.γ σύμφωνα με το οποίο «έγγραφο είναι κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι 

πρόσφορο να αποδείξει γεγονός που έχει έννομη σημασία όπως και κάθε σημείο που προορίζεται να 

αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός». Από τον ορισμό αυτό διακρίνεται η ιδιαίτερη οπτική του ΠΚ, που 

επικεντρώνεται στη χρήση του εγγράφου για την απόδειξη γεγονότων. 
530 Βλ. Βασιλάκη, Η καταπολέμηση της εγκληματικότητας μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η 

αντιμετώπιση του προβλήματος ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή του Ν1805/1988, σελ. 133, όπως και 

Καράκωστα, ο.π., σελ. 207. 
531 Βλ. παραπάνω υπό Ι. 
532 Πρβλ. §13, ΙΙ, 4, σχετικά με τις ιδιότητες της ηλεκτρονικής υπογραφής. Σημειώνεται ότι για 

την παροχή εγγυήσεων απαιτείται η online σύνδεση στο διαδίκτυο. Στην περίπτωση των 

ηλεκτρονικών εγγράφων έχει προταθεί και η χειρόγραφη ηλεκτρονική υπογραφή (Βλ. Ζέκο, Ιδιόχειρες 

ηλεκτρονικές υπογραφές και ιδιωτικές συμβάσεις, ΔΕΕ 2004, σελ. 627, όπου ενδεικτικά αναφέρεται το 

προϊόν ePen της εταιρείας bsi, μέσω της οποίας με τρόπο που μοιάζει με τη συμβατική ενέργεια της 

υπογραφής, υλοποιείται χειρόγραφη τοποθέτηση ψηφιακού σημείου στο ηλεκτρονικό έγγραφο. 

Εντούτοις, η πρόταση αυτή κρίνεται ανεπαρκής, διότι η ψηφιακή αποτύπωση της εικόνας της 

υπογραφής είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε πλαστογράφηση. 
533 Βλ. Ιγγλεζάκη, ο.π, σελ.141. Ο Ιγγλεζάκης αναφέρεται σε ηλεκτρονικό έγγραφο 

ερμηνεύοντας στενά το άρθρο 8§2 του ΠΔ131/2003. Ορθότερο κρίνεται η αναπλήρωση να αφορά 

κάθε ηλεκτρονικό μέσο που πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με το ηλεκτρονικό έγγραφο. Άλλωστε τα 



143 
 

ΠΔ131/2003 (περιοριστική απαρίθμηση), όπου προβλέπεται ρητά ότι εξαιρούνται οι 

εμπράγματες συμβάσεις επί ακινήτων, οι συμβάσεις που καταρτίζονται ενώπιον δικαστηρίου 

δημόσιων αρχών ή δημόσιων λειτουργών, καθώς κι οι συμβάσεις του οικογενειακού και 

κληρονομικού δικαίου534.  

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται η τήρηση συστατικού τύπου (158ΑΚ), η 

εγκυρότητα της εκδήλωσης της ηλεκτρονικής βούλησης με ηλεκτρονικό μέσο δεν 

αμφισβητείται. Όμως, ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις, για λόγους ασφαλείας, συνήθως 

επιλέγεται η έγγραφη αποτύπωση της βούλησης (ιδιαίτερα στις εμπορικές συναλλαγές535). 

Στην περίπτωση που ηλεκτρονικό αρχείο επιλέγεται ως μέσο αποτύπωσης της βούλησης, 

δημιουργείται ζήτημα σχετικά με την αποδεικτική του ισχύ, η οποία διαβαθμίζεται όπως εξής: 

Α) αρχείο που φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, δηλαδή υπογραφή που έχει 

παραχθεί από αναγνωρισμένο πιστοποιητικό σύμφωνα με το ΠΔ150/2001, εξομοιώνεται με 

ιδιωτικό έγγραφο και έχει πλήρη αποδεικτική δύναμη536. 

Β) αρχείο που φέρει ηλεκτρονική υπογραφή που έχει παραχθεί από μη αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό, εξομοιώνεται με τις μηχανικές απεικονίσεις του άρθρου 444§3 του ΚΠολΔ και 

παράγει πλήρη απόδειξη μόνο για τα πράγματα ή γεγονότα που αναγράφει, ενώ τη 

γνησιότητά του πρέπει να την αποδείξει αυτός που το επικαλείται537.  

Γ) απλό αρχείο χωρίς υπογραφή κάποιας μορφής εξομοιώνεται με ανυπόγραφο ιδιωτικό 

έγγραφο και διατηρεί την αποδεικτική δύναμη δικαστικού τεκμηρίου. 

Επιπρόσθετα, αρχείο μπορεί να αναπτύξει πλήρη αποδεικτική δύναμη, ακόμα και εάν 

παρουσιάζει ελάττωμα (πχ. λήξη του πιστοποιητικού που χρησιμοποιήθηκε για την 

υπογραφή), το οποίο όμως έχει προβληθεί καταχρηστικά (ΚΠολΔ 116 ή και 281ΑΚ) ή 

εκπρόθεσμα (πχ. ΚΠολΔ 899, αρθρ.4 παρ.9 Ν2251/1994)538. 

 

                                                                                                                                     
ηλεκτρονικά έγγραφα περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία (αποτελούν υποπερίπτωσή τους), ενώ 

διαθέτουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά και ακολουθούν τις ίδιες βασικές αρχές λειτουργίας. 
534 Σημειώνεται ότι πριν την ψήφιση του ΠΔ150/2001 και του ΠΔ131/2003 δεν ήταν δυνατή η 

υποκατάσταση της ιδιόχειρης υπογραφής από την ηλεκτρονική στις τυπικές δικαιοπραξίες βλ. Ρόκα 

Ν., ο.π., σελ.7. 
535 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.7. 
536 Βλ. Σιδηρόπουλο, ο.π, σελ.78. 
537 Βλ. Ιγγλεζάκη, ο.π, σελ.143. 
538 Βλ. Χριστοδούλου, Επιτομή ηλεκτρονικού αστικού δικαίου, σελ.58. 

III. Περιπτώσεις χρήσης ηλεκτρονικών αρχείων για την αποτύπωση της 

βούλησης 
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Για την αποτύπωση της βούλησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα σχεδόν τα είδη 

ηλεκτρονικών αρχείων, όπως ηλεκτρονικά έγγραφα, video, email, αρχεία ήχου και 

εφαρμογών, καταχωρήσεις (posts) σε ιστοσελίδες. Υπό τις προϋποθέσεις της προηγούμενης 

ενότητας, τα ηλεκτρονικά αρχεία εξομοιώνονται με ιδιωτικά έγγραφα, μπορούν να 

αποτελέσουν συστατικό τύπο (εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις) και διαθέτουν διαβαθμισμένη 

αποδεικτική δύναμη. Όμως, παρά τη χρησιμοποίησή τους για την επίτευξη του κοινού 

σκοπού, που είναι η αποτύπωση της βούλησης, εντούτοις καθένα είδος ηλεκτρονικού 

αρχείου διατηρεί ειδικά χαρακτηριστικά, που το καθιστούν περισσότερο ή λιγότερο 

κατάλληλο για ορισμένη χρήση. Έτσι η χρήση του email είναι ιδιαίτερα ελκυστική στην 

περίπτωση που επιθυμούμε εκτός από την αποτύπωση της βούλησης, την άμεση αποστολή 

και κοινοποίησή της539. Επίσης, το video μιας συζήτησης μπορεί να αποτελέσει ηλεκτρονικό 

μέσο απόδειξης της ύπαρξης μιας συγκεκριμένης βούλησης, που έλαβε χώρα κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες διαδικασίες. Αντίστοιχα, είναι 

εφικτή η αποτύπωση της βούλησης μέσω καταχώρησης (post) σε ιστοσελίδα (φόρουμ), 

κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε αυτή. Ακόμα αποδεικτική ισχύ αναφορικά με τη βούληση ενός 

μετόχου ή ενός μέλους του δσ, μπορούν να έχουν και τα εταιρικά πρακτικά που 

αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικό αρχείο540. 

Συμπερασματικά, με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα 

μεταβίβασης των ηλεκτρονικών αρχείων μέσω διαδικτύου, ή ακόμα και σχηματισμού τους σε 

πραγματικό χρόνο, καθίσταται προφανές ότι η επιλογή του είδους του αρχείου πρέπει να 

γίνεται κατά περίπτωση, ώστε να εξαχθεί το μέγιστο όφελος που μπορεί να ταυτίζεται με τη 

διευκόλυνση επικοινωνίας, συμμετοχής ή απόδειξης. Τα ηλεκτρονικά αρχεία στις διάφορες 

μορφές τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες λειτουργίας της αε. Στα 

παρακάτω κεφάλαια θα υποδειχθούν τρόποι με τους οποίους μπορούν να αξιοποιηθούν τα 

χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών αρχείων. 

 

§18. Η περίπτωση της ιστοσελίδας. Εξασφάλιση πρόσβασης στην 

πληροφορία  

Η πλήρης εκμετάλλευση των ιδιοτήτων των ηλεκτρονικών αρχείων απαιτεί την 

εξασφάλιση λειτουργικής διαδικτυακής σύνδεσης, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 

                                            
539 Βέβαια η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων συνοδεύεται αρκετές φορές και από ειδικά 

προβλήματα. Έτσι για το email προκύπτει ζήτημα προσδιορισμού του χρόνου περιέλευσης της 

δήλωσης βούλησης που αυτό περιέχει βλ. Ιγγλεζάκη, ο.π., σελ.135, επίσης βλ. §20, ΙΙ.  
540 Πιο αναλυτικά βλ. §34 και 35. 
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μεταφοράς τους. Η έννοια της λειτουργικότητας της σύνδεσης διαφοροποιείται ανάλογα με 

το είδος της διαδικτυακής υπηρεσίας που θα χρησιμοποιηθεί. Έτσι διαφορετικές θα είναι οι 

διαδικτυακές απαιτήσεις «ποιότητας» της σύνδεσης στην περίπτωση των ιστοσελίδων, των 

διαδικτυακών φόρουμ, ή σε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, από την περίπτωση της 

τηλεπαρουσίας541. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την άποψη της εξασφάλισης λειτουργικότητας προκύπτει για 

την ιστοσελίδα, αφού αυτή χρησιμοποιείται τόσο ως μέσο δημοσιότητας542, όσο και ως 

υποδομή για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών543. Η λειτουργικότητα στην περίπτωση 

της ιστοσελίδας περιλαμβάνει την απαίτηση για συνεχή, κατάλληλης ποιότητας, καθολική ή 

διαβαθμισμένη (ανάλογα με την ύπαρξη δικαιωμάτων) πρόσβαση στο διαδικτυακό 

εξυπηρετητή. Με το χαρακτηρισμό συνεχής πρόσβαση εννοείται η αδιάλειπτη και 

απρόσκοπτη συνδεσιμότητα στον εξυπηρετητή και στο περιεχόμενο που αυτός φιλοξενεί. 

Αυτή η απαίτηση εμπεριέχει την ανάγκη για πρόβλεψη του μέσου αριθμού των επισκεπτών 

ανά μονάδα χρόνου, έτσι ώστε να μην εισαχθούν στην επικοινωνία αδικαιολόγητες 

καθυστερήσεις λόγω φόρτου επικοινωνίας, που θα ισοδυναμούσαν στην πράξη με αδυναμία 

σύνδεσης. Διακρίνεται έτσι μια συσχέτιση μεταξύ της συνδεσιμότητας και της ποιότητας 

επικοινωνίας, εξαιτίας της φύσης των ιστοσελίδων που αποτελούν «ελαστική» εφαρμογή544. 

                                            
541 Για τις τεχνικές απαιτήσεις της τηλεπαρουσίας βλ. §16, ΙΙ. 
542 Η πρακτικότητα της χρήσης της ιστοσελίδας ως μέσο παροχής δημοσιότητας διαπιστώθηκε 

αρχικά από μελέτες εμπειρογνωμόνων (Βλ. μελέτη της 4ης Νοεμβρίου, §4, ΙΙ, 2, α), στη συνέχεια 

αναγνωρίστηκε από τα όργανα της ΕΕ (Βλ. ανακοίνωση της 21ης Μαΐου 2003 του Συμβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, §4, ΙΙ, 2, α), ενώ κατέληξε να θεωρείται από μεγάλο μέρος των ενωσιακών 

οδηγιών (όπως η οδηγία 2003/58/ΕΚ που τροποποίησε την 68/151/ΕΟΚ σχετικά με τις απαιτήσεις 

δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών, η 2007/36/ΕΚ κ.α.), ως το de facto μέσο 

δημοσιότητας. Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλεται νομοθετικά η υποχρέωση για 

διατήρηση ορισμένων πληροφοριών στην ιστοσελίδα ,όπως και ο απαραίτητος έλεγχος συμμόρφωσης 

(Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οδηγία 2007/36/ΕΚ για την εισηγμένη εταιρεία, όπου στο 

άρθρο 5§4 απαιτεί από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη συνεχή επί 20ήμερο διάθεση 

συγκεκριμένων πληροφοριών από την εταιρική ιστοσελίδα). Για θέματα δημοσιότητας στις αε βλ. §19 

και §20. 
543 πρβλ. §12, VI σχετικά με το world wide web.  
544 Ελαστικές είναι οι εφαρμογές που λειτουργούν με όσο εύρος ζώνης (bandwidth) τους 

διατίθεται, σε αντίθεση με τις ανελαστικές (π.χ. τηλεδιάσκεψη), που απαιτούν για να λειτουργήσουν 

τη διάθεση ενός ελάχιστου εύρους ζώνης και τη διατήρηση της καθυστέρησης στη μεταφορά των 

διαδικτυακών πακέτων (latency), κάτω από ένα ορισμένο όριο. Εντούτοις, οι ελαστικές εφαρμογές δεν 

είναι απαραίτητα και πιο σταθερές, αφού συνήθως δεν είναι «ανθεκτικές» σε απώλεια πακέτων όπως 
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Η δυνατότητα πρόσβασης, καθολικής ή διαβαθμισμένης, περιλαμβάνει την ελεύθερη ή μετά 

από έλεγχο αντίστοιχα, πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ο έλεγχος αυτός αφορά 

την εξέταση ύπαρξης κατάλληλων δικαιολογητικών545, ενώ περιλαμβάνει εκτός από το 

καθαρά τεχνικό μέρος και μια διαχειριστικού χαρακτήρα διάσταση, αφού ο διαχειριστής της 

ιστοσελίδας είναι αυτός που διαμορφώνει την πολιτική πρόσβασης στην ιστοσελίδα. Με βάση 

αυτό το χαρακτηριστικό του ελέγχου, παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο ο διαχειριστής της 

ιστοσελίδας να απαγορεύει επιλεκτικά με καταχρηστικό τρόπο την πρόσβαση σε τμήμα των 

επισκεπτών της ιστοσελίδας, επικαλούμενος γενική τεχνική δυσλειτουργία546. Η περίπτωση 

αυτή αποκτά τεράστιο ενδιαφέρον εφόσον από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα εξαρτάται η 

άσκηση δικαιωμάτων ενημέρωσης ή συμμετοχής σε διαδικασίες. Για την περαιτέρω ανάλυση 

των θεμάτων λειτουργικότητας της ιστοσελίδας σε πιο πρακτικό επίπεδο, απαιτείται η 

παρουσίαση των δύο περιπτώσεων ανάπτυξης ιστοσελίδας που εμφανίζονται στην πράξη και 

οι οποίες αποτυπώνονται στο παρακάτω σχήμα. 

 

Στην περίπτωση αυτή, η ιστοσελίδα φιλοξενείται σε ιδιόκτητο εξυπηρετητή που 

συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω μιας αυτόνομης σύνδεσης με κάποιον ISP. Ο εξυπηρετητής 

διαδικτύου βρίσκεται υπό τον πλήρη φυσικό και διαχειριστικό έλεγχο του κατόχου της 

ιστοσελίδας και συνήθως συνυπάρχει μαζί με άλλους εξυπηρετητές, συνθέτοντας ένα τοπικό 

δίκτυο. Η περίπτωση αυτή απαιτεί τη συνεχή υποστήριξη του δικτύου και του εξυπηρετητή 
                                                                                                                                     

οι ανελαστικές. Σχετικά με τη διάκριση των εφαρμογών σε ελαστικές και ανελαστικές βλ. 

Kurose/Ross, ο.π., σελ.522. 
545 Υπό τη μορφή συμπλήρωσης username και password ή ελέγχου ηλεκτρονικού 

πιστοποιητικού, πρβλ. §13, ΙΙΙ, σχετικά με VPN. 
546 Είναι προφανής ο κίνδυνος υφαρπαγής απόφασης που ελλοχεύει για τους μετόχους μιας αε 

από την εφαρμογή μιας τέτοιας πρακτικής στην περίπτωση γσ που διεξάγεται μέσω διαδικτύου (π.χ. 

με τηλεδιάσκεψη ή κατά τη διάρκεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας). 

I. Περίπτωση Α - Ιδιόκτητος web server
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από το διαχειριστή της ιστοσελίδας για την εξασφάλιση της συνδεσιμότητας και της 

καταλληλότητας της επικοινωνίας. Έτσι προστίθεται και το αυξημένο διαχειριστικό κόστος 

στην υπάρχουσα απαίτηση απόκτησης ειδικού εξοπλισμού. Οι παραπάνω απαιτήσεις οδηγούν 

στην υιοθέτηση αυτής της λύσης από μεγάλες σχετικά εταιρείες, που επιθυμούν να 

διατηρούν τον πλήρη έλεγχο της ιστοσελίδας τους, εντάσσοντάς τη στο τοπικό τους δίκτυο 

και επιλέγοντας οι ίδιες τον τρόπο σύνδεσης της ιστοσελίδας με το διαδίκτυο.  

 

Πρόκειται για την περίπτωση του λεγόμενου «web hosting» (φιλοξενία). Αποτελεί την 

πιο συνηθισμένη και προσιτή λύση στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να αποκτήσει 

παρουσία στο διαδίκτυο, εξαιτίας του ιδιαίτερα μικρού κόστους που τη χαρακτηρίζει. Στην 

περίπτωση αυτή μισθώνεται ο κατάλληλος δικτυακός χώρος για την ανάπτυξη ιστοσελίδας, 

στα πλαίσια παροχής υπηρεσίας διαδικτύου. Ο φορέας παροχής της υπηρεσίας, μπορεί να 

βρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, στο δίκαιο του οποίου υπάγεται (δίκαιο του 

τόπου εγκατάστασης547). Αναλαμβάνει να καταστήσει εφικτή την πρόσβαση τρίτων-χρηστών 

του διαδικτύου στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων του αντισυμβαλλομένου στη σύμβαση 

φιλοξενίας πελάτη548. Στον πελάτη παραδίδεται ο διαχειριστικός και όχι ο φυσικός έλεγχος 

του εξυπηρετητή, ενώ ο ίδιος (ο πελάτης) αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιεχόμενο της 

ιστοσελίδας και όχι ο πάροχος549.  

 

Παρατηρώντας τις διαθέσιμες επιλογές για την υλοποίηση της εταιρικής ιστοσελίδας, 

διαπιστώνεται ότι σε τεχνικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, τόσο να επιτευχθεί με απόλυτα 

αξιόπιστο τρόπο η συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα στην πληροφορία, όσο και να 

ελεγχθεί η επίτευξή τους από κάποιο φορέα.  

Όσον αφορά τον πρώτο προβληματισμό, ο τρόπος με τον οποίο είναι σχεδιασμένο το 

διαδίκτυο, ώστε να συνεχίζει να παρέχεται διαδικτυακή επικοινωνία ακόμα και εάν πολλοί 

κόμβοι του τεθούν εκτός λειτουργίας550, διασφαλίζει την απαίτηση για συνεχή πρόσβαση. 

                                            
547 Σύμφωνα με την οδηγία 2000/31/ΕΚ, βλ. Σιδηρόπουλο, ο.π., σελ.108. 
548 Βλ. Ιγγλεζάκη, ο.π., σελ.178-179. 
549 Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ΠΔ.131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για το περιεχόμενο 

των ιστοσελίδων δεν ευθύνεται ο φορέας της υπηρεσίας με την προϋπόθεση να μην γνωρίζει ότι 

πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι μόλις αντιληφθεί κάτι τέτοιο θα 

αποσύρει τις πληροφορίες, ή θα καταστήσει την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη. 
550 πρβλ. §12, ΙΙ. 

II. Περίπτωση Β - Web hosting 

III. Περιπτωσιακή Ανάλυση
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Εντούτοις, ζήτημα δημιουργείται στο τελευταίο διαδικτυακό τμήμα, μέχρι την πρόσβαση 

στον εξυπηρετητή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα. Στο σημείο αυτό η ύπαρξη τεχνικής βλάβης 

καθιστά απολύτως αδύνατη την πρόσβαση στην ιστοσελίδα, αφού συνήθως δεν υπάρχουν 

εναλλακτικές διαδρομές για την εκτροπή της δικτυακής κίνησης. Όμως ακόμα και αν έχουν 

προβλεφθεί εναλλακτικές διαδρομές551, αυτές δεν θα είναι της ίδιας δυναμικότητας και κατά 

συνέπεια είναι σχεδόν βέβαιη η εισαγωγή καθυστερήσεων στην ανταπόκριση του δικτύου. 

Στην τελευταία περίπτωση, παρόλο που δεν υπάρχει ολική απώλεια σύνδεσης, εντούτοις 

στην πράξη είναι πιθανό η μείωση της ποιότητας επικοινωνίας, εξαιτίας της υπερφόρτισης 

του εφεδρικού δικτύου, να ισοδυναμεί ουσιαστικά με απώλεια της σύνδεσης. Τέλος, δεν 

αποκλείεται η πιθανότητα βλάβης του εξυπηρετητή που φιλοξενεί την ιστοσελίδα. Στην 

περίπτωση Α (ιδιόκτητος web server) μια τέτοια βλάβη θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο 

αποκατάστασης, διότι θα πρέπει να γίνει με ενέργειες του κατόχου της ιστοσελίδας και 

διαχειριστή του εξυπηρετητή, όταν βέβαια ο ίδιος αντιληφθεί την ύπαρξη βλάβης. Αντίθετα 

στην περίπτωση Β (web hosting) η βλάβη γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον πάροχο της 

υπηρεσίας, ενώ και η αντικατάσταση του εξυπηρετητή ή η μεταγωγή σε νέο γίνεται πολύ 

γρήγορα.  

Σχετικά με το θέμα της διαπίστωσης συνδεσιμότητας από κάποιο φορέα552 και μάλιστα 

για συνεχόμενο χρονικό διάστημα, ανακύπτουν σοβαρές τεχνικές δυσκολίες. Το www 

στηρίζεται στην, κατά απαίτηση του χρήστη, πρόσβαση σε ορισμένα αρχεία (on demand 

operation553). Ακόμα και η χρησιμοποίηση persistent connections (HTTP/1.1)554 που 

διατηρούν την TCP σύνδεση ανοικτή μετά τη μεταφορά των αρχείων, απέχει αρκετά από την 

απόδειξη της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Άλλωστε η ύπαρξη σύνδεσης δεν σημαίνει 

ότι παρέχεται και η πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο αρχείο ή υπηρεσία. Έτσι, η διαπίστωση 

συνεχούς λειτουργίας μιας ιστοσελίδας δεν είναι εφικτή, παρά μόνο μπορεί να εξαχθεί ως 

συμπέρασμα, μετά από περιοδικές επιτυχείς συνδέσεις σε διαφορετικές χρονικές στιγμές555. 

Όμως, εκτός από την συνδεσιμότητα προκύπτει και θέμα πραγματικής προσβασιμότητας. 

                                            
551 πχ εφεδρική backup γραμμή. 
552 Κρατικό ή ιδιωτικό (π.χ. ISP), αλλά σε κάθε περίπτωση αξιόπιστο, αντικειμενικό και 

ανεξάρτητο.   
553 Βλ. Kurose/Ross, ο.π., σελ.89. 
554 Βλ. Kurose/Ross, ο.π., σελ.94. 
555 Μπορεί να καθοριστεί συγκεκριμένο κριτήριο με τη μορφή ύπαρξης threshold (κατώφλι) 

πρόσβασης αρνητικού ή θετικού χαρακτήρα, δηλαδή αριθμητικό κριτήριο που θα αποδεικνύει τη 

συνδεσιμότητα (πχ 5 αποτυχίες πρόσβασης σε 24 ώρες καθιστούν την ιστοσελίδα απρόσιτη, ή 

αντίστροφα 10 επιτυχείς προσβάσεις καθιστούν την ιστοσελίδα διαθέσιμη). 
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Έτσι, εκτός από την επίτευξη σύνδεσης απαιτείται αυτή να είναι και λειτουργική, διαθέτοντας 

κάποια χαρακτηριστικά ποιότητας που θα  καλύπτουν το στόχο ορισμένης εφαρμογής (π.χ. 

δεν έχει νόημα η ύπαρξη μιας πολύ αργής σύνδεσης που ουσιαστικά δεν επιτρέπει σε 

κάποιον μέτοχο τη συμμετοχή σε ηλεκτρονική συζήτηση ή ψηφοφορία). Τέλος δεν πρέπει να 

αγνοείται και η προαναφερόμενη περίπτωση που αφορά τη δόλια και καταχρηστική εκ 

μέρους του διαχειριστή του εξυπηρετητή, μερική και κατ̓ επιλογή απαγόρευση πρόσβασης 

(εφαρμόζοντας τις λεγόμενες access control lists-ACL556), ή ακόμα και η καθολική 

απαγόρευση (μέσω λογισμικού και στις δύο περιπτώσεις ή και μέσω φυσικής αποσύνδεσης 

του web server στην περίπτωση του ιδιόκτητου web server)557.  

Συμπερασματικά, με βάση τα παραπάνω, καθίσταται προφανής η δυσκολία 

εξασφάλισης πρόσβασης στο περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας με απόλυτο τρόπο και κάτω από 

όλες τις συνθήκες, καθώς και η απόδειξη ύπαρξης λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Για το 

λόγο αυτό προβάδισμα διαθέτουν οι ασύγχρονες τεχνικές λύσεις, όπως το email, που δεν 

απαιτούν την αυστηρή online διαθεσιμότητα558, ενώ ταυτόχρονη εφαρμογή χρονοσήμανσης 

με μεσολάβηση αξιόπιστης τρίτης οντότητας (Αρχή Πιστοποίησης), μπορεί να εξασφαλίσει 

βεβαιότητα για το χρόνο περιέλευσης της, περιεχόμενης στο email, δήλωσης βούλησης.  

 

§19. Ηλεκτρονική δημοσιότητα και κοινοποίηση 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διαφάνεια και η επαρκής ενημέρωση, αποτελούν στοιχεία 

που πρέπει να προσφέρονται από την αε για λόγους προστασίας των μετόχων, αλλά και 

τρίτων559. Η σύγχρονη διαδικτυακή τεχνολογία μπορεί να εξασφαλίσει την εσωτερική και την 

                                            
556 Πρόκειται για λίστες που λειτουργούν στο επίπεδο δικτύου (3ο), μεταφοράς (4ο), ή 

εφαρμογών (7ο), του μοντέλου OSI. Στο επίπεδο δικτύου και μεταφοράς οι ACL εφαρμόζονται στους 

δρομολογητές (περίπτωση Α) «φιλτράροντας» αντίστοιχα τις IP διευθύνσεις από τις οποίες 

επιτρέπεται η πρόσβαση, ή τα ports στα οποία επιτρέπεται να συνδεθούν οι εφαρμογές. Σε επίπεδο 

εφαρμογής και στις δύο περιπτώσεις (Α και Β) το φιλτράρισμα γίνεται από το λογισμικό του web 

server. 
557 Στην περίπτωση τεχνικής βλάβης την αδυναμία συνδεσιμότητας μπορεί να βεβαιώσει ο 

Internet Service Provider-ISP, ή ο πάροχος της υπηρεσίας φιλοξενίας ιστοσελίδας. Σε περίπτωση 

εφαρμογής ACL η συνδεσιμότητα δεν μπορεί να βεβαιωθεί με ακρίβεια, αφού εξαρτάται από τις 

παραμέτρους εφαρμογής της ACL. 
558 Για τον τρόπο λειτουργίας του email βλ. Μουρατίδη, Τεχνικά και νομικά ζητήματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αφορμή την απόφαση 1327/2001 του μονομελούς πρωτοδικείου 

Αθηνών, ΕΤρΑξΧρΔ, 3/2009, σελ.836επ. και ειδικότερα υποσημείωση 30. 
559 βλ. §7, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα. 
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εξωτερική διαφάνεια καθώς και επαρκή ενημέρωση, τόσο στους μετόχους όσο και σε 

τρίτους, με εφαρμογή μεθόδων ηλεκτρονικής δημοσιότητας. Οι μέθοδοι ηλεκτρονικής 

δημοσιότητας «μιμούνται» τις συμβατικές, των οποίων τη φιλοσοφία ακολουθούν, ενώ 

αποτελούν το πρωταρχικό στάδιο «ηλεκτρονικοποίησης» της αε.  

Στην παρούσα ενότητα δίδονται οι ορισμοί της ηλεκτρονικής δημοσιότητας και της 

ηλεκτρονικής κοινοποίησης, περιγράφεται η διαφορά μεταξύ των δύο εννοιών, αλλά και η 

σχέση τους με τη γενικότερη έννοια της «ηλεκτρονικοποίησης», ενώ παρουσιάζονται οι λόγοι 

που επιβάλουν το διαχωρισμό τους έναντι της τελευταίας560. Επίσης, παρουσιάζονται οι 

απαιτήσεις της ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας και ο τρόπος  με τον οποίο το ελληνικό δίκαιο 

προβλέπει την ικανοποίησή τους. Τέλος, προτείνονται σύγχρονες διαδικτυακές λύσεις που 

ενισχύουν τη δημοσιότητα, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις, τόσο 

της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. 

 

Με τον όρο ηλεκτρονική δημοσιότητα εννοείται η χρησιμοποίηση νέων, διαδικτυακών 

κυρίως, τεχνολογιών, ως εναλλακτικού τρόπου δημοσιότητας, τόσο για την ικανοποίηση των 

απαιτήσεων της νομοθεσίας, όσο και για την προώθηση και προβολή των εταιρικών 

υποθέσεων. Πρόκειται για ένα απλό σε υλοποίηση βήμα, με ελάχιστο κόστος και χωρίς 

ειδικές τεχνικές απαιτήσεις. Η ανεξάρτητη και αυτόνομη εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

δημοσιότητας, χωρίς δεσμεύσεις για περαιτέρω υιοθέτηση νέων τεχνολογιών ή για εφαρμογή 

άλλων μεθόδων «ηλεκτρονικοποίησης», διευκολύνει τη λήψη απόφασης για την εισαγωγή 

της στις εταιρικές διαδικασίες δημοσιότητας, εσωτερικές ή εξωτερικές561. Αυτός ο ιδιαίτερος 

χαρακτήρας της ηλεκτρονικής δημοσιότητας έχει ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό και την 

καθιέρωσή της, ως  ξεχωριστό στάδιο, που προηγείται της συνολικής «ηλεκτρονικοποίησης» 

της αε. Βασικό χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικής δημοσιότητας είναι η χρησιμοποίηση της 

εταιρικής ιστοσελίδας ως όχημα για τη δημοσιοποίηση στοιχείων και πράξεων.  

Αντίθετα, με την ηλεκτρονική δημοσιότητα, ο όρος «ηλεκτρονικοποίηση» 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετασχηματισμού της 

αε, από τη συμβατική τυπική μορφή, σε μια νέα, που χαρακτηρίζεται από τη λειτουργική 

                                            
560 Η ανάλυση όλων των πτυχών της σύγχρονης «ηλεκτρονικοποίησης» της αε ολοκληρώνεται 

στα επόμενα κεφάλαια. 
561 Εσωτερικές διαδικασίες δημοσιότητας θεωρούνται αυτές που περιορίζονται στο στενό 

ενδοεταιρικό κύκλο, όπως στα τμήματα της επιχείρησης, τους προϊσταμένους και τους εργαζόμενους. 

Αντίθετα οι εξωτερικές διαδικασίες δημοσιότητας απευθύνονται ανεξαιρέτως προς κάθε 

ενδιαφερόμενο.  

I. Ορισμοί – διακρίσεις 
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ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών (όπως τηλεδιάσκεψη, ηλεκτρονικές υπογραφές, ηλεκτρονικά 

φόρουμ κ.α.) στις διαδικασίες λειτουργίας της. Πρόκειται για μια πολύπλοκη και 

πολυσύνθετη διαδικασία, τμήμα της οποίας, αποτελεί η ηλεκτρονική δημοσιότητα. 

Τη διάκριση μεταξύ ηλεκτρονικής δημοσιότητας και «ηλεκτρονικοποίησης» της αε, 

εξαιτίας των προαναφερόμενων χαρακτηριστικών, υιοθετεί έμμεσα η ευρωπαϊκή νομική 

επιστήμη και νομοθεσία. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε, μετά από προτάσεις 

εμπειρογνωμόνων (μελέτη 4ης Νοεμβρίου 2002562), αρχικά να ρυθμίσει με ξεχωριστή οδηγία 

(2003/58/ΕΚ) τις απαιτήσεις δημοσιότητας για ορισμένες μορφές εταιρειών, για να 

ακολουθήσει, με την οδηγία 2007/36/ΕΚ, η βασική εισαγωγή θεμάτων 

«ηλεκτρονικοποίησης» στην εισηγμένη αε. Αντίστοιχη πορεία ακολούθησε και η ελληνική 

νομοθεσία, η οποία αφού ενσωμάτωσε αρχικά τις απαιτήσεις δημοσιότητας της οδηγίας 

2003/58/ΕΚ563, στη συνέχεια με το ν.3884/2010 συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις της 

οδηγίας 2007/36/ΕΚ. Τη διάκριση μεταξύ ηλεκτρονικής δημοσιότητας και 

«ηλεκτρονικοποίησης» έχει υιοθετήσει και η ελληνική θεωρία564. 

Ιδιαίτερη περίπτωση που διαφέρει από την ηλεκτρονική δημοσιότητα αποτελεί η 

ηλεκτρονική κοινοποίηση. Στην ηλεκτρονική κοινοποίηση, που υλοποιείται συνήθως μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ενημέρωση έχει πιο προσωπικό χαρακτήρα και καθορισμένους 

αποδέκτες, τους μετόχους, οι οποίοι ειδοποιούνται ατομικά (π.χ. άρθρο 26§2α). Όμως, ενώ 

στην κοινοποίηση η «συνηθισμένη φορά» της ενημέρωσης είναι από την εταιρεία προς τους 

μετόχους, μετά την τροποποίησή που επέφερε ο ν.3884/2010 και την εισαγωγή του νέου 

άρθρου 28α στον κ.ν.2190/1920, προβλέπεται ευθέως στην §3 για την εισηγμένη αε και η 

«αντίστροφη» κοινοποίηση δηλαδή, η αποστολή email από το μέτοχο στην εταιρεία σχετικά 

                                            
562 Βλ. σελ.33 της μελέτης για ενισχυμένο ρόλο δημοσιότητας, σελ.38 σχετικά με το εταιρικό 

website, σελ.45 σχετικά με το ρόλο της δημοσιότητας στο εταιρικό δίκαιο, σελ.49 για τη δημοσίευση 

στοιχείων στο εταιρικό website. Για περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη και για παραπομπές στο 

πλήρες κείμενο αυτής βλ. §4, ΙΙ, 2, α. 
563 Η πλήρης ενσωμάτωση προβλέπεται στο νόμο για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο – ΓΕΜΗ 

(ν.3419/2005). Στον κ.ν.2190/1920 η ενσωμάτωση ήταν περιορισμένη και αφορούσε μόνο τις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1, βλ. Περάκη, εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.2, υποσημείωση 6. 
564 Βλ. Σκαλίδη, Προς το δίκαιο της γενικής συνέλευσης (γσ) ανώνυμης εταιρείας (αε) με 

τεχνικές διαδικτύου, ΕΤρΑξΧρΔ 1/2004, σελ.35 όπου προβάλλεται ότι η δημοσιότητα αποτελεί τμήμα 

της ειδικής αυτορρύθμισης της αε και σελ.36 όπου διακρίνονται οι τεχνικές διαδικτύου, σε αυτές που 

στοχεύουν στη βελτίωση της πληροφόρησης και σε αυτές που αποσκοπούν στη διευκόλυνση 

συμμετοχής χωρίς φυσική παρουσία. Επίσης και ο Περάκης διαχωρίζει τα θέματα δημοσιότητας σε 

ξεχωριστή ενότητα (σελ.9) στις εισαγωγικές παρατηρήσεις του ν.3604/2007. 
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με το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπου. Αντίθετα με την κοινοποίηση, στην 

ηλεκτρονική δημοσιότητα η ενημέρωση εμφανίζει ευρύτερο χαρακτήρα και απευθύνεται 

προς όλους τους δυνατούς αποδέκτες. Παρόλο που η ηλεκτρονική κοινοποίηση μέσω email, 

στη συνηθισμένη της μορφή, αποτελεί ασύγχρονο565 τρόπο ενημέρωσης με σημαντικά 

πλεονεκτήματα, εντούτοις, ορθότερο είναι να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά566. Η επιλογή 

αυτή οφείλεται: αφενός, στο γεγονός ότι δεν είναι όλοι οι μέτοχοι εξοικειωμένοι με τη 

σύγχρονη τεχνολογία, οπότε η υιοθέτηση μιας τέτοιας λύσης θα οδηγούσε στον έμμεσο 

αποκλεισμό τους, και αφετέρου, στη διακρινόμενη σε διάφορες διατάξεις του νόμου 

προτίμηση του νομοθέτη για ευρεία δημοσιότητα έναντι της ατομικής κοινοποίησης. Η χρήση 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ως μέσου κοινοποίησης, αλλά και ως μέσο πρόσκλησης για 

τη σύγκλιση των οργάνων της αε, αναλύεται σε παρακάτω ενότητες567.  

 

Η τήρηση των απαιτήσεων δημοσιότητας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό θέμα για την 

αε. Παρόλο που η δημοσιότητα δεν έχει πάντα συστατικό χαρακτήρα για τις εταιρικές 

πράξεις και στοιχεία, εντούτοις μόνο εάν τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας για αυτά, 

μπορεί η εταιρεία να τις αντιτάξει σε τρίτους (άρθρο 7β§13). Εξαίρεση στην προηγούμενη 

περίπτωση προβλέπεται, εάν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν τις προαναφερθείσες 

πράξεις ή στοιχεία. Αντίθετα, οι τρίτοι μπορούν να επικαλούνται πράξεις ή στοιχεία για τα 

οποία δεν ολοκληρώθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, εκτός και αν η έλλειψη 

δημοσιότητας τα καθιστά ανίσχυρα (άρθρο άρθρο 7β§15).  

Είναι προφανές λοιπόν, ότι η δημοσιότητα λειτουργεί προς όφελος των τρίτων568. 

Εντούτοις, η εισαγωγή νέων τεχνικών ευρείας δημοσιότητας ή ηλεκτρονικής κοινοποίησης, 

όπως είναι η δημοσίευση στην εταιρική ιστοσελίδα και η αποστολή email αντίστοιχα, μπορεί 

να λειτουργήσει και προς όφελος της αε, όταν είναι αναγκαία η απόδειξη από την εταιρεία ότι 

τρίτοι γνώριζαν ή ήταν σε θέση να γνωρίζουν, ορισμένα εταιρικά στοιχεία ή πράξεις. Πιο 

συγκεκριμένα, χωρίς να απαιτείται νομοθετική ρύθμιση, οι προαναφερόμενες μέθοδοι 

μπορούν να αποτελέσουν ισχυρό τεκμήριο γνώσης ή δυνατότητας γνώσης τρίτων, περί των 

δημοσιευμένων πράξεων ή στοιχείων. Επίσης μπορεί να υποστηριχθεί ότι η ενημέρωση των 

                                            
565 Βλ. §18. 
566 Άλλωστε αυτό είναι και το σκεπτικό της διάταξης του άρθρου 26§2α, όπου διευκρινίζεται ότι 

η κοινοποίηση επιτρέπεται εφόσον υπάρχει καταστατική πρόβλεψη και οι μέτοχοι έχουν 

γνωστοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν.  
567 βλ. §20, ΙΙ και §23-24 αντιστοίχως. 
568 Βλ. Αναστασόπουλο, ο.π., σελ.33. 

II. Δημοσιότητα και δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας
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τρίτων ήταν πρόσφορη και το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατή οφείλεται σε βαριά αμέλεια 

εκ μέρους τους. Άλλωστε, η νομολογία έχει κρίνει ότι αποτελεί καταχρηστική άσκηση 

δικαιώματος, η επίκληση αυστηρών και τυπικών διατάξεων του κ.ν.2190/1920569, ιδιαίτερα 

στην κλειστή αε.  

Στην ελληνική νομοθεσία περί αε (κ.ν.2190/1920) οι κυριότερες πράξεις και στοιχεία 

που υποβάλλονται σε δημοσιότητα αναφέρονται στο άρθρο 7α. Ο τρόπος με τον οποίο 

πραγματοποιείται η δημοσιότητα ορίζεται κυρίως στο άρθρο 7β570 ενώ, ειδικές ρυθμίσεις 

εισάγονται με τα άρθρα 43β και 109. Ιδιαίτερες περιπτώσεις δημοσιότητας αποτελούν, η 

πρόσκληση της γσ, που ρυθμίζεται στο άρθρο 26571 και η τοιχοκόλληση του πίνακα των 

μετόχων του άρθρου 27§2572.  Βέβαια, στην ελληνική νομοθεσία προβλέπονται και ορισμένες 

περιπτώσεις (άρθρο 43α§1 περ.β και η, άρθρο 107§2, άρθρο129§4), όπου η δημοσιότητα, 

κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, κάμπτεται. Πρόκειται για την παράλειψη ορισμένων 

πληροφοριών, εφόσον κριθεί με υπουργική απόφαση, ότι η δημοσιοποίησή τους θα ήταν σε 

σοβαρό βαθμό επιζήμια για τις επιχειρήσεις. Στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται ο νομοθέτης 

στο άρθρο 13§9, όπου επιτρέπει, εφόσον υπάρχει καταστατική πρόβλεψη, την τήρηση 

ευρύτερων διατυπώσεων δημοσιότητας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των 

μετόχων. Ευρύτερες διατυπώσεις δημοσιότητας επιβάλλονται και στην εισηγμένη αε, την 

οποία ρυθμίζει συμπληρωματικά το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς573.  

Οι απαιτήσεις δημοσιότητας που προκύπτουν από το νόμο μπορούν να διακριθούν 

ανάλογα με τον αποδέκτη: α) σε γενικές έναντι του κοινού (τρίτων) και β) σε ειδικές, έναντι 

των μετόχων. Περαιτέρω διάκριση γίνεται σε: α) απαιτήσεις εκ του νόμου που δεν απαιτούν 

κάποιου είδους αίτηση574 και β) σε απαιτήσεις που προκύπτουν μετά από απαραίτητες 

ενέργειες575.  

                                            
569 Βλ. Μον.Πρ.Πειρ. 746/1996, Ανώνυμη Εταιρεία, ΔΕΕ 3/1997, σελ. 288 με παρατηρήσεις 

Μιχαλόπουλου. 
570 Σε αυτό το άρθρο παραπέμπουν τα άρθρα, 3α, 4§4, 4α§3, 9§6, 10§2, 11§5, 13§1β-γ, 13§9-

10-13-14, 15α§2, 16α§1β, 17β§3 περ.στ και §4, 18§7, 23α§1γ, 35α§11, 35β§6, 67§1-2, 69§3, 74§1, 

77§4, 82§4. 
571 Βλ. αναλυτικά παρακάτω §23 και 24.  
572 για τη νεοεισαχθείσα §3 του άρθρου 27 βλ. παρακάτω. 
573 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.458-459. 
574 Όπως για παράδειγμα η γενική δημοσιότητα του άρθρου 43β§5 σχετικά με τη δημοσίευση 

εγγράφων της αε από το δσ, σε εφημερίδες και έντυπα που θα πληρούν τις προϋποθέσεις που 

ορίζονται στο άρθ.26§2, είκοσι μέρες πριν από τη συνεδρίαση της γσ. 
575 Όπως είναι η αίτηση ή η εισαγγελική παραγγελία που προβλέπει το άρ.7β§12. 
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Ως προς τα μέσα ικανοποίησης των απαιτήσεων δημοσιότητας, η ελληνική νομοθεσία 

περιλάμβανε κυρίως συμβατικούς, «μη ηλεκτρονικούς», τρόπους δημοσιότητας, όπως είναι η 

καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και η δημοσίευση στο τεύχος Ανωνύμων 

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως576. 

Αναποτελεσματικό μέτρο, όπως η δημοσίευση σε εφημερίδες, προβλέπεται και στην 

περίπτωση πρόσκλησης γσ (άρθρο 26)577. Πρόκειται για αναχρονιστική, ως προς τη 

δημοσιότητα μέθοδο, που επικρίνεται από τη θεωρία578, ως στρεβλή μέθοδος οικονομικής 

ενίσχυσης, ιδιαίτερα του τύπου της επαρχίας579. Αντίστοιχα ξεπερασμένη είναι και η 

πρόβλεψη του άρθρου 27§2, που προβλέπει τοιχοκόλληση στην έδρα της εταιρείας πίνακα 

των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου580. Ωστόσο η διάταξη αυτή δεν καταργήθηκε με 

την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας από το ν.3884/2010, αλλά απλά περιλήφθηκε 

νέο εδάφιο β στην §2 του άρθρου 27 που μειώνει στο μισό την προθεσμία των 48 ωρών για 

την εισηγμένη αε. Με βάση τα παραπάνω, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη η βαθμολογία της 

Ελλάδας με βαθμό μόλις 1 με άριστα το 10, στη μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας όσον 

αφορά θέματα διαφάνειας και δημοσιότητας στις επιχειρήσεις581. 

Παρά την επικράτηση στο ελληνικό δίκαιο συμβατικών μεθόδων δημοσιότητας, 

υπάρχουν και διατάξεις που ενσωματώνουν στοιχεία ηλεκτρονικής δημοσιότητας. Μέρος 

αυτών των διατάξεων προέρχεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έτσι στο άρθρο 135582 

προβλέπεται η ανάρτηση των οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων, σε χώρο του 

διαδικτύου, ο οποίος είναι προσπελάσιμος στο ευρύ κοινό για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 

δυο ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και το δίκαιο 

                                            
576 Τα δυο αυτά μέσα έχουν πλέον «απορροφηθεί» από το ΓΕΜΗ με βάση τα άρθρα 16§1 και 

18§3 του ν.3419/2005 όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το ν.3853/2010.  
577 Στο άρθρο 26 έχουν προστεθεί οι παράγραφοι 2β και 2γ από το ν.3884/2010, βλ. σχετική 

αναφορά παρακάτω στην ίδια ενότητα. 
578 Βλ. Κουρτζή, Δυνατότητες εισδοχής της σύγχρονης τεχνολογίας στο δίκαιο ανωνύμων 

εταιριών, ΧρΙΔ Γ/2003, σελ. 665, Άνθιμο, Η «ηλεκτρονική» γενική συνέλευση, ΕπισκΕΔ Δ/2003, σελ. 

992. 
579 Βλ. Περάκη, ο.π., σελ.9. Για το λόγο αυτό ο νόμος 3604/2007 προχώρησε σε περιορισμό 

των καταχωρήσεων δια του τύπου. 
580 Βλ. Κουρτζή, ο.π., σελ.667 και Άνθιμο, ο.π, σελ.994 
581 Βλ. §7, ΙΙ. 
582 Το άρθρο 135 εισήχθη στη νομοθεσία της αε με το ν.3301/2004 κεφ.Β, στα πλαίσια 

συμμόρφωσης με τον κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.  
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της κεφαλαιαγοράς, η προοδευτική και εκσυγχρονιστική φύση του οποίου, εκδηλώνεται στην 

απόφαση 3/347/12.7.2005583 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην απόφαση αυτή (άρθρο 

3§1), προβλέπεται δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών στην ιστοσελίδα της 

οργανωμένης αγοράς, καθώς και στην ιστοσελίδα του εκδότη των πληροφοριών. Επίσης με 

το ν.3604/2007, προστέθηκαν στο άρθρο 26§2α περ.β η δυνατότητα χρήσης του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως εναλλακτικής μεθόδου γνωστοποίησης της πρόσκλησης σε 

γσ ενώ, με το άρθρο 7γ§3 ο διαδικτυακός τόπος της εταιρείας εξομοιώθηκε με τα έγγραφα 

της εταιρείας, αφού επιβλήθηκε ταύτιση ως προς το περιεχόμενο των ενδείξεών τους. Έτσι 

οι ενδείξεις που πρέπει να περιέχονται στις εταιρικές ιστοσελίδες είναι: 

Α) Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, όπου έχει εγγραφεί η εταιρεία. 

Β) Ο αριθμός μητρώου της εταιρείας. 

Γ) Η νομική μορφή της εταιρείας, η επωνυμία, η έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός ότι 

βρίσκεται σε εκκαθάριση. 

Δ) Το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο σε περίπτωση που στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας γίνεται μνεία του κεφαλαίου της. 

Την ενίσχυση των στοιχείων ηλεκτρονικής δημοσιότητας πραγματοποιεί και ο 

ν.3884/2010 με τις διατάξεις που προσθέτει στον κ.ν.2190/1920. Μέσω των διατάξεων 

αυτών (άρθρο 26§2β και 2γ, άρθρο 27§3, νέο άρθρο 28α§8, άρθρο 32§1 νέο εδάφιο γ, 

άρθρο 39§2 νέο εδάφιο γ, άρθρο 39§4 νέο εδάφιο β) που αφορούν την εισηγμένη αε, 

αναδεικνύεται ο ρόλος της εταιρικής ιστοσελίδας ως μέσο επίτευξης δημοσιότητας. Η 

περίπτωση της εταιρικής ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης ανάλυσης στην επόμενη 

ενότητα. 

Σημαντικός εκσυγχρονισμός επίτευξης δημοσιότητας επήλθε με τη λειτουργία του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)584 το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά585 και έχει δυνατότητα 

διασύνδεσης με άλλα μητρώα και δημόσια αρχεία (άρθρα 2§7 και 5§10 του ν.3419/2005). Το 

ΓΕΜΗ παρότι όφειλε να αρχίσει τη λειτουργία του το αργότερο την 1.1.2007 (σύμφωνα με 

απαίτηση της οδηγίας 2003/58/ΕΚ), ωστόσο λειτούργησε μόλις από τις 4.4.2011 με αρκετά 

                                            
583 Για το περιεχόμενο της απόφασης βλ. διεύθυνση http://www.hcmc.gr/Pdf/3-Υποχρ. 

Εκδοτών.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
584 βλ. ιστοσελίδα Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (www.geminet.gr) και ιστοσελίδα 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης (https://www.businessregistry.gr). 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012).  
585 Βλ. Τουντόπουλο, Το εμπορικό μητρώο στον Κυβερνοχώρο, ΔΕΕ 1998, σελ.355 και 

Σελέκο, Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας κατά την τήρηση του Εμπορικού Μητρώου, 7ο Παν. 

Συνέδριο ΕμπΔ, 1998, σελ.45. 



156 
 

θέματα να περιμένουν να ρυθμιστούν από μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις586. Βέβαια, με 

την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.3419/2005 από το ν.3853/2010 διευρύνθηκε η 

δυνατότητα επίτευξης εμπορικής δημοσιότητας με χρήση υπηρεσιών του ΓΕΜΗ, αφού το 

τελευταίο μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων όπως 

προσκλήσεις προς τους μετόχους, ανακοινώσεις σχετικά με μετασχηματισμούς των εταιρειών 

(μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση κτλ.) και γενικά οι πράξεις για τις οποίες υπάρχει, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υποχρέωση δημοσιότητας587.  

Σημαντική μεταβολή έχει επιφέρει ο πρόσφατα ψηφισθής588 ν.4072/2012589, με βάση 

το άρθρο 232 του οποίου, όπου στον κ.ν.2190/1920 προβλέπεται δημοσίευση σε άλλα 

έντυπα μέσα, εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, αυτή μπορεί να αντικαθίσταται με 

ανάρτηση των δημοσιευτέων πράξεων και στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον 

η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας. Επίσης, όλες οι προθεσμίες 

που συνδέονται με δημοσίευση σε άλλα έντυπα μέσα εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ, 

λογίζεται ότι εκκινούν ή λήγουν από την ημέρα που η εταιρεία ανακοίνωσε στο οικείο 

μητρώο την ανάρτηση στην ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που η εταιρεία δε διατηρεί 

ιστοσελίδα ή δεν έχει καταχωρήσει αυτήν στη Μερίδα της, τότε οι δημοσιεύσεις 

πραγματοποιούνται εκτός από το ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ και σε μια ημερήσια οικονομική 

εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας (άρθρο 232§2 του ν.4072/2012). Με βάση τα παραπάνω 

είναι προφανές ότι ο ρόλος της εταιρικής ιστοσελίδας ως μέσο δημοσιότητας αναβαθμίζεται 

σημαντικά. 

                                            
586 όπως πχ το κλείσιμο των επιχειρήσεων. βλ. σχετικό άρθρο στην ιστοσελίδα http://www.x-

hellenica.gr/PressCenter/PrinterFriendly.aspx?ID=2319 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

Σημειώνεται ότι στο ν.3419/2005 προβλεπόταν η έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ από 1.1.2007, ενώ 

στο ν.3853/2010 προβλεπόταν η έναρξη λειτουργίας του από 17.9.2010. 
587 βλ. άρθρο 16§1γ του ν.3419/2005 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του 

ν.3853/2010. 
588 ψηφίσθηκε στις 11/4/2012. 
589 Πρόκειται για πολυνομοσχέδιο σχετικά με τη «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα 

εταιρική μορφή-Σήματα-Μεσίτες ακινήτων-Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες 

διατάξεις».  
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§20. Σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής δημοσιότητας  

Στην ομάδα των σύγχρονων μέσων ηλεκτρονικής δημοσιότητας περιλαμβάνονται οι 

ιστοσελίδες590 και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο591, ενώ εξαιρείται ο διαδικτυακός τόπος του 

ΓΕΜΗ αφού η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του προβλέπεται απευθείας από το νόμο.  

 

Η υιοθέτηση των ιστοσελίδων, ως μηχανισμού ενίσχυσης δημοσιότητας, παρέχει 

σημαντικά οφέλη, τα περισσότερα από τα οποία πηγάζουν από την ιδιότητα 

υπερχωρηκότητας του διαδικτύου592. Μια ιστοσελίδα που αναρτάται στο διαδίκτυο γίνεται με 

εύκολο και οικονομικό τρόπο παγκοσμίως προσβάσιμη σε ένα κοινό, το οποίο συνεχώς 

διευρύνεται μέσω της αυξανόμενης διάχυσης της τεχνολογίας του διαδικτύου στην κοινωνία. 

Όμως δεν είναι μόνο το διαδίκτυο, αλλά και τα χαρακτηριστικά των ίδιων των ιστοσελίδων 

που τις διακρίνουν από τα υπόλοιπα μέσα δημοσιότητας. Οι ιστοσελίδες δεν είναι στατικά 

αλλά δυναμικά μέσα που μπορούν να τροποποιούνται και να επεκτείνονται εύκολα με την 

προσθήκη νέων συνδέσμων (links) από τους διαχειριστές τους, οι οποίοι μπορεί να είναι 

διαφορετικά πρόσωπα από τους κατόχους τους. Πάντως, η ταυτότητα των τελευταίων 

χρησιμοποιείται ως κριτήριο για την περαιτέρω διάκριση των ιστοσελίδων σε α) εταιρικές 

ιστοσελίδες β) ιστοσελίδες θεσμικής οντότητας, όπως είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς593 γ) 

ιστοσελίδες ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (διαδικτυακές εφημερίδες ή ενημερωτικά 

portal). 

 

Η εταιρική ιστοσελίδα αποτελεί σημαντικό μέσο δημοσιότητας που έτυχε αναγνώρισης 

πρώτα από μελέτες594, μετά από τη θεωρία595 και στη συνέχεια από το νομοθέτη. Μέχρι 

σήμερα χρησιμοποιούταν ελάχιστα ως μέσο δημοσιότητας, ενώ οι περισσότερες διατάξεις 

                                            
590 Με τις διάφορες διαμορφώσεις τους όπως αναλύονται στην αντίστοιχη ενότητα. 
591 Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ορθότερο είναι να χρησιμοποιείται ο όρος 

ηλεκτρονική γνωστοποίηση αντί ηλεκτρονική δημοσιότητα, πρβλ. §19, Ι. 
592 Η ιδιότητα αυτή «κληροδοτείται» στις ιστοσελίδες, πρβλ. §4, ΙΙ, 2, α. 
593 πρβλ. §19, ΙΙ αλλά και παρακάτω υπό 2. 
594 βλ. μελέτη 4ης Νοεμβρίου 2002 καθώς και Σκαλίδη, Προς το δίκαιο της γενικής συνέλευσης 

(γσ) ανώνυμης εταιρείας (αε) με τεχνικές διαδικτύου, ΕΤρΑξΧρΔ 1/2004, σελ. 35 και Περάκη 

εισαγωγικές παρατηρήσεις του ν.3604/2007, σελ.9. 
595 βλ. Κουρτζή, ο.π.,σελ.668 και Άνθιμο, ο.π., σελ.994.  

I. Ηλεκτρονική δημοσιότητα μέσω ιστοσελίδων

1. Εταιρική ιστοσελίδα 
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του ελληνικού εταιρικού δικαίου που προέβλεπαν τη χρήση της προέρχονταν από ενωσιακές 

οδηγίες. Την προώθηση της εταιρικής ιστοσελίδας επιδιώκει και η οδηγία 2007/36/ΕΚ, βασικό 

μέλημα της οποίας αποτελεί η αντιμετώπιση των δυσχερειών διασυνοριακής συμμετοχής των 

μετόχων στα εταιρικά δρώμενα596. Στην οδηγία, θεωρείται ως δεδομένο ότι οι εισηγμένες 

εταιρείες έχουν ιστοσελίδα597, ενώ προτείνεται η χρήση της μεταξύ άλλων και για λόγους 

δημοσιότητας. Πιο συγκεκριμένα, στην εταιρική ιστοσελίδα προβλέπεται η δημοσίευση, 

στοιχείων που αφορούν την πρόσκληση για σύγκληση γσ (άρθρο 5§3β περ.i, άρθρο 5§3ε και 

άρθρο 5§4), των ερωτήσεων που υποβάλλουν οι μέτοχοι καθώς και οι αντίστοιχες 

απαντήσεις εκ μέρους της εταιρείας (άρθρο 9§2 εδ.β), αλλά και των αποτελεσμάτων των 

ψηφοφοριών (άρθρο 14§2).  

Με την ψήφιση του ν.3884/2010 οι ρυθμίσεις της παραπάνω οδηγίας εντάχθηκαν στο 

εταιρικό δίκαιο και αναβαθμίστηκε ο ρόλος της εταιρικής ιστοσελίδας ως μέσο δημοσιότητας, 

τουλάχιστον για την εισηγμένη αε. Έτσι, η εισηγμένη αε υποχρεούται να αναρτά στην 

ιστοσελίδα της για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της πρόσκλησης για σύγκληση 

γσ μέχρι και την ημέρα της γσ, την ίδια την πρόσκληση καθώς και πληροφορίες που 

σχετίζονται με τη γσ και οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 27§3. Ταυτόχρονα στο άρθρο 

28α§8 ορίζεται η ιστοσελίδα ως το μέσο δημοσίευσης των ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων στην 

περίπτωση που προβλέπεται καταστατικά η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ψήφου με 

ηλεκτρονικά μέσα, ενώ το άρθρο 32§1 εδ.γ καθιερώνει την υποχρέωση της εισηγμένης αε να 

δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και άλλες πληροφορίες 

αναφορικά με αυτό. Τέλος, από το άρθρο 39§2 προκύπτει υποχρέωση δημοσίευσης στην 

ιστοσελίδα της εισηγμένης εταιρείας της αναθεωρημένης ημερήσιας διάταξης, καθώς και της 

σχετικής αιτιολόγησης ή του σχεδίου απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους. 

Παρά τα προφανή πλεονεκτήματα που προσφέρει η εταιρική ιστοσελίδα, η χρήση της 

παρουσιάζει και μειονεκτήματα, κυρίως όσον αφορά στη διαπίστωση προσβασιμότητας στα 

δημοσιοποιημένα στοιχεία, αλλά και στην ακρίβειά τους598. Αναφορικά με το πρώτο θέμα, ο 

νομοθέτης αναγνωρίζοντας την προβληματική που δημιουργείται σε περίπτωση αδυναμίας 

πρόσβασης στην ιστοσελίδα που περιέχει την πρόσκληση για σύγκληση γσ, την απώλεια 

ενημέρωσης που αυτή συνεπάγεται και η οποία μπορεί να έχει ως κατάληξη την αδυναμία 

άσκησης ορισμένων δικαιωμάτων εκ μέρους των μετόχων, προβλέπει ως εναλλακτική λύση 

(άρθρο 27§3 τελ. εδάφιο) τη συμβατική ταχυδρομική αποστολή χωρίς κόστος, των σχετικών 

                                            
596 πρβλ. εκτιμήσεις υπ᾽ αριθμ. 1, 2, 5 και 6 της οδηγίας. 
597 Βλ. εκτίμηση υπ᾽ αριθμ. 6 τελευταίο εδάφιο. 
598 πρβλ. §18. 
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εντύπων από την εταιρεία στο μέτοχο που θα το ζητήσει. Πρόκειται για διάταξη που 

προβλέπει ένα εφεδρικό τρόπο ενημέρωσης των μετόχων σε περίπτωση τεχνικής βλάβης. Το 

παράδοξο βέβαια είναι ότι προβλέπεται ότι η ενημέρωση για τον εναλλακτικό τρόπο 

προμήθειας των στοιχείων θα γίνει μέσω της ιστοσελίδας που παρουσιάζει το τεχνικό 

πρόβλημα!599 Προφανώς ο νομοθέτης υπονοεί βλάβη μόνο ως προς τη δημοσίευση της 

πρόσκλησης και των σχετικών πληροφοριών. Ωστόσο, για όσους γνωρίζουν την τεχνική 

λειτουργία των ιστοσελίδων, είναι προφανές ότι η αντιμετώπιση ενός τέτοιου προβλήματος 

που υπονοεί ο νομοθέτης είναι εξαιρετικά εύκολη και γρήγορη υπόθεση. Δυσκολία στην 

επιδιόρθωση δημιουργείται όταν δεν λειτουργεί το σύνολο της ιστοσελίδας και υπάρχει 

καθολική αδυναμία πρόσβασης σε αυτή. Στην περίπτωση αυτή είναι προφανές ότι δεν είναι 

δυνατή η επισήμανση μέσω ιστοσελίδας του εναλλακτικού τρόπου πρόσβασης στα εν λόγω 

στοιχεία. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, δηλαδή την ακρίβεια των δημοσιευμένων 

στοιχείων, επισημαίνεται ότι η ψηφιακή τους μορφή κληρονομεί όλα τα μειονεκτήματα των 

κοινών ηλεκτρονικών αρχείων600. Έτσι, δημιουργούνται αμφισβητήσεις σχετικά με την 

ταυτότητα του εκδότη του αρχείου, τη γνησιότητά του, την ηλικία του ή κατά πόσο έχει 

υποστεί τροποποιήσεις.  

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων προτείνονται λύσεις που είτε 

βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά της εταιρικής ιστοσελίδας προσθέτοντας ηλεκτρονικό 

πιστοποιητικό εξυπηρετητή διαδικτύου (server)601, είτε προβλέπουν ταυτόχρονη δημοσίευση 

σε ιστοσελίδα θεσμικής οντότητας ή ιστοσελίδες ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης602. 

Αναφορικά με το περιεχόμενό της η εταιρική ιστοσελίδα δύναται να περιέχει πίνακα 

ανακοινώσεων διαθέσιμο σε όλους τους επισκέπτες, ή/και ειδικό χώρο για τους μετόχους. 

α. Διαδικτυακός πίνακας ανακοινώσεων  

Προορισμός του πίνακα ανακοινώσεων είναι η ανάρτηση πληροφοριών προς 

ενημέρωση του κοινού (με ευρεία έννοια), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Παρά 

την έλλειψη ομοφωνίας στη θεωρία603, η ανάρτηση αυτή θα πρέπει να εξομοιωθεί με την 

τοιχοκόλληση που προβλέπεται στο άρθρο 27§2 του νόμου, διότι προσιδιάζει στα σύγχρονα 

                                            
599 Το παράδοξο αυτό υπάρχει και στην οδηγία 2007/36/ΕΚ, άρθρο 5§4 περ.ε εδ.β. 
600 πρβλ. §17, Ι. 
601 βλ. παρακάτω στην ίδια ενότητα. 
602 βλ. παρακάτω υπό 2 και 3. 
603 Βλ. Κουρτζή, ο.π., σελ.668, Κιντή, ΔικΑΕ, 2000, Β’ έκδοση, τόμος 4ος, σελ.246, Άνθιμο, 

ο.π., σελ.992-994. Αντίθετη άποψη, ως προς την πρακτικότητα αυτής της τεχνικής, για τους 

αλλοδαπούς θεσμικούς επενδυτές, έχει ο Κυριακάκης, σε Μούζουλα, Ν.3016/2002 για την εταιρική 

διακυβέρνηση, 2003, σελ.373. 
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δεδομένα πληροφόρησης και εξυπηρετεί τους μετόχους. Επιπρόσθετα στον πίνακα 

ανακοινώσεων μπορούν να φιλοξενηθούν, παρότι δεν προβλέπεται στο νόμο, διάφορες 

πληροφορίες που η διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι είναι δημοσιεύσιμες, όπως π.χ. 

ιστορικό της πρόσφατης δραστηριότητας της εταιρείας.  

β. Ειδικός διαδικτυακός χώρος για τους μετόχους 

Στον ειδικό διαδικτυακό χώρο θα εισέρχονται μόνο οι μέτοχοι χρησιμοποιώντας 

κατάλληλο κωδικό πρόσβασης604 ή μέσω ηλεκτρονικού πιστοποιητικού μετόχου. Προφανώς η 

δυνατότητα αυτή θα παρέχεται μόνο όταν υπάρχουν ονομαστικές μετοχές, ή είναι δυνατή με 

άλλο τρόπο η αναγνώριση της μετοχικής ιδιότητας του επισκέπτη605. Στο χώρο αυτό, ο 

οποίος είναι ορθότερο λειτουργικά, να έχει τη μορφή φόρουμ606, μπορούν να παρέχονται 

σύνδεσμοι προς στοιχεία που αφορούν τους μετόχους όπως π.χ. οι οικονομικές καταστάσεις 

που ορίζει το άρθρο 27§1 ή και για άλλα θέματα, που μπορούν να προκύψουν κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης607. Ακόμα, είναι δυνατό να αποτελέσει τον τρόπο, μέσω post στο 

φόρουμ, με τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για προσθήκη θέματος προς συζήτηση στη γσ, 

σύμφωνα με το άρθρο 39§2. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να υποβληθούν και η σχετική 

αιτιολόγηση του αιτήματος καθώς και το σχέδιο απόφασης, εφόσον πρόκειται για εισηγμένη 

αε. Η επιβεβαίωση του ποσοστού (1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου - άρθρο 

39§2), που πρέπει να συγκεντρώνουν οι αιτούντες ώστε να υποβάλλουν αίτηση, μπορεί να 

γίνει από το δσ μετά από εξέταση του ποσοστού του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 

που διαθέτει ο αιτών και οι συμφωνούντες με αυτόν608. Η ανακοίνωση της αναθεωρημένης 

ημερήσιας διάταξης και των προτεινόμενων σχεδίων απόφασης, μπορεί να γίνει επίσης μέσω 

φόρουμ με κατάλληλη δημοσίευση (προσθήκη post) από το δσ.  

                                            
604 Βλ. Άνθιμο, ο.π., σελ.994-995.  
605 για την δυνατότητα αυτή στην εισηγμένη αε βλ. §27, ΙΙΙ. 
606 πρβλ. §15. Επίσης βλ. Μήτσου, Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εισηγμένες 

εταιρείες, σελ.107. 
607 για τη δυνατότητα διεξαγωγής συζήτησης μέσω φόρουμ βλ. §31, IV.  
608 Οι συμφωνούντες με τον αιτούντα δηλώνουν τη συμφωνία τους μέσω κατάλληλου post. Το 

ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που συγκεντρώνουν οι συμφωνούντες μέτοχοι προκύπτει 

από το μετοχολόγιο της εταιρείας ή εφόσον πρόκειται για εισηγμένη αε, μέσω του μετοχολογίου που 

λαμβάνει η εταιρεία από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), πρβλ. §27, ΙΙΙ. Η επιβεβαίωση της 

ταυτότητάς του αιτούντα και των συμφωνούντων με αυτόν είναι εφικτή εφόσον η εισαγωγή τους στο 

φόρουμ έχει γίνει με βάση το προσωπικό τους πιστοποιητικό. 
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Η περίπτωση του φόρουμ έχει επικριθεί στη μελέτη της ομάδας εμπειρογνωμόνων της 

4ης Νοεμβρίου του 2002609. Βασικός λόγος της κριτικής αποτελεί ο ενδεχόμενος κίνδυνος 

κατάχρησης μέσω δημοσίευσης άσχετων ή ανάρμοστων μηνυμάτων. Όμως ο έλληνας 

νομοθέτης φαίνεται εμμέσως ότι επιτρέπει τη λειτουργία φόρουμ, αφού στο εδάφιο που 

εισάγει στην §4 του άρθρου 39610 αναφέρεται σε «πληροφορίες που διατίθενται ήδη στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων». Πρόκειται για 

σαφή περιγραφή μιας δομής, που παραπέμπει σε διαδικτυακό φόρουμ. Ενισχυτικά ως προς 

αυτή την υπόθεση λειτουργεί και η πρόβλεψη του έλληνα νομοθέτη στην §2β του  άρθρου 

39 για απαλλαγή του δσ από την εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ή στη 

δημοσίευση ή γνωστοποίηση τους, αν το περιεχόμενό τους έρχεται σε αντίθεση με το νόμο 

ή τα χρηστά ήθη. Η πρόβλεψη αυτή, που αντίστοιχή της δεν περιέχεται στην οδηγία 

2007/36/ΕΚ, φαίνεται ότι έχει τεθεί για να αποτρέψει τον κίνδυνο που επισήμανε η μελέτη 

της ομάδας εμπειρογνωμόνων της 4ης Νοεμβρίου του 2002. Στην εξάλειψη του κινδύνου 

κακής χρήσης του φόρουμ μπορεί να οδηγήσει και ο περιορισμός της πρόσβασης ώστε να 

γίνεται μόνο ονομαστικά, εφόσον υπάρχει κατάλληλο προσωπικό πιστοποιητικό μετόχου611, 

έναντι της ανώνυμης πρόσβασης μέσω κωδικού πρόσβασης (password). Άλλωστε, για αυτό 

το λόγο δεν προτείνεται στην εργασία αυτή η εισαγωγή φόρουμ προσβάσιμου σε όλους, 

παράλληλα με τον πίνακα ανακοινώσεων της περίπτωσης α. 

Η επιλογή εισόδου στον ειδικό χώρο των μετόχων με χρήση προσωπικού 

πιστοποιητικού αποκαλύπτει την ταυτότητα κάθε επισκέπτη και μπορεί να αποτρέψει τις 

προαναφερόμενες καταχρήσεις, όχι όμως και τη χαλιναγώγηση των μετόχων. Επιπρόσθετα, 

η χρήση αυτής της μεθόδου πιστοποίησης χρήστη, σε συνδυασμό με τη δεδομένη 

καταγραφή των συζητήσεων του φόρουμ, λειτουργεί και ως «ηλεκτρονικό πρακτικό» των 

συζητήσεων, ενώ μπορεί να αποτελέσει υποδομή για την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών, 

όπως είναι η ηλεκτρονική, από απόσταση, ψηφοφορία612 (άρθρο 8§1γ της οδηγίας 

2007/36/ΕΚ). Η διαδικασία με την οποία λειτουργεί ο έλεγχος πρόσβασης των μετόχων στην 

εταιρική ιστοσελίδα διακρίνεται στο παρακάτω σχήμα. 

                                            
609 βλ. σελ.50 της μελέτης. Το πλήρες κείμενο διατίθεται στην παρακάτω ιστοσελίδα, 

http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/report_en.pdf, (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
610 και το οποίο αποτελεί αυτούσια μεταφορά του άρθρου 9§2 εδ.γ της οδηγίας 2007/36/ΕΚ. 

Σχετικά με τη «νομιμότητα» της χρήσης φόρουμ βλ. σχετική ανάλυση στην §22, ΙΙΙ, 3. 
611 Σχετικά με τη διαδικασία βλ. §26 και §27. 
612 πρβλ. σχετικά §35, Ι, 2 και §33, ΙΙΙ, 3. 
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Προϋπόθεση για την εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιδιαίτερο χώρο που 

απευθύνεται στους μετόχους, αποτελεί ο αυτόματος online έλεγχος της μετοχικής ιδιότητας 

κάθε επισκέπτη. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να περιλαμβάνει τη διασταύρωση της ταυτότητας 

καθώς και των δικαιωμάτων κάθε επισκέπτη, χρησιμοποιώντας έναν επικαιροποιημένο, 

δυναμικό κατάλογο των μετόχων της αε. Η διαδικασία δημιουργίας αυτού του καταλόγου δεν 

αποτελεί απλή και τυπική υπόθεση, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της αε και των 

μετοχών, που μπορεί να μεταβάλλουν τα δικαιώματα κάθε μετόχου. Έτσι, διαφορετική 

διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση εταιρείας με ονομαστικές μετοχές (χρήση 

των εγγραφών του βιβλίου μετόχων), από μια εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο (όπου 

η μετοχική σύνθεση συνήθως μεταβάλλεται μετά από κάθε χρηματιστηριακή ημέρα), ενώ 

δεν υφίσταται καμία δυνατότητα σε περίπτωση ύπαρξης ανώνυμων μετοχών. Όσον αφορά 

στα δικαιώματα των μετόχων υπάρχει η διάκριση μεταξύ κοινών και προνομιούχων μετοχών, 

καθώς και προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου (αρ.3§4 κ.ν.2190/1920), ή με 

ειδικά δικαιώματα σύμφωνα με το καταστατικό της αε. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται 

ο κατάλογος των μετόχων στις περιπτώσεις εταιρείας με ονομαστικές μετοχές, καθώς και 

στην εισηγμένη εταιρεία αναλύεται διεξοδικά στην ενότητα 27, ως προαπαιτούμενη ενέργεια 

για την υλοποίηση ηλεκτρονικής γσ αε και συμμετοχής σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

Βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να διακρίνει την εταιρική ιστοσελίδα ανεξάρτητα 

εάν φιλοξενείται σε ιδιόκτητο εταιρικό εξυπηρετητή διαδικτύου ή σε διαδικτυακό χώρο που 
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μισθώνεται σε κατάλληλο πάροχο613, είναι η ύπαρξη αναγνωρισμένου πιστοποιητικού 

εξυπηρετητή614, εφόσον περιέχονται στην ιστοσελίδα στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν 

τους μετόχους ή προσφέρονται μέσω αυτής ειδικές υπηρεσίες (πχ ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας). Με την εγκατάσταση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού εξυπηρετητή 

διαδικτύου, εξασφαλίζεται η ταυτοποίηση της ιστοσελίδας με απόλυτα αξιόπιστο τρόπο, 

αποφεύγοντας τους κινδύνους615 που επιφυλάσσει η απλή χρήση ενός ονόματος χώρου 

(domain name). Έτσι, παρέχεται ασφάλεια αναγνώρισης και επικοινωνίας (μέσω 

κρυπτογράφησης) στους μετόχους και ταυτόχρονα τεκμαίρεται η γνησιότητα προέλευσης 

των στοιχείων της ιστοσελίδας (βλ. παρακάτω σχήμα). 

 

Η ιστοσελίδα θεσμικής οντότητας χρησιμοποιείται συμπληρωματικά με την εταιρική 

ιστοσελίδα ως μέσο παροχής εγγύησης γνησιότητας αλλά και ως εφεδρικό σύστημα στην 

περίπτωση τεχνικού προβλήματος της τελευταίας. 

Όσον αφορά την πρώτη λειτουργία, δηλαδή ως μέσο παροχής εγγύησης γνησιότητας, 

έχει ήδη αναλυθεί616 ότι η ψηφιακή μορφή των στοιχείων που δημοσιεύονται σε μια 

                                            
613 βλ. §18, ΙΙ. 
614 πρβλ. §13, ΙΙ, 5. 
615 Όπως πχ το dns spoofing βλ. Λεκάτη/Κλαδάκη, Ασφάλεια Δικτύων και Συστημάτων, 

κεφ.6, σελ.139-142. 
616 πρβλ. §17, Ι. 

2. Ιστοσελίδα θεσμικής οντότητας
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ιστοσελίδα, κληρονομεί όλα τα μειονεκτήματα των κοινών ηλεκτρονικών αρχείων. Έτσι δεν 

είναι δυνατή η διαβεβαίωση της ταυτότητας του δημιουργού του αρχείου, ή της γνησιότητας 

και της ηλικίας του αρχείου, ή κατά πόσο αυτό έχει υποστεί τροποποιήσεις κατά το χρόνο 

παραμονής του στην ιστοσελίδα (με δόλο ή από τυχαίο γεγονός). Για το λόγο αυτό 

προτείνεται η δημοσίευση αντιγράφων των στοιχείων και στην ιστοσελίδα μιας έμπιστης 

θεσμικής οντότητας. Πρόκειται για προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, η οποία με απόφασή της617 (άρθρο 3§1γ) υποχρεώνει παράλληλα με τη 

δημοσίευση στην εταιρική ιστοσελίδα των αναγκαίων πληροφοριών, τη δημοσίευση των 

ίδιων πληροφοριών και στο διαδικτυακό τόπο της οργανωμένης αγοράς. Παρόμοια πρακτική 

ακολουθείται και για την πιστοποίηση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας618 που 

εκδίδεται μέσω διαδικτύου. Στις περιπτώσεις αυτές ο δικαιούχος μπορεί να εκδώσει online το 

είδος της ενημερότητας που επιθυμεί και να τυπώσει ο ίδιος την αντίστοιχη βεβαίωση. Στη 

βεβαίωση σημειώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της ενημερότητας. Για τον έλεγχο ορθότητας 

και γνησιότητας της βεβαίωσης, ο παραλήπτης επισκέπτεται την αντίστοιχη ιστοσελίδα619, 

στην οποία εισάγει τον αριθμό πρωτοκόλλου και του παρουσιάζεται το αντίστοιχο έγγραφο. 

Η οπτική σύγκριση των δυο εγγράφων αρκεί για να αποδειχθεί η γνησιότητα και η ορθότητα 

των στοιχείων της βεβαίωσης. Ασφαλέστερη, όμως, και πιο πολύπλοκη τεχνικά, είναι η 

πρακτική620 που ακολουθεί το Εθνικό Τυπογραφείο, το οποίο υπογράφει, με χρήση 

ηλεκτρονικού πιστοποιητικού, όλα τα ΦΕΚ από το 2006 και μετά. Το ρόλο της θεσμικής 

οντότητας μπορεί να παίξει και το ΓΕΜΗ με βάση τη δυνατότητα που παρέχει ο 

ν.3419/2005621. 

 

                                            
617 Απόφαση 3/347/12-7-2005, Βλ. παραπάνω §19, ΙΙ. 
618 Σχετικό διάγραμμα ροής της διαδικασίας βλ. ιστοσελίδα 

http://stats.observatory.gr/egovflow/diagramfa394c25289911dcbce2005056c00008.htm (Τελευταία 

Προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
619 Η οποία διαθέτει πιστοποιητικό εξυπηρετητή διαδικτύου οπότε βεβαιώνεται η ταυτότητα του 

εξυπηρετητή. Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων διασταύρωσης εγγράφων είναι οι παρακάτω: 

-για φορολογική ενημερότητα: https://www.gsis.gr/taxisnet/login.do  

-για ασφαλιστική ενημερότητα του ΙΚΑ: https://www.ika.gr/gr/secure/yphr/checkasfenim.cfm 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
620http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=190&lang=e

n (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
621 βλ. άρθρο 16§1γ εδ.β του ν.3419/2005 μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 13 του 

ν.3853/2010. 
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Η δημοσίευση σε διαδικτυακή εφημερίδα622 ή σε ενημερωτικό portal, αποτελεί τη 

σύγχρονη επιλογή της συμβατικής δημοσίευσης σε εφημερίδα που προβλέπεται στο άρθρο 

26§2623. Η επιλογή αυτή, αν και υπερέχει συντριπτικά της συμβατικής δημοσίευσης, από 

πλευράς μεγαλύτερου χρόνου διάθεσης της πληροφορίας, διασυνοριακής διαθεσιμότητας ή 

εύρους κοινού στο οποίο απευθύνεται, εντούτοις μέχρι πρόσφατα δεν προβλεπόταν 

νομοθετικά. Με την τροποποίηση της νομοθεσίας από το ν.3884/2010 εισήχθη εμμέσως 

τέτοια δυνατότητα μέσω της νέας §2γ του άρθρου 26 του κ.ν.2190/1920. Βέβαια, η ρύθμιση 

αφορά μόνο την εισηγμένη αε και την πρόσκληση συμμετοχής στη γσ. Ειδικότερα, στο 

τελευταίο εδάφιο του άρθρου 26§2γ ορίζεται ότι το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης 

δημοσιοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τη συνεδρίαση με τρόπο που διασφαλίζει την 

ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση, με μέσα που κατά την κρίση του δσ θεωρούνται 

ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, 

όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή 

εμβέλεια. Είναι προφανές με βάση και τον ορισμό των ηλεκτρονικών μέσων του άρθρου 

1§2β περ.γ, ότι στην έννοια «μέσα» του άρθρου 26§2γ εμπίπτουν και τα διαδικτυακά μέσα 

ενημέρωσης (εφημερίδες και portal).  

 

Η ηλεκτρονική κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί αμφίδρομη και 

ασύγχρονη μορφή επικοινωνίας, διότι δεν απαιτεί την ταυτόχρονη διαθεσιμότητα και των 

δυο μερών. Πρόκειται για ειδική περίπτωση δημοσιοποίησης, στην οποία η ενημέρωση έχει 

ατομικό και προσωπικό χαρακτήρα. Ο αποστολέας ενός μηνύματος, χρησιμοποιώντας το 

διαδίκτυο, μεταφέρει ψηφιακό περιεχόμενο στην ηλεκτρονική θυρίδα του παραλήπτη. Ο 

παραλήπτης τη χρονική στιγμή που επιθυμεί, ελέγχει το περιεχόμενο της θυρίδας του και 

ανακτά τα μηνύματά του. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει ιδιαίτερη σημασία σε θέματα 

                                            
622 Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η εφημερίδα Ναυτεμπορική που στη διαδικτυακή της έκδοση 

περιλαμβάνει ξεχωριστή ενότητα που αναφέρεται στις επιχειρήσεις και στις ειδήσεις που τις αφορούν, 

βλ. παρακάτω ιστοσελίδα http://www.naftemporiki.gr/news/_categ.asp?categ=bus (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
623 Ο λόγος που περιλαμβάνεται η περίπτωση αυτή και δεν εξαιρείται από την εφαρμογή του 

κριτηρίου που τέθηκε στην αρχή της ενότητας §20 είναι, αφενός διότι διαδικτυακές εφημερίδες είναι 

δυνατό να υπάρχουν αυτόνομα και ανεξάρτητα χωρίς να συνδέονται με έντυπη εφημερίδα και 

αφετέρου, εξαιτίας των καινοτόμων μορφών διαδικτυακών εφημερίδων που παρουσιάζονται τελευταία 

και περιέχουν διαδραστικά στοιχεία με τους αναγνώστες.  

3. Ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

II. Ηλεκτρονική κοινοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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δημοσιοποίησης, διότι αποτελεί μέθοδο μεταβίβασης ηλεκτρονικών αρχείων, που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μέσα για την αποτύπωση έγκυρων δηλώσεων βούλησης624. 

Το ελληνικό εταιρικό δίκαιο προβλέπει και τις δύο μορφές ηλεκτρονικής κοινοποίησης, 

δηλαδή και τη «συνηθισμένη φορά» αποστολής του ηλεκτρονικού μηνύματος (από την αε 

προς κάθε μέτοχο- άρθρο 26§2α), αλλά και την «αντίστροφη» (από το μέτοχο προς την αε- 

άρθρο 28α§3)625. Οι δύο αυτές λύσεις διαφοροποιούνται αναφορικά με το υπολογισμό του 

χρόνου περιέλευσης της βούλησης, που περιέχει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Σύμφωνα με τη θεωρία, η περιέλευση της δήλωσης βούλησης πραγματοποιείται με την 

είσοδο του μηνύματος στην ηλεκτρονική θυρίδα του παραλήπτη626. Εντούτοις η χρονική 

αυτή στιγμή, δεν συνεπάγεται γνώση του παραλήπτη ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα 

παρελήφθη. Έτσι, η πραγματική γνώση του παραλήπτη τεκμαίρεται με βάση τη 

δραστηριότητα ή την ιδιότητά του. Στην περίπτωση που πρόκειται για επαγγελματία (όπως 

θεωρείται η αε), εφόσον η παράδοση στην ηλεκτρονική θυρίδα γίνεται σε ώρες λειτουργίας, 

ως χρόνος περιέλευσης του email θεωρείται η χρονική στιγμή της εισόδου στην ηλεκτρονική 

θυρίδα, ανεξάρτητα αν έγινε έλεγχος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λήψη μηνύματος, 

ενώ, αν η παράδοση έγινε εκτός ωραρίου, περιέλευση του μηνύματος λογίζεται ότι έγινε την 

επόμενη μέρα. Αντίθετα, όταν πρόκειται για ιδιώτη (όπως είναι ο μέτοχος μια αε), δεν 

υφίσταται υποχρέωση τακτικού ελέγχου του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, όμως γίνεται 

δεκτό ότι μπορεί να λάβει γνώση του μηνύματος, το νωρίτερο μια μέρα μετά την αποστολή 

του627. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση οι προθεσμίες που ορίζονται στη νομοθεσία της αε, 

δηλαδή οι 20 μέρες του άρθρου 26 από την προβλεπόμενη γσ, ή οι 3 μέρες του άρθρου 

28α§3 από την ημέρα της συνεδρίασης της γσ, είναι υπεραρκετές και υπερβαίνουν την 

απαίτηση για διάθεση εύλογου χρόνου στον παραλήπτη ώστε να ελέγξει την ηλεκτρονική 

του θυρίδα. Ωστόσο, στην περίπτωση της κοινοποίησης μηνύματος από την εταιρεία προς το 

μέτοχο, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ενημέρωση του μετόχου από την 

εταιρεία, εφόσον αυτός επιδείξει ενσυνείδητη αμέλεια. Έτσι, γίνεται δεκτό ότι από τη μεριά 

της εταιρείας υφίσταται υποχρέωση λήψης των απαραίτητων προπαρασκευαστικών μέτρων, 

με ευθύνη του δσ, ώστε οι πληροφορίες να φτάσουν στον παραλήπτη υπό συνηθισμένες 

περιστάσεις628. Αντίθετα, η εταιρεία και το δσ της, οφείλουν να εξασφαλίζουν τον 

καθημερινό έλεγχο της θυρίδας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας, ενώ τις ημέρες 
                                            
624 πρβλ. §17, ΙΙΙ. 
625 πρβλ. §19, Ι. 
626 Βλ. Ιγγλεζάκη, ο.π., σελ.135. 
627 Βλ. Ιγγλεζάκη, ο.π., σελ.136. 
628 Βλ. Κουρτζή, ο.π., σελ.667. 
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που προηγούνται της γσ πρέπει να επιδείξουν πρόσθετη επιμέλεια για την παραλαβή των 

μηνυμάτων. 

Το περιεχόμενο ενός email με αποστολέα μια αε μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από την 

προαναφερόμενη πρόσκληση για σύγκληση γσ, τα πρόσθετα θέματα που πρότειναν οι 

μέτοχοι να εισαχθούν προς συζήτηση στη γσ (άρθρο 39§2 εδ.β – «γνωστοποιούνται» με 

ευθύνη του δσ), την απάντηση του δσ σε αίτηση των μετόχων (άρθρο 39§4 εδ.β), τον 

πίνακα των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη γσ (άρθρο 27§2)629, τις ληφθείσες 

αποφάσεις γσ (άρθρο 7β§12)630και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (άρθρο 27§1)631. 

Είναι προφανές ότι η κοινοποίηση στοιχείων μέσω email από την εταιρεία στους μετόχους, 

προϋποθέτει τη γνώση εκ μέρους της πρώτης των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των μετόχων. 

Έτσι, είναι απαραίτητη η δήλωση εκ μέρους του μετόχου ότι επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιου 

είδους επικοινωνία, καθώς και η εγγραφή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του 

ταχυδρομείου, στην αντίστοιχη λίστα αποδεκτών. Η δήλωση του μετόχου πρέπει να είναι 

γενική και να περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και όχι ειδική όπως αυτή του 

άρθρου 26§2α που αναφέρεται μόνο στη πρόσκληση για σύγκληση γσ. Αντίστοιχα, το 

περιεχόμενο ενός μηνύματος που αποστέλλει ο μέτοχος στην εταιρεία μπορεί να αφορά, 

εκτός από το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπου (άρθρο 28α§3), αίτηση για παροχή 

πληροφοριών (άρθρο 39§4 εδ.α), κατάθεση σχεδίου απόφασης και σχετική αιτιολόγηση 

(άρθρο 39§2 εδ.γ) ή ακόμα και ηλεκτρονική ψήφο (άρθρο 28α§8). Η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβάλλεται να δηλώνεται από την εταιρεία στην ιστοσελίδα της. 

 

Το νομικό προβληματισμό που δημιουργείται σχετικά με τον καθορισμό του χρόνου 

περιέλευσης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εντείνει η τεχνική λειτουργία του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πρωτόκολλο SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν προβλέπεται αξιόπιστη έκδοση απόδειξης παραλαβής 

ηλεκτρονικού μηνύματος632. Η έλλειψη αυτή μπορεί να προκαλέσει αμφισβητήσεις όσον 

αφορά στην παραλαβή ή όχι του μηνύματος, ιδιαίτερα όταν ο παραλήπτης διαχειρίζεται ο 

                                            
629 Βλ. Κουρτζή, ο.π., σελ. 667, ενότητα 1. 
630 Βλ. Κουρτζή, ο.π., σελ.667-668, ενότητα 2. 
631 Βλ. παράδειγμα, Άνθιμο, ο.π., σελ 994-995. 
632 Η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής απαιτεί τη συνεργασία του παραλήπτη, στη 

διακριτική ευχέρεια του οποίου εναπόκειται η έκδοσή της. 

ΙΙΙ. Η περίπτωση του «ηλεκτρονικού» Συμβολαιογράφου
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ίδιος τον email server του633. Επιπρόσθετο ζήτημα προκύπτει αναφορικά με τη διαπίστωση 

της ταυτότητας του αποστολέα, κυρίως στην περίπτωση που αποστολέας είναι κάποιος 

μέτοχος και όχι η εταιρεία, καθώς αποδεικνύεται ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση του 

αποστολέα μπορεί να λειτουργήσει μόνο ως ένδειξη της ταυτότητας του, χωρίς να μπορεί να 

την εγγυηθεί634.  

Το ζήτημα της διαπίστωσης της ταυτότητας του αποστολέα του ηλεκτρονικού 

μηνύματος μπορεί εύκολα να λυθεί με τη χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, όπως επίσης και 

το πρόβλημα του προσδιορισμού του ακριβούς χρόνου διαμόρφωσης του μηνύματος που 

αποστέλλεται, επιλέγοντας τη μεσολάβηση μιας Αρχής Χρονοσήμανσης, η οποία και θα 

βεβαιώσει την ακρίβεια των περιεχομένων του μηνύματος για μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Ωστόσο, η λύση αυτή δεν είναι πλήρης αφού δεν καλύπτει την περίπτωση άρνησης από τον 

παραλήπτη ότι παραλήφθηκε οποιοδήποτε μήνυμα. Μια τέτοια άρνηση μπορεί να 

ανταποκρίνεται στην αλήθεια, ή μπορεί να γίνεται και με δόλο έχοντας ως στόχο π.χ. την 

αποφυγή απάντησης σε αίτηση για παροχή πληροφοριών του άρθρου 39§4 εδ.α (εφόσον η 

άρνηση παραλαβής του email γίνεται από τη μεριά της εταιρείας), ή την πρόκληση 

ακυρότητας (άρθρο 35β§2) εξαιτίας έλλειψης αποστολής πρόσκλησης μέσω email 

(άρθρο26§2α) από την εταιρεία (εφόσον η άρνηση παραλαβής του email γίνεται από τη 

μεριά του μετόχου). Σε κάθε περίπτωση η προαναφερόμενη άρνηση του παραλήπτη καθιστά 

αδύνατη την  πραγματοποίηση διαιτητικής πραγματογνωμοσύνης από τον ΠΥΠ635.  

Ολοκληρωμένη λύση σε όλα τα παραπάνω προβλήματα μπορεί να προσφέρει η 

υιοθέτηση του θεσμού του ηλεκτρονικού συμβολαιογράφου (Electronic Notarization). Η 

υπηρεσία που μπορεί να παρέχει ο ηλεκτρονικός συμβολαιογράφος στον ηλεκτρονικό κόσμο, 

είναι ανάλογη με αυτή που παρέχει ο συμβατικός συμβολαιογράφος στο φυσικό. Σύμφωνα 

με τον Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν.2830/2000, άρθρο 1§1 εδ.γ και δ), καθήκον του 

συμβολαιογράφου είναι να «θεωρεί ιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση βέβαιης 

χρονολογίας» και να «βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής που τίθεται ενώπιόν του σε κάθε 

έγγραφο που σχετίζεται με τη συναπτόμενη πράξη». Δρώντας ανάλογα, ο ηλεκτρονικός 

συμβολαιογράφος μπορεί, αφού παραλάβει ένα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο αρχείο 

(συνήθως μέσω email) και βεβαιωθεί για την ταυτότητα του αποστολέα (ελέγχοντας την 

ψηφιακή του υπογραφή), να το προσυπογράψει με το επαγγελματικό του πιστοποιητικό και 
                                            
633 Και κατά συνέπεια μπορεί να διαγράψει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της παραλαβής του 

μηνύματος. 
634 Βλ. Μουρατίδη, Τεχνικά και νομικά ζητήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αφορμή την 

απόφαση 1327/2001 του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, ΕΤρΑξΧρΔ, 3/2009, σελ.857.  
635 πρβλ. §13, ΙV, 2.  
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να ενσωματώσει χρονοσήμανση. Η χρονοσήμανση βεβαιώνει την ακρίβεια του περιεχομένου 

του αρχείου τη χρονική στιγμή της παράδοσής του στο συμβολαιογράφο. Στη συνέχεια 

αφού αποθηκεύσει το αρχείο, αποστέλλει αντίγραφό του τόσο στον παραλήπτη όσο και στο 

αρχικό αποστολέα. Το αποθηκευμένο αρχείο μπορεί να αναζητηθεί στο μέλλον οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή636, παρέχοντας απόλυτη βεβαιότητα αναφορικά με το χρόνο σύνταξής του 

και την ακρίβεια του περιεχομένου του, αφού υπογράφεται από το επαγγελματικό 

πιστοποιητικό του συμβολαιογράφου. Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών ολοκληρώνεται 

εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς την ανάγκη για οποιαδήποτε φυσική μετακίνηση. 

Με βάση το γεγονός ότι στην ηλεκτρονική έκδοση της συμβολαιογραφικής πράξης, ο 

συμβολαιογράφος αναλαμβάνει ο ίδιος να παραδώσει στον παραλήπτη το ηλεκτρονικό 

μήνυμα, παρατηρείται μια νέα διάσταση στον ηλεκτρονικό του ρόλο. Έτσι ο ηλεκτρονικός 

συμβολαιογράφος θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι εκτελεί και χρέη ηλεκτρονικού δικαστικού 

επιμελητή, ο οποίος επιδιώκει να διασφαλίσει την παραλαβή του ηλεκτρονικού μηνύματος 

από τον παραλήπτη. 

Η περίπτωση του ηλεκτρονικού συμβολαιογράφου, παρόλο που δεν προβλέπεται στην 

ελληνική νομοθεσία, παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον ιδιαίτερα για την περίπτωση των αε, 

διότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε αρκετές εταιρικές διαδικασίες όπως στη διαδικασία 

της ηλεκτρονικής περιφοράς και υπογραφής των πρακτικών από το δσ637, στη γσ κλειστής 

αε638, ως ηλεκτρονικός τρόπος προσυπογραφής των πρακτικών μονοπρόσωπης αε από 

συμβολαιογράφο (άρθρο 32§2), αλλά και ως μέσο υλοποίησης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας639. 

Ο τρόπος λειτουργίας του ηλεκτρονικού συμβολαιογράφου αποτυπώνεται στο παρακάτω 

σχήμα640. 

                                            
636 Στην περίπτωση που η αποθήκευση του αρχείου στον ηλεκτρονικό συμβολαιογράφο 

διαρκέσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τη διάρκεια ισχύος του αρχικού πιστοποιητικού που 

χρησιμοποίησε ο συμβολαιογράφος, το αρχείο επαναυπογράφεται από νέο πιστοποιητικό του 

συμβολαιογράφου που εκδίδεται μετά τη λήξη του πρώτου. Η διαδικασία γίνεται αυτόματα από τον 

ηλεκτρονικό συμβολαιογράφο, χωρίς την ανάγκη καμίας ενέργειας εκ μέρους των πελατών του. Η 

διαθεσιμότητα του ηλεκτρονικού αρχείου είναι συνεχής. 
637 βλ. §22, ΙΙ, 3. 
638 βλ. §22, ΙΙΙ, 2. 
639 βλ. §32 και §33. 
640 Βλ. Yoshida/Masamoto, Electronic Certification Systems for more secure ciphers, σχήμα 

3, σελ.45 https://www.ntt-review.jp/archive/ntttechnical.php?contents=ntr200602043.pdf (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
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ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

Οι νέες τεχνολογίες εκτός από την επίδραση που ασκούν στον τρόπο εκπλήρωσης των 

απαιτήσεων δημοσιότητας, που εξετάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, επηρεάζουν άμεσα 

και τις βασικές λειτουργίες των οργάνων της αε. Πρόκειται για την πραγματοποίηση της 2ης 

φάσης «ηλεκτρονικοποίησης», που χαρακτηρίζεται από τη μεταρρύθμιση ή και ανατροπή 

κλασικών θεσμών, εννοιών και διαδικασιών, σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού και 

εκμετάλλευσης των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Οι καινοτομίες 

που θα εισαχθούν για το σκοπό αυτό δεν θα έχουν αυτόνομο χαρακτήρα, αλλά θα είναι 

αλληλοεξαρτόμενες και θα μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, μόνο όταν 

υιοθετηθούν ομαδικά, συγκροτώντας ένα λειτουργικό σύνολο.  

Στα πλαίσια της «ουσιαστικής ηλεκτρονικοποίησης», επέρχονται σημαντικές αλλαγές 

στον τόπο και στα μέσα σύγκλησης των οργάνων της αε, στον τρόπο απόδειξης του 

δικαιώματος συμμετοχής στις διαδικασίες, στην άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων 

γενικότερα, αλλά και στον τρόπο λήψης αποφάσεων και τήρησης πρακτικών. Πρόκειται 

δηλαδή ουσιαστικά για μια συνολική αναδόμηση των διαδικασιών λειτουργίας των εταιρικών 

οργάνων. 

Αντικείμενο του κεφαλαίου αυτού αποτελεί η μελέτη της επίδρασης που ασκούν οι νέες 

τεχνολογίες στον τόπο συνεδρίασης των οργάνων της αε. Ο τόπος της συνεδρίασης αποτελεί 

το πρώτο στοιχείο που επηρεάζεται άμεσα από την ιδιότητα υπερχωρητικότητας των νέων 

τεχνολογιών. Έτσι, στην ενότητα αυτή αρχικά αναλύεται το ισχύσαν και το ισχύον δίκαιο 

που διέπει τον τόπο συνεδρίασης των οργάνων της αε. Στη συνέχεια εξετάζεται η δογματική 

προσέγγιση της ρύθμισης του νόμου και προτείνονται νομικά συμβατές τεχνολογικές λύσεις. 

 

§21. Δικαιϊκή προσέγγιση  

Το δίκαιο της αε, πριν την ψήφιση του νόμου 3604/2007, περιείχε ιδιαίτερα αυστηρούς 

τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς, τόσο για τις συνεδριάσεις του δσ (άρθρο 20), όσο και 

για τη διεξαγωγή των γσ (άρθρο 25).  

Στο άρθρο 20§1 του νόμου προβλεπόταν η υποχρεωτική, τουλάχιστον μια φορά το 

μήνα, συνεδρίαση του δσ στην έδρα της εταιρείας. Εξαιρέσεις, όσον αφορά στον τόπο της 

συνεδρίασης, προβλεπόταν στις παραγράφους 2 και 3 του ίδιου άρθρου. Σύμφωνα με την 

παράγραφο 2 υπήρχε η δυνατότητα, μετά από καταστατική πρόβλεψη, το δσ να συνεδριάσει 

σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρείας. Ο τόπος αυτός έπρεπε να βρίσκεται εντός της 

I. Ισχύσαν δίκαιο
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Ελλάδας, ενώ για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης στο εξωτερικό, απαιτείτο ειδική άδεια του 

Υπουργού Εμπορίου ή κατά περίπτωση, της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας. Η 

απόδοση της παραπάνω άδειας ήταν δυνατό να εξαρτάται από ειδικούς όρους που έθετε ο 

Υπουργός Εμπορίου641. Επίσης στην παράγραφο 3 προβλεπόταν η έγκυρη συνεδρίαση του 

δσ σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, αν παρίσταντο και συμφωνούσαν 

όλα τα μέλη του δσ. 

Αντίστοιχης φιλοσοφίας ρύθμιση με το δσ προβλεπόταν και για τη γσ στο άρθρο 25. 

Στο άρθρο αυτό οριζόταν ότι η γσ έπρεπε να συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της 

εταιρείας, όχι όμως απαραίτητα και στο κατάστημα της εταιρείας642, τουλάχιστον μια φορά 

ανά εταιρική χρήση και εντός το πολύ έξι μηνών από τη λήξη της χρήσεως αυτής. Από τη 

χρήση του επιρρήματος «υποχρεωτικώς», προκύπτει ότι η διάταξη είχε χαρακτήρα 

αναγκαστικού δικαίου και δεν ήταν δυνατό να τροποποιηθεί από το καταστατικό643. 

Εξαιρετικά επιτρεπόταν η διεξαγωγή της γσ σε άλλο τόπο στην ημεδαπή, μετά από ειδική 

άδεια του Υπουργού Εμπορίου, ή κατά περίπτωση και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, στην 

οποία θα καθοριζόταν και οι όροι υπό τους οποίους θα χορηγείτο. Στο νόμο δεν 

περιλαμβανόταν πρόβλεψη για διεξαγωγή γσ στην αλλοδαπή. Όπως και στην περίπτωση του 

δσ, προβλεπόταν ότι προηγούμενη άδεια δεν απαιτείτο εφόσον στη συνέλευση παρίσταντο, 

ή αντιπροσωπεύονταν μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου 

και κανείς δεν διαφωνούσε στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.  

Η ύπαρξη του προαναφερθέντος αυστηρού νομοθετικού πλαισίου, οδήγησε τη 

νομολογία των δικαστηρίων προς την κατεύθυνση απαγόρευσης χρήσης στα εταιρικά 

όργανα, κάθε τεχνικής μεθόδου που θα προσέφερε «υπέρβαση του χώρου» μέσω της 

χρήσης τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων644.  Πρόκειται για τάση της νομολογίας που 

                                            
641 βλ. Μούζουλα, ΔικΑΕ, 2000, άρθρο 20, αριθμ.7.  
642 πρβλ. ισχύσαν άρθρο 26§2, Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.244. 
643 Βλ. Αλεπάκο, ΔικΑΕ, 2000, σελ.48. 
644 Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση 139/1998 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας 

(ΕΕμπΔ 1998, σελ.619), με την οποία κρίθηκαν ως ανυπόστατες και όχι ως απλώς άκυρες (με 

αποτέλεσμα να μη μπορούν να θεραπευτούν με την πάροδο διετίας που προέβλεπε το αρ.35α§2 του 

νόμου), οι αποφάσεις που λήφθηκαν χωρίς να συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, μεταξύ των 

οποίων και η διεξαγωγή της γσ σε συγκεκριμένο φυσικό χώρο. Επίσης, πρβλ. γενικά για το σωματείο 

απόφαση 6682/2001 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΕΕμπΔ 2001, σελ.694) με την οποία 

κρίθηκε ως μη νόμιμη η ρήτρα του καταστατικού που επέτρεπε στα μέλη του δσ να συνεδριάζουν και 

να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς τη φυσική τους παρουσία, πχ. με τηλεδιάσκεψη. 
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επικρίθηκε από τη νομική θεωρία645, που θεωρεί ορθά, ως αναπόφευκτη την εισαγωγή νέων 

μέσων επικοινωνίας στις διαδικασίες λειτουργίας συλλογικών οργάνων, ενώ αντιπροτείνει τον 

εκσυγχρονισμό του δικαίου προς την κατεύθυνση νομιμοποίησης των νέων μέσων. Πάντως, 

με δεδομένο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, διεξαγωγή γσ ή συνεδρίαση δσ, χωρίς φυσική 

παρουσία μετόχων, ή μελών αντίστοιχα, στον προβλεπόμενο χώρο, θα προκαλούσε 

ακυρότητα των αποφάσεων που θα λαμβάνονταν646. 

 

Με την αναμόρφωση του δικαίου της αε από το ν.3604/2007, προέκυψαν σημαντικές 

αλλαγές αναφορικά με τον τόπο που συνεδριάζει το δσ και η γσ.  Στα πλαίσια αυτής της 

αναμόρφωσης, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 20, 21, 26, 28 και 32, ενώ αντικαταστάθηκε το 

άρθρο 25. Ακολούθησε η ψήφιση του ν.3884/2010 που εισήγαγε ρυθμίσεις, που αφορούν 

την εισηγμένη αε και τροποποίησε εν νέου τα άρθρα 26, 28 και 32, ενώ προστέθηκε και το 

άρθρο 28α. 

Ο εκσυγχρονισμός του άρθρου 20, που ρυθμίζει τη σύγκληση του δσ της αε, 

περιλαμβάνει την εξάλειψη αυστηρών απαιτήσεων του νόμου, καθώς και την εισαγωγή νέων 

μεθόδων συνεδρίασης. Πιο συγκεκριμένα, με την τροποποίηση της §2 του άρθρου 20, έχει 

απαλειφθεί η απαίτηση για ειδική υπουργική άδεια στην περίπτωση που ο τόπος συνεδρίασης 

του δσ βρίσκεται στην αλλοδαπή. Πλέον, με το νέο νόμο, επιτρέπεται ο κατ̕ εξαίρεση 

ορισμός στο καταστατικό και άλλου τόπου συνεδρίασης, εκτός της έδρας της εταιρείας, στην 

ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, χωρίς την έγκριση από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. Βέβαια, πιο 

τολμηρή είναι η επιλογή του νομοθέτη να εισάγει με την παράγραφο 3α του άρθρου 20, για 

πρώτη φορά στο εταιρικό δίκαιο, την έννοια της τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με την 

παράγραφο αυτή, επιτρέπεται η συνεδρίαση του δσ με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Εφόσον επιλεχθεί η 

τηλεδιάσκεψη ως μέσο συνεδρίασης, απαιτείται η πρόσκληση προς τα μέλη του δσ να 

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή τους σε αυτή. Επίσης, στο 

τελευταίο εδάφιο της νέας παραγράφου προβλέπεται ότι με υπουργική απόφαση, μπορεί να 

ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης. 

Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται647, η έκδοση υπουργικής απόφασης είναι δυνητική, δηλαδή η 
                                            
645 Βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές εταιρίες, σελ. 289 (και ειδικά υποσημείωση 77 στην ίδια σελίδα).  
646 Βλ. Σκαλίδη, Προς το δίκαιο της γσ αε με τεχνικές διαδικτύου, ΕΤρΑξΧρΔ 2004, σελ.36, 

Περάκη, ΔικΑΕ, 2000, σελ.55,  Άνθιμο, Η «ηλεκτρονική» Γενική Συνέλευση, ΕπισκΕΔ Δ/2003, 

σελ.996. 
647 Βλ. Περάκη, Το νέο δίκαιο της αε, εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.19. 

II. Ισχύον δίκαιο



174 
 

τηλεδιάσκεψη είναι δυνατή και πριν την έκδοση μιας τέτοιας απόφασης. Επίσης για πρώτη 

φορά στο δίκαιο της αε, με το άρθρο 21§5, υιοθετείται η «δια περιφοράς» υπογραφή των 

πρακτικών για τις συνεδριάσεις του δσ. Πρόκειται για ρύθμιση ιδιαίτερα σημαντική διότι: 

αφενός, αποδεσμεύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από συγκεκριμένο τόπο, ακόμα και 

εικονικό, και αφετέρου, σε συνδυασμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών ως μέσα για την 

«περιφορά» των πρακτικών, προσφέρει νέες δυνατότητες εξ αποστάσεως συμμετοχής, ή πιο 

ορθά συγκατάθεσης, στις εταιρικές αποφάσεις648. 

Αντίστοιχες, με το δσ, είναι οι επιλογές του νομοθέτη και για τον τόπο διεξαγωγής της 

γσ. Έτσι, με ελαστικότερο τρόπο649, ρυθμίζονται τα ζητήματα που αφορούν τον τόπο 

διεξαγωγής της γσ στο νέο άρθρο 25, ενώ, μετά την απλή αναφορά στο άρθρο 26§2 για εξ 

αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στη γσ, ακολουθεί η άμεση εισαγωγή της δυνατότητας 

διεξαγωγής γσ μέσω τηλεδιάσκεψης για μη εισηγμένες εταιρείες στην §6 του άρθρου 28650. 

Αφότου τέθηκε σε ισχύ ο ν.3884/2010, με την εισαγωγή του άρθρου 28α§7, προβλέπεται 

για την εισηγμένη αε η δυνατότητα συμμετοχής στη γσ με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη 

φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη 

καταστατική πρόβλεψη.  

Αναφορικά με το άρθρο 25, προβλέπεται πλέον η δυνατότητα διεξαγωγής γσ εκτός 

από την έδρα  της εταιρείας, στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή 

άλλου δήμου όμορου της έδρας. Επίσης, το άρθρο 25 προβλέπει για την εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο εταιρεία, τη διεξαγωγή γσ και στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η 

έδρα του χρηματιστηρίου, δηλαδή στην περιφέρεια του δήμου της Αθήνας. Επί μη 

εισηγμένης στο χρηματιστήριο εταιρείας ή εταιρείας που δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο 

δημόσιας προσφοράς, το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει στη γσ να συνέρχεται και σε άλλο 

τόπο κείμενο στην Ελλάδα, χωρίς την απαίτηση για οποιαδήποτε έγκριση, όπως επίτασσε το 

παλαιό άρθρο 25, αλλά και στην αλλοδαπή (δυνατότητα που επίσης δεν παρείχε το 

προηγούμενο άρθρο). Βέβαια, στις παραπάνω περιπτώσεις είναι επιτρεπτή η γσ στους 

προαναφερόμενους τόπους ακόμα και χωρίς καταστατική πρόβλεψη, όταν στη συνέλευση 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 

κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 

συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων (καθολική γσ). Πρόκειται για σαφή μείωση των 
                                            
648 Βλ. ανάλυση στις παρακάτω ενότητες στο ίδιο κεφάλαιο. 
649 Βλ. απόσπασμα αιτιολογικής έκθεσης, Περάκη ο.π., σελ.106.  
650 Σημειώνεται ότι πριν την ψήφιση του ν.3884/2010 που περιόρισε το πεδίο ρύθμισης του 

άρθρου 28 μόνο στη μη εισηγμένη αε, η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης αφορούσε όλες τις αε, 

εισηγμένες και μη, βλ. ανάλυση υπό ΙΙΙ. 
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απαιτήσεων εκ μέρους της νομοθεσίας αφού, με την παλαιότερη ρύθμιση, η ύπαρξη 

καθολικής γσ, απλά ήρε την απαίτηση για υπουργική άδεια, χωρίς την παροχή δυνατότητας 

γσ στην αλλοδαπή.  

Όπως και για το δσ, έτσι και για τη γσ, προβλέπεται στο ισχύον δίκαιο για μη 

εισηγμένη αε (άρθρο 28§6), η διεξαγωγή γσ μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από καταστατική 

πρόβλεψη. Αντίστοιχα με το δσ, προβλέπεται και στην περίπτωση αυτή, η δυνητική έκδοση 

υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας που 

θα εξασφαλίσουν την εγκυρότητα της γσ. Παρόμοια δυνατότητα υπογραφής των πρακτικών 

«δια περιφοράς», όπως για το δσ, προβλέπει ο νέος νόμος και για τις γσ των αε. Ειδικότερα, 

στο άρθρο 32§3 αναγνωρίζεται ότι η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους 

μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους, ισοδυναμεί με απόφαση της γσ, ακόμα και αν δεν έχει 

προηγηθεί συνεδρίαση. Βέβαια, αντίθετα με το δσ στο οποία επιτρέπεται ανεξαιρέτως η «δια 

περιφοράς» υπογραφή των πρακτικών, στην περίπτωση της γσ υφίσταται εξαίρεση 

εφαρμογής αυτής της ρύθμισης για τη γσ εισηγμένης αε651. 

Η πιο καινοτόμα ρύθμιση αναφορικά με τον τόπο διεξαγωγής της γσ είναι αναμφίβολα 

αυτή που εισήχθη με το άρθρο 28α§7 του ν.3884/2010, ως αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης 

της οδηγίας 2007/36/ΕΚ. Η ρύθμιση αυτή, που αφορά μόνο την εισηγμένη αε, αποδεσμεύει 

τους μετόχους από την υποχρέωση φυσικής παρουσίας στον τόπο διεξαγωγής της γσ, 

προβλέποντας τη δυνατότητα συμμετοχής με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον υπάρχει 

καταστατική πρόβλεψη. Επίσης στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ενδεικτικά ότι η συμμετοχή των 

μετόχων μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο, είτε με μετάδοση της συνέλευσης είτε με 

αμφίδρομη επικοινωνία. Για τη ρύθμιση αυτής της μεθόδου συμμετοχής στη γσ μπορούν να 

οριστούν με υπουργική απόφαση, οι ελάχιστες  τεχνικές προδιαγραφές για τη διασφάλιση 

της ταυτότητας του μετόχου, καθώς και για την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης 

σύνδεσης. 

 

Το δόγμα που κυριάρχησε στο παρελθόν και χαρακτήριζε την ελληνική νομοθεσία της 

αε, πριν τον εκσυγχρονισμό της από το ν.3604/2007 και την τροποποίηση της από το 

                                            
651 Η εξαίρεση αυτή για την εισηγμένη αε οφείλεται μάλλον σε πρακτικούς λόγους· ίσως η 

Επιτροπή Αναθεώρησης της νομοθεσίας, θεωρώντας δεδομένη τη διασπορά των μετοχών στις 

εισηγμένες αε, έκρινε ως αδύνατη στην πράξη την υπογραφή των πρακτικών από όλους τους 

μετόχους. Πράγματι, η εισαγωγή μιας εταιρείας στο χρηματιστήριο έχει νόημα μόνο όταν υπάρχουν 

μετοχές προς διαπραγμάτευση, οπότε κατά συνέπεια είναι πρακτικά αδύνατη η καθολική υπογραφή 

πρακτικού από όλους τους μετόχους.  

III. Δογματική προσέγγιση της ρύθμισης
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ν.3884/2010, συνίστατο στη σύνδεση του τόπου συνεδρίασης των εταιρικών οργάνων, με 

την έδρα της εταιρείας. Πρόκειται για δόγμα που δεν κυριάρχησε μόνο στο δίκαιο των αε, 

αλλά επικράτησε σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες που απαιτούσαν συγκέντρωση φυσικών 

προσώπων. Κύριο γνώμονα του δόγματος αποτέλεσε η εξασφάλιση ασφάλειας δικαίου, μέσω 

της καθιέρωσης ενός κοινού σημείου αναφοράς για τις εταιρικές συγκεντρώσεις. Έτσι, ήταν 

δυνατή η διασφάλιση των δημοκρατικών αρχών της ισότητας, διαφάνειας και ισηγορίας. Το 

πιο κατάλληλο σημείο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό ήταν η έδρα 

της εταιρείας. Με την επιλογή αυτή προσδιορίστηκε με ασφάλεια ο τόπος συνεδρίασης στο 

γεωγραφικό χώρο αποτρέποντας την πρόκληση συγχύσεων που θα οδηγούσαν σε 

προβληματικές καταστάσεις, όπως την αδυναμία άσκησης από τους μετόχους των 

δικαιωμάτων τους, την υφαρπαγή αποφάσεων κ.α. Βέβαια, έτσι και αλλιώς, την περίοδο που 

επικράτησε το δόγμα αυτό, δεν υφίστατο εναλλακτικός τρόπος συνεδρίασης που να 

συγκέντρωνε ανάλογα πλεονεκτήματα. Εντούτοις, παρά τα σαφή πλεονεκτήματα του 

συγκεκριμένου δόγματος, δεν απεφεύχθη η δημιουργία προβλημάτων, κυρίως στην 

περίπτωση εταιρειών που διέθεταν υποκαταστήματα652.  

Οι πρώτες αμφισβητήσεις του δόγματος της έδρας της εταιρείας ως τόπου 

συνεδρίασης, προέκυψαν με την εμφάνιση και στη συνέχεια εξάπλωση των τεχνολογιών 

επικοινωνίας. Αρχικά, το τηλέφωνο και το fax προσέφεραν βασικές δυνατότητες συμμετοχής 

από απόσταση στις διαδικασίες των εταιρικών οργάνων. Οι δυνατότητες αυτές 

αντιμετωπίστηκαν με επιφυλακτικότητα από τη νομολογία653, διότι αφενός, έρχονταν σε 

αντίθεση με το αυστηρό γράμμα του νόμου και αφετέρου, δεν διέθεταν χαρακτηριστικά που 

θα εγγυόταν την ασφάλεια δικαίου, όπως π.χ. ασφαλή και εύκολη ταυτοποίηση του μετόχου 

που επικοινωνεί. Έτσι, δεν δημιουργήθηκε η «κατάλληλη πίεση» που θα οδηγούσε στην 

τροποποίηση κανόνων δικαίου, προσφέροντας τη δυνατότητα εισαγωγής τεχνολογικών 

μέσων στις διαδικασίες λειτουργίας των εταιρικών οργάνων.  

Στην περίπτωση του διαδικτύου η εξέλιξη της «σύγκρουσης» με το καθιερωμένο δόγμα 

δικαίου ήταν διαφορετική για λόγους τόσο τεχνικούς όσο και συγκυριακούς. Το διαδίκτυο 

δεν εισήλθε απότομα στις εταιρικές διαδικασίες, αλλά υιοθετήθηκε αρχικά από την επιστήμη 

και στη συνέχεια σταδιακά άρχισε να χρησιμοποιείται για εταιρικούς σκοπούς, κυρίως 

ενημέρωσης και προβολής. Όμως, η δυνατότητα παραμετροποίησης που προσφέρει, σε 
                                            
652 Για το λόγο αυτό έχει τεθεί και η υποχρέωση του άρθρου 26§2, που απαιτεί στην 

πρόσκληση για συμμετοχή σε γσ αε να ορίζεται το οίκημα με ακριβή διεύθυνση. Σημειώνεται ότι πριν 

την παρέμβαση του ν.3604/2007, στην §2 υπήρχε μια γενική αναφορά σε «οίκημα» χωρίς την 

απαίτηση για αναγραφή της ακριβούς διεύθυνσής του. 
653 Βλ. παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο, υπό Ι. 
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συνδυασμό με τη διαδραστική ή ασύγχρονη επικοινωνία654 που υποστηρίζει, οδήγησαν στη 

δημιουργία ειδικών, ad hoc υπηρεσιών για την κάλυψη ιδιαίτερων εταιρικών αναγκών. 

Βασικό θεμέλιο ανάπτυξης αποτέλεσαν τα λεγόμενα websites, δηλαδή, οι τοποθεσίες στο 

διαδίκτυο που διακρίνονται από το όνομα χώρου (domain name) που χρησιμοποιούν και 

στους οποίους φιλοξενούνται οι ιστοσελίδες. Οι «εικονικοί» αυτοί τόποι εξελίχθηκαν σε 

χώρους παρουσίας, έκφρασης, επικοινωνίας, σύναψης συμβάσεων και εκτέλεσης 

συναλλαγών. Η χρήση τους επεκτάθηκε και σε δημόσιους φορείς και αποτέλεσαν 

εναλλακτικοί τόποι προσφοράς υπηρεσιών στους πολίτες655. Σε ορισμένες μάλιστα 

περιπτώσεις τείνουν να αντικαταστήσουν πλήρως τους συμβατικούς τόπους656. Έτσι, λοιπόν 

επήλθε η έμμεση, «de facto» καθιέρωση, παράλληλα με το συμβατικό τόπο και του 

«εικονικού» διαδικτυακού τόπου. Πιο τολμηρή ήταν η επιλογή του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

που εισήγαγε την έννοια της εικονικής συνεδρίασης που δεν υλοποιείται σε συγκεκριμένο 

φυσικό χώρο, αλλά εξολοκλήρου ηλεκτρονικά657. Την υιοθέτηση της εικονικής συνεδρίασης 

επέβαλε η ανάγκη για ταχεία και ασφαλή διεκπεραίωση των συναλλαγών χωρίς χωρικούς 

περιορισμούς, καθώς και η προσέλκυση νέων κεφαλαίων και επενδυτών του εξωτερικού. 

Πρόκειται για την πιο «προχωρημένη» μορφή αποϋλοποίησης που έχει γίνει μέχρι σήμερα 

αποδεκτή από το ελληνικό δίκαιο.  

Σημαντικό ρόλο στην «αμφισβήτηση» του αυστηρού δόγματος του δικαίου της έδρας 

διαδραμάτισε και η διεθνής οικονομική κατάσταση των τελευταίων ετών. Έτσι, προς την 

κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του εταιρικού δικαίου με την εισαγωγή διαδικτυακών τεχνικών, 

λειτούργησαν το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης που προώθησε τη διασυνοριακή κίνηση 

                                            
654 Βλ. παρακάτω στην ίδια ενότητα. 
655 Κλασικό παράδειγμα αποτελεί η χρήση ιστοσελίδων για την έκδοση ασφαλιστικής 

ενημερότητας ή υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (πρβλ. §20, Ι, 2). 
656 π.χ. για την εκτέλεση φορολογικών εργασιών. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το σχέδιο 

νόμου που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2006/123/ΕΚ, το οποίο 

υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση (Μάρτιος 2010, βλ. http://www.opengov.gr/minfin/?p=152, 

Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012) και στο οποίο συμπεριλήφθηκε ρύθμιση που ορίζει ότι η 

υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Όσοι πολίτες 

δεν γνωρίζουν τη χρήση του διαδικτύου θα μπορούν να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους δήλωση 

μέσω ΚΕΠ ή λογιστικών/φοροτεχνικών γραφείων. 
657 Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών καταρτίζονται υποχρεωτικώς 

ηλεκτρονικά στο πλαίσιο τριμερούς κλειστού συστήματος-δικτύου, βλ. Χριστοδούλου, Επιτομή 

ηλεκτρονικού αστικού δικαίου, σελ.136. 
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κεφαλαίων και κατά συνέπεια, τη διασυνοριακή εταιρική συμμετοχή, όπως και το μόρφωμα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω γεγονότων ήταν η υιοθέτηση, με τις διατάξεις του 

ν.3604/2007, ενός νέου, πιο φιλελεύθερου δόγματος σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής των 

εργασιών των εταιρικών οργάνων. Το νέο δόγμα διακρίνεται για δύο βασικές καινοτομίες: 

πρώτον, για την παροχή δυνατότητας εναλλακτικών φυσικών τόπων συνεδρίασης των 

οργάνων της αε, συνήθως658 μετά από καταστατική πρόβλεψη, χωρίς κανένα περιορισμό ή 

προϋπόθεση· και δεύτερο, για τη δυνατότητα χρήσης νέων τεχνολογιών.  

Σχετικά με τη δυνατότητα καταστατικής πρόβλεψης εναλλακτικών τόπων συνεδρίασης 

των οργάνων της αε, η νέα νομοθεσία επέκτεινε την ελευθερία επιλογής του τόπου 

συνεδρίασης, που είχε ήδη εισαχθεί στο νόμο με προηγούμενη ρύθμιση, στα πλαίσια της 

γενικότερης μείωσης της κρατικής εποπτείας. Αντίθετα, στην περίπτωση χρήσης νέων 

τεχνολογιών, πρόκειται για εντελώς νέα δυνατότητα που δεν προϋπήρχε στο εταιρικό δίκαιο. 

Είναι λοιπόν αναμενόμενο, οι καινοτομίες των νέων τεχνολογιών να δημιουργούν 

εντονότερες νομικές προκλήσεις και ερωτήματα. Επισημαίνεται ότι η απαίτηση για 

καταστατική πρόβλεψη εναλλακτικών μεθόδων συνεδρίασης, δεν είναι ενιαία για όλα τα 

εταιρικά όργανα. Έτσι, προβλέπεται εξαίρεση στην περίπτωση του δσ όπου την καταστατική 

πρόβλεψη αντικαθιστά η ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του (άρθρο 20§3α εδ.1). Με 

τον τρόπο αυτό είναι δυνατή ακόμα και η αιφνίδια χρήση της τηλεδιάσκεψης, ως τρόπου 

έκτακτης συμμετοχής ενός μέλους στη συνεδρίαση. Η νομιμοποίηση της διαδικασίας αυτής 

μπορεί να γίνει στην αρχή της συνεδρίασης μετά από συναίνεση όλων των μελών του δσ. 

Η νομοθετική ρύθμιση της τηλεδιάσκεψης από το ν.3604/2007, τόσο για χρήση από το 

δσ (άρ20§3α) όσο και από τη γσ (άρ.28§6), ήταν απολύτως σαφής και συγκεκριμένη. 

Εντούτοις, δημιούργησε αμφιβολίες κατά πόσο επρόκειτο για συνειδητή επιλογή του 

νομοθέτη ή αποτέλεσε προϊόν μη συνειδητής πλάνης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 

νομοθέτης «ολίσθησε» στην υιοθέτηση του όρου τηλεδιάσκεψη εξαιτίας της ευρείας 

δημοσιότητας που αυτή απολαμβάνει, χωρίς να τη γνωρίζει σε βάθος, παρά μόνο 

επιφανειακά. Προς την κατεύθυνση αυτή λειτουργεί και η τεχνική φύση της τηλεδιάσκεψης 

που δίνει την εντύπωση-αίσθηση ότι λειτουργεί όπως η συμβατική συγκέντρωση, αλλά με 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Είναι λοιπόν λογικό, ο νομοθέτης να οδηγήθηκε στην υιοθέτηση 

της σύγχρονης εκδοχής της προηγούμενης κατάστασης, επηρεαζόμενος και από το 

προηγούμενο δόγμα του νόμου. Όμως, είναι προφανές ότι η τηλεδιάσκεψη ταιριάζει σε 

                                            
658 Στην περίπτωση συνεδρίασης δσ μέσω τηλεδιάσκεψης αρκεί και η απλή συμφωνία όλων των 

μελών (άρθρο 20§3α εδ.1) βλ. παρακάτω παράγραφο στην ίδια ενότητα. 
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συγκεντρώσεις με μικρό αριθμό συμμετεχόντων, δηλαδή σε διαδικασίες παρόμοιες με αυτές 

των συνεδριάσεων του δσ659. Στις περιπτώσεις αυτές, η οπτική και ηχητική αναγνώριση των 

συμμετεχόντων αρκεί για την ταυτοποίησή τους, χωρίς την απαίτηση για επιπρόσθετες 

χρονοβόρες ή δυσκίνητες διαδικασίες αναγνώρισης. Αντιθέτως, η τηλεδιάσκεψη δεν είναι 

πρακτικά εφικτή σε γσ όπου υπάρχει μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων660, ούτε μπορεί να 

καλύψει τις απαιτήσεις διαπίστωσης δικαιωμάτων συμμετοχής σε αυτή. Έτσι, στην πράξη 

αποκλείονταν από την εφαρμογή αυτής της διάταξης η εισηγμένη αε και περιοριζόταν η 

χρήση της στην «κλειστή» αε661, που έχει μέχρι δώδεκα662 μετόχους. Αντίθετα, η εφαρμογή 

της τηλεδιάσκεψης είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις συνεδρίασης δσ, αφού τα μέλη των 

δσ δεν υπερβαίνουν σχεδόν ποτέ τον παραπάνω αριθμό. Υπέρ της δημιουργίας αμφιβολιών 

για την πρόθεση του νομοθέτη συνηγορεί και η γενικότερη αναφορά στο άρ.26§2 σε «εξ 

αποστάσεως» άσκηση δικαιωμάτων. Πρόκειται για σαφώς ευρύτερη διατύπωση, που 

εμπεριέχει και άλλες τεχνολογίες επικοινωνιών εκτός της τηλεδιάσκεψης, όπως ασύγχρονων 

μεθόδων επικοινωνίας (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδες), που έχουν ήδη εισαχθεί 

μερικώς (πχ. αρ.26§2α) και παρουσιάζουν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα πλεονεκτήματα. Επίσης, 

δεν λείπουν αναφορές στις εισαγωγικές παρατηρήσεις του ν.3604/2007, σε τεχνολογίες που 

δεν υποστηρίζονται από την τηλεδιάσκεψη, όπως η ηλεκτρονική υπογραφή663. 

Με βάση τους παραπάνω προβληματισμούς δημιουργήθηκαν διάφορα ερωτήματα και 

προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα: μήπως ο νομοθέτης με τη χρησιμοποίηση του όρου 

τηλεδιάσκεψη, εκφράστηκε στενότερα από όσο ήθελε, οπότε η ερμηνεία της λέξης 

τηλεδιάσκεψη πρέπει να γίνεται διασταλτικά, περιλαμβάνοντας όλα τα τηλεπικοινωνιακά 

μέσα που μπορούν να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της επικοινωνίας και 

                                            
659 Η διαπίστωση αυτή έχει επισημανθεί από νωρίς (2004) στην αλλοδαπή θεωρία (βλ. Boros, 

Virtual Shareholder Meetings, §12 - διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.law.duke.edu 

/journals/dltr/articles/ pdf/2004DLTR0008.pdf - τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012) και έχει 

τύχει αποδοχής από τον αντίστοιχο νομοθέτη χωρών αγγλοσαξονικού, κυρίως, δικαίου (βλ. §13 και 14 

στην παραπάνω εργασία). 
660 Βλ. Αυγητίδη, Η εισηγμένη αε, σελ.88, ο οποίος αναγνωρίζει το πρόβλημα στην περίπτωση 

των εισηγμένων αε, οι οποίες σχεδόν πάντα έχουν μεγάλο αριθμό μετόχων, με συνέπεια μεγάλο 

αριθμό συμμετεχόντων και στις γσ. 
661 Βλ. παρακάτω υπό §22, ΙΙΙ, 2. 
662 Το όριο αυτό δεν είναι απόλυτο, αλλά σχετικό και υποδηλώνει την τάξη μεγέθους. 
663 Βλ. εισαγωγικές παρατηρήσεις Περάκη, που αποτέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής 

Αναμόρφωσης του κ.ν.2190/1920 από το ν.3604/2007, Το νέο δίκαιο της αε, εισαγωγικές 

παρατηρήσεις, σελ.23. 
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της συμμετοχής, προσφέροντας ταυτόχρονα εγγυήσεις ασφαλείας; Μήπως η ρύθμιση του 

νόμου, με την οποία εισάγονται οι νέες τεχνολογίες στο εταιρικό δίκαιο, δεν έπρεπε να ήταν 

τόσο μονοδιάστατη, αλλά με διαβαθμίσεις και περισσότερο μετριοπαθής; Χαρακτηριστική 

είναι η πρακτική που ακολούθησε το γερμανικό δίκαιο, το οποίο συνδυάζει την καινοτομία με 

την πρακτικότητα, υιοθετώντας τη σταδιακή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Έτσι, σύμφωνα 

με την γερμανική νομοθεσία (νόμος TransPug664), επιτρέπεται η αναμετάδοση της γσ μέσω 

εικόνας και ήχου, μετά από ανάλογη πρόβλεψη του καταστατικού κάθε εταιρείας (§118(3) 

AktG). Προβλέπεται δηλαδή, μονόδρομη επικοινωνία με το συμβατικό χώρο της γσ. Οι 

μέτοχοι μπορούν μόνο να παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στη συνέλευση, ενώ η άσκηση 

των δικαιωμάτων τους γίνεται συμβατικά, μέσω αντιπροσώπου (στον οποίο μπορούν να 

δίνονται εντολές και μέσω τηλεφώνου), κατά τις συνήθεις διαδικασίες. Μελλοντικά 

προβλέπεται η μετάβαση στην ηλεκτρονική άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων μέσω 

διαδικτύου665. 

Ο προαναφερόμενος γερμανικός νόμος υιοθετεί τη λεγόμενη γσ με την υποστήριξη του 

διαδικτύου (Online-Hauptversammlung/internetgestützte Hauptversammlung). Πρόκειται για 

διάκριση που έχει καθιερώσει η γερμανική νομική θεωρία, σύμφωνα με την οποία, 

διαβαθμίζεται η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στις εταιρικές συνεδριάσεις ως εξής: α) 

απουσία τεχνολογικών μέσων-συμβατική συνεδρίαση β) επικουρική χρήση τεχνολογιών 

διαδικτύου - γσ με υποστήριξη διαδικτύου γ) αποκλειστικά χρήση τεχνολογιών διαδικτύου - 

εικονική γσ (Virtuelle Hauptversammlung ή αλλιώς Virtual Shareholder Meeting)666. Στην 

εικονική γενική συνέλευση δεν υφίσταται καμία φυσική συγκέντρωση μετόχων ούτε είναι 

δυνατή η συμβατική συμμετοχή στη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση υλοποιείται αποκλειστικά με 

εικονικό τρόπο. Η αλλοδαπή θεωρία διακρίνει περαιτέρω την εικονική γσ σε δυο τύπους: 

στον πρώτο δεν υφίσταται συμμετοχή της διοίκησης και έχει παρόμοια μορφή με τη λήψη 

απόφασης δια περιφοράς των πρακτικών, ενώ στο δεύτερο η φυσική συνεδρίαση 

αντικαθίσταται πλήρως από τη διαδικτυακή667.  

                                            
664 Ο πλήρης τίτλος του νόμου είναι: Gesetz zur weiteren Reform des Aktien- und Bilanzrechts, 

zu Transparenz und Publizität. 
665 Βλ. Κουρτζή, ο.π., σελ.672, η οποία όμως θεωρεί απαραίτητη τη διαμεσολάβηση ενός 

αντιπροσώπου που θα παρίσταται στη γσ και θα ψηφίζει αντί των μετόχων επικοινωνώντας μαζί τους 

μέσω διαδικτύου. 
666 Βλ. Κουρτζή, ο.π., σελ. 672 και Άνθιμο, ο.π., σελ.1002-1003. 
667 Βλ. Zetzsche, Virtual Shareholder Meetings and the European Shareholder Rights Directive- 

Challenges and Opportunities, σελ.37-38, Το πλήρες κείμενο της μελέτης διατίθεται και ηλεκτρονικά 

στη διεύθυνση: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=996434 
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Τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν παραπάνω στην ενότητα αυτή αναφορικά 

με τις επιλογές του νομοθέτη στο ν.3604/2007, τις έδωσε έμμεσα ο ίδιος ο νομοθέτης μέσα 

από τις ρυθμίσεις του ν.3884/2010. Με το νέο ν.3884/2010 αναγνωρίζεται η ασυμβατότητα 

της τηλεδιάσκεψης με τις περιπτώσεις γσ, στις οποίες ο αριθμός των μετόχων που θα 

θελήσουν να συμμετέχουν από απόσταση είναι μεγάλος. Έτσι, επιχειρείται ο  

επαναπροσδιορισμός του υποκειμένου των ρυθμίσεων του άρθρου 28, εξαιρώντας την 

εισηγμένη αε για την οποία εισήγαγε το άρθρο 28α. Το αποτέλεσμα της νομοθετικής 

παρέμβασης ήταν οι ρυθμίσεις του άρθρου 28 να αφορούν την κοινή αε, ενώ το άρθρο 28α 

να ρυθμίζει αποκλειστικά θέματα εισηγμένης αε. Με αυτό τον τρόπο και με δεδομένο ότι 

στην Ελλάδα το 95% των αε είναι κλειστές αε, προκύπτει ότι πλέον η νομοθετική ρύθμιση 

(άρθρο 28) ανταποκρίνεται στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, όσον 

αφορά τουλάχιστον στις δυνατότητες εξ αποστάσεως διεξαγωγής γσ που προβλέπει ο νόμος. 

Αλλά και για την εισηγμένη αε, η ρύθμιση του άρθρου 28α§7 διακρίνεται για την 

προοδευτικότητά της, καθώς και για την ευρύτατη ελευθερία που προσφέρει.  

Στη ρύθμιση του άρθρου 28α§7 ο νομοθέτης αναφέρεται με γενικό τρόπο σε 

δυνατότητα συμμετοχής στη γσ με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, χωρίς τη φυσική παρουσία 

των μετόχων, εφόσον υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη. Η γενική αναφορά στο νόμο 

σε ηλεκτρονικά μέσα αντί της περιοριστικής απαρίθμησης, επιτρέπει την υιοθέτηση πολλών 

εναλλακτικών λύσεων ηλεκτρονικής συμμετοχής. Έτσι, ως ηλεκτρονικά μέσα πρέπει να 

θεωρούνται οι τρόποι ηλεκτρονικής επικοινωνίας του άρθρου 1§2β περ.γ, που «επιτρέπουν 

την ευχερή διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών και την ασφάλεια της επικοινωνίας». Η 

αναφορά στο εδ.β της §7 σε «μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο» ή σε 

«αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο», αποτελεί μεταφορά της §1 του άρθρου 8 

της οδηγίας 2007/36/ΕΚ και έχει ενδεικτικό χαρακτήρα («μπορεί να γίνει») και όχι 

αποκλειστικό. Έτσι δεν περιορίζεται το είδος των τεχνολογιών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές και ηλεκτρονικές τεχνολογίες 

ασύγχρονου χαρακτήρα (όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τα ηλεκτρονικά φόρουμ668), 

οι οποίες όμως θα διαθέτουν τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά, δηλαδή θα προσφέρουν 

ευχερή διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών καθώς και ασφάλεια στην επικοινωνία. Η 

γενική διατύπωση της §7 δεν εξαιρεί ούτε την τηλεδιάσκεψη ως ηλεκτρονικό μέσο, αφού και 

αυτή αποτελεί μορφή αμφίδρομης επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, η χρήση της 

θα πρέπει να αποκλειστεί ακόμα και για την ειδική περίπτωση της κλειστής εισηγμένης 

                                                                                                                                     
(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012).  

668 βλ. παρακάτω §22, ΙΙΙ, 3. 
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εταιρείας, αφού ακόμα και το μικρό ποσοστό που διαπραγματεύεται ουσιαστικά και όχι 

τυπικά στην οργανωμένη αγορά, μπορεί εύκολα να παρουσιάσει τόση διασπορά που να 

ξεπεράσει τη δυναμικότητα της τεχνολογίας της τηλεδιάσκεψης, ως προς το μέγιστο αριθμό 

συμμετεχόντων. Έτσι, τυχόν καταστατική υιοθέτηση της τηλεδιάσκεψης, θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε ανεπίτρεπτη έμμεση απαγόρευση άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής των 

μετόχων στη γσ. Σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη ρύθμιση αποτελεί 

το γεγονός ότι στη νέα διάταξη δεν ζητείται η γνωμοδότηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

σχετικά με τον καθορισμό των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών, αλλά η απόφαση 

λαμβάνεται απευθείας από τον Υπουργό. Πρόκειται για αρνητική εξέλιξη· η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ως αρμόδια για την εποπτεία της αγοράς θα μπορούσε να συνεισφέρει 

σημαντικά στη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.  

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις τροποποιήσεις που 

επέφερε ο ν.3884/2010, καθίσταται σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση 

τροποποίησης του δόγματος του δικαίου της έδρας. Κατά πόσο η τροποποίηση αυτή θα 

οδηγήσει σε «ελαστικοποίηση» του ισχύοντος δόγματος ή ακόμα και στην πλήρη ανατροπή 

του, εναπόκειται στην αποδοχή των προτεινόμενων σύγχρονων πρακτικών από τις αε και 

τους μετόχους. 

Στην εργασία669 αυτή υποστηρίζεται ότι είναι δυνατή η υλοποίηση αμιγώς εικονικών 

συνεδριάσεων με συνδυασμό ηλεκτρονικών διαδικτυακών μέσων και κατάλληλη ερμηνεία 

των διατάξεων του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Οι προτεινόμενες λύσεις διακρίνονται σε 

δύο βασικές κατηγορίες, σε αυτές πραγματικού χρόνου καθώς και σε αυτές που προκύπτουν 

από το συνδυασμό συνηθισμένων ασύγχρονου χαρακτήρα μεθόδων διαδικτυακής 

επικοινωνίας, όπως το email ή τα ηλεκτρονικά φόρουμ, με μηχανισμούς ταυτοποίησης όπως 

τα ηλεκτρονικά πιστοποιητικά. Οι τεχνολογικές προτάσεις παρουσιάζονται αναλυτικά 

παρακάτω (§22) όπου και συνδυάζονται με τα διάφορα εταιρικά είδη αε με βασικό κριτήριο 

την καταλληλότητα. 

Πρώτη νομοθετική ρύθμιση του θέματος των εικονικών γσ, έλαβε χώρα στην πολιτεία 

του Delaware670 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το 2001, σε μια προσπάθεια του 

                                            
669 παρά τις αντιθέτου απόψεις της θεωρίας που θεωρεί (2003) πρώιμο αυτό το εγχείρημα, Βλ. 

Κουρτζή, σελ.972 και Άνθιμο, σελ.1003. 
670 Η πολιτεία του Delaware θεωρείται εταιρικός παράδεισος και προσελκύει πολλές επιχειρήσεις 

να εγκαταστήσουν εκεί την έδρα τους.  Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι η ιδιαίτερα προοδευτική 

εμπορική νομοθεσία, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επιρροής που ασκούν οι εγκατεστημένες 

IV. Συγκριτικό δίκαιο 
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νομοθέτη να προσαρμόσει τη νομοθεσία σε ήδη διαμορφωμένες καταστάσεις671. Η ρύθμιση 

που επιλέχθηκε672, παρείχε στο δσ τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζει για την 

αντικατάσταση της συμβατικής γσ από εικονική γσ, υπό την προϋπόθεση ότι το καταστατικό 

της εταιρείας περιείχε αυτού του είδους την εξουσιοδότηση. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο 

μέρος των πολιτειών στις ΗΠΑ εφαρμόζουν τη Revised Model Business Corporation Act 

(RMBCA), η οποία δεν επιτρέπει την εικονική γσ673. Αντίστοιχη ρύθμιση με την πολιτεία του 

Delaware, περιέχεται στην Canadian Business Corporation Act674 (CBCA), όπου δίνεται η 

δυνατότητα διεξαγωγής γσ αποκλειστικά με μέσα επικοινωνίας (τηλεφωνικής, ηλεκτρονικής, 

ή άλλου είδους), μετά από συμφωνία των μελών του δσ ή των μετόχων. 

Στην Ευρώπη, πρώτη η Δανία το 2003 προχώρησε στον εκμοντερνισμό του δικαίου 

της675, προβλέποντας, πριν ακόμα υπάρξει οδηγία της ΕΕ, τη δυνατότητα διεξαγωγής 

μερικώς ηλεκτρονικής γσ (delvis elektronisk Generalforsamlingen) ταυτόχρονα με την 

συμβατική γσ, ή και πλήρως ηλεκτρονικής γσ (fuldstændig elektronisk Generalforsamlingen) 

χωρίς την ύπαρξη συμβατικής. Η ρύθμιση συνοδεύεται από απαίτηση να πληρούνται 

σημαντικές προϋποθέσεις· στην περίπτωση της μερικώς ηλεκτρονικής γσ, την απόφαση για 

την υλοποίησή της λαμβάνει το δσ, ενώ προβλέπονται ειδικές ενέργειες για την είσοδο σε 

αυτή. Αντίθετα, στην περίπτωση της πλήρως ηλεκτρονικής γσ, η απόφαση πρέπει να ληφθεί 

από τη γσ, με ψήφους τουλάχιστον 2/3 υπέρ και ποσοστό απαρτίας μεγαλύτερο των 2/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου. Επιπρόσθετα δεν πρέπει να έχει ψηφίσει αρνητικά ποσοστό άνω του 

25% του μετοχικού κεφαλαίου. Στο καταστατικό της εταιρείας μπορεί να περιέχονται και 

πρόσθετοι όροι που πρέπει να πληρούνται, ενώ το ηλεκτρονικό σύστημα που θα υιοθετηθεί, 

οφείλει να αναγνωρίζει τη μετοχική ιδιότητα και το δικαίωμα συμμετοχής κάθε προσώπου, 

                                                                                                                                     
επιχειρήσεις, που υπερισχύει της βούλησης των κατοίκων και των συνδικάτων, βλ. Pemmelaar, 

Towards a virtual general meeting: “I accept” or “I decline”?, σελ.171. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/view/89/89 (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
671 Ήδη από το 1996 η εταιρεία Bell&Howell με έδρα το Delaware άρχισε να μεταδίδει 

διαδικτυακά την ετήσια γσ των μετόχων της. Τη γσ παρακολουθούσαν διαδικτυακά 950 μέτοχοι χωρίς 

όμως να υπολογίζονται στο ποσοστό απαρτίας ή να τους δίνεται η δυνατότητα να ψηφίσουν, βλ. 

Pemmelaar, ο.π., σελ.171 
672 S.211 (a) (1) sent.2, Title 8 DelGCL (Delaware General Corporation Law). 
673 βλ. Zetzsche, ο.π., πίνακα 3, σελ.38-39. 
674 Part XII, Shareholders, S.132 (5) CBCA. Το πλήρες κείμενο της νομοθεσίας διατίθεται στην 

ιστοσελίδα http://laws.justice.gc.ca/en/C-44/index.html (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
675 LOV no.303/30-4-2003. 
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πριν επιτραπεί η είσοδός του στην εικονική γσ. Και στις δυο μορφές ηλεκτρονικής γσ είναι 

δυνατό να περιληφθεί διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας676.   

Εκτός της Δανίας και άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν προβλέψει στη νομοθεσία τους την 

ηλεκτρονική συμμετοχή μετόχων στη γσ677. Η πρόβλεψη πάντως περιλαμβάνει συνήθως τη 

μερικώς ηλεκτρονική γσ. Έτσι, στη Γαλλία (από την εποχή που ψηφίστηκε ο νόμος NRE/15-

5-2001) επιτρέπεται, με καταστατική πρόβλεψη, η ηλεκτρονική συμμετοχή στη γσ μέσω 

τηλεδιάσκεψης. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν με αυτό τον τρόπο θεωρούνται ως παρόντες 

για τον υπολογισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Αντίστοιχα και στην Αγγλία 

αναγνωρίζεται η δυνατότητα συμμετοχής με ηλεκτρονικά μέσα στη γσ, εφόσον παρέχεται 

στο ίδιο επίπεδο η δυνατότητα συζήτησης, όπως και στη συμβατική γσ678. Επίσης. όπως 

προαναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα (υπό ΙΙΙ) και στη Γερμανία έχει υιοθετηθεί η γσ 

με την υποστήριξη του διαδικτύου (Online-Hauptversammlung/internetgestützte 

Hauptversammlung). Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, ενώ υιοθετείται 

η έννοια του ηλεκτρονικού χώρου συνεδρίασης, αυτός γίνεται δεκτός μόνο ως χώρος 

συζήτησης και όχι ψηφοφορίας. Έτσι, έχει επικρατήσει η άποψη στη Γερμανία, την Αγγλία 

και την Ελβετία, ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία υπερβαίνει τα όρια της νομικής έννοιας της 

«συνεδρίασης»679.  

Την προαναφερθείσα αντίληψη για αποδοχή της ηλεκτρονικής συνεδρίασης, μόνο ως 

χώρου για συζήτηση εταιρικών θεμάτων και όχι για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας, ενισχύει και 

το ενωσιακό δίκαιο μέσα από τις νομοθετικές του επιλογές. Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία 

2007/36/ΕΚ στο άρθρο 8§1, υποχρεώνει τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις εταιρείες τη 

συμμετοχή των μετόχων στη γσ με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς όμως να τα υποχρεώνει να 

θέσουν σε εφαρμογή μηχανισμούς για την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Έτσι, καθίσταται 

δυνητική η εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας680. 

 

§22. Τεχνολογική προσέγγιση  

 

                                            
676 βλ. Pemmelaar, ο.π., σελ. 173-174. 
677 βλ. §3, VI όπου παρέχονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη γενικότερη διείσδυση των 

νέων τεχνολογιών στην αε για διάφορα κράτη της Ε.Ε. 
678 βλ. Μήτσου, Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εισηγμένες εταιρίες, σελ.189, 

υποσημείωση 430, με περαιτέρω αναφορά στην απόφαση  Byng v. London Life (βλ. 

http://legacy.library.ucsf.edu/tid/uiw66a99. Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
679 βλ. Zetzsche, ο.π., σελ. 34-35. 
680 βλ. Μήτσου, ο.π., σελ. 188. 
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Βασικός στόχος όλων των τεχνολογικών λύσεων που θα προταθούν, είναι η παροχή 

δυνατότητας συμμετοχής από απόσταση στις διαδικασίες λειτουργίας των οργάνων της αε. 

Όμως, οι τεχνολογικές προτάσεις δεν κατατίθενται ανέλεγκτα, αλλά υπόκεινται σε ορισμένες 

προϋποθέσεις. Έτσι, οφείλουν να είναι εύκολα εφαρμόσιμες στην πράξη και να κυμαίνονται 

σε λογικά οικονομικά πλαίσια (αρχή της προσιτότητας681), να λειτουργούν με τρόπο 

σύμφωνο με το νόμο προσφέροντας ασφάλεια δικαίου και να διασφαλίζουν την τήρηση των 

δημοκρατικών αρχών. Επίσης για λόγους αποφυγής αιφνιδιασμού των μετόχων από τις νέες 

τεχνολογίες και για την ομαλή τους ενσωμάτωση στις εταιρικές διαδικασίες και πρακτικές, 

επιβάλλεται για ένα μεταβατικό διάστημα, η συνύπαρξη και των δυο μεθόδων, δηλαδή και 

των συμβατικών και των ηλεκτρονικών (αρχή της προαιρετικότητας682). Με τον τρόπο αυτό 

γίνεται εφικτή η εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων των νέων τεχνολογιών, ενώ παράλληλα 

προωθείται η σταδιακή εξοικείωση των μετόχων με τις νέες τεχνολογίες, χωρίς τον 

αποκλεισμό μέρους αυτών.  

Οι προκρινόμενες τεχνολογικές λύσεις δεν είναι δυνατό να λειτουργούν το ίδιο 

αποτελεσματικά σε όλα τα εταιρικά είδη ή σε όλα τα εταιρικά όργανα της αε. Η 

καταλληλότητα και η λειτουργικότητά τους εξαρτάται και από το πεδίο εφαρμογής τους. 

Έτσι, οι προτεινόμενες λύσεις διαχωρίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες 

αρχές σε συνδυασμό με την εφαρμογή του κριτηρίου της καταλληλότητας, σε αυτές που 

αρμόζουν στην περίπτωση συνεδρίασης δσ ή γσ, ή ανάλογα με το είδος της αε.  

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η κατάταξη των προτεινόμενων λύσεων ανά 

εταιρικό όργανο και εταιρικό είδος. 

                                            
681 Βλ. Σκαλίδη, Προς το δίκαιο της γσ αε με τεχνικές διαδικτύου, ΕΤρΑξΧρΔ, 2004, σελ.38. 
682 Βλ. Σκαλίδη, ο.π, σελ.37. 

Ι. Γενικά
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Ο ρόλος που καλείται να επιτελέσει το δσ στη σύγχρονη, ανταγωνιστική και 

παγκοσμιοποιημένη αγορά, απαιτεί αμεσότητα και ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Η 

τηλεδιάσκεψη είναι η τεχνολογία τηλεπικοινωνιών, που ταιριάζει απόλυτα στη φύση και τη 

λειτουργία του δσ ως εταιρικού οργάνου. Βέβαια, για το δσ ορθότερη είναι η χρησιμοποίηση 

μιας ειδικής κατηγορίας τηλεδιάσκεψης, της τηλεπαρουσίας-Telepresence683. Με την 

τηλεπαρουσία, που αποτελεί αμφίδρομη διαδραστική επικοινωνία πραγματικού χρόνου, 

δίνεται η αίσθηση στους συμμετέχοντες σε αυτή, ότι βρίσκονται στον ίδιο τόπο συνεδρίασης 

και μπορούν να επικοινωνούν με φυσικό τρόπο, ενώ στην πραγματικότητα βρίσκονται σε 

διαφορετικούς τόπους684. Στη δημιουργία αυτής της αίσθησης συνεισφέρουν σημαντικά η 

παροχή εικόνας και ήχου υψηλής ποιότητας και η έλλειψη χρονικών καθυστερήσεων 

(delays). Με την τηλεπαρουσία υλοποιείται μια ιδιότυπη ηλεκτρονική διαπίστωση της 

ταυτότητας και του δικαιώματος συμμετοχής, μέσω της ασφαλούς685 οπτικής και ηχητικής 

                                            
683 Πρβλ. §16.  
684 πρβλ. ορισμό §16, Ι.  
685 Σε ανάλογο βαθμό με τη συμβατική συνεδρίαση. 

ΙΙ. Διοικητικό συμβούλιο 

1. Τηλεδιάσκεψη- Τηλεπαρουσία- Εφαρμογή Skype  
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αναγνώρισης686. Η τηλεπαρουσία αποτελεί την ιδανική λύση για τις συνεδριάσεις των δσ, με 

πλήρη νομική κατοχύρωσή της στο άρθρο 20§3α. Μόνη προϋπόθεση είναι η καταστατική 

πρόβλεψη ή εναλλακτικά, η συμφωνία όλων των μελών του δσ, που μπορεί να υλοποιηθεί 

ακόμα και κατά τη διάρκεια της τηλεπαρουσίας, χωρίς καμιά άλλη διαδικασία ή απαίτηση. Οι, 

έτσι και αλλιώς, δυνητικές τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας για την εγκυρότητα της 

συνεδρίασης, περιορίζονται στην εξασφάλιση παροχής υψηλής ποιότητας εικόνας και ήχου, 

μέσω της καθιέρωσης ενός ελάχιστου επιτρεπτού επιπέδου ποιότητας (quality threshold). Η 

προβληματική που προκύπτει από τις απαιτήσεις της §6 (καταχώρηση αποφάσεων και 

συζητήσεων συνεδρίασης) και §8 (υπογραφή πρακτικών) του άρθρου 20 αντιμετωπίζεται, 

θεωρώντας το video που καταγράφεται κατά τη διάρκεια της τηλεπαρουσίας ως έγγραφο687 

ηλεκτρονικού μηχανογραφικού συστήματος (αρ.20§6 εδ.1), το οποίο και υπογράφεται με 

χρήση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού688. Εντούτοις, ιδιαίτερα σημαντικό θέμα προκύπτει 

αναφορικά με το δικαίωμα κάθε συμμετέχοντα- μέλους του δσ να αρνηθεί τη συμμετοχή689, 

εξαιτίας της καταγραφής σε μορφής video, προσωπικών του δεδομένων690 που δεν 

ενδιαφέρουν την εταιρική διαδικασία. Υποστηρίζεται πάντως πειστικά, πως η άρνηση 

μετάδοσης δε θα είναι δικαιολογημένη, όταν η ψηφιακή πρόσβαση έχει επιτραπεί 

αποκλειστικά σε μετόχους της εταιρείας691. 

Παρόμοια χαρακτηριστικά διαθέτει και η εφαρμογή Skype692. Ωστόσο, εξαιτίας του 

γεγονότος ότι δεν μπορεί να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων693, θα πρέπει να 

                                            
686 Έτσι πληρούται και η αρχή της φιλικότητας, βλ. Σκαλίδη, Προς το δίκαιο της γσ αε με 

τεχνικές διαδικτύου, ΕΤρΑξΧρΔ, 2004, σελ.37. 
687 πρβλ. §17, Ι. 
688 Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής (άρθρο 3§1 

ΠΔ150/2001). Σχετικά με τα πρακτικά και την ηλεκτρονική τους υπογραφή, βλ. §34 και §35. 
689 Σχετικά με το δικαίωμα αντίρρησης συλλογής προσωπικών δεδομένων, βλ. 

Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ηλεκτρονική επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και το 

δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου τους, Αρμενόπουλος 2005, σελ.137-142. 
690 Όπως είναι οι εκφράσεις του προσώπου του, η ένταση της φωνής του, οι τυχόν χειρονομίες 

του και γενικότερα η συμπεριφορά του. Σχετικά με την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών 

δεδομένων πρβλ. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Προσωπικά δεδομένα (Νομική ρύθμιση της 

ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους), 2007, Παπακωνσταντίνου, Δίκαιο πληροφορικής, 2010. 
691 Η θεωρία (Riegger, Zetzsche, Noack, Mimberg) διεθνώς διχάζεται πάνω σε αυτό το 

θέμα, βλ. Άνθιμο, ο.π., σελ.998. Αναλυτικά το θέμα των προσωπικών δεδομένων προσεγγίζεται στην 

ενότητα §34, ΙΙΙ.  
692 πρβλ. §16, ΙΙΙ. 
693 Άλλωστε θεωρείται μέθοδος βιντεοκλήσης και όχι τηλεδιάσκεψης.  
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περιοριστεί η χρήση της στην εξυπηρέτηση μέλους του δσ που δεν μπορεί να παρευρίσκεται 

στη συνεδρίαση, ή δεν μπορεί να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης.  

 

Στην περίπτωση συνεδρίασης του δσ είναι δυνατή η υιοθέτηση του γερμανικού 

προτύπου για τη γσ, δηλαδή η μετάδοση της συνεδρίασης (εικόνα και ήχος) μέσω 

διαδικτύου (web broadcasting) και η παρέμβαση του απομακρυσμένου μέλους με άλλο 

τεχνικό τρόπο, ή με αντιπρόσωπο. Πρόκειται για απλούστερη τεχνικά διαδικασία694, σε σχέση 

με την τηλεδιάσκεψη, με βασικό μειονέκτημα την έλλειψη άμεσης διαδραστικότητας στην 

επικοινωνία. Όπως στην τηλεδιάσκεψη, έτσι και στην περίπτωση αυτή, εγείρονται τα ίδια 

θέματα διατήρησης προσωπικών δεδομένων695, καθώς και επιπρόσθετα ζητήματα ασφαλείας. 

Η ανασφάλεια που δημιουργείται έγκειται στη μεγαλύτερη δυσκολία περιορισμού, σε σχέση 

με την τηλεδιάσκεψη, των αποδεκτών του video της συνεδρίασης, μόνο στα πρόσωπα που 

έχουν πραγματικά το δικαίωμα αυτό. Η υιοθέτηση αυστηρών μέτρων ασφαλείας, όπως η 

απαίτηση προσωπικού πιστοποιητικού για τη σύνδεση στον web broadcasting server και η 

κρυπτογράφηση της μετάδοσης, συνεπάγονται αύξηση των τεχνικών απαιτήσεων 

υλοποίησης και μείωση της λειτουργικότητας, οπότε και θα πρέπει να θεωρηθούν 

υπερβολικές. Αντίθετα, η απλή χορήγηση password στους μετόχους για την είσοδο στον 

εξυπηρετητή και η μη κρυπτογραφημένη μετάδοση της συνέλευσης κρίνεται ότι παρέχει την 

πρέπουσα ασφάλεια για τη διαδικασία της συνεδρίασης, ενώ ταυτόχρονα συνοδεύεται από 

απλότητα και ευκολία υλοποίησης. Νομοθετική πρόβλεψη αυτής της διαδικασίας γίνεται στο 

άρθρο 20§3α, αφού η απλή μετάδοση μπορεί να θεωρηθεί ειδική μορφή τηλεδιάσκεψης.  

 

                                            
694 Χαρακτηριστικό παράδειγμα απλότητας αποτελεί η υπηρεσία Ustream 

(http://www.ustream.tv/get-started, Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012) που χρησιμοποιείται 

για τη μετάδοση εικόνας και ήχου μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για υπηρεσία που μπορεί να στηθεί σε 

λίγα λεπτά ακολουθώντας έξι απλά βήματα, με τη χρήση ενός απλού υπολογιστή συνδεδεμένου στο 

διαδίκτυο και μιας κάμερας.  
695 βλ. προηγούμενη ενότητα. Στην περίπτωση του γερμανικού προτύπου, υπάρχει έκθεση των 

προσωπικών δεδομένων μόνο των προσώπων που συμμετέχουν συμβατικά στη συνεδρίαση, αφού 

αυτή μεταδίδεται προς μια κατεύθυνση στα υπόλοιπα μέλη του δσ (μονόδρομη μετάδοση). Αντίθετα 

στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης η έκθεση των προσωπικών δεδομένων είναι καθολική, αφού 

αφορά όλους τους συμμετέχοντες (αμφίδρομη μετάδοση).   

2. Η επιλογή του γερμανικού δικαίου

3. «Δια περιφοράς»
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Η λήψη απόφασης δσ με την υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του, προβλέπεται 

στο άρθρο 21§5. Η ρύθμιση αυτή θεσπίστηκε για να αντιμετωπίζονται μη προβλέψιμες 

καταστάσεις έκτακτου χαρακτήρα, στις οποίες όμως η αντίδραση εκ μέρους της εταιρείας 

αναμένεται να είναι προφανής και συγκεκριμένη. Εντούτοις απαιτείται η ύπαρξη απόφασης 

του δσ για να ξεκινήσουν οι κατάλληλες ενέργειες. Έτσι, αντί για τη σύγκληση του δσ για 

ένα μόνο θέμα, είναι δυνατή η υπογραφή από όλα τα μέλη του δσ σχετικού πρακτικού, το 

οποίο θα λαμβάνει ισχύ απόφασης. Πρόκειται για νομιμοποίηση μιας πρακτικής που ίσχυε 

ήδη στο παρελθόν696. Όπως είναι προφανές, πρόκειται για έκτακτη διαδικασία που δεν πρέπει 

να χρησιμοποιείται συχνά αλλά μόνο κατ᾽εξαίρεση, ειδάλλως υποβαθμίζεται η έννοια της 

συζήτησης ως τμήμα της διαδικασίας λήψης απόφασης εντός του εταιρικού οργάνου. Η 

διαδικασία περιλαμβάνει τη μεταφορά του ήδη καταρτισμένου πρακτικού, σε ένα ή 

περισσότερα μέλη του δσ και στη συνέχεια την υπογραφή του από αυτά τα μέλη. Στόχος 

του νομοθέτη αποτελεί η ενημέρωση του μέλους ή των μελών του δσ σχετικά με το 

περιεχόμενο του πρακτικού και η παροχή συγκατάθεσης. Απώτερος σκοπός είναι η 

διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων μέσω της αποδέσμευσης από τον τόπο και το χρόνο της 

συνεδρίασης. Πρόκειται δηλαδή, για έμμεση ανατροπή του δόγματος της έδρας της 

εταιρείας. 

Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης με την εισαγωγή της ρύθμισης για τη «δια περιφοράς» 

υπογραφή των πρακτικών, αποβλέπει στη συμβατική, φυσική μεταφορά των έγχαρτων 

πρακτικών και στη συνέχεια την ιδιόχειρη χειρόγραφη υπογραφή αυτών, από το μέλος ή τα 

μέλη του δσ που δεν ήταν δυνατό να παρουσιαστούν στη συνεδρίαση. Εντούτοις, με 

τελολογική ερμηνεία της ρύθμισης αυτής, μπορεί να γίνει δεκτή η ηλεκτρονική (διαδικτυακή) 

μεταφορά των πρακτικών ακόμα και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και η 

ηλεκτρονική τους υπογραφή από μέλος ή μέλη του δσ, χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένα 

προσωπικά ηλεκτρονικά πιστοποιητικά. Η παροχή αυτής της δυνατότητας εδράζεται στο 

γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία (έγγραφα, video κτλ) μπορούν να εξομοιωθούν με τα 

συμβατικά έγγραφα697, ενώ και η ηλεκτρονική υπογραφή, εξομοιώνεται με τη συμβατική 

(άρθρο 3§1 ΠΔ150/2001), αφού η συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις 

που απαγορεύει ο νόμος (άρθρο 1§2 ΠΔ150/2001)698. 

Στην πράξη η προτεινόμενη «ηλεκτρονική περιφορά» των πρακτικών και στη συνέχεια 

η ηλεκτρονική υπογραφή τους μπορεί να υλοποιηθεί ως εξής: ο πρόεδρος του δσ ή ο 
                                            
696 βλ. Μούζουλα, Ν.3604/2007 για την αναμόρφωση κα την τροποποίηση του κ.ν.2190/1920 

περί ανωνύμων εταιρειών, σελ.338-339. 
697 Βλ. σχετικά §17. 
698 Αναλυτικά βλ. §17, ΙΙ. 
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αναπληρωτής του ή μέλος του δσ που έχει επιφορτιστεί από το καταστατικό με αυτή την 

υποχρέωση, αποστέλλει τα προς υπογραφή πρακτικά υπογεγραμμένα και κρυπτογραφημένα 

(δυνητικά) με αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό της διοίκησης της αε. Τα απόντα 

μέλη του δσ, λαμβάνουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα προς υπογραφή πρακτικά. Η 

προέλευση, η ακεραιότητα των πρακτικών όπως και η απόκρυψη699 του περιεχομένου τους 

είναι εγγυημένα από την τεχνολογία των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών που χρησιμοποιείται. 

Στη συνέχεια, τα απόντα μέλη του δσ υπογράφουν με τα προσωπικά τους πιστοποιητικά τα 

πρακτικά, τα κρυπτογραφούν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, με το δημόσιο κλειδί του 

αρχικού αποστολέα (αε) και τα αποστέλλουν πίσω στη διοίκηση της αε. Έτσι, τελικά στην 

κατοχή της εταιρείας βρίσκονται τα συμβατικά πρακτικά, με τις ιδιόχειρες υπογραφές των 

μελών που παρέστησαν στη συνεδρίαση του δσ, καθώς και τα ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα 

πρακτικά από τα απόντα μέλη. Με τον τρόπο αυτό αντικαθίστανται τα ένχαρτα πρακτικά που 

έχουν υπογραφεί από όλα τα μέλη, με ένα μικτής φύσης (ένχαρτο και ηλεκτρονικό) 

πρακτικό, το οποίο είναι δύσκολο στο χειρισμό του, στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του, 

στη διάθεσή του σε τρίτους και στη χρήση ως αποδεικτικό μέσο. Ορθότερη επιλογή, λοιπόν, 

είναι να προβλέπεται στο καταστατικό, κατά την παραλαβή των υπογεγραμμένων 

ηλεκτρονικών πρακτικών, να συντάσσεται έκθεση παραλαβής από το αρμόδιο μέλος του δσ 

της αε και να διατηρούνται τα ηλεκτρονικά αρχεία μέχρι τη συμβατική υπογραφή των εν 

λόγω πρακτικών από τα απόντα μέλη, σε κάποια χρονική στιγμή στο μέλλον. 

Προβληματισμός ανακύπτει, όμως, αναφορικά με τη χρήση των πιστοποιητικών. Τα 

συνηθισμένα αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που εκδίδουν οι αρχές πιστοποίησης υπόκεινται 

σε περιορισμούς που θέτει η πολιτική των πιστοποιητικών (CP-Certificate Policy700). Η 

ελεύθερη και «αυθαίρετη» επιλογή ενός ηλεκτρονικού πιστοποιητικού από κάθε 

συμμετέχοντα στην παραπάνω διαδικασία, δημιουργεί συσσώρευση περιορισμών από τους 

εκδότες των πιστοποιητικών, που μπορούν να προκαλέσουν αμφισβητήσεις για τη 

νομιμότητα και την εγκυρότητα της διαδικασίας701. Για την αποφυγή προβλημάτων αυτής της 

μορφής είναι δυνατή η έκδοση, σε συνεργασία με μια Αρχή Πιστοποίησης (Certification 

Authority), πιστοποιητικών ειδικού σκοπού702 για όλα τα μέλη του δσ, που θα ισχύουν για 

                                            
699 Εφόσον θεωρηθεί απαραίτητη. 
700 Βλ. §13, IV, 2  
701 Ωστόσο όπως αναλύεται παρακάτω, βλ. §27, I, η αμφισβήτηση της διαδικασίας δε 

δικαιολογείται νομικά (Η ανάλυση της §27, Ι αφορά τους μετόχους-ωστόσο το σκεπτικό είναι ακριβώς 

το ίδιο και για τα μέλη του δσ). 
702 Τα πιστοποιητικά αυτά θα εμπίπτουν στην περίπτωση Α – §13, ΙΙ, 8, δηλαδή θα εκδίδονται 

με ενέργειες των χρηστών (μέλη του δσ), ώστε μόνο αυτοί να έχουν στην κατοχή τους τα ιδιωτικά 
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όλη τη θητεία τους. Τυχόν παραίτηση ενός μέλους θα συνοδεύεται από ανάκληση του 

πιστοποιητικού του. Πρόκειται για απλή λύση με μικρό κόστος και χωρίς λειτουργική 

πολυπλοκότητα. Ολόκληρη η διαδικασία παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα703. 

 

Η αε αποστέλλει, με ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο email, τα πρακτικά στα μέλη του δσ 

που δεν παρίσταντο στην συνεδρίαση. Η ηλεκτρονική υπογραφή των πρακτικών γίνεται 

χρησιμοποιώντας το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της εταιρείας, το οποίο χειρίζεται 

εξουσιοδοτημένο μέλος του δσ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η γνησιότητα του 

αποστολέα και η ακεραιότητα του email και του περιεχομένου του (πρακτικά). Το μέλος του 

δσ που είναι και ο παραλήπτης του email, το παραλαμβάνει ελέγχει τη γνησιότητα της 

                                                                                                                                     
κλειδιά. Η υιοθέτηση αυτής της λύσης κρίνεται ως επιβεβλημένη εξαιτίας της απαίτησης να 

υποστηρίζεται η δυνατότητα μη αποποίησης ενεργειών.  
703 Στη διαδικασία του σχήματος δεν περιλαμβάνεται κρυπτογράφηση των μηνυμάτων παρά 

μόνο η υπογραφή τους. Εφόσον κριθεί απαραίτητη είναι δυνατή και η κρυπτογράφησή τους. 
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υπογραφής, το υπογράφει με το αναγνωρισμένο προσωπικό του πιστοποιητικό και το 

αποστέλλει πίσω στην εταιρεία. Ομοίως πράττουν όλα τα μέλη του δσ, τα οποία δεν 

συμμετείχαν στη συνεδρίαση. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, η αε έχει λάβει μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τη συγκατάθεση των μελών του δσ που δεν είχαν υπογράψει 

ιδιοχείρως τα πρακτικά. Ακολουθεί η διαδικασία επιβεβαίωσης, που περιλαμβάνει τριμερή 

διασταύρωση της ομοιότητας των συνόψεων (της αρχική σύνοψη που διαθέτει η εταιρεία, 

της εξαγόμενη από το email και αυτή που προκύπτει από την αποκρυπτογράφηση της 

υπογραφής) και εξασφαλίζει ότι το μέλος του δσ παρέλαβε τα σωστά πρακτικά, χωρίς 

αλλοιώσεις στο περιεχόμενό τους, τα οποία και υπέγραψε το ίδιο, ενώ παρελήφθησαν 

ακέραια και από την αε χωρίς να υποστούν αλλοίωση. Τα πρακτικά που υπέγραψε 

ηλεκτρονικά κάθε μέλος διατηρούνται μαζί με τα συμβατικά πρακτικά που έχουν τις 

ιδιόχειρες υπογραφές των υπολοίπων μελών, στο αρχείο της εταιρείας. 

Σημαντική παράμετρο στην παραπάνω διαδικασία λαμβάνει το γεγονός της χρονικής 

στιγμής που τέθηκε η ηλεκτρονική υπογραφή. Στην διάταξη του νόμου (άρθρο 21§5) δεν 

τίθεται περιορισμός με τη μορφή προθεσμίας υπογραφής των πρακτικών από τα απόντα 

μέλη. Ωστόσο, με τελολογική ερμηνεία της διάταξης, προκύπτει ότι τέτοιος περιορισμός 

υφίσταται και μπορεί να οριοθετηθεί μέσω της παροχής εύλογου χρόνου για την υπογραφή 

των πρακτικών, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τη χρονική στιγμή 

έναρξης της υλοποίησης των αποφάσεων που περιέχονται στα συγκεκριμένα πρακτικά. 

Πρόκειται για νομικό κενό που ενδεχομένως δημιουργήσει προβλήματα και στη συμβατική 

δια περιφοράς υπογραφή των πρακτικών. Πάντως, στην περίπτωση της ηλεκτρονικής 

υπογραφής, η χρονοσήμανση με την μεσολάβηση τρίτης οντότητας των ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένων πρακτικών, αποδεικνύει τη χρονική στιγμή που τέθηκε κάθε υπογραφή. Για 

λόγους διευκόλυνσης της απόδειξης συμμετοχής των μελών του δσ στη διαδικασία 

υπογραφής των πρακτικών και για την αντιμετώπιση προβλημάτων άρνησης του γεγονότος 

της παραλαβής email από τα μέλη του δσ, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, εάν ήταν 

διαθέσιμη και προβλεπόταν από το νόμο, η υπηρεσία ηλεκτρονικού συμβολαιογράφου704. 

Ωστόσο, η ύπαρξη προσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών του δσ, αποτρέπει την 

εμφάνιση ή πρόκληση αμφισβητήσεων σχετικά με τη λήψη ή όχι των mail που στάλθηκαν, 

καθιστώντας έτσι υπερβολική την υιοθέτηση μιας τέτοιας λύσης. 

 

                                            
704 βλ. σχετικά §20, ΙΙΙ.  

ΙΙΙ. Γενική συνέλευση 

1. Γενικά  
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Η γσ ως εταιρικό όργανο διαφέρει σε πολλά σημεία από το δσ. Παρότι αποτελούν και 

τα δύο όργανα λήψης αποφάσεων, εντούτοις στη γσ ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι 

κατά τεκμήριο πολύ μεγαλύτερος από αυτόν του δσ. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα 

την αδυναμία ενσωμάτωσης στη γσ ορισμένων νέων τεχνολογιών (όπως η τηλεδιάσκεψη), 

που χαρακτηρίζονται από το περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων που μπορούν να 

υποστηρίξουν την ίδια χρονική στιγμή. Όμως, ακόμα και όταν οι τεχνολογίες μπορούν να 

υποστηρίξουν ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, το πράττουν με αυξημένο κόστος 

ή μειωμένη λειτουργικότητα. Έτσι, από τις νομοθετικά προβλεπόμενες τεχνολογίες, μόνο το 

γερμανικό πρότυπο, δηλαδή η αναμετάδοση της διαδικασίας συνεδρίασης του εταιρικού 

οργάνου και η παρέμβαση με συμβατικό τρόπο (μέσω διορισμένου αντιπροσώπου), φαίνεται 

ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γσ όλων των ειδών αε705. Από τις υπόλοιπες νέες 

τεχνολογίες, η υλοποίηση γσ μέσω διαδικτυακού εταιρικού φόρουμ ή μέσω υπηρεσίας 

ηλεκτρονικής γενικής συνέλευσης ξένου φορέα, ταιριάζει σε αε με σχετικά μεγάλη διασπορά 

μετοχών. Το εταιρικό φόρουμ είναι κατάλληλο ιδιαίτερα για την εισηγμένη αε, όπου σε 

συνδυασμό με την υπάρχουσα υποδομή της οργανωμένης αγοράς, θα μπορούσε να 

αποτελέσει έναν εύκολης πρόσβασης, διαδραστικό χώρο με πολλές δυνατότητες μετεξέλιξης 

σε κύριο μέσο διεξαγωγής γσ. Αντίθετα στην κλειστή αε όπου επικρατούν προσωπικές 

σχέσεις μεταξύ των μετόχων ή ακόμα και σε λίγο μεγαλύτερες εταιρείες, το εταιρικό φόρουμ 

θα περιοριζόταν στην παροχή μιας διαφορετικής μορφής επικοινωνίας που σταδιακά θα 

απαξιωνόταν μέχρι να εγκαταλειφθεί ολοκληρωτικά. Στην κλειστή αε καλύτερη επιλογή για 

τη διεξαγωγή γσ με τεχνολογικά μέσα είναι μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω της εφαρμογής 

Skype. Επίσης σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η συγκατάθεση στη 

λήψη απόφασης και με τη μέθοδο της ηλεκτρονικής περιφοράς και υπογραφής των 

πρακτικών. 

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφονται οι ηλεκτρονικές μέθοδοι συμμετοχής στη γσ 

της αε μέσα από την ανάλυση των κυριότερων ειδών αε, της κλειστής και της εισηγμένης αε. 

 

Η γσ της κλειστής αε διαφέρει ελάχιστα από τα δσ των αε. Πρόκειται και στις δυο 

περιπτώσεις για συνεδριάσεις με μικρό αριθμό συμμετεχόντων που γνωρίζονται μεταξύ τους, 

ενώ μπορεί ακόμα και να συνδέονται με προσωπικές σχέσεις. Έτσι, όσον αφορά στην από 

απόσταση συμμετοχή στη γσ «κλειστής» αε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες τεχνικές 

λύσεις με τη συνεδρίαση από απόσταση του δσ. Δηλαδή η τηλεδιάσκεψη και οι ειδικές 

                                            
705 πρβλ. πρώτο σχήμα §22. 

2. Κλειστή ανώνυμη εταιρεία 
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μορφές αυτής (τηλεπαρουσία, εφαρμογή Skype), η «ηλεκτρονική» περιφορά και υπογραφή 

των πρακτικών, καθώς και το γερμανικό πρότυπο της αναμετάδοσης της συνεδρίασης και 

της παρέμβασης με συμβατικό τρόπο μέσω αντιπροσώπου.  

Η τηλεδιάσκεψη και η ειδικότερη μορφή της, η τηλεπαρουσία, προηγούνται ως 

ηλεκτρονικές μέθοδοι συμμετοχής στη γσ κλειστής αε από άποψη συμβατότητας, ευκολίας 

και λειτουργικότητας έναντι των υπολοίπων λύσεων. Μπορούν ακόμα να ενσωματωθούν ως 

μόνιμο τμήμα μιας συμβατικής γσ ή και να καθιερωθούν ως de facto μέθοδοι υλοποίησης 

μιας «εικονικής» πλέον γσ. Πρόκειται για τεχνολογική λύση ιδιαίτερα σημαντική για την 

Ελλάδα όπου το 95% του συνόλου των αε είναι κλειστές αε706. Η συμβατότητα της 

τηλεδιάσκεψης με την κλειστή αε και η ευρεία εμφάνιση αυτού του είδους αε στον ελλαδικό 

χώρο, είναι πιθανότατα ο λόγος που ώθησε τον έλληνα νομοθέτη στη χρήση του όρου 

τηλεδιάσκεψη στο άρθρο 28§6, παρά τις επιπτώσεις που θα είχε μια τόσο περιοριστική 

διατύπωση για τις υπόλοιπες αε και την προφανή ακαταλληλότητα της μεθόδου για ένα 

πολυμετοχικό όργανο707. Παράλληλα, στο νόμο δεν τίθεται καμία προϋπόθεση για την 

ενσωμάτωση της τηλεδιάσκεψης στη διαδικασία της γσ εκτός από την ύπαρξη καταστατικής 

πρόβλεψης (η δυνητική υπουργική απόφαση που προβλέπεται αφορά μόνο τις τεχνικές 

προδιαγραφές ασφαλείας). Βέβαια, πρέπει να αναγνωριστεί ότι δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση 

η εύρεση κατάλληλου κριτηρίου που θα μπορούσε να διακρίνει με τρόπο εύκολο, 

αντικειμενικό και απόλυτο την κλειστή αε από τις υπόλοιπες αε708. Έτσι, η απόφαση 

εισαγωγής της τηλεδιάσκεψης ως μέσου διεξαγωγής γσ, βαραίνει την ίδια την εταιρεία οπότε 

έμμεσα αυτή θα καθορίσει την ταυτότητά της ως κλειστή αε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η 

κατ᾽ επανάληψη παρουσίαση προβλήματος σύνδεσης μέσω τηλεδιάσκεψης εξαιτίας 

συμπλήρωσης του μέγιστου υποστηριζόμενου από το σύστημα αριθμού τηλεσυμμετεχόντων, 

αποτελεί ένδειξη ακαταλληλότητας της τηλεδιάσκεψης για τη συγκεκριμένη αε. Παράλληλα 

εγείρει θέμα παραβίασης του δικαιώματος ίσης μεταχείρισης των μετόχων, όπως αυτό 

εκφράζεται μέσα από την §2 του άρθρου 30 του κ.ν.2190/1920. Ακόμα, ο υπολογισμός της 

απαρτίας και της πλειοψηφίας στη γσ με τηλεδιάσκεψη γίνεται, όπως και στη συμβατική γσ, 

με ανάλογο αριθμό συμμετεχόντων, δηλαδή με απευθείας καταμέτρηση.  

Πρόβλημα ανακύπτει στην περίπτωση νέου μετόχου όπου παρά την υποχρέωση 

κατάθεσης των μετοχών (άρθρο 28), είναι δύσκολη η διαπίστωση της ταυτότητάς του κατά 

τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης, αφού αυτή υλοποιείται με οπτικό τρόπο. Είναι συνεπώς 

                                            
706 πρβλ. §8, ΙΙ, 1. 
707 βλ. σχετικό προβληματισμό στην §21, ΙΙΙ. 
708 Βλ. §8, ΙΙ, 1. 
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απαραίτητη η καταστατική πρόβλεψη με την οποία, ή δημιουργείται υποχρέωση η πρώτη 

συμμετοχή σε γσ μετά την απόκτηση των μετοχών να γίνει με συμβατικό τρόπο, ή 

προτείνεται εναλλακτικός τρόπος οπτικής αναγνώρισης του νέου μετόχου (πχ απαίτηση μαζί 

με την κατάθεση των μετοχών να κατατεθεί και αντίγραφο ταυτότητας). Η περίπτωση αυτή 

δεν αποτελεί καταχρηστική εισαγωγή πρόσθετων προϋποθέσεων συμμετοχής, αλλά πρακτική 

αντιμετώπιση ενός υπαρκτού προβλήματος. Επίσης πρόβλημα δημιουργείται στην περίπτωση 

που μέρος των μετόχων απαιτήσουν μυστική ψηφοφορία. Τα προαναφερόμενα προβλήματα 

αποτελούν σπάνιες περιπτώσεις δεδομένης της στενής σχέσης που συνδέει τους μετόχους. 

Πάντως, η αντιμετώπιση παρόμοιων θεμάτων που θα προκύψουν γίνεται με ανάλογο τρόπο, 

όπως στην τηλεδιάσκεψη του δσ709. 

Με αντίστοιχο τρόπο, όπως και στη συνεδρίαση του δσ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

στη γσ κλειστής αε, η δια ηλεκτρονικών μέσων περιφορά και υπογραφή των πρακτικών. 

Στην περίπτωση αυτή τη θέση των μελών του δσ λαμβάνουν οι μέτοχοι της κλειστής αε. 

Πρόκειται για μέθοδο που πρέπει να τυγχάνει εφαρμογής σε έκτακτη περίπτωση και να 

χρησιμοποιείται με φειδώ, διότι παρακάμπτει τη διαδικασία της συζήτησης. Επιπλέον στην 

περίπτωση της γσ δεν υφίσταται η δικαιολογία της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων, 

όπως στο δσ710. Μέσω της ηλεκτρονικής περιφοράς και υπογραφής των πρακτικών είναι 

δυνατή η συγκατάθεση μετόχου που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από την έδρα της 

εταιρείας ή ακόμη και στο εξωτερικό. 

Με παρόμοιο τρόπο με το δσ εφαρμόζεται και στην κλειστή αε και το γερμανικό 

πρότυπο, το οποίο αποτελεί μια ειδική μορφή τηλεδιάσκεψης711. Ωστόσο, επειδή και το 

γερμανικό πρότυπο και η τηλεδιάσκεψη έχουν παραπλήσιες τεχνικές απαιτήσεις (τόσο για 

την εταιρεία όσο και για τους μετόχους), κρίνεται ότι προτιμότερη είναι η υιοθέτηση της 

τηλεδιάσκεψης που παρέχει δυνατότητα άμεσης διάδρασης με το περιβάλλον της γσ.  

Στο καταστατικό θα μπορούσε να προβλεφθεί και η δυνατότητα συμμετοχής στη γσ 

μέσω Skype. Ωστόσο, η χρήση αυτής της μεθόδου (που ουσιαστικά αποτελεί βιντεοκλήση), 

θα πρέπει να γίνεται κατ εξαίρεση σε ειδικές περιπτώσεις, όπου για έκτακτους λόγους 

κάποιος μέτοχος αδυνατεί να συμμετέχει στη γσ. Ενδεχομένως η καταστατική πρόβλεψη να 

συνοδευτεί και από απαίτηση για χορήγηση αδείας από το όργανο κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης.  

 

                                            
709 Βλ. §22, ΙΙ, 1.  
710 πρβλ. §22, ΙΙ, 3. 
711 πρβλ. §22, ΙΙ, 2. 



196 
 

Η τροποποίηση της νομοθεσίας των αε από το ν.3884/2010 και η εισαγωγή του νέου 

άρθρου 28α, παρέχει στην εισηγμένη αε ιδιαίτερη ελευθερία όσον αφορά στον τρόπο 

υλοποίησης γσ, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων. Ειδικότερα, στην §7 του άρθρου 

28α  περιλαμβάνεται μια γενική αναφορά σε ηλεκτρονικά μέσα, που περικλείει ουσιαστικά 

όλες τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές τεχνολογίες επικοινωνιών, θέτοντας ως μόνες 

προϋποθέσεις, την αυτονόητη για γσ διασφάλιση της ταυτότητας των χρηστών και την 

ασφάλεια της επικοινωνίας (άρθρο 1§2β περ.γ), καθώς και την ύπαρξη καταστατικής 

πρόβλεψης. Με βάση αυτές τις ρυθμίσεις του νόμου προκύπτει ότι ο προσδιορισμός των 

τεχνολογικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, εναπόκειται ουσιαστικά στην ίδια την 

εισηγμένη εταιρεία, που περιορίζεται μόνο από την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου 

εταιρικού είδους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν.  

Το ιδιαίτερο είδος και τα χαρακτηριστικά της εισηγμένης αε, άλλοτε λειτουργούν ως 

μέσα προώθησης της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και άλλοτε ως ανασταλτικοί παράγοντες. 

Έτσι, η ευρεία μετοχική τους βάση αποτρέπει την υιοθέτηση τεχνολογιών που μπορούν να 

υποστηρίξουν μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Επίσης, ο δεδομένος κερδοσκοπικός 

χαρακτήρας των μετόχων, από τους οποίους λείπει εντελώς η affection societatis και κατά 

συνέπεια, η ύπαρξη μειωμένου ενδιαφέροντος συμμετοχής στις εταιρικές διαδικασίες, απαιτεί 

την ανάπτυξη ιδιαίτερα απλών διαδικασιών συμμετοχής, ώστε να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή 

στη διαδικασία. Βέβαια υπάρχουν και διατάξεις με τις οποίες ο νόμος εξαιρεί την εισηγμένη 

αε, όπως π.χ. στο άρθρο 32§3 με το οποίο απαγορεύεται η «δια περιφοράς» υπογραφή 

πρακτικών στην εισηγμένη αε και κατ̕ επέκταση, και η «ηλεκτρονική περιφορά και 

υπογραφή» πρακτικών. Πρόκειται για περίπτωση αμφισβητούμενης πρακτικότητας, ακόμα 

και αν επιτρέπονταν από το νόμο712.  

Ωστόσο, παρά τους προαναφερόμενους ανασταλτικούς παράγοντες, υπάρχουν στοιχεία 

στην εισηγμένη αε, που προωθούν τις νέες τεχνολογίες. Έτσι, το γεγονός της εύκολης 

διάθεσης μετοχών μέσα από το μηχανισμό της οργανωμένης αγοράς, η κατά τεκμήριο 

αυξημένη εμπορική της αξία713, η ευρεία, σε πολλές περιπτώσεις, γεωγραφική της εξάπλωση 

και γενικότερα η προσέλκυση επενδυτών από την αλλοδαπή, επιβάλλει την από απόσταση 

πρόσβαση στα εταιρικά όργανα με χρήση νέων τεχνολογιών προς εξυπηρέτηση αλλοδαπών 

μετόχων, ενώ προκαλεί και την απαίτηση για χρήση και άλλων γλωσσών πέραν της 

                                            
712 Αιτία και σε αυτή την περίπτωση είναι η ευρεία διασπορά των μετοχών στις εισηγμένες 

εταιρείες. 
713 έναντι των κοινών αε. 

3. Εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία
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ελληνικής, στις εταιρικές διαδικασίες. Ταυτόχρονα, η μεγάλη οικονομική επιφάνεια της 

εισηγμένης αε επιτρέπει την υιοθέτηση λύσεων που έχουν αρκετό κόστος, όπως η χρήση 

υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα, ωστόσο προσφέρουν ευκολία και πρακτικότητα714. 

Βασική διάκριση των μορφών συμμετοχής στη γσ με ηλεκτρονικά μέσα, παρέχει το 

άρθρο 8 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ715. Σύμφωνα με τη ρύθμιση αυτή, οι βασικοί τρόποι 

συμμετοχής με ηλεκτρονικά μέσα είναι οι εξής: α) μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό 

χρόνο, β) αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε οι μέτοχοι να απευθύνονται 

στη γσ εξ αποστάσεως και γ) μηχανισμό ψηφοφορίας είτε πριν ή κατά τη διάρκεια της γσ, 

που καθιστά περιττό τον ορισμό αντιπροσώπου, προκειμένου να παρίσταται αυτός στη 

συνέλευση. Ο πρώτος τρόπος ταυτίζεται με το προαναφερόμενο γερμανικό πρότυπο· απλή 

μετάδοση της γσ σε πραγματικό χρόνο και παρέμβαση των μετόχων μέσω αντιπροσώπου. 

Το πρότυπο αυτό υλοποιείται για τη γσ με παρόμοιο τρόπο όπως για το δσ, με μόνη διαφορά 

την απαίτηση για τεχνική ενίσχυση του συστήματος, ώστε να υποστηρίζει περισσότερες 

ταυτόχρονες online συνδέσεις. Ο δεύτερος τρόπος ουσιαστικά ομοιάζει με την 

τηλεδιάσκεψη, που όμως, στην περίπτωση της εισηγμένης εταιρείας καθίσταται 

προβληματική, διότι δεν μπορεί να υποστηρίξει τεχνικά μεγάλο αριθμό συνδέσεων. Η 

τελευταία περίπτωση που προτείνεται στο άρθρο, δεν αποτελεί ουσιαστικά ένα 

ολοκληρωμένο τρόπο πραγματικής συμμετοχής στη διαδικασία, αλλά ένα μηχανισμό 

ηλεκτρονικής συμμετοχής μόνο σε ένα τμήμα της γσ, στη ψηφοφορία. 

Σε αντίθεση με την προώθηση από το ενωσιακό δίκαιο των τεχνολογιών πραγματικού 

χρόνου για τη συμμετοχή στις γσ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ασύγχρονες 

μέθοδοι συμμετοχής. Βασικό τους χαρακτηριστικό αποτελεί η παρακολούθηση από 

απόσταση της διαδικασίας, χωρίς την απαίτηση για ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των 

μετόχων. Πρόκειται για προφανές πλεονέκτημα δεδομένης και της διαφορετικής χρονικής 

ζώνης, στην οποία μπορεί να βρίσκονται ορισμένοι αλλοδαποί μέτοχοι. Άλλωστε, η φύση της 

γσ ως εταιρικού οργάνου δεν απαιτεί λήψη αποφάσεων επείγουσας φύσης, όπως συμβαίνει 

στο δσ. Βασικός κορμός των ασύγχρονων μεθόδων συμμετοχής είναι η ιστοσελίδα της 

εταιρείας, ως «εικονικός τόπος» για τη διεξαγωγή της γσ, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη σε 

αυτή ενός κατάλληλου φόρουμ716. Η λύση αυτή που ανήκει στις πλήρως «εικονικές» γσ717, 

συμβαδίζει με το πνεύμα της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, αλλά και τις σύγχρονες εταιρικές ανάγκες. 
                                            
714 πρβλ. §31, V, §33, ΙΙΙ, 5 καθώς και στο παράρτημα της εργασίας. 
715 Το άρθρο αυτό ενσωματώθηκε στο εταιρικό δίκαιο (άρθρο 28α§7 και §8 του κ.ν.2190/1920) 

με το άρθρο 6 του ν.3884/2010. 
716 Βλ. Μήτσου, Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εισηγμένες εταιρείες, σελ.190-191. 
717 Για τη διάκριση μεταξύ μερικώς και πλήρως εικονικών γσ βλ. Μήτσου, ο.π., σελ.190 
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Στις παροχές αυτής της τεχνικής λύσης περιλαμβάνονται, η δυνατότητα ελέγχου της 

ταυτότητας των μετόχων (που θα εισέρχονται στο φόρουμ με χρήση των προσωπικών τους 

πιστοποιητικών), η συνεχής ενημέρωση και η ελεγχόμενη πρόσβαση σε εταιρικές 

πληροφορίες, η δυνατότητα προσθήκης θεμάτων προς συζήτηση και η υποβολή ερωτήσεων, 

η υποστήριξη ηλεκτρονικής μυστικής ψηφοφορίας χωρίς τη χρήση αντιπροσώπου718κ.α. Για 

την υλοποίηση της λύσης του εταιρικού φόρουμ είναι δυνατή η χρησιμοποίηση της 

υπάρχουσας υποδομής της οργανωμένης αγοράς, όπως είναι το σύστημα H.E.R.ME.S719, των 

ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών μεσαζόντων και της αλυσίδας που δημιουργούν720, καθώς 

και της εμπειρίας από τη χρήση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών στις χρηματιστηριακές 

διαδικασίες. Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται η απαίτηση για ανάπτυξη υποδομής και η 

εκπαίδευση και εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις νέες τεχνολογίες που θα 

χρησιμοποιηθούν. Ο τρόπος λειτουργίας του εταιρικού φόρουμ και οι υποστηριζόμενες 

δυνατότητες που προσφέρει διακρίνονται στο παρακάτω σχήμα721. 

                                            
718 Βλ. §14 και §32 και 33.  
719 Το σύστημα “H.E.R.ME.S” (Hellenic Exchanges Remote Messaging Services) είναι ένα 

σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης και επικοινωνίας του ΧΑ με τις εισηγμένες εταιρίες μέσω του 

διαδικτύου, στο οποίο γίνεται ευρεία χρήση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. Για περισσότερες 

πληροφορίες βλ. §27, ΙΙΙ καθώς και στη διεύθυνση http://www.ase.gr/SmartAccess/. Μετεξέλιξη του 

αρχικού συστήματος είναι το σύστημα HERMES2. 
720 Βλ. εκτίμηση υπ̕ αριθμ. 11 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ. 
721 Ανάλυση των επιμέρους λειτουργιών, όπως της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή της 

ταυτοποίησης των μετόχων γίνεται σε παρακάτω ενότητες (§33 και §26, ΙΙ, 2). 
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Για την υιοθέτηση του εταιρικού φόρουμ ή για τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής 

γσ ξένου φορέα, είναι απαραίτητη η νομική αποδοχή του εταιρικού φόρουμ ως εναλλακτικού 

τόπου διεξαγωγής γσ. Βέβαια και οι δύο προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν προβλέπονται 

άμεσα στο νόμο. Ωστόσο μπορούν να θεωρηθούν ότι εμπίπτουν στην έννοια των 

ηλεκτρονικών μέσων του άρθρου 1§2β εδ.γ, ενώ ειδικά για το εταιρικό φόρουμ στο άρθρο 

39§4 εδ.β περιέχεται περιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας της εταιρείας, που 

παραπέμπει σε ηλεκτρονικό φόρουμ (διάθεση πληροφοριών με τη «μορφή ερωτήσεων και 

απαντήσεων»). Εναλλακτικά μπορεί να αναζητηθεί στήριξη στο νόμο με διασταλτική 

ερμηνεία της έννοιας του τόπου. Άλλωστε, δεν είναι τυχαία η δημιουργία της σύνθετης λέξης 

website, από τις λέξεις web (ιστός) και site (τοποθεσία), για να χαρακτηρίσει τον τόπο που 

φιλοξενείται το σύνολο των ιστοσελίδων, oπότε και το φόρουμ, μιας διαδικτυακής 

οντότητας. Προσφορότερη κρίνεται η τελολογική προσέγγιση του θέματος της γσ μιας αε. 

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη στη θεωρία και στη νομολογία722, για να είναι έγκυρη 

μια γσ πρέπει να υπάρχουν σωρευτικά τα εξής τέσσερα στοιχεία: α) πραγματική συνάθροιση, 

β) συμμετοχή γ) άσκηση δικαιώματος ψήφου δ) συνειδητή συγκέντρωση. Ως προϋπόθεση, 

λοιπόν, είναι η πραγματική συνάθροιση σε αντίθεση με την εικονική, δηλαδή αυτή που 

υλοποιείται εν γνώση των συναθροιζόμενων ότι δεν γίνεται στα σοβαρά, παρά μόνο 
                                            
722 Βλ. Σκαλίδη, Προς το δίκαιο της γσ αε με τεχνικές διαδικτύου, ΕΤρΑξΧρΔ, 2001, σελ.31-32, 

Γεωργακόπουλο, Το δίκαιο των εταιριών, τ.2, 1972, σελ.168, §25, Μονομελές Πρωτοδικείο Λάρισας 

139/1988, ΕΕμπΔ 1988, σελ.619. 
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φαινομενικά (ΑΚ138§1). Δεν προκύπτει λοιπόν ως προϋπόθεση και η υλική συνάθροιση σε 

ένα τόπο, αλλά αρκεί να τηρούνται οι διατυπώσεις πρόσκλησης. Την άποψη αυτή υιοθετεί 

και ο Παμπούκης723, ο οποίος θεωρεί ότι αρκεί η επικοινωνία εξ αποστάσεως αντί της 

φυσικής συγκέντρωσης, για τη λήψη της απόφασης. Οπότε συμπερασματικά, μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι το ηλεκτρονικό φόρουμ μιας αε μπορεί να αποτελέσει τον άυλο τόπο 

διεξαγωγής μιας γσ. Ομοίως και η ιστοσελίδα του ξένου φορέα που παρέχει την υπηρεσία 

ηλεκτρονικής γσ. 

 

Ο ρόλος των ελεγκτών είναι η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής 

κατάστασης της εταιρείας (άρθρο 37§1). Μεταξύ των υποχρεώσεών τους είναι να 

παρίστανται στη γσ και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική με τους ελέγχους που 

ενήργησαν (άρθρο 38§2). Εκτός της φυσικής συμμετοχής στη γσ μπορούν να μετέχουν και 

ηλεκτρονικά με όλα τα μέσα που αναφέρθηκαν στις παραπάνω ενότητες. Εξαιτίας, όμως, του 

ρόλου τους, που απαιτεί τη συμμετοχή τους, ορθότερο είναι να διαθέτουν δυνατότητα 

αλληλεπίδρασης (interaction). Έτσι, για αυτούς δεν μπορεί να εφαρμοστεί το γερμανικό 

πρότυπο, όμως, είναι δυνατή η συμμετοχή τους μέσω τηλεδιάσκεψης (όλων των μορφών), 

μέσω φόρουμ ή με χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα. 

Για τους ελεγκτές περιλαμβάνονται ειδικές αναφορές σε παρακάτω ενότητες, ενώ σε 

αυτούς είναι αφιερωμένο και το κεφάλαιο 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
723 Βλ. Δίκαιο Εμπορικών Εταιρειών, 1979, σελ.287. 

ΙV. Ελεγκτές 
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ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Η διαδικασία διαμόρφωσης και παραγωγής της εταιρικής βούλησης περιλαμβάνει τη 

σύγκληση του αρμόδιου οργάνου μετά από πρόσκληση. Η πρόσκληση αποτελεί το μέσο 

ενημέρωσης των μελών του οργάνου, τόσο για το χρόνο έναρξης της διαδικασίας 

συνεδρίασης όσο και για την ίδια τη διαδικασία, το περιεχόμενο και τη θεματολογία της. Η 

ιδιαίτερη σημασία της σύγκλησης δικαιολογεί και την καθιέρωση συγκεκριμένων 

διατυπώσεων στις οποίες πρέπει να υποβάλλεται η πρόσκληση και οι οποίες διακρίνονται για 

τη διαβάθμιση της έντασής τους, ανάλογα με το είδος του εταιρικού οργάνου.  

Μέχρι την πρόσφατη αναμόρφωση της εταιρικής νομοθεσίας από το ν.3604/2007 και 

τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν.3884/2010, ο τρόπος περιέλευσης της πρόσκλησης στους 

κατάλληλους αποδέκτες ήταν αποκλειστικά συμβατικός και τις περισσότερες φορές 

αναποτελεσματικός. Στην ισχύουσα νομοθεσία παρότι προτείνονται συγκεκριμένες 

τεχνολογικές λύσεις δημοσίευσης ή κοινοποίησης της πρόσκλησης, εντούτοις εντοπίζονται 

κενά και ασάφειες στις διατάξεις του νόμου που χρήζουν διευκρίνησης. Παράλληλα 

καθίσταται δυνατή η επίτευξη αυξημένης αποτελεσματικότητας, μέσα από την υιοθέτηση 

διαδικτυακών μεθόδων και πρακτικών, οι οποίες, είτε είναι σύμφωνες με το πνεύμα του 

νόμου και δεν απαιτούν νέα νομοθετική ρύθμιση, είτε απαιτούν κάποια παρέμβαση 

ελάσσονος χαρακτήρα.  

Στο κεφάλαιο αυτό ακολουθείται η ίδια προσέγγιση, όπως στο προηγούμενο· διακριτή 

ανάλυση της πρόσκλησης προς σύγκληση των εταιρικών οργάνων, του δσ, της γσ και των 

ελεγκτών. Αρχικά προσεγγίζεται το ισχύσαν και στη συνέχεια το ισχύον δίκαιο, ώστε να 

αποτυπωθεί η δικαϊική εξέλιξη του θέματος. Ακολουθεί κριτική ανάλυση ξεχωριστά για το δσ, 

τη γσ και τους ελεγκτές, καθώς και η προσέγγιση των αντίστοιχων επιλογών αλλοδαπών 

έννομων τάξεων. Τέλος, προτείνονται τεχνολογικές λύσεις συμβατές με τις επιταγές του 

νομοθέτη, αλλά και άλλες ιδιαίτερα ελκυστικές, που όμως απαιτούν κατάλληλες νομοθετικές 

παρεμβάσεις.  

 

§23. Δικαιική προσέγγιση 

I. Ισχύσαν δίκαιο
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Τα θέματα της πρόσκλησης για τη σύγκληση των εταιρικών οργάνων ρυθμίζονταν 

πάντα στο παρελθόν, αλλά και μέχρι σήμερα, κυρίως από το άρθρα 20 για το δσ και 26 για 

τη γσ. Για τους ελεγκτές δεν υπήρχε σχετική ρύθμιση724. 

Με βάση το άρθρο 20§1 του νόμου που ίσχυε, το δσ όφειλε να συνέρχεται 

τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της εταιρείας. Αυτή η απαίτηση προκαλούσε τη 

μηνιαία αποστολή πρόσκλησης στα μέλη του δσ, με πρωτοβουλία του προέδρου του, 

τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η 

ημέρα της πρόσκλησης και της συνεδρίασης (άρθρο 20§4)725. Βασική προϋπόθεση της 

πρόσκλησης ήταν, όπως και σήμερα, η σαφής αναγραφή των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. 

Σε αντίθετη περίπτωση η λήψη απόφασης επιτρεπόταν μόνο εφόσον παρίσταντο ή 

αντιπροσωπεύοντο όλα τα μέλη του δσ και κανείς δε διαφωνούσε στη λήψη αποφάσεων. 

Εκτός του προέδρου του δσ, η πρόσκληση μπορούσε να γνωστοποιηθεί και από δύο μέλη 

του δσ, εφόσον σύμφωνα με την §5 είχαν ζητήσει τη σύγκληση δσ από τον πρόεδρο και ενώ 

παρήλθε δεκαήμερο, εντούτοις αυτό δεν είχε συγκληθεί.  

Τα θέματα της πρόσκλησης για τη σύγκληση γσ ρυθμίζονταν και στο ισχύσαν δίκαιο 

από το άρθρο 26. Σε αυτό ορίζονταν οι προθεσμίες, το περιεχόμενο και οι μέθοδοι 

γνωστοποίησης της πρόσκλησης. Η πρόσκληση έπρεπε να γνωστοποιείται με ευθύνη του δσ 

εντός προθεσμίας είκοσι τουλάχιστον ημερών πριν τη γσ, συμπεριλαμβανομένων των 

εξαιρετέων ημερών, αλλά χωρίς να υπολογίζονται η μέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η 

μέρα της συνεδρίασης (§1). Επίσης, ως προς το περιεχόμενο της πρόσκλησης, έπρεπε να 

περιλαμβανόταν τουλάχιστον το οίκημα, η χρονολογία και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς 

και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια. Όσον αφορά στη γνωστοποίηση της 

πρόσκλησης, αυτή εξασφαλιζόταν με τοιχοκόλληση726 σε εμφανή θέση στο κατάστημα της 

εταιρείας (§2 εδ.α), αλλά και μέσω δημοσίευσης, αφενός, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών 

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης727 (§2 περ. α) και αφετέρου, σε εφημερίδες σύμφωνα 

                                            
724 Τέτοια ρύθμιση εξακολουθεί να μην υπάρχει και στο ισχύον δίκαιο. Εντούτοις, εξαιτίας της 

υποχρεωτικής συμμετοχής των ελεγκτών στη γσ (άρθρο 37§2) συνάγεται εμμέσως η απαίτηση για 

αποστολή πρόσκλησης και σε αυτούς κατά ανάλογο τρόπο με τα μέλη του δσ. Σχετικά με τον τρόπο 

αποστολής της πρόσκλησης βλ. §24, IV. 
725 Βλ. Αντωνόπουλο, Δίκαιο Ανώνυμης Εταιρίας και ΕΠΕ, Γ’ έκδοση, 2009, σελ.417, 

Μούζουλα, ΔικΑΕ, 2000, άρθρο 20, αριθμ.10 
726 Παλαιό άρθρο 26§2 εδ.α. Μετά την αναθεώρηση της νομοθεσίας από το ν.3604/2007 η 

τοιχοκόλληση της πρόσκλησης έχει καταργηθεί.  
727 Στην πράξη η δημοσίευση στο τεύχος ΑΕ&ΕΠΕ γίνεται πολύ αργότερα από την ημερομηνία 

συνεδρίασης της γσ, βλ. Αλεπάκο, ΔικΑΕ, 2000, άρθρο 26, αριθμ.49. 
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με τις απαιτήσεις του νόμου (§2 περ. α-ε). Κατ᾽ εξαίρεση, δεν απαιτείτο πρόσκληση στην 

περίπτωση που στη συνέλευση παρίσταντο ή αντιπροσωπεύονταν μέτοχοι που 

εκπροσωπούσαν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δε διαφωνούσε στην 

πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (§3). 

 

Στα πλαίσια του γενικού εκσυγχρονισμού της εταιρικής νομοθεσίας από το 

ν.3604/2007, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 20 και 26 που ρυθμίζουν θέματα της πρόσκλησης 

για τη σύγκληση του δσ και της γσ αντίστοιχα728. Ακολούθησε ο ν.3884/2010 που 

τροποποίησε εκ νέου το άρθρο 26, εισάγοντας ειδικές ρυθμίσεις για την εισηγμένη εταιρεία. 

 

Η βασική διαφοροποίηση που επήλθε στο άρθρο 20 και αφορά στην πρόσκληση 

συμμετοχής στο δσ, είναι η νέα δυνατότητα συνεδρίασης του δσ μέσω τηλεδιάσκεψης. Έτσι, 

στην περίπτωση που το καταστατικό επιτρέπει τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης ή συμφωνούν 

όλα τα μέλη του δσ στη χρήση της, τότε πρέπει στο περιεχόμενο της πρόσκλησης να 

περιλαμβάνονται οι απαραίτητες οδηγίες για τη διευκόλυνση των μελών που έχουν επιλέξει 

αυτό τον τρόπο συμμετοχής (άρθρο 20§3α). Επιπρόσθετα τροποποιήθηκε από το νομοθέτη 

και η §4 του άρθρου 20, μέσω της οποίας εισήχθη η έννοια του αναπληρωτή προέδρου. Από 

το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, προκύπτει εμμέσως ότι ο αναπληρωτής πρόεδρος  

μπορεί να προβεί στην αποστολή των προσκλήσεων αντικαθιστώντας το πρόεδρο του δσ, 

εφόσον ο τελευταίος αδυνατεί να το πράξει. Επίσης, μια ακόμα αλλαγή που έχει επέλθει, 

είναι ότι δόθηκε η δυνατότητα σε όλες τις αε, εκτός της εισηγμένης, να ορίζουν πρόσθετες 

διατυπώσεις ή βραχύτερες προθεσμίες πρόσκλησης (άρθρο 20§5α), ενώ συμπτύχτηκε και ο 

χρόνος που απαιτείται να παρέλθει για τη σύγκληση δσ από δυο μέλη του, από 10 σε 7 

μέρες (άρθρο20§5). Τέλος, με το νέο νόμο καταργήθηκε η υποχρεωτική μηνιαία συνεδρίαση 

του δσ με πρακτική συνέπεια την εξαφάνιση της αντίστοιχης περιοδικότητας στην 

πρόσκληση για σύγκληση του δσ.  

 

Στην περίπτωση της γσ οι αλλαγές που επέφεραν οι ν.3604/2007 και ν.3884/2010 είναι 

ευρύτερες. Σε αυτές περιλαμβάνεται η τροποποίηση της §2 του άρθρου 26, της οποίας 

                                            
728 Θέματα πρόσκλησης προς σύγκληση γσ θίγονται στον ισχύοντα νόμο και στις §2 και 4 του 

άρθρου 29, αλλά και στην §2 του άρθρου 39. 

II. Ισχύον δίκαιο

1. Διοικητικό συμβούλιο 

2. Γενική συνέλευση
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αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο, καθώς και  η προσθήκη των §2α, 2β και 2γ 729. Στην §2 

εδ.α εισήχθησαν διευκρινίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της πρόσκλησης καθώς και νέα 

στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι πρέπει να περιλαμβάνεται η ακριβή διεύθυνση του 

οικήματος που θα διεξαχθεί η γσ730, ενώ προστίθεται και η απαίτηση για αναγραφή των 

μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής731, καθώς και οδηγιών για τη συμμετοχή και την 

άσκηση δικαιωμάτων στη γσ, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Οι οδηγίες αυτές δεν 

είναι απαραίτητο να περιέχονται αυτούσιες στην πρόσκληση, αλλά αρκεί παραπομπή σε άλλα 

έγγραφα που θα είναι διαθέσιμα στους μετόχους732. Επίσης, όπως και για το δσ έτσι και στη 

γσ, η δυνατότητα συμμετοχής και άσκησης δικαιωμάτων από απόσταση (άρθρο 28§6 και 7), 

δημιούργησε την ανάγκη να περιληφθούν στην πρόσκληση ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο 

συμμετοχής και άσκησης των δικαιωμάτων από τους μετόχους και εξ αποστάσεως. Ακόμα, 

στη νέα §2 έχει απαλειφθεί η απαίτηση για τοιχοκόλληση της πρόσκλησης στο κατάστημα 

της γσ733.  

Με την προσθήκη της §2α στο άρθρο 26 ουσιαστικά επαναπροσδιορίζεται η έννοια της 

γνωστοποίησης της πρόσκλησης για σύγκληση γσ για τη μη εισηγμένη αε. Έτσι, 

εξαιρουμένων των εταιρειών με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο καθίσταται δυνατός, 

μετά από καταστατική πρόβλεψη, ο περιορισμός των δημοσιεύσεων της πρόσκλησης σε 

εφημερίδες734, ή η αντικατάστασή τους από σχετική κοινοποίηση: α) από δικαστικό 

επιμελητή β) με συστημένη επιστολή γ) με παράδοση της πρόσκλησης δ) μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε όλες τις περιπτώσεις κοινοποίησης είναι απαραίτητο να 

πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: α) να υπάρχουν ονομαστικές μετοχές στο σύνολό τους και 

                                            
729 Οι δύο τελευταίες προστέθηκαν από το ν.3884/2010. 
730 Αντί γενικής αναφοράς σε οίκημα. Πρόκειται για περίπτωση που προκάλεσε αρκετές 

παρεξηγήσεις στο παρελθόν αναφορικά με τον τόπο διεξαγωγής της γσ ιδιαίτερα όταν υφίστανται 

κυρίως κατάστημα της εταιρείας και υποκαταστήματα. Για την προβληματική που δημιουργήθηκε στο 

επικρατούν δόγμα της έδρας της εταιρείας πρβλ. §21, ΙΙΙ. 
731 Προφανώς όχι ονομαστικά. Η έννοια αυτής της διάταξης αφορά τις προϋποθέσεις 

συμμετοχής βλ. Αντωνόπουλο, ο.π., σελ.460. 
732 Πρόκειται για άποψη που αντίθετα με το παρελθόν, γίνεται σήμερα δεκτή ως απόρροια της 

ενσωμάτωσης της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, βλ. Κουλορίδα, ΔικΑΕ, 2010, άρθρο 26, αριθμ.36. 
733 Πρόκειται για κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση εξαιτίας της ελάχιστης πληροφόρησης που 

πρακτικά παρείχε μια τέτοια ενέργεια. 
734 Η ρύθμιση αφορά ουσιαστικά τις κλειστές αε που όμως αποτελούν στην Ελλάδα το 95% των 

αε (πρβλ. §8, ΙΙ, 1). Για αυτές τις εταιρείες η πολλαπλή δημοσίευση σε εφημερίδες αποτελεί μια 

άστοχη και πολυδάπανη γραφειοκρατική διαδικασία (βλ. Κουρτζή, ο.π., σελ.665).  
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β) να προσφερθούν έγκαιρα και έγκυρα από τους μετόχους οι κατάλληλες πληροφορίες735. 

Επίσης με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, επιτρέπεται στην πρόσκληση της γσ να 

καθορίζεται απευθείας ο τρόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, εφόσον στην 

πρώτη συνεδρίαση δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη απαρτίας. Αντίστοιχη πρακτική μπορεί να 

ακολουθηθεί και για τη δεύτερη επαναληπτική γσ736. Το αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης 

είναι η αποφυγή νέων δημοσιεύσεων καθώς και του πρόσθετου κόστους που αυτές 

συνεπάγονται. Στην περίπτωση αυτή ο μέτοχος θα φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί αν 

έλαβε χώρα ή όχι η αρχική συνεδρίαση της γσ. Με αυτό το τρόπο ενθαρρύνεται να παραστεί 

στην πρώτη συνεδρίαση (άρθρο29§2)737. Τέλος, σε περίπτωση αίτησης μετόχων που 

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20 ή 5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 

καθίσταται υποχρεωτική η εγγραφή πρόσθετων θεμάτων συζήτησης στην ημερήσια διάταξη, 

καθώς και η δημοσίευσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 (άρθρο 39§2). 

Το έλλειμμα δικαίου που ήταν εμφανές στο άρθρο 26 και αφορούσε τη ρύθμιση 

θεμάτων πρόσκλησης για την εισηγμένη αε, αποκαταστάθηκε με την εισαγωγή δύο νέων 

παραγράφων (§2β και 2γ) από το ν.3884/2010. Στις νέες παραγράφους καθορίζεται το 

πρόσθετο (σε σχέση με τις κοινές αε), αναγκαστικού χαρακτήρα, περιεχόμενο της 

πρόσκλησης (§2β). Επίσης, παρέχεται δυνατότητα δημοσίευσης περίληψης πρόσκλησης, ενώ 

υποχρεώνεται το δσ να προχωρήσει στη δημοσίευση της πρόσκλησης με μέσα που κατά την 

κρίση του θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα για την αποτελεσματική διάχυση των 

πληροφοριών της πρόσκλησης στο κοινό (§2γ προτελευταίο εδάφιο). Πιο συγκεκριμένα, 

προβλέπεται ότι η πρόσκληση πρέπει να περιέχει ορισμένες πληροφορίες για τα δικαιώματα 

των μετόχων που απορρέουν από το άρθρο 39 (§2β περ.αα), τη διαδικασία για την άσκηση 

του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως για τα ηλεκτρονικά μέσα και τις 

μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό για να μπορεί να δέχεται η εταιρεία 

ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων (§2β περ.ββ), καθώς και 

πληροφορίες αναφορικά με τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με 

ηλεκτρονικά μέσα ή δια αλληλογραφίας (§2β περ.γγ). Ταυτόχρονα, στην πρόσκληση πρέπει 

να καθορίζεται η ημέρα καταγραφής738, καθώς και να περιλαμβάνονται πληροφορίες για το 

                                            
735 π.χ. ακριβή διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρβλ. παρακάτω 

§24, ΙΙΙ, 1 στην οποία επιχειρείται διασταλτική ερμηνεία αυτής της διάταξης. 
736 πρβλ. άρθρα 29§2 και 4. 
737 Βλ. Περάκη, Το νέο δίκαιο της αε, εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.23 
738 σχετικά με το θέμα της ημέρας καταγραφής που εισήχθη στο δίκαιο των αε βλ. §26. 
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φυσικό739 και το διαδικτυακό τόπο διάθεσης των εγγράφων που προβλέπονται από το άρθρο 

27§3 (§2β περ.γ και δ).  

 

Για τους ελεγκτές το δίκαιο εξακολουθεί να μην περιέχει ρύθμιση σχετικά με την 

αποστολή πρόσκλησης σε αυτούς για συμμετοχή στην εταιρική «ζωή»740. Εντούτοις, η εκ 

του νόμου υποχρέωση συμμετοχής των ελεγκτών στη γσ (άρθρο 37§2) επιβάλλει την 

αποστολή πρόσκλησης και σε αυτούς κατά ανάλογο τρόπο όπως για τα μέλη του δσ. 

 

Ο στόχος της πρόσκλησης σε κάθε διαδικασία σύγκλησης εταιρικού οργάνου είναι 

διπλός: πρώτον, η γνωστοποίηση της σύγκλησης· και δεύτερον, η ενημέρωση των 

συμμετεχόντων για τα θέματα που θα συζητηθούν έτσι ώστε, αφενός, να μπορέσουν να 

προετοιμαστούν· και αφετέρου, για να αποτραπεί η υφαρπαγή αποφάσεων741. Πάντως, 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε οργάνου επιβάλλει τη διαφορετική 

προσέγγιση των θεμάτων της πρόσκλησης.  

 

Ο ρόλος του δσ, ως διοικητικού οργάνου της αε, απαιτεί ευέλικτη λειτουργία και 

ταχύτατη ανταπόκριση στα θέματα που θα προκύψουν ως προς τη διοίκηση και τη 

διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Επιπρόσθετα, η φύση του ως ολιγομελούς κλειστού 

οργάνου, περιορίζει την ανάγκη γνωστοποίησης της σύγκλησής του σε ιδιαίτερα μικρό 

αριθμό προσώπων, δηλαδή μόνο στα μέλη του δσ.  

Προς εξυπηρέτηση του προαναφερθέντος σκοπού της ταχείας ανταπόκρισης σε 

διοικητικά και διαχειριστικά θέματα, ο νόμος απαιτεί η πρόσκληση να προηγείται της 

συνεδρίασης κατά δυο μόνο μέρες (άρθρο 20§4). Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η 

νεοεισαχθείσα διάταξη της §5α του άρθρου 20 που επιτρέπει, μετά από καταστατική 

ρύθμιση, τον ορισμό άλλων διατυπώσεων742 ή βραχύτερων προθεσμιών πρόσκλησης για 

εταιρεία μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο. Για τον ίδιο λόγο και στο άρθρο 20§5 

                                            
739 πρβλ. σχετική ανάλυση στην §24, ΙΙΙ, 2. 
740 πρβλ. §23, Ι. 
741 Στην περίπτωση της γσ εισηγμένης αε στόχος αποτελεί και η ενημέρωση σχετικά με 

εναλλακτικούς τρόπους συμμετοχής, αντιπροσώπευσης και ψηφοφορίας.  
742 Που μπορεί να είναι επιπρόσθετες όχι όμως αυστηρότερες, βλ. Λιβαδά, ΔικΑΕ, 2010, άρθρο 

20, αριθμ.15. 

3. Ελεγκτές 

III. Δογματική προσέγγιση 

1. Διοικητικό συμβούλιο 
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συντομεύτηκε, από 10 σε 7 ημέρες, η προθεσμία σύγκλησης του δσ από τον πρόεδρο ή τον 

αναπληρωτή του, εφόσον ζητήθηκε σύγκληση με αίτηση δυο μελών του δσ. Στα πλαίσια 

ικανοποίησης της ανάγκης για ταχεία ανταπόκριση στις εταιρικές υποθέσεις, επιβάλλεται η 

προώθηση ελαστικότητας και ευελιξίας στις ενέργειές του δσ. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν 

από το ν.2339/1995, δεν προβλέπονταν διατυπώσεις σε ότι αφορά στη λειτουργία του, 

καθώς είχε θεωρηθεί ότι τυχόν επιβολή διατυπώσεων θα αποτελούσε εμπόδιο στη λειτουργία 

του οργάνου743. Με βάση αυτό το σκεπτικό παραβλέπεται η ενίσχυση της σχετικής 

ανασφάλειας που δημιουργεί η τροποποίηση της §1 του άρθρου 20 με την οποία 

αντικαθίσταται η μηνιαία περιοδικότητα των συνελεύσεων από την κατ̕ απαίτηση σύγκληση. 

Πρόκειται για έκφανση της σύγχρονης εταιρικής αντίληψης744 που έχει επικρατήσει διεθνώς, 

και η οποία στα πλαίσια της στάθμισης συμφερόντων δίνει αυξημένη προτεραιότητα στην 

αποτελεσματικότητα, ως παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Βέβαια, όριο που δεν πρέπει να 

ξεπεραστεί κατά την ερμηνεία των διατάξεων είναι η παραβίαση του δικαιώματος 

πληροφόρησης των συμβούλων και η ανίχνευση πρόθεσης υφαρπαγής απόφασης του 

συμβουλίου745. Έτσι, με την κατάλληλη στάθμιση συμφερόντων, αφενός διασφαλίζεται η 

λειτουργικότητα και η διευκόλυνση στην άσκηση των καθηκόντων των μελών του δσ και 

αφετέρου εξασφαλίζεται η λήψη έγκυρων αποφάσεων746.  

Η ευέλικτη λειτουργία του δσ καθώς και ο μικρός αριθμός των μελών του ωθεί στη 

μετατροπή της γνωστοποίησης της πρόσκλησης (§4 του άρθρου 20), σε απλή κοινοποίηση 

προς τα μέλη του δσ. Έτσι, η ευέλικτη λειτουργία σε συνδυασμό με τελολογική ερμηνεία 

των διατάξεων και υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται το δικαίωμα πληροφόρησης 

των συμβούλων, ή δεν επιχειρείται υφαρπαγή της απόφασης του συμβουλίου, οδηγεί στην 

αποδοχή εναλλακτικών τρόπων πρόσκλησης μέσω τηλεφώνου, sms ή email, παρότι αυτοί 

δεν προβλέπονται στο νόμο, ή ακόμα, και σε αντίθεση με το γράμμα του νόμου που απαιτεί 

έγγραφη747 αποτύπωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Προϋπόθεση για την αποδοχή 

των τεχνολογικών λύσεων αποτελεί η προσφορά εγγυήσεων όσον αφορά στη ταυτότητα της 

                                            
743 Βλ. Λιβαδά, ο.π., αριθμ.11.  
744 πρβλ. §4, Ι, επ. 
745 Σε τέτοια περίπτωση προκαλείται ακυρότητα. Βλ. απόφαση 4377/2004 ΠΠρΑθ, ΧρΙΔ 2004, 

σελ.928 και Μάρκου, ΧρΙΔ 2004, σελ. 762-763 όπου επισημαίνεται ότι προσβολή της εν λόγω 

απόφασης μπορεί να γίνει μόνο από το μη προσκληθέν μέλος.  
746 Βλ. Λιβαδά, ο.π., αριθμ.11 με αναφορά στην απόφαση 4377/2004 ΠΠρΑθ, ΧρΙΔ 2004, 

σελ.932. 
747 Βλ. §4 του άρθρου 20 όπου η ακριβής διατύπωση της διάταξης είναι «στην πρόσκληση 

αναγράφονται με….» 
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πηγής προέλευσης της επικοινωνίας. Ειδικότερα, για τα μηνύματα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου κρίνεται απαραίτητη η ηλεκτρονική υπογραφή του με αναγνωρισμένο 

ηλεκτρονικό πιστοποιητικό748. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις σύμφωνα με την κρατούσα 

άποψη στη θεωρία, αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις πρόσκλησης ή ακόμα, και αν 

παραληφθεί, σε μερικές περιπτώσεις, εξολοκλήρου η πρόσκληση, δεν επάγεται ακυρότητα 

των αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση749. 

 

Στην περίπτωση της γσ, η πρόσκληση για τη σύγκλησή της αντιμετωπίζεται 

διαφορετικά από ότι στο δσ, εξαιτίας τόσο της διαφορετικής της λειτουργίας, όσο και των 

προσώπων στα οποία απευθύνεται. Σε κάθε περίπτωση κύριο μέλημα του νομοθέτη αποτελεί 

η προστασία των μετόχων750 με την εξασφάλιση έγκαιρης, πραγματικής και ουσιαστικής 

ενημέρωσής τους, χωρίς διακρίσεις, τηρώντας την αρχή της ισότητας μεταξύ των μετόχων, 

έτσι ώστε να αποφεύγεται ο αιφνιδιασμός τους και η λήψη αποφάσεων δια υφαρπαγής.  

Στις τελευταίες νομοθετικές τροποποιήσεις, διαφαίνεται πρόθεση του έλληνα νομοθέτη 

να «συνδέσει» ορισμένες μεθόδους παράδοσης της πρόσκλησης με συγκεκριμένα είδη αε. 

Έτσι, από τη διατύπωση του νόμου προκύπτει ότι για τη μη εισηγμένη αε προορίζονται 

μέθοδοι κοινοποίησης της πρόσκλησης (άρθρο 26§2α), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται 

και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ για την εισηγμένη αε ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην 

ηλεκτρονική δημοσιότητα της πρόσκλησης μέσω ιστοσελίδας (άρθρο 26§2γ). Πρόκειται για 

αρκετά περιοριστική νομοθετική επιλογή, αφού δεν λαμβάνει υπόψη σύγχρονα τεχνολογικά 

δεδομένα και πρακτικές, που θα επέτρεπαν τη χρήση μεθόδων προσωπικής ενημέρωσης και 

για την εισηγμένη αε751.  

Για την εξασφάλιση νομιμότητας της γσ, απαιτείται να τηρηθούν συγκεκριμένες 

διατυπώσεις αναφορικά με την πρόσκληση για τη σύγκλησή της. Μεταξύ των διατυπώσεων 

αυτών περιλαμβάνεται, η σύγκληση από όργανο που διαθέτει αρμοδιότητα (κατά το νόμο και 

το καταστατικό), η ύπαρξη συγκεκριμένου περιεχόμενου στην πρόσκληση, καθώς και η 

                                            
748 πρβλ. §24. 
749 Βλ. Λιβαδά, ο.π, αριθμ.10 με αφορμή την απόφαση 4377/2004 ΠΠρΑθ. Αντίθετη γνώμη 

έχει ο Ν. Ρόκας, Εμπορικές εταιρείες, 5η έκδοση, σελ.309, σύμφωνα με τον οποίο «εφόσον δεν 

τηρηθούν οι ως άνω διαδικασίες, το δσ δεν μπορεί να λάβει έγκυρα αποφάσεις». 
750 Κυρίως, όχι όμως αποκλειστικά. Ενδιαφέρον για τη γσ μπορεί να επιδείξουν η εποπτεύουσα 

της αε αρχή, οι συναλλασσόμενοι με την εταιρεία, οι δανειστές ή οι εργαζόμενοι σε αυτή, βλ. 

Αλεπάκο, ΔικΑΕ, 2000, άρθρο 26, αριθμ.38 
751 πρβλ. σχετική ανάλυση στην §24, ΙΙΙ, 6. 

2. Γενική συνέλευση
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εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών εντός καθορισμένων προθεσμιών. Ειδικά στις 

περιπτώσεις του περιεχομένου της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γσ και στις 

υποχρεώσεις δημοσιότητας, παρουσιάζεται σημαντική διαφοροποίηση όσον αφορά την κοινή 

από την εισηγμένη αε752. Τα θέματα αυτά αναλύονται εκτεταμένα στην επόμενη ενότητα 

(§24) ταυτόχρονα με τις τεχνολογικές προτάσεις-λύσεις που ενδείκνυνται για την 

«αντιμετώπισή» τους.  

 

Όπως αναφέρθηκε και σε άλλο σημείο αυτής της εργασίας753, στην περίπτωση των 

ελεγκτών απουσιάζει νομοθετική ρύθμιση του τρόπου αποστολής πρόσκλησης. Έτσι, η 

κριτική εκ των πραγμάτων περιορίζεται στην ακολουθούμενη εταιρική πρακτική ή στις 

απόψεις της θεωρίας. Ο χαρακτήρας του οργάνου754, ο ιδιαίτερα μικρός αριθμός των μελών 

του και η «εγγύτητά» του προς το δσ, επιβάλλει παρόμοια ενημέρωση όπως και με τα μέλη 

του δσ. Έτσι η ενημέρωση των ελεγκτών θα πρέπει να έχει προσωπικό χαρακτήρα (μέσω 

τηλεφώνου ή/και sms) και να υλοποιείται παράλληλα με την ενημέρωση των μελών του δσ. 

 

Οι διατάξεις που ρυθμίζουν το θέμα της πρόσκλησης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις 

των οργάνων της αε παρουσιάζουν σημαντική ομοιομορφία στις περισσότερες έννομες 

τάξεις. Ωστόσο, οι νομοθεσίες των χωρών του αγγλοσαξονικού δικαίου παρουσιάζονται ως 

πιο τολμηρές και προοδευτικές από τις χώρες του ηπειρωτικού δικαίου755. Βέβαια, στις 

χώρες-μέλη της ΕΕ αναμένεται περαιτέρω άμβλυνση των διαφορών, τουλάχιστον για την 

εισηγμένη αε, δεδομένης της ολοκλήρωσης υιοθέτησης στις νομοθεσίες των χωρών, της 

οδηγίας 2007/36/ΕΚ. Οι νομοθετικές επιλογές των χωρών φαίνεται ότι συγκλίνουν 

περισσότερο στην περίπτωση του δσ, ενώ για τη γσ η ανάγκη για περισσότερες διατυπώσεις 

έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη πολυμορφία. Τα τελευταία χρόνια, με την ένταση της 

παγκοσμιοποίησης και την εντατικοποίηση του διεθνούς ανταγωνισμού, παρατηρείται στη 

νομοθεσία σχεδόν όλων των χωρών η τάση για υιοθέτηση ηλεκτρονικών μέσων αποστολής 

και δημοσιοποίησης της πρόσκλησης για τη σύγκληση των οργάνων.  

                                            
752 πρβλ. παραπάνω υπό ΙΙ. 
753 υπό ΙΙ, 3. 
754 αναφορικά με το ερώτημα κατά πόσο πρόκειται για όργανο πρβλ. §36, ΙΙ.  
755 Σχετικά με τη διάκριση σε ηπειρωτικό και αγγλοσαξονικό δίκαιο πρβλ. Παναγόπουλο, 

Εισαγωγή στο δίκαιο και στο αστικό δίκαιο, σελ.55. 

3. Ελεγκτές 

IV. Συγκριτικό δίκαιο 
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Στις παρακάτω υποενότητες προσεγγίζονται συνοπτικά οι νομοθετικές επιλογές 

διαφόρων χωρών σε σχέση με την πρόσκληση για σύγκληση των οργάνων της αε. Η 

προσέγγιση γίνεται ξεχωριστά για το δσ, τη γσ και τους ελεγκτές, ενώ η επιλογή των χωρών 

έγινε με γνώμονα την αντιπροσωπευτική κάλυψη όλων των τάσεων που επικρατούν στο 

συγκριτικό δίκαιο. Ειδικά για τους ελεγκτές, η προσέγγιση περιλαμβάνει και πολυμελή όργανα 

με παρόμοιο ελεγκτικό ρόλο, όπως είναι τα εποπτικά συμβούλια, τα οποία προβλέπονται στη 

νομοθεσία αρκετών αλλοδαπών έννομων τάξεων.  

 

Στις περισσότερες χώρες του αγγλοσαξονικού δικαίου δίδεται στις ίδιες τις αε το 

δικαίωμα να ορίσουν, με την κατάλληλη διαμόρφωση του καταστατικού τους, τον τρόπο 

σύγκλησης του δσ. Παράλληλα, προσφέρεται σχεδόν πάντα η δυνατότητα χρήσης 

ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας για τη μεταβίβαση της πρόσκλησης για σύγκληση του δσ. 

Στις ΗΠΑ, για τις πολιτείες που εφαρμόζουν τη Model Business Corporation Act (MBCA)756, 

τα θέματα της πρόσκλησης για τη σύγκληση του δσ ρυθμίζονται από το καταστατικό κάθε 

εταιρείας. Εφόσον δεν υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη, τότε δεν είναι απαραίτητη η 

ύπαρξη πρόσκλησης για τις τακτικές συνεδριάσεις του δσ, ενώ στις έκτακτες συνεδριάσεις η 

πρόσκληση απαιτείται να προηγείται της συνεδρίασης τουλάχιστον δυο ημέρες757. Όσον 

αφορά στην πρόσκληση, αυτή μπορεί να είναι γραπτή ή προφορική,  ενώ μπορεί να 

μεταβιβάζεται μέσω τηλεφώνου ή και με άλλα ηλεκτρονικά μέσα758. Παρόμοια είναι η 

ρύθμιση του Delaware General Corporation Law (DGCL)759 που επίσης δίνει προτεραιότητα 

                                            
756 και την πιο σύγχρονη έκδοσή της, τη Revised Model Business Corporation Act (RMBCA). Το 

κείμενο της Model Business Corporation Act είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://greatlakesval.com/wp-content/uploads/2011/08/Model-Business-Corporation-Act.pdf 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). Η MBCA έχει υιοθετηθεί από 24 πολιτείες των ΗΠΑ. 
757 §8.22 της Model Business Corporation Act. 
758 πρβλ. επίσημο ερμηνευτικό σημείωμα της §8.22 της MBCA καθώς και §1.41 της MBCA 

σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προσκλήσεων. 
759 Ο Delaware General Corporation Law (DGCL) ισχύει στην πολιτεία του Delaware που είναι 

διάσημη για το ευνοϊκό και ευέλικτο, προς όφελος των εταιρειών, νομοθετικό της πλαίσιο. Πάνω από 

τις μισές εισηγμένες εταιρείες των ΗΠΑ έχουν συσταθεί βάσει του DGCL 

(https://www.bloomberglaw.com/info/law-reports/changes/index.html Τελευταία προσπέλαση 

Δεκέμβριος 2012). Το πλήρες κείμενο του νόμου διατίθεται στην ιστοσελίδα 

http://delcode.delaware.gov/title8/c001/index.shtml (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

1. Διοικητικό συμβούλιο 
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στις ρυθμίσεις του καταστατικού760. Αντίστοιχη είναι η ρύθμιση στην Αυστραλία, όπου με 

βάση την §248D της Corporation Act του 2001761, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση 

οποιουδήποτε τεχνολογικού μέσου για τη σύγκληση του δσ, εφόσον στη χρήση του 

συμφωνούν όλα τα μέλη του δσ. Στον Καναδά με βάση την Canada Business Corporation 

Act762, τα θέματα της πρόσκλησης για τη σύγκληση του δσ ρυθμίζονται κυρίως από το 

καταστατικό763. Ειδικά για την πρώτη συνεδρίαση του δσ μετά την ίδρυση της εταιρείας, 

απαιτείται γραπτή πρόσκληση που πρέπει να προηγείται της συνεδρίασης τουλάχιστον πέντε 

μέρες764. Βέβαια, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση η γραπτή πρόσκληση μπορεί να 

αντικατασταθεί από ηλεκτρονικό έγγραφο, εφόσον αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό από τον 

παραλήπτη765. Στην Ιαπωνία το νομοθετικό πλαίσιο καθορίζεται από τη New Companies Act 

του 2005766. Για την εισηγμένη εταιρεία τα θέματα του δσ ρυθμίζονται στο 5ο τμήμα της 

New Companies Act (§368-373). Με βάση τη §368(1), τα μέλη του δσ πρέπει να λαμβάνουν 

κατάλληλη ειδοποίηση για τη σύγκληση του οργάνου μια εβδομάδα πριν αυτή υλοποιηθεί ή 

και νωρίτερα, εφόσον υπάρχει σχετική καταστατική ρύθμιση. Εντούτοις, το δσ μπορεί να 

συγκληθεί χωρίς να υπάρξει ειδοποίηση, εάν συγκεντρωθούν όλα τα μέλη και συμφωνήσουν 

για την υλοποίηση της συνεδρίασης (§369(2)). Στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ισχύει η 

Companies Act του 2006767 δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση για τον τρόπο σύγκλησης του δσ. 

Από την οικογένεια των χωρών του ηπειρωτικού δικαίου, στη Γαλλία και στην 

Ισπανία, τα θέματα της πρόσκλησης για τη σύγκληση του δσ ρυθμίζονται κυρίως από το 

                                            
760 βλ. §141 του DGCL. 
761 Το πλήρες κείμενο της Corporation Act του 2001 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/ca2001172/ (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 

2012). 
762 Το πλήρες κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://laws-

lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/index.html (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
763 s.114.1 
764 βλ. s.104.3 
765 σύμφωνα με s.252.5.2 
766 Το πλήρες κείμενο της οποίας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://www.japanlaw.info/commercialcode/contents.htm (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

Για την New Companies Act εκδόθηκε το 2009 εφαρμοστικό διάταγμα (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://www.japanlaw.info/commercialcode/ordercontents.htm, τελευταία προσπέλαση Δεκέμβριος 

2012). Στην Ιαπωνία ο εταιρικός τύπος που αντιστοιχεί στην αε είναι η Kabushiki Kaisha και οι 

ρυθμίσεις που την αφορούν περιέχονται στο 2ο βιβλίο της New Companies Act του 2005. 
767 Το πλήρες κείμενο της Companies Act του 2006 είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
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καταστατικό των εταιρειών768. Στη Γερμανία παρότι δεν περιλαμβάνεται άμεση ρύθμιση σε 

θέματα σύγκλησης του δσ (Vorstand), ωστόσο στην §77(2) του Aktiengesetz769 αναφέρεται 

ότι η διαδικασία σύγκλησης μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ρύθμισης του εσωτερικού 

κανονισμού του οργάνου. Παρομοίως στον Ιταλικό ΑΚ δεν γίνεται ειδική αναφορά στον 

τρόπο σύγκλησης του δσ770. Από τη γενική διάταξη της §1 του άρθρου 2380 του ΙταλΑΚ 

προκύπτει ότι θέματα που αφορούν την πρόσκληση σύγκλησης του δσ μπορούν να 

ρυθμιστούν με διατάξεις του καταστατικού. Κατά παρόμοιο τρόπο και στη Σουηδία δεν 

υφίσταται ειδική ρύθμιση στη νομοθεσία771 που να αφορά την πρόσκληση για τη σύγκληση 

του δσ772.  

 

Στην περίπτωση της γσ, εξαιτίας του ευρύτερου κύκλου προσώπων773 στον οποίο 

απευθύνεται η πρόσκληση, οι διατυπώσεις που οφείλουν να τηρήσουν οι εταιρείες είναι 

σημαντικά πιο αυστηρές και το πλαίσιο εντός του οποίου μπορούν να «κινηθούν» είναι 

σαφώς πιο περιορισμένο. Στις ΗΠΑ, η Model Business Corporation Act, προβλέπει ότι η 

πρόσκληση για ετήσια ή για έκτακτη γσ πρέπει να προηγείται της συνεδρίασης για διάστημα 

που κυμαίνεται μεταξύ 10 και 60 ημερών. Στην ετήσια γσ  δεν απαιτείται να περιληφθεί στην 

πρόσκληση ο λόγος σύγκλησης (εκτός αν κάτι τέτοιο προβλέπεται στο καταστατικό), ενώ για 

τις έκτακτες γσ πρέπει στην πρόσκληση να περιγράφεται ο λόγος ή οι λόγοι για τους οποίους 

                                            
768 πρβλ. Άρθρο L225-36-1 του Code de Commerce (διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=2011020

2) και άρθρα 242-246 του Corporate Enterprise Act 2010 (διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

http://www.asb.dk/fileadmin/www.asb.dk/omasb/institutter/erhvervsjuridiskinstitut/EMCA/Spanish_Ac

t.pdf - αγγλική έκδοση - Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012) αντίστοιχα.  
769 =AktG. Διαθέσιμος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://www.gesetze-im-internet.de/aktg/ 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
770 βλ. Codice Civile, Libro Quinto-Del lavoro, Titolo V-Delle societá, Capo V- Societá per azioni 

(Artt. 2325-2451) (διαθέσιμος ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=37056 – Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012).  
771 βλ. Swedish Companies Act του 2005 διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

http://www.asb.dk/fileadmin/www.asb.dk/omasb/institutter/erhvervsjuridiskinstitut/EMCA/NationalCo

mpaniesActsMemberStates/Sweden/THE_SWEDISH_COMPANIES_ACT.pdf - τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
772 Σχετικά με τις ρυθμίσεις που αφορούν στις συνεδριάσεις του δσ βλ. Chapter 8, sections 18-

22 (Meetings of the board of directors) της Swedish Companies Act του 2005. 
773 μέτοχοι έναντι μελών στην περίπτωση του δσ. 

2. Γενική συνέλευση
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συγκαλείται το όργανο774. Σε σχέση με τον τύπο της πρόσκλησης αυτή μπορεί να είναι 

γραπτή ή προφορική, ενώ μπορεί να μεταβιβάζεται μέσω τηλεφώνου ή και με άλλα 

ηλεκτρονικά μέσα. Επιπρόσθετα, εφόσον τέτοιες μέθοδοι προσωπικής επικοινωνίας δεν 

μπορούν να εφαρμοστούν, η πρόσκληση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εφημερίδων, 

ραδιόφωνου ή τηλεόρασης ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο775. Στις πολιτείες που ισχύει ο 

Delaware General Corporation Law (DGCL), η πρόσκληση μπορεί να αποσταλεί μέσω: α) fax 

β) email γ) μέσω ηλεκτρονικού δικτύου ή δ) μέσω άλλου είδους ηλεκτρονικής μεταβίβασης 

(§232). Οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να υιοθετηθούν από την εταιρεία υπό την 

προϋπόθεση ότι ο μέτοχος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. Στην Αυστραλία με βάση την 

Corporation Act του 2001 (§249Η), η πρόσκληση πρέπει να προηγείται κατά 21 ημέρες της 

γσ. Η προθεσμία αυτή μπορεί να αυξομειώνεται υπό προϋποθέσεις, ενώ στην περίπτωση 

εταιρείας εισηγμένης στο χρηματιστήριο η πρόσκληση πρέπει να προηγείται της γσ 

τουλάχιστον 28 ημέρες (§249ΗΑ). Όπως ορίζεται στην §249J(3), η αποστολή της 

πρόσκλησης μπορεί να γίνει με fax, email ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο εφόσον υπάρχει 

καταστατική πρόβλεψη. Στον Καναδά η CBCA προβλέπει ότι η πρόσκληση για σύγκληση γσ 

μπορεί να έχει ηλεκτρονική μορφή (§258.1) και να αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα 

επικοινωνίας παράλληλα με τους συμβατικούς τρόπους επικοινωνίας που είναι το 

ταχυδρομείο και η προσωπική παράδοση (§253)776. Στην Ιαπωνία προβλέπεται η 

ηλεκτρονική αποστολή της πρόσκλησης για την πρώτη σύγκληση γσ αμέσως μετά την 

ίδρυση της εταιρείας (§68), όπως και για τις ετήσιες και τις έκτακτες γσ (§299). Η διατύπωση 

που χρησιμοποιεί ο νομοθέτης είναι αρκετά ευρεία («ηλεκτρομαγνητικές μέθοδοι 

αποστολής»), ώστε ουσιαστικά να επιτρέπεται η υιοθέτηση αρκετών εναλλακτικών μεθόδων 

ηλεκτρονικής αποστολής. Η αποστολή πρόσκλησης μπορεί να παραληφθεί στην περίπτωση 

αυτόκλητης καθολικής γσ και εφόσον υπάρχει ομόφωνη απόφαση από όλους τους μετόχους 

(§300). Στο Ηνωμένο βασίλειο με βάση την §308 της Companies Act του 2006, η 

πρόσκληση για σύγκληση γσ μπορεί να αποσταλεί με συμβατικό τρόπο (περ.α), σε 

ηλεκτρονική μορφή (περ.β), μέσω website (περ.γ) ή με επιλογή συνδυασμού των ανωτέρω. 

Ειδικά για την περίπτωση της δημοσίευσης μέσω website τίθενται προϋποθέσεις (§309) 

αναφορικά με το περιεχόμενο της πρόσκλησης, αλλά και για το χρόνο κατά τον οποίο η  

πρόσκληση θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμη.  

                                            
774 βλ. §7.05 της MBCA 
775 βλ. §1.41 της MBCA 
776 Οι γενικές ρυθμίσεις που αφορούν τη σύγκληση γσ περιλαμβάνονται στις §135 και 183.2 του 

CBCA. 
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Από την οικογένεια των χωρών του ηπειρωτικού δικαίου, στην Ισπανία με βάση το 

άρθρο 173§1 της Corporate Enterprises Act, η πρόσκληση για σύγκληση γσ γίνεται μέσω 

ανακοίνωσης στο επίσημο τεύχος του Εμπορικού Μητρώου (Official Journal of the Mercadile 

Registry), καθώς και σε ημερήσια εφημερίδα. Ωστόσο σε ειδική ενότητα του νόμου, που 

τιτλοφορείται «Νέα επιχειρηματικά θέματα777», στο άρθρο 446 για την ετήσια γσ ορίζεται ότι 

οι παραπάνω ανακοινώσεις μπορούν να αντικατασταθούν από συστημένη ταχυδρομική 

επιστολή που θα περιέχει την πρόσκληση, ή και από οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή ψηφιακή 

μέθοδο μεταβίβασης της πρόσκλησης, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης, στην τελευταία 

περίπτωση, κατάλληλης επιβεβαίωσης παραλαβής ή αποδεικτικού λήψης της πρόσκλησης εκ 

μέρους των μετόχων. Ειδικότερα, στην περίπτωση της εισηγμένης εταιρείας, αυτή με βάση 

το άρθρο 528§2 υποχρεούται να διαθέτει εταιρικό website με το οποίο θα παρέχει 

πληροφορίες στους μετόχους. Οι τελευταίοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία του 

ηλεκτρονικού φόρουμ, που θα φιλοξενείται στο website από την οποία θα μπορούν να 

λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν τις γσ. Η πρόσβαση στο φόρουμ θα γίνεται μόνο 

μετά από επιβεβαίωση της μετοχικής ιδιότητας του επισκέπτη778. Στην Γαλλία οι κανόνες 

σύγκλησης των γσ τίθενται κυρίως από το καταστατικό779. Ωστόσο σε ορισμένες διατάξεις780 

προβλέπεται ότι η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε κατάλληλη781 εφημερίδα της έδρας 

της αε, ενώ αν πρόκειται για εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά ή για εταιρεία με 

ανώνυμες μετοχές, τότε η πρόσκληση δημοσιεύεται σε συγκεκριμένο δελτίο782. Η εισηγμένη 

εταιρεία έχει την υποχρέωση δημοσίευσης της πρόσκλησης και στο εταιρικό website783. Στην 

περίπτωση εταιρειών που διαθέτουν μόνο ονομαστικές μετοχές, είναι δυνατή η 

αντικατάσταση των παραπάνω δημοσιεύσεων από κοινοποίηση της πρόσκλησης σε κάθε 

μέτοχο μέσω απλής ή συστημένης ταχυδρομικής επιστολής. Επίσης είναι δυνατή η αποστολή 

της πρόσκλησης και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον ο μέτοχος έχει γνωστοποιήσει την 

ηλεκτρονική του διεύθυνση784. Στη Γερμανία η ανακοίνωση της σύγκλησης γσ στους 

μετόχους και τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου προβλέπεται στην §125 του AktG. Η 

                                            
777 TITLE XII, New Business Concerns.  
778 Οι τελευταίες αυτές ρυθμίσεις έχουν ως πηγή προφανώς την οδηγία 2007/36/ΕΚ. 
779 πρβλ. άρθρο R.225-62 του Code de Commerce. 
780 άρθρα R.225-66 έως R.225-70 του Code de Commerce. 
781 υπό την έννοια ότι πρέπει η εφημερίδα να είναι εξουσιοδοτημένη για τη δημοσίευση τέτοιου 

είδους προσκλήσεων. 
782 Bulletin des annonces légales obligatoires, βλ. άρθρο R.225-67 Code de Commerce. 
783 βλ. άρθρο R.225-73-1 του Code de Commerce. 
784 βλ. άρθρο R.225-67 εδ.β του Code de Commerce. 
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προώθηση της ανακοίνωσης μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα εφόσον δεν υφίσταται 

σχετικός περιορισμός από το καταστατικό (§128, περ.1 AktG σε συνδυασμό με την §125 

περ.2). Για την εισηγμένη αε προβλέπεται η δημοσίευση της πρόσκλησης στην εταιρική 

ιστοσελίδα μαζί με άλλα στοιχεία, όπως έγγραφα σχετικά με τη συνεδρίαση και έντυπα 

ορισμού αντιπροσώπου785. Στην ίδια ιστοσελίδα δημοσιεύονται και οι προτάσεις των 

μετόχων786. Στην Ιταλία η πρόσκληση για σύγκληση της γσ δημοσιεύεται με συμβατικό 

τρόπο μέσω εφημερίδων τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη συνεδρίαση (άρθρο 2366 του 

ΙταλΑΚ, 1942). Με την ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ και την έκδοση του 

Νομοθετικού Διατάγματος 27/2010 (Legislative Decree No. 27/2010), η εισηγμένη εταιρεία 

υποχρεούται να δημοσιεύει στην εταιρική της ιστοσελίδα την πρόσκληση για σύγκληση της 

γσ, 30 μέρες πριν από τη συνεδρίαση787. Στη Σουηδία ο τρόπος αποστολής της πρόσκλησης 

για σύγκληση γσ καθορίζεται από το καταστατικό κάθε εταιρείας788. Σε ειδικές περιπτώσεις 

που αναφέρονται στη νομοθεσία789, απαιτείται η αποστολή πρόσκλησης μέσω ταχυδρομείου. 

Για την εισηγμένη εταιρεία απαιτείται και η δημοσίευση της πρόσκλησης στο φύλλο της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως790, καθώς και η δημοσίευση σε τουλάχιστον μια καθημερινή 

εφημερίδα εθνικής εμβέλειας791. Επιπρόσθετα επιβάλλεται από τον κανονισμό του 

χρηματιστηρίου και συνιστάται από τον Σουηδικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, η 

δημοσίευση της πρόσκλησης και στην εταιρική ιστοσελίδα792. Με βάση την τροποποίηση της 

νομοθεσίας που έλαβε χώρα το 2007, κατά την οποία προστέθηκαν οι §64-67 στο κεφάλαιο 

7 της Swedish Company Act, δίνεται η δυνατότητα στην εισηγμένη εταιρεία να αποστέλλει 

την πρόσκληση με ηλεκτρονικά μέσα. Η απόφαση για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πρέπει 

                                            
785 βλ. §124α, Aktiengesetz. 
786 βλ. §126, περ.1, Aktiengesetz. 
787 Η προθεσμία ισχύει τόσο για τακτικές όσο και για έκτακτες γσ. Στην περίπτωση που στη γσ 

θα εκλεγούν μέλη του δσ, η προθεσμία επεκτείνεται σε 40 ημέρες, βλ. Άρθρο 125-1 και 2 του 

Ιταλικού νόμου περί κινητών αξιών (Securities Act) καθώς και Eckbo/Paone, Reforming Share-

Voting Systems: The case of Italy, σελ.7. Η εργασία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα 

http://ssrn.com/abstract=1822287 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
788 Κεφάλαιο 7, §23, Swedish Company Act. Επίσης βλ. Eckbo/Paone/Urheim, Efficiency of 

Share-Voting Systems: Report on Sweden, σελ.66. Η εργασία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα http://ssrn.com/abstract=1651582 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
789  Κεφάλαιο 7, §23, Swedish Company Act. 
790 Swedish Official Gazette (“Post-Och Inrikes Tidningar”). 
791 Κεφάλαιο 7, §56, Swedish Company Act. 
792 βλ. Eckbo/Paone/Urheim, ο.π., σελ.69 και σελ.88-89. 
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να εγκριθεί από τη γσ, ενώ από το νόμο τίθενται ως προϋποθέσεις η ύπαρξη αξιόπιστης 

διαδικασίας αναγνώρισης των μετόχων εκ μέρους της εταιρείας, καθώς και η αποδοχή της 

πρακτικής αυτής από το μέτοχο-παραλήπτη. 

 

Στις περισσότερες αλλοδαπές έννομες τάξεις οι ελεγκτές (καθώς και τα μέλη των 

εποπτικών συμβουλίων όπου υπάρχουν) προσκαλούνται στις συνελεύσεις των οργάνων με 

παρόμοιο τρόπο όπως τα μέλη του δσ ή οι μέτοχοι. Στον Καναδά793 προβλέπεται ότι ο 

ελεγκτής δικαιούται να λάβει ειδοποίηση για κάθε γσ που πρόκειται να υλοποιηθεί (§168.1), 

με παρόμοιο τρόπο όπως οι μέτοχοι και τα μέλη του δσ (§135.1). Στην αμερικάνικη 

νομοθεσία (Model Business Corporation Act, §8.25 και στον Delaware General Corporation 

Law) παρέχεται η δυνατότητα στο δσ να συγκροτήσει ελεύθερα επιτροπές στις οποίες 

μπορούν να συμμετέχουν ορισμένα μέλη του794. Στις επιτροπές αυτές, για τις πολιτείες που 

έχουν υιοθετήσει τη Model Business Corporation Act, συγκαταλέγεται και η Ελεγκτική 

Επιτροπή (Audit committee), για τα μέλη της οποίας ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις 

αναφορικά με την πρόσκλησή τους στις διαδικασίες λειτουργίας της αε, όπως και για τους 

υπόλοιπους συμμετέχοντες795. Για την εισηγμένη εταιρεία ισχύει επιπρόσθετα η Sarbanes–

Oxley Act796 που υποχρεώνει την ύπαρξη Ελεγκτικής Επιτροπής797.  Σε αυτή την περίπτωση, 

η σύνθεση της επιτροπής από μέλη του δσ798 εξασφαλίζει την ενημέρωσή τους με το συνήθη 

τρόπο με τον οποίο ενημερώνονται όλα τα μέλη του δσ. Στην Αυστραλία στην §249Κ του 

σχετικού νόμου (Corporation Act 2001), προβλέπεται η υποχρέωση της εταιρείας για 

αποστολή πρόσκλησης για σύγκληση γσ και στο ελεγκτή της, και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο 

αποστολής που εφαρμόζεται για κάθε μέτοχο της εταιρείας. Στην Ιαπωνία παρότι ο 

                                            
793 CBCA-Canada Business Corporation Act. Για το πλήρες κείμενο του νόμου βλ. παραπάνω 

σύνδεσμο στην ίδια ενότητα. 
794 πρβλ. Shareholder Activism Handbook, Eisenhofer/Barry, σελ.2-44 καθώς και παραπομπή 

175 στο ίδιο βιβλίο. 
795 Η θέση αυτή είναι γενική και ισχύει για όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, πρβλ. Model Business 

Corporation Act Annotated, Fourth Edition, Volume I, 2008, σελ.8-170.  
796 πρόκειται για ομοσπονδιακή νομοθεσία που ισχύει για όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ και η οποία 

θεσπίστηκε μετά από μια σειρά οικονομικών σκανδάλων (κυρίως το σκάνδαλο Enron) που έλαβαν 

χώρα κυρίως τη διετία (2000-2002).  
797 πρβλ. Shareholder Activism Handbook, Eisenhofer/Barry, σελ.2-44, παραπομπή 175. 
798 βλ. Sarbanes–Oxley Act, sec.2, (a), 3, A. Για το πλήρες κείμενο της πράξης βλ. παρακάτω 

ιστοσελίδα  http://taft.law.uc.edu/CCL/SOact/soact.pdf (τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

3. Ελεγκτές 
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ελεγκτής (ή το σώμα των ελεγκτών ανάλογα με την περίπτωση799) οφείλει να παρίσταται 

στις γσ (§314), αλλά και στις συνεδριάσεις του δσ (§383), ωστόσο δεν καθορίζεται ρητά στο 

νόμο ο τρόπος πρόσκλησής του. Στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασίλειου προβλέπεται (§ 

502.2a της Companies Act του 2006) η ταυτόχρονη αποστολή όλων των προσκλήσεων και 

των ανακοινώσεων που αφορούν σε γσ, εκτός από τους μετόχους και στον ελεγκτή της 

εταιρείας800. Υπενθυμίζεται ότι στην Companies Act του 2006 προβλέπονται και μη 

συμβατικοί τρόποι ενημέρωσης801. Στη Γερμανία όπου ισχύει το δυαδικό σύστημα802, τον 

έλεγχο και την εποπτεία της αε την ασκεί ειδικό όργανο της εταιρείας, το εποπτικό 

συμβούλιο. Η μετάδοση της πρόσκλησης στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου μπορεί να 

γίνει και ηλεκτρονικά, εφόσον δεν υφίσταται σχετικός περιορισμός από το καταστατικό 

(§128, περ.1 AktG). Παρότι δεν ρυθμίζεται στο νόμο, παρόμοια ενημέρωση πρέπει να 

θεωρηθεί ότι λαμβάνει και ο ορκωτός ελεγκτής, εφόσον υποχρεούται να είναι παρόν στη γσ 

κατά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (§176 περ.2 AktG). Στη Γαλλία ελεγκτικό 

ρόλο μπορεί να διαδραματίσουν και ο ελεγκτής/ες803, αλλά και το εποπτικό συμβούλιο στην 

περίπτωση που επιλεχθεί η άσκηση διοίκησης μέσω διευθυντηρίου-Directoire804. Ωστόσο η 2η 

περίπτωση εμφανίζεται σπάνια, κυρίως σε πολύ μεγάλες εταιρείες805. Οι ελεγκτές 

συμμετέχουν στις γσ παρουσιάζοντας εκθέσεις806 που έχουν συντάξει ώστε να εγκριθούν από 

τη γσ. Ο τρόπος πρόσκλησής τους δεν διευκρινίζεται στη νομοθεσία ωστόσο θα πρέπει να 

                                            
799 πρβλ. §326, 327 και 328 της New Companies Act του 2005. 
800 Ο νομοθέτης επιλέγει την έμμεση προσθήκη των ελεγκτών στην §502, ως παραληπτών της 

πρόσκλησης, αντί της άμεσης προσθήκης μέσω της §310. 
801 πρβλ. προηγούμενη ενότητα 2. 
802 Σχετικά με τη διάκριση των συστημάτων διοίκηση σε μονιστικό (one-tier) και δυαδικό, πρβλ. 

Λιβαδά, ΔικΑΕ, 2010, σελ.876. 
803 πρβλ. άρθρο L.225-218 του Code de Commerce. Ο ελεγκτικός τους ρόλος περιγράφεται στα 

άρθρα R.225-218 έως 235 του Code de Commerce. 
804 Μια συνοπτική παρουσίαση των επιλογών που παρέχει το Γαλλικό δίκαιο σε σχέση με τη 

διοίκηση της εταιρείας περιλαμβάνεται σε έκθεση (σελ.4) που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-

environment/files/annexes_accounting_report_2011/france_en.pdf (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
805 βλ. http://www.lexfori.net/concepts_of_french_law_relating_.htm (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
806 Πρόκειται για μια γενική έκθεση σχετικά με τους ισολογισμούς του προηγούμενου έτους και 

μια ειδική σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και των μελών του δσ ή 

του διευθυντηρίου. 
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θεωρηθεί ότι ενημερώνονται κατά ανάλογο τρόπο, όπως οι μέτοχοι ή τα μέλη του δσ. Στην 

Ισπανία οι ελεγκτές δεν αποτελούν όργανο της αε, αλλά αρμοδιότητά τους αποτελεί η 

εξέταση των οικονομικών καταστάσεων και η σύνταξη έκθεσης διαχείρισης (§263.1 του 

εταιρικού νόμου). Η έκθεση υποβάλλεται στη γσ για έγκριση (§272.1 του εταιρικού νόμου). 

Κατά παρόμοιο τρόπο στη Σουηδία ο ελεγκτής/ές γνωστοποιεί την έκθεσή του στο δσ807 και 

παρίσταται στη γσ808 ώστε να δώσει κατάλληλες διευκρινήσεις, εφόσον αυτές του 

ζητηθούν809. Στις νομοθεσίες και των δύο παραπάνω χωρών δεν ρυθμίζεται ο τρόπος 

πρόσκλησης των ελεγκτών.   

 

§24. Τεχνολογική προσέγγιση 

Οι τεχνολογικές μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα μεταβίβασης της 

πρόσκλησης για τη σύγκληση των εταιρικών οργάνων οφείλουν να είναι λειτουργικές, να 

αρμόζουν με τη φύση και τον προορισμό των οργάνων, να διακρίνονται για την 

πρακτικότητά τους και να είναι σύμφωνες με την ελληνική και την ενωσιακή νομοθεσία. 

Επιπρόσθετα για την εισηγμένη αε πρέπει να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις δημοσιότητας 

που θέτει ο ν.3556/2007810. Με βάση αυτές τις παραδοχές στις παρακάτω ενότητες 

αναπτύσσονται οι ενδεικνυόμενες λύσεις, ξεχωριστά για κάθε εταιρικό όργανο. Ειδικά στην 

περίπτωση της γσ, παράλληλα με τις τεχνικές λύσεις εξετάζονται και διάφορες νομικές 

προκλήσεις που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή τους, ενώ ιδιαίτερες ενότητες αφιερώνονται 

στην εισηγμένη και στην κλειστή αε.  

 

Όπως έχει ήδη αναλυθεί παραπάνω811, ο διοικητικός ρόλος του δσ απαιτεί ταχύτητα 

στη λήψη αποφάσεων καθώς και ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία. Η ολιγομελής 

σύνθεση του οργάνου, η απαίτηση για απλότητα στη διαδικασία της επικοινωνίας,  καθώς και 

η «ευελιξία» που προσφέρεται από το νόμο812 αναφορικά με το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί 

                                            
807 Κεφάλαιο 9, §28, Swedish Company Act. 
808 Κεφάλαιο 9, §40, Swedish Company Act. 
809 Κεφάλαιο 9, §45, Swedish Company Act. 
810 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.70-71.  
811 βλ. §23. 
812 βλ. σχετικά §23, ΙΙΙ, 1. Στην περίπτωση του δσ γίνεται δεκτό στη θεωρία (εκτός από το 

Ρόκα Ν.) ότι η μη τήρηση των διατυπώσεων της πρόσκλησης ή ακόμα και η ολική απάλειψή της 

μπορεί να μην προκαλέσει ακυρότητα. 

Ι. Γενικά 

ΙΙ. Διοικητικό συμβούλιο 
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για τη μεταβίβαση της πρόσκλησης, οδηγούν στην ανάδειξη του τηλεφώνου813 ως 

κυριότερου μέσου ενημέρωσης των μελών του δσ. Πρόκειται για μέθοδο που έχει καθιερωθεί 

στην εταιρική πραγματικότητα. Τούτο γιατί προσφέρει ευκολία, ταχύτητα και αμεσότητα 

στην επικοινωνία, καθώς και τα εχέγγυα της αναγνώρισης του καλούντος προσώπου και της 

αξιόπιστης καταγραφής του χρόνου υλοποίησης της επικοινωνίας814.  Συμπληρωματικά είναι 

δυνατή η αποστολή και ενημερωτικού sms, στην περίπτωση που δεν είναι άμεσα εφικτή η 

επικοινωνία. Αυτό προϋποθέτει ότι θα υπάρξει τελικά και τηλεφωνική επικοινωνία, η οποία 

και θα εξασφαλίσει με αναμφισβήτητο τρόπο την ενημέρωση του μέλους του δσ για τη 

συνεδρίαση. Ωστόσο, με την τηλεφωνική κλήση δεν καθίσταται πολλές φορές δυνατό να 

διατυπωθούν με σαφήνεια και επάρκεια τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση. 

Έτσι, κρίνεται σκόπιμη η μεταβίβαση της πρόκλησης και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Στην περίπτωση αυτή 

δεδομένης της δυνατότητας ανάγνωσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν 

σχεδόν όλα τα σύγχρονα κινητά τηλέφωνα και της ευρύτατης αποδοχής από το κοινό αυτού 

του είδους της υπηρεσίας, καθίσταται εφικτή, με σχετικά εύκολο τρόπο, η ουσιαστική και 

λεπτομερής ενημέρωση των μελών του δσ για τα θέματα που θα συζητηθούν. Η χρήση 

αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κατά την αποστολή του μηνύματος 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εξασφαλίζει την αναγνώριση της ταυτότητας του αποστολέα. 

Ακόμη, εγγυάται ότι το περιεχόμενο του μηνύματος είναι ακριβές και χωρίς να έχει υποστεί 

αλλοιώσεις ή τροποποιήσεις κατά τη μεταφορά815. Παρόμοιες λύσεις ηλεκτρονικού 

χαρακτήρα έχουν υλοποιηθεί και από τις περισσότερες αλλοδαπές έννομες τάξεις816. 

 

Στην περίπτωση της γσ είναι αδύνατη η υποβολή μίας και μοναδικής τεχνικής μεθόδου, 

ως καταλληλότερης για τη μεταβίβαση της πρόσκλησης για σύγκληση του οργάνου, όπως 

συνέβη παραπάνω με το δσ.  Αυτό οφείλεται κυρίως στη φύση, τη σύνθεση και στον τρόπο 

λειτουργίας της γσ, σε συνδυασμό με την ύπαρξη πολλών και αρκετά διαφορετικών ειδών 

αε, με κυριότερες την κλειστή και την εισηγμένη αε. Από τη θεωρία έχουν προταθεί αρκετές 

                                            
813 και ιδιαίτερα του κινητού τηλεφώνου. 
814 Η αναγνώριση του καλούντα (προέδρου του δσ) προκύπτει εξαιτίας της προσωπικής του 

γνωριμίας με τα μέλη του δσ, ενώ ο χρόνος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και κατά συνέπεια η 

τήρηση ή μη της προθεσμίας σύγκλησης του οργάνου μπορεί να διαπιστωθεί από το αρχείο κλήσεων 

των τηλεφωνικών εταιρειών.  
815 πρβλ. §13, ΙΙ, 4-6. 
816 πρβλ. §23, IV, 1. 

ΙΙΙ. Γενική συνέλευση 
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λύσεις στο παρελθόν817, ενώ θέματα ηλεκτρονικής ενημέρωσης αναλύθηκαν σε προηγούμενη 

ενότητα αυτής της εργασίας818. Επίσης είναι αρκετά τα παραδείγματα των αλλοδαπών 

έννομων τάξεων819, που ενώ έχουν επιλέξει διαφορετικές λύσεις, εντούτοις συγκλίνουν στο 

γεγονός ότι οι λύσεις πρέπει να έχουν ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά. 

Οι ηλεκτρονικές λύσεις που εμφανίζονται ως καταλληλότερες για την ελληνική 

περίπτωση από τεχνική και νομική άποψη, στηρίζονται σε δύο είδη τεχνολογιών· στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο820 και στην ιστοσελίδα (εταιρική,  ιστοσελίδα θεσμικής οντότητας ή 

ιστοσελίδα ηλεκτρονικής εφημερίδας)821. Ειδικά στην περίπτωση της εταιρικής ιστοσελίδας, η 

χρήση της συνίσταται στη διαμόρφωση της κατάλληλης υποδομής που θα φιλοξενεί το 

διαδικτυακό εταιρικό πίνακα ανακοινώσεων ή τον ειδικό διαδικτυακό χώρο για τους 

μετόχους. Σημειώνεται ότι για τον ειδικό διαδικτυακό χώρο για τους μετόχους θα ήταν 

πρακτικότερο να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία των διαδικτυακών φόρουμ822. Βέβαια, όπως 

έχει αναφερθεί παραπάνω823, με βάση τις επιλογές του έλληνα νομοθέτη, ουσιαστικά 

προωθείται η λύση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας, για τη μη εισηγμένη 

και την εισηγμένη αε αντίστοιχα.  

Στις παρακάτω ενότητες αναλύονται οι προτεινόμενες λύσεις και ταυτόχρονα 

αντιμετωπίζονται τα ζητήματα που προκαλούνται από τον ηλεκτρονικό χαρακτήρα της 

πρόσκλησης για σύγκληση γσ. Τέτοια ζητήματα είναι η διαπίστωση αρμοδιότητας του 

προσώπου που αποστέλλει την πρόσκληση, η νομική αποδοχή του ηλεκτρονικού τύπου της 

πρόσκλησης, ο τρόπος με τον οποίο θα εξασφαλιστεί η τήρηση της προδιαγραφόμενης από 

το νόμο προθεσμίας, αλλά και ζητήματα που αφορούν το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής 

πρόσκλησης και τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί η απαραίτητη δημοσιότητα στις 

περιπτώσεις που θα χρησιμοποιηθεί ιστοσελίδα. Επίσης, προσεγγίζονται ξεχωριστά οι 

περιπτώσεις της εισηγμένης και της κλειστής αε.  

 

                                            
817 Βλ. Κουρτζή, ο.π., σελ.666, η οποία προτείνει την ηλεκτρονική δημοσίευση στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας ως μέσο πρόσκλησης, ομοίως και Άνθιμο, ο.π., σελ.992-993. 
818 πρβλ. §18-19 και 20. 
819 πρβλ. §23, IV, 2. 
820 βλ. §20, ΙΙ και ΙΙΙ σχετικά με τον ηλεκτρονικό συμβολαιογράφο. 
821 Βλ. αναλυτικά §20, Ι. 
822 πρβλ. §15 και §20, Ι, 1, β. Το εταιρικό φόρουμ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της γσ 

ως μέσο για τη διεξαγωγή συζήτησης (§31, IV), αλλά και για την υλοποίηση της ψηφοφορίας (§33, 

ΙΙΙ, 3). 
823 βλ. §23, ΙΙΙ, 2. 
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Στον κ.ν.2190/1920 δεν ορίζεται ρητά ποιος έχει την αρμοδιότητα για τη σύγκληση της 

γσ. Ωστόσο, στη θεωρία και στη νομολογία γίνεται δεκτό ότι η αρμοδιότητα αυτή ανήκει 

καταρχήν στο δσ824. Ως  προς την δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιότητας από το δσ οι 

απόψεις στη θεωρία διίστανται, με επικρατέστερη μάλλον αυτή που υποστηρίζει ότι η 

αρμοδιότητα του δσ είναι αποκλειστική825. Η περίπτωση αυτή θα πρέπει να διαχωριστεί από 

αυτή, στην οποία την απόφαση λαμβάνει μεν το δσ ως συλλογικό όργανο, αλλά στη 

συνέχεια αναθέτει την εκτέλεση των απαραίτητων διαδικαστικών ενεργειών στον πρόεδρο, ή 

σε μέλος του δσ ή και σε τρίτο. Πρόκειται για πρακτική η οποία μπορεί να αποτελέσει 

«πηγή» προβλημάτων στην περίπτωση που οι διαδικαστικές ενέργειες έχουν ηλεκτρονικό 

χαρακτήρα. Η προβληματική εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι από την ταυτότητα αυτού 

που ενεργεί τις διαδικαστικές πράξεις συνήθως «τεκμαίρεται» και η αρμοδιότητά του για 

σύγκληση της γσ και σε τελική ανάλυση η «γνησιότητα» της ίδιας της πρόσκλησης. Έτσι, 

εμφανίζονται οι ακόλουθες προβληματικές περιπτώσεις: 

 

Η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη μη εισηγμένη αε προβλέπεται στο άρθρο 

26§2α826. Η αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος γίνεται από τον πρόεδρο του δσ ή 

κάποιο μέλος, ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί αυτό το έργο, συνήθως στα πλαίσια μιας 

πάγιας πρακτικής ενημέρωσης από την εταιρεία. Σημειώνεται ότι για την υιοθέτηση αυτής 

της πρακτικής απαιτείται καταστατική πρόβλεψη (άρθρο 26§2α εδ.γ). Ταυτόχρονα, με 

δεδομένη την ομοιότητα στον τρόπο λειτουργίας μεταξύ του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

άλλων λύσεων «εξ αποστάσεως» μεταβίβασης της πρόσκλησης που προβλέπονται στη 

νομοθεσία827, συνάγεται ότι πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να πληρούνται οι 

προϋποθέσεις που αφορούν την κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή, ή με συστημένη 

                                            
824 πρβλ. Κουλορίδα, ΔικΑΕ, 2010, άρθρο 26, αριθμ.3. Ακόμα και όταν ο νόμος παρέχει 

δικαίωμα σύγκλησης στη μειοψηφία ή στους ελεγκτές (άρθρο 39§1 και 2 και άρθρο 38 αντίστοιχα), 

αυτοί πρέπει να απευθυνθούν στο δσ για την άσκησή του. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να περάσει 

στους εκκαθαριστές της εταιρείας εφόσον η αε βρίσκεται σε στάδιο εκκαθάρισης. 
825 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.4 με περαιτέρω παραπομπές. 
826 Πρβλ. §23,ΙΙ,2 αναφορικά με το ισχύον δίκαιο. Παρότι η λύση αυτή προορίζεται από το 

νομοθέτη μόνο για τη μη εισηγμένη αε, ωστόσο στην εργασία αυτή υποστηρίζεται ότι είναι δυνατή η 

υιοθέτησή της και για την εισηγμένη αε, πρβλ. παρακάτω υπό 6. 
827 όπως η συστημένη επιστολή, η κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή η παράδοση της 

πρόσκλησης. 

1.  Αρμοδιότητα σύγκλησης 

α. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μη εισηγμένη αε
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επιστολή, ή με παράδοση της πρόσκλησης, δηλαδή: α) οι μετοχές να είναι ονομαστικές στο 

σύνολό τους και β) οι μέτοχοι να έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα τη διεύθυνση του 

ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου. Βέβαια, η ικανοποίηση της δεύτερης προϋπόθεσης δεν 

συνδέεται με τις απαιτήσεις καθολικότητας της πρώτης προϋπόθεσης. Έτσι, δεν απαιτείται το 

σύνολο των μετόχων να έχουν γνωστοποιήσει τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους 

ταχυδρομείου, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή της διάταξης, παρά μόνο αυτοί που το 

επιθυμούν, όπως άλλωστε διευκρινίζεται και στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 26§2α828. 

Η εφαρμογή αυτής της πρακτικής δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά στη διαπίστωση 

της πραγματικής ταυτότητας του αποστολέα και κατά συνέπεια στη γνησιότητα της 

πρόσκλησης. Τούτο διότι είναι γνωστό ότι σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η 

διεύθυνση του αποστολέα δεν αποτελεί απόλυτα ασφαλές και αξιόπιστο μέσο διαπίστωσης 

της ταυτότητάς του, που να μπορεί να τον συνδέσει με το περιεχόμενο του μηνύματος, αλλά 

μόνο ένδειξη αυτής829. Τη λύση σε αυτή την περίπτωση θα προσέφερε η χρήση 

ηλεκτρονικού πιστοποιητικού ειδικού σκοπού με το οποίο θα υπογραφόταν η πρόσκληση και 

το οποίο θα κατείχε ο πρόεδρος του δσ. Με την υιοθέτηση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού 

καθίσταται εφικτή και η προαιρετική (εκ του νόμου) επιβεβαίωση αποστολής της 

πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη830. Επιπρόσθετα το 

πιστοποιητικό αυτό θα μπορούσε να αποθηκευτεί σε μια έξυπνη κάρτα (smart card) έτσι 

ώστε να μπορεί να μεταβιβαστεί με φυσικό τρόπο σε εντεταλμένο πρόσωπο για τη 

διεκπεραίωση της αποστολής των προσκλήσεων. Η μέθοδος αυτή προσφέρει τα απαραίτητα 

εχέγγυα γνησιότητας. Ταυτόχρονα, διαχωρίζει σε δύο επίπεδα την ασφάλεια του 

πιστοποιητικού: πρώτον, σε υλικό επίπεδο με την κατοχή της κάρτας· και δεύτερον, σε 

γνωστικό επίπεδο με την απαίτηση για εισαγωγή του κατάλληλου PIN ώστε να καταστεί 

δυνατή η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που αυτή περιέχει.  

 

                                            
828 «προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει….» 
829 Σχετικά με την προβληματική της αποκάλυψης της ταυτότητας του αποστολέα ενός email 

πρβλ. Μουρατίδη, Τεχνικά και νομικά ζητήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αφορμή την 

απόφαση 1327/2001 του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, ΕΤρΑξΧρΔ, 3/2009, σελ.857 επ. 
830 βλ. άρθρο 26§2α εδ.τελευταίο. Σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης της αποστολής του 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και την αδυναμία επιβεβαίωσης της λήψης του από τον 

παραλήπτη, που επίσης επιτρέπεται στο ίδιο εδάφιο, πρβλ. αμέσως παρακάτω ενότητα υπό 2 (3ο 

ζήτημα).  

β. Δημοσίευση πρόσκλησης σε ιστοσελίδα θεσμικής οντότητας ή σε ηλεκτρονικό

μέσο ενημέρωσης 
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Στην περίπτωση αυτή831, ακόμα και εάν δεν ανακύψει καμία αμφισβήτηση αναφορικά 

με την εγκυρότητα της δημοσίευσης ή του ίδιου του μέσου δημοσίευσης, προκαλείται 

ζήτημα αναγνώρισης της ταυτότητας του αποστολέα της πρόσκλησης. Πιο συγκεκριμένα, 

όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αναγνωρίζεται ότι είναι αδύνατη η ασφαλής 

διαπίστωση της ιδιότητας και της αρμοδιότητας του αποστολέα της πρόσκλησης που 

λαμβάνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το διαχειριστή της ιστοσελίδας, όπου θα 

γίνει η δημοσίευση. Βέβαια, θεωρητικά το ίδιο πρόβλημα θα μπορούσε να εμφανιστεί και 

στις συμβατικές δημοσιεύσεις όπου κάποιος τρίτος θα μπορούσε να επιδιώξει τη δημοσίευση 

μιας ψεύτικης πρόσκλησης για σύγκληση γσ. Ωστόσο, τέτοιες περιπτώσεις δεν έχουν 

εμφανιστεί στην πράξη αφού στην περίπτωση της συμβατικής δημοσίευσης η επικοινωνία 

περιλαμβάνει πιο άμεσες μορφές επικοινωνίας (συνήθως τηλεφωνική επικοινωνία, αποστολή 

της πρόσκλησης με fax και στη συνέχεια μεταφορά χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό). 

Αντίθετα, ο απρόσωπος χαρακτήρας της διαδικτυακής επικοινωνίας και η ευκολία με την 

οποία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί, καθιστούν ελκυστική τη χρήση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου για λόγους παραπλάνησης των μετόχων, μέσω εσφαλμένων δημοσιεύσεων. 

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η λύση σε αυτό το πρόβλημα δίνεται με την 

τεχνολογία των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. Η χρήση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού για την 

υπογραφή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί στο μέσο 

δημοσίευσης, απαγορεύει την ταυτόχρονη αποστολή ψεύτικης πρόσκλησης από αναρμόδιο 

πρόσωπο. 

 

Στην περίπτωση που το δσ αρνείται να συγκαλέσει γσ, η μειοψηφία δύναται να πετύχει 

τη σύγκληση της γσ με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας 

(άρθρο 39§1). Είναι προφανές ότι πρόσφορο μέσο για τη σύγκληση είναι μεταξύ άλλων και η 

αποστολή της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιδιαίτερα εφόσον μια τέτοια 

πρακτική είναι συνηθισμένη στην εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, όμως, δημιουργείται θέμα 

αδυναμίας λήψης από τη μειοψηφία, του καταλόγου των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των 

μετόχων της εταιρείας. Επίσης, ακόμα και στην περίπτωση που ο κατάλογος αυτός δοθεί από 

το δσ, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να αγνοηθεί από τους παραλήπτες-μετόχους το μήνυμα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί από τη μειοψηφία (παρά τη λήψη του από 

αυτούς), αφού πιθανότητα θα χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και όχι η συνηθισμένη διεύθυνση της εταιρείας ή του προέδρου του δσ.  

                                            
831 πρβλ. §20, Ι, 2 και 3 αντίστοιχα. 

γ. Άρνηση σύγκλησης γσ από το δσ
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Για να αποτραπούν τα παραπάνω ενδεχόμενα θα ήταν θεμιτό, στα πλαίσια της 

απόφασης του Πρωτοδικείου, να επιδιωχθεί η παράδοση του καταλόγου των ηλεκτρονικών 

διευθύνσεων των μετόχων που ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ταυτόχρονα 

να υποχρεωθεί η διοίκηση να παραχωρήσει τη χρήση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού που 

χρησιμοποιείται για την ενημέρωση των μετόχων. Βέβαια, στην τελευταία περίπτωση δεν 

τίθεται θέμα μόνιμης παράδοσης του πιστοποιητικού832 (της έξυπνης κάρτας στην οποία αυτό 

είναι αποθηκευμένο). Απλώς η χρήση του τελευταίου μόνο για μία φορά, έτσι ώστε να 

αποσταλεί το συγκεκριμένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει την 

πρόσκληση. Η χρήση δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τη γνωστοποίηση του PIN αφού αυτό 

πρέπει να παραμένει πάντα κάτω από τον αποκλειστικό έλεγχο του προέδρου του δσ833, ο 

οποίος και θα κληθεί να το εισάγει αυτοπροσώπως την κατάλληλη στιγμή, ακριβώς πριν από 

την αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 

Η υιοθέτηση των μέσων και των διαδικασιών που προτείνονται παραπάνω, μπορεί να 

εξασφαλίσει την αποτελεσματική λειτουργία των μεθόδων ηλεκτρονικής πρόσκλησης για 

σύγκληση γσ. Ταυτόχρονα μπορεί να αποτρέψει ενδοεταιρικές αμφισβητήσεις και διενέξεις, 

που θα μπορούσαν να εξελιχθούν ακόμα και σε δικαστικές διαμάχες. Σημειώνεται ότι εάν δεν 

ληφθούν τα προτεινόμενα μέτρα, τότε τα ελαττώματα που μπορούν να προκύψουν δεν θα 

προκαλέσουν ακυρότητα της πρόσκλησης, αλλά ακυρωσία, δεδομένης της πρόσφατης 

επιλογής του νομοθέτη834 (με το νόμο 3604/2007), να προκρίνει την ακυρωσία έναντι της 

ακυρότητας. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να έχει ως αποτέλεσμα την «ενθάρρυνση» 

εφαρμογής κακόβουλων πρακτικών, ή ακόμα και δόλιας ηλεκτρονικής συμπεριφοράς, αφού 

θα είναι δυνατό να συντελεστεί το «επιθυμητό αποτέλεσμα»835 με μικρή προσπάθεια και 

αφήνοντας ελάχιστα ηλεκτρονικά ίχνη836. Με βάση τα παραπάνω κρίνεται ως επιβεβλημένη η 

υιοθέτηση των παραπάνω προτεινόμενων μέτρων. 

 

                                            
832 Τυχόν παράδοσή του θα δημιουργούσε τον κίνδυνο περαιτέρω χρήσης του ακόμα και για 

άλλους σκοπούς, ενώ θα το εξέθετε αδικαιολόγητα σε κινδύνους ασφαλείας. 
833 ή εντεταλμένου προς αυτό το σκοπό προσώπου. 
834 βλ. άρθρα 35α, 35β και 35γ του κ.ν.2190/1920. 
835 Ως «επιθυμητό αποτέλεσμα» θα πρέπει να εννοηθεί η μη συμμετοχή στη γσ μερίδας 

μετόχων.  
836 Η πιθανότητα αυτού του είδους η συμπεριφορά να μην γίνει εγκαίρως ή και καθόλου 

αντιληπτή από τους ενδιαφερόμενους είναι σημαντικά υψηλή. 

2.  Τύπος της πρόσκλησης 
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Αναφορικά με τον τύπο της πρόσκλησης ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα. Το πρώτο 

αφορά στο γραπτό χαρακτήρα της πρόσκλησης και στο κατά πόσο είναι δυνατή η 

αναγνώριση ισοδύναμης νομικής «ισχύος» στην ηλεκτρονική – άυλη πρόσκληση837. Σχετικά 

με το χαρακτήρα της πρόσκλησης, γίνεται δεκτό ότι η πρόσκληση θα πρέπει να θεωρηθεί 

έγγραφο «υπό ευρεία έννοια» περιλαμβάνοντας και την περίπτωση του ηλεκτρονικού 

αρχείου. Άλλωστε με την πρόσφατη θέσπιση της §2α στο άρθρο 26, αναγνωρίζεται ευθέως η 

δυνατότητα ενσωμάτωσης της πρόσκλησης σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι, η 

έγγραφη πρόσκληση εξομοιώνεται με την ηλεκτρονική, που μπορεί να μεταβιβαστεί μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η θέση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι με τις 

πρόσφατες ρυθμίσεις που θέσπισε ο νομοθέτης, φαίνεται να διαχωρίζει σε «φυσικό» τόπο το 

χώρο στον οποίο διατίθενται τα συμβατικά έγγραφα και τα σχέδια αποφάσεων (§2β περ.γ), 

και σε «εικονικό» την ιστοσελίδα, όπου τα παραπάνω έγγραφα διατίθενται σε άυλη μορφή.   

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στο χαρακτήρα της πρόσκλησης ως μη απευθυντέα838 

δήλωση βουλήσεως αρμοδίου οργάνου. Με βάση την επικρατούσα σήμερα άποψη στη 

θεωρία, η πρόσκληση συνιστά μονομερή δικαιοπρακτική δήλωση αρμοδίου οργάνου, που 

όμως είναι μη απευθυντέα839 δηλαδή, δεν απευθύνεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Ωστόσο, 

η δήλωση πρέπει να είναι γνωστοποιητέα840 υπό την έννοια ότι ενεργεί με την εξωτερίκευσή 

της και όχι απλά με τη γέννησή της. Πρόκειται για άποψη που φαίνεται ότι διαμορφώθηκε 

χρησιμοποιώντας ως πρότυπο την εισηγμένη αε με ευρεία διασπορά μετοχών841, στην οποία 

                                            
837 Η προβληματική της αποϋλοποίησης αναλύθηκε εκτεταμένα στην §17. 
838 Σχετικά με το διαχωρισμό των δηλώσεων βουλήσεως σε απευθυντέες (ληψιδεείς) και μη 

απευθυντέες, βλ. Σπυριδάκη, Εισηγήσεις αστικού δικαίου, β’ έκδοση, 1999, σελ.87, Παπαντωνίου, 

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, 1983, σελ.259 επ. 
839 Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.13.  
840 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάκριση μεταξύ απευθυντέας και 

γνωστοποιητέας δήλωσης βλ. Βαθρακοκοίλη, Γενικές Αρχές, Ερμηνεία Νομολογία Αστικού Κώδικα-

ΕΡΝΟΜΑΚ, 2001, σελ.809. Ο νομοθέτης για να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή γνωστοποίηση της 

πρόσκλησης καθιέρωσε συγκεκριμένους τρόπους εξωτερίκευσής της, που θεωρήθηκαν (και μάλλον 

ήταν) βέλτιστοι για τα δεδομένα της εποχής από άποψη αποτελεσματικότητας της ενημέρωσης και 

διάχυσης της πληροφορίας (εφημερίδες πανελλήνιας ή τοπικής εμβέλειας κτλ), ενώ άλλοι εισήχθησαν 

για τυπικούς λόγους, όπως για παράδειγμα η απόλυτα αναποτελεσματική τοιχοκόλληση της 

πρόσκλησης στα γραφεία της αε.  
841 πρβλ. §8 όπου αναφέρονται τα προβλήματα που δημιούργησε η επιλογή του νομοθέτη να 

προχωρήσει στην ρύθμιση των αε χρησιμοποιώντας ως πρότυπο την εισηγμένη αε με μεγάλη 

διασπορά μετοχών. 
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ήταν ουσιαστικά αδύνατη η ενημέρωση όλων των μετόχων842. Έτσι, η επιλογή της θεωρίας 

αποτέλεσε ουσιαστικά μονόδρομο843. Σήμερα με δεδομένη τη δυνατότητα των νέων 

τεχνολογιών για μεταβίβαση της πρόσκλησης προσωπικά σε κάθε μέτοχο844, χωρίς ιδιαίτερο 

κόστος με ηλεκτρονικές μεθόδους, όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τίθεται το 

ζήτημα κατά πόσο αμφισβητείται ο απευθυντέος χαρακτήρα της πρόσκλησης. Πιο 

συγκεκριμένα, ανακύπτει το ερώτημα, αν θα πρέπει να επέλθει διαχωρισμός του χαρακτήρα 

της πρόσκλησης ως δήλωση αρμοδίου οργάνου, ανάλογα με την τεχνική μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για τη μεταβίβαση της πρόσκλησης. Έτσι, για την περίπτωση της 

κοινοποίησης (με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συστημένη επιστολή) η πρόσκληση 

να θεωρείται απευθυντέα δήλωση, ενώ στις περιπτώσεις δημοσιότητας (δημοσίευση σε 

ιστοσελίδα ή εφημερίδα) ως μη απευθυντέα. Βέβαια, ο προβληματισμός δεν επεκτείνεται σε 

τέτοιο βαθμό που να εγείρεται θέμα επικράτησης της θεωρίας της γνώσεως845, αφού δεν 

είναι δυνατή846, ακόμα και με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, η εξασφάλιση ότι ο λήπτης-

μέτοχος μιας πρόσκλησης θα λάβει γνώση του περιεχομένου της δήλωσης βούλησης του 

οργάνου. Με βάση τα παραπάνω φαίνεται ότι στην περίπτωση κοινοποίησης της 

πρόσκλησης, η περιεχόμενη δήλωση βουλήσεως θα ήταν ορθότερο να θεωρηθεί 

απευθυντέα, ενώ στην περίπτωση δημοσίευσης της πρόσκλησης να παραμείνει ως μη 

απευθυντέα δήλωση, της οποίας η γνωστοποίηση έχει ενισχυθεί με ηλεκτρονικά μέσα 

(ιστοσελίδες), ώστε να αποκτήσει υπερτοπικό χαρακτήρα.   

Το τρίτο και τελευταίο ζήτημα σχετικά με τον τύπο της πρόσκλησης περιλαμβάνει τη 

διαπίστωση της ίδιας της ύπαρξης της πρόσκλησης, αλλά και την ορθή και πλήρη 

                                            
842 τόσο εξαιτίας της ανωνυμίας των μετόχων όσο και εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής δαπάνης 

που θα απαιτούσαν οι συμβατικές μέθοδοι ατομικής κοινοποίησης, όπως είναι η συστημένη επιστολή, 

αν δεν υφίστατο θέμα ανωνυμίας μετοχών.  
843 Σε αντίθετη περίπτωση ο χαρακτηρισμός της πρόσκλησης σε γσ ως απευθυντέας δήλωσης 

αρμοδίου οργάνου που θα απαιτείτο να περιέλθει σε κάθε μέτοχο για να επιφέρει τα αποτελέσματά 

της θα είχε ως συνέπεια την πρόκληση ακυρότητας, αφού θα θεωρείτο παραβίαση της αρχής της 

ισότητας των μετόχων, εξαιτίας αμφισβητήσεων για το κατά πόσο υπήρξε ή ήταν προσήκουσα η 

ενημέρωση ορισμένης ομάδας μετόχων, ή έστω μόνο ενός από αυτούς. 
844 Σε τεχνικό επίπεδο η δυνατότητα ατομικής κοινοποίησης υφίσταται ακόμα και για την 

εισηγμένη αε (βλ. παρακάτω υπό 6 για την εισηγμένη αε), παρόλο που κάτι τέτοιο προβλέπεται 

νομοθετικά μόνο για τη μη εισηγμένη (πρβλ. άρθρο 26§2α).  
845 και ταυτόχρονα αμφισβήτηση της επικρατούσας θεωρίας της λήψεως. Σχετικά με τις θεωρίες 

της γνώσεως και της λήψεως (167ΑΚ), βλ. Σπυριδάκη, ο.π., σελ.87. 
846 ούτε διαφαίνεται να είναι στο σύντομο μέλλον. Πρβλ. παρακάτω ανάλυση στην ίδια ενότητα. 
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εξωτερίκευσή της. Η πρώτη περίπτωση αφορά κυρίως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όπου 

τίθεται θέμα εξασφάλισης ότι η πρόσκληση πραγματικά αποστάλθηκε ηλεκτρονικά και ότι 

δεν έλαβε χώρα «ηλεκτρονικός αποκλεισμός» ορισμένων μετόχων εκ μέρους της εταιρείας. 

Στην περίπτωση αυτή η έλλειψη πρόσκλησης ακόμα και σε ένα μέτοχο, οδηγεί λόγω της 

σοβαρότητας της παράβασης σε ακυρότητα της γσ847, η οποία δεν ανατρέπεται ακόμα και 

στην περίπτωση ύπαρξης σχετικής καταστατικής πρόβλεψης848, αφού αντίκειται στην αρχή 

της ίσης μεταχείρισης των μετόχων849. Σε σχέση με την ορθή και πλήρη εξωτερίκευση της 

πρόσκλησης, η προβληματική διαχωρίζεται ανάλογα με τον τρόπο γνωστοποίησης που 

επιλέγεται (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δημοσίευσης σε ιστοσελίδα). Στην 

περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ορθή και πλήρης εξωτερίκευση της 

πρόσκλησης, συνίσταται στην περιέλευσή της στο σωστό παραλήπτη, με ακέραιο τρόπο και 

χωρίς ελλείψεις που να την καθιστούν ακατανόητη. Η περιέλευση της «ηλεκτρονικής» 

πρόσκλησης σε λάθος παραλήπτη πρέπει να διαχωριστεί κατά πόσο επήλθε από λάθος 

δήλωση του μετόχου (πχ λάθος δήλωση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ή από 

λάθος της εταιρείας850. Στην πρώτη περίπτωση πρέπει να θεωρηθεί ότι η εξωτερίκευση  της 

πρόσκλησης έγινε ορθά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ορθότερο είναι να θεωρηθεί ως μη 

προσήκουσα η γνωστοποίηση της πρόσκλησης851. Στην περίπτωση της δημοσίευσης σε 

ιστοσελίδα, η περιέλευση της πρόσκλησης γίνεται με πρωτοβουλία των μετόχων (οι μέτοχοι 

επισκέπτονται την ιστοσελίδα με δικές τους ενέργειες), οπότε το πρόβλημα περιορίζεται στην 

ακεραιότητα και πληρότητα της πρόσκλησης που δημοσιεύεται.  

Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων θεμάτων, είναι δυνατή η υιοθέτηση 

ηλεκτρονικών μεθόδων (χρονοσήμανση, ηλεκτρονικός συμβολαιογράφος) που εξασφαλίζουν 

την πραγματική αποστολή της πρόσκλησης με ταυτόχρονη παροχή αποδείξεων αποστολής. 

Ταυτόχρονα μπορούν να επιλεγούν πρακτικές, που αποτρέπουν τη δημιουργία λαθών, όπως 

είναι η επιβεβαίωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του παραλήπτη, μέσω 

απαίτησης για απάντηση σε σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 

θα αποσταλεί από την εταιρεία. Βέβαια, παρά την ύπαρξη τεχνικών μεθόδων 

(χρονοσήμανση) ή θεσμικών οντοτήτων (όπως ο ηλεκτρονικός συμβολαιογράφος), δεν είναι 

δυνατή η απόλυτη εξασφάλιση της ανάγνωσης από το μέτοχο της πρόσκλησης που του 

απεστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφόσον αυτός επιδείξει αμέλεια κατά τον έλεγχο της 
                                            
847 βλ. Περάκη, Το νέο δίκαιο της αε, σελ.25. 
848 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.89. 
849 πρβλ. §7, Ι. 
850 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.68. 
851 Για τη 2η περίπτωση ίδια άποψη έχει και ο Κουλορίδας (ο.π., άρθρο 26, αριθμ.68). 
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ηλεκτρονικής του αλληλογραφίας852. Πάντως, η 20ήμερη προθεσμία που προβλέπεται στη 

νομοθεσία θεωρείται, σε κάθε περίπτωση, ως εύλογος χρόνος για την ανάγνωση της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από το μέτοχο853. Όσον αφορά στην περίπτωση της 

δημοσίευσης της πρόσκλησης σε ιστοσελίδα, το θέμα της ακεραιότητας της πρόσκλησης 

ανάγεται σε καθαρά τεχνικό επίπεδο και δεν αφορά τόσο την ασφαλή διατήρηση του 

ηλεκτρονικού αρχείου στον εξυπηρετητή διαδικτύου, αφού αυτή αποτελεί απλή υπόθεση, 

αλλά κυρίως στην επίτευξη διαρκούς πρόσβασης σε αυτό854. Παράλληλα, το θέμα της 

πληρότητας και ακρίβειας της πρόσκλησης συνδέεται άμεσα με το περιεχόμενό της, που 

εξετάζεται αναλυτικά σε παρακάτω ενότητα855.  

 

 Αντικείμενο της γσ αποτελεί η λήψη αποφάσεων, που καθορίζουν τη γενική και 

σχετικά μακροπρόθεσμη οικονομική πολιτική της αε, καθώς και την εμπορική της 

κατεύθυνση. Πρόκειται δηλαδή για μη επείγουσα θεματολογία και κατά συνέπεια, καθίσταται 

άσκοπη η τήρηση βραχυπρόθεσμων προθεσμιών σύγκλησης. Αντιθέτως, είναι προτιμότερη η 

διάθεση αρκετού χρόνου, ώστε να μπορέσουν οι μέτοχοι να ενημερωθούν για τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης και με αυτό τον τρόπο να αποτραπούν αποφάσεις, που δεν θα 

εκφράζουν τη βούληση της εταιρείας. Προς την κατεύθυνση διάθεσης μεγαλύτερου χρόνου 

προετοιμασίας για τους μετόχους οδηγεί και ο ετερόκλητος χαρακτήρας των μετόχων· 

πολλοί από αυτούς είναι πολύ πιθανό να μην είναι εξοικειωμένοι με τα προς συζήτηση 

θέματα ή ακόμα και με την ελληνική πραγματικότητα (περίπτωση αλλοδαπών μετόχων ή 

μετόχων που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα), οπότε πρέπει να τους διατεθεί αρκετός 

χρόνος προετοιμασίας. Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, ο χρόνος των είκοσι (20) ημερών 

που ορίζει ο νόμος στην §1 του άρθρου 26 κρίνεται ικανοποιητικός, ενώ συστοιχίζεται και με 

το άρθρο 5§1 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ που προβλέπει την ίδια προθεσμία856.  

Ωστόσο, παρά την κοινή διαπίστωση ότι ο χρόνος που προβλέπει ο νόμος είναι 

ικανοποιητικός, προβληματική αναπτύσσεται αναφορικά με τη διαπίστωση τήρησης των 

προβλεπόμενων προθεσμιών σε συνδυασμό με την παροχή αξιόπιστης απόδειξης περί 

τούτου, σε όλες τις περιπτώσεις ηλεκτρονικής δημοσίευσης ή κοινοποίησης της πρόσκλησης 

                                            
852 πρβλ. σχετική ανάλυση υπό §20, ΙΙ. 
853 σχετικά με την προθεσμία της πρόσκλησης βλ. παρακάτω ενότητα 3.  
854 πρβλ. §18 
855 υπό 4. 
856 με τη διαφορά ότι στη 2η περίπτωση (της οδηγίας) περιλαμβάνεται και η μέρα ενεργείας, 

δηλαδή η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της γσ. 

3. Προθεσμία πρόσκλησης 
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(σε ιστοσελίδα της εταιρείας-θεσμικής οντότητας857 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

αντίστοιχα). Στην περίπτωση δημοσίευσης της πρόσκλησης σε ιστοσελίδα θεσμικής 

οντότητας, η διαπίστωση της ακρίβειας του χρόνου δημοσίευσης και κατά συνέπεια, η 

τήρηση της προθεσμίας που θέτει ο νόμος, προκύπτει από την εγγυητική λειτουργία της 

θεσμικής οντότητας. Αντίθετα, ο πραγματικός χρόνος δημοσίευσης της πρόσκλησης στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας, δεν μπορεί να βεβαιωθεί με ασφάλεια. Για αυτό το λόγο απαιτείται 

η ταυτόχρονη δημοσίευση και σε ιστοσελίδα θεσμικής οντότητας858. Στην περίπτωση της 

μεταβίβασης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι δυνατή η διαπίστωση του 

χρόνου αποστολής, εφόσον τεθεί σε αυτό χρονοσήμανση ή μεσολαβήσει ηλεκτρονικός 

συμβολαιογράφος.  

Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τίθεται επιπρόσθετα το ζήτημα 

καθορισμού της χρονικής προθεσμίας για τη λήψη της πρόσκλησης, δεδομένου ότι στο νόμο 

δεν υπάρχει σαφής πρόβλεψη. Πιο συγκεκριμένα, εγείρεται το ερώτημα, αν στην περίπτωση 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υπογράφεται από ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, πρέπει να 

ισχύσει η αυξημένη προθεσμία των εικοσιπέντε ημερών που αφορά τις συστημένες επιστολές 

(άρθρο 26§2α του νόμου που αναφέρεται στη μη εισηγμένη αε), δεδομένης της ομοιότητας 

που παρουσιάζουν οι δύο μέθοδοι γνωστοποίησης της πρόσκλησης. Η ομοιότητα συνίσταται 

τόσο στον τύπο της πρόσκλησης (επιστολή και στις δυο περιπτώσεις), όσο και στο τρόπο 

λειτουργίας (επικοινωνία προσωπικού χαρακτήρα και αυξημένη προσπάθεια για 

αποτελεσματικότητα). Πράγματι, τόσο οι συστημένες επιστολές όσο και τα ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με χρήση ηλεκτρονικών 

πιστοποιητικών859, πληρούν τα αυξημένα εχέγγυα βεβαιότητας860 που σύμφωνα με τη 

θεωρία861 φαίνεται να επιζητά η διάταξη του άρθρου 26§2α. Ταυτόχρονα, με την εισαγωγή 

του τελευταίου εδαφίου στην §2α του άρθρου 26, που επιτρέπει την ύπαρξη στο 

καταστατικό τρόπων επιβεβαίωσης της αποστολής ή της λήψης του μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, φαίνεται ότι ο νομοθέτης προβληματίζεται με θέματα παρόμοιου χαρακτήρα 

                                            
857 ‘Όπως στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου ή στην ηλεκτρονική έκδοση του τεύχους ΑΕ και 

ΕΠΕ, πρβλ. §20, Ι, 2. 
858 πρβλ. §20, Ι, 2. 
859 Η αναγκαιότητα της χρήσης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών προκύπτει με βάση τα όσα 

περιγράφονται στις παραπάνω υποενότητες. 
860 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.64. 
861 Σχετικά με την απαίτηση να πληρούνται εχέγγυα βεβαιότητας στη συστημένη επιστολή βλ. 

Μούζουλα, Ν.3604/2007 για την αναμόρφωση και τροποποίηση του κ.ν.2190/1920, περί ανωνύμων 

εταιρειών, κατ᾽ άρθρο ερμηνεία, σελ.404, Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.64. 
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με αυτά που τον ώθησαν στην απαίτηση για συστημένες επιστολές. Ωστόσο, μια διασταλτική 

ερμηνεία του νόμου που θα επέκτεινε την αυξημένη προθεσμία των συστημένων επιστολών 

και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που υπογράφεται από ηλεκτρονικό 

πιστοποιητικό, θα πρέπει να απορριφθεί, αφού εξάγονται αντίθετα αποτελέσματα από αυτά 

που προκύπτουν από την τελολογική προσέγγιση του νόμου, διότι δεν παράγεται κανένα 

πρακτικό όφελος από την πενθήμερη επέκταση της προθεσμίας. Πράγματι, η αυξημένη 

προθεσμία των εικοσιπέντε ημερών στην περίπτωση της συστημένης επιστολής, εισάγεται 

για να καλυφθούν χρονικά οι καθυστερήσεις που απαιτούνται για να διενεργηθούν οι 

απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες εκ μέρους της ταχυδρομικής υπηρεσίας. Όμως, η 

εισαγωγή τέτοιου είδους προθεσμίας δεν δικαιολογείται στην περίπτωση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, αφού δεν υπάρχει χρονική καθυστέρηση862 από τη μεσολάβηση των αρχών 

πιστοποίησης για την υπογραφή της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Από το 

παραπάνω σκεπτικό συνάγεται ότι ορθότερη λύση αποτελεί η αυστηρή ερμηνεία του νόμου, 

με βάση την οποία η αυξημένη προθεσμία αφορά αποκλειστικά και μόνο την πρόσκληση με 

συστημένες επιστολές. 

  

Περιεχόμενο της πρόσκλησης αποτελούν οι πληροφορίες που αφορούν τη σύγκληση 

της γσ (τόπος, χρονολογία και ώρα), θέματα διαδικασίας (τρόπος συμμετοχής, συμβατικός ή 

ηλεκτρονικός), καθώς και τα θέματα ημερήσιας διάταξης της γσ. Η διαμόρφωση του 

περιεχομένου της πρόσκλησης εμπεριέχει προβλήματα που δεν γίνονται αντιληπτά εκ 

πρώτης όψεως, ωστόσο μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές συνέπειες. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η σύγχυση που δημιουργήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις στο παρελθόν 

αναφορικά με τον τόπο διεξαγωγής της γσ (κύριο κατάστημα ή υποκατάστημα εταιρείας), 

που υποχρέωσε το νομοθέτη να θεσπίσει ρητά τον καθορισμό της ακριβούς διεύθυνσης του 

οικήματος της συνεδρίασης863.  

Σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γσ, προβληματισμό δημιουργεί ο 

ετερόκλητος χαρακτήρας των μετόχων, ορισμένοι εκ των οποίων μπορεί να μην κατανοούν 

                                            
862 ή αν εισάγεται αυτή είναι ελάχιστη (μερικά δευτερόλεπτα), ώστε να μη δικαιολογείται σε 

καμία περίπτωση ειδική, περί τούτου, ρύθμιση. 
863 πρβλ. §23, ΙΙ, 2. 

4. Περιεχόμενο της πρόσκλησης
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πλήρως κάποια από αυτά. Έτσι, απαιτείται η σαφήνεια και η εξειδίκευση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, ώστε αυτά να γίνονται κατανοητά από το μέσο μέτοχο864.  

Ανάλογος προβληματισμός ανακύπτει αναφορικά με διαδικαστικά θέματα που 

περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Πιο συγκεκριμένα οι νέες δυνατότητες που παρέχονται 

στους μετόχους (όπως δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως ή δια αντιπροσώπου, 

ηλεκτρονικής ψήφου ή ψήφου με αλληλογραφία, ηλεκτρονικής πρόσβασης σε έγγραφα που 

αφορούν τη γσ, ηλεκτρονικής υποβολής σχεδίου απόφασης κ.α.), επιβάλλουν την ύπαρξη 

διευκρινιστικών πληροφοριών στην πρόσκληση. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 

αρκετά λεπτομερείς, αλλά και ταυτόχρονα απλές ώστε να μην δημιουργούνται αμφιβολίες για 

τη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν865. Η 

υποχρέωση ενημέρωσης διευρύνεται στην εισηγμένη αε εφόσον αυτή επιλέξει τη 

δημοσίευση περίληψης της πρόσκλησης (σύμφωνα με το άρθρο 26§2γ), οπότε και 

υποχρεούται να ενσωματώσει τις παραπάνω πληροφορίες στην κατάλληλη ιστοσελίδα, στην 

οποία παραπέμπει η περίληψη της πρόσκλησης866. Ακόμα, στην περίπτωση που επιλεχθεί η 

ηλεκτρονική διεξαγωγή γσ, οι τυπικές πληροφορίες που αφορούν τη σύγκλησή της θα πρέπει 

να είναι απλές και προσιτές για το μέσο μέτοχο που δεν έχει εξειδικευμένες τεχνολογικές 

γνώσεις, ενώ θα πρέπει να γίνονται κατανοητές και από αλλοδαπούς μετόχους, ή μετόχους 

που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη, εκτός από την 

αυτονόητη δημοσίευση του πλήρους url867 του δικτυακού τόπου στον οποίο θα υλοποιηθεί η 

ηλεκτρονική γσ, η διευκρινιστική προσθήκη πληροφοριών αναφορικά με τον υπολογισμό του 

χρόνου, όπως πχ κατά πόσο η αναφερόμενη ώρα αποτελεί ώρα Ελλάδος. Επίσης, ιδιαίτερα 

σημαντική έως απολύτως απαραίτητη, είναι η διατύπωση της πρόσκλησης και σε ξένη, 

ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα, όπως είναι τα αγγλικά, ώστε να εκπληρώνεται η αρχή 

της ισότητας των μετόχων.  

Εκτός από το καθεαυτό περιεχόμενο της πρόσκλησης, στην περίπτωση που αυτή 

δημοσιεύεται ηλεκτρονικά, εγείρονται και θέματα εξασφάλισης σταθερότητας και μη 

                                            
864 Το θέμα της σαφήνειας ή όχι της διατύπωσης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρέπει 

να κρίνεται κατά περίπτωση. Σχετικός προβληματισμός έχει αναπτυχθεί στη θεωρία Βλ. Κουλορίδα, 

ο.π., άρθρο 26, αριθμ.31-33 και 36 καθώς και περαιτέρω παραπομπές.  
865 Η ελλιπής ή παραπλανητική διατύπωση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε ακυρωσία 

απόφασης υπό ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. ΕφΑθ 2864/1996, ΔΕΕ  5/1997, σελ.487).  
866 Σημειώνεται ότι ο νομοθέτης είναι ιδιαίτερα αυστηρός αναφορικά με την ύπαρξη κατάλληλης 

παραπομπής σε ιστοσελίδα, αφού στην §2γ του άρθρου 26 απαιτεί «ρητή αναφορά στη διεύθυνση 

της ιστοσελίδας». 
867 Uniform Resource Locator. Πρόκειται για μια διεύθυνση στο διαδίκτυο. 
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αλλοίωσης του περιεχομένου στη διάρκεια του χρόνου. Είναι προφανές ότι ενώ με τη 

δημοσίευση στα συμβατικά μέσα ενημέρωσης εξασφαλίζεται ότι το περιεχόμενο της 

πρόσκλησης δεν θα τροποποιηθεί εκ των υστέρων, στην περίπτωση της ηλεκτρονικής 

δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας868, ελλοχεύει ο κίνδυνος παρέμβασης εκ μέρους 

της εταιρείας στην ίδια την πρόσκληση, ή σε στοιχεία στα οποία αυτή παραπέμπει και τα 

οποία διατίθενται στην εταιρική ιστοσελίδα869, με σκοπό την αλλοίωσή τους. Για την 

αποτροπή αυτού του είδους κινδύνου είναι απαραίτητη η ταυτόχρονη δημοσίευση της 

πρόσκλησης και των πρόσθετων στοιχείων στα οποία αυτή παραπέμπει, σε ιστοσελίδα 

θεσμικής οντότητας, όπως είναι η ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου ή στο διαδικτυακό τόπο 

του ΓΕΜΗ. Σημειώνεται ότι μετά την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.3419/2005 από το 

ν.3853/2010, προβλέπεται (στην §1 περ.γ του άρθρου 16) η προβολή των προσκλήσεων και 

κάθε άλλης μορφής επικοινωνίας με τους μετόχους, σε ειδικό υποκατάλογο στο διαδικτυακό 

τόπο του ΓΕΜΗ. Με τον παραπάνω τρόπο μια απλή σύγκριση των στοιχείων που είναι 

αποθηκευμένα στις παραπάνω ιστοσελίδες θα αποκαλύπτει τυχόν παρέμβαση ή και αλλοίωσή  

τους870. Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν συναρτήσεις 

κατακερματισμού871. Η λύση της ταυτόχρονης δημοσίευσης προσφέρει παράλληλα και 

βεβαιότητα ως προς το χρόνο της δημοσίευσης και κατά συνέπεια αποδεικνύει εάν τηρήθηκε 

η προθεσμία που απαιτεί ο νόμος872.  

 

Η δημοσιότητα της πρόσκλησης για τη σύγκληση γσ επιτυγχάνονταν στο ισχύσαν 

δίκαιο, αποκλειστικά με συμβατικούς τρόπους873. Με την τελευταία τροποποίηση της 

νομοθεσίας περιλήφθησαν ρυθμίσεις με «ηλεκτρονικό χαρακτήρα», οι οποίες, παρότι 

αφορούν την εισηγμένη αε (άρθρο 26§2β και 2γ), εντούτοις παρουσιάζουν ενδιαφέρον και 

για την κοινή αε. Βέβαια, ως ηλεκτρονική δημοσιότητα της πρόσκλησης σύγκλησης γσ πρέπει 

να θεωρηθεί, κατά αναλογία με την παραδοχή της §19, το ξεχωριστό και ανεξάρτητο στάδιο 

στη διαδικασία της «ηλεκτρονικοποίησης» της αε που διακρίνεται από την ευρεία χρήση 

ιστοσελίδων (της εταιρείας, θεσμικών οντοτήτων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης) και 

                                            
868 βλ. άρθρο 26§2γ 
869 βλ. άρθρο 26§2α περ.γ και δ. 
870 βλ. σχετικά §20. 
871 βλ. §13, ΙΙ, 3. 
872 βλ. προηγούμενη υποενότητα 3. 
873 Η πρόβλεψη του άρθρου 26§2α για αποστολή της πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού  

ταχυδρομείου έχει το χαρακτήρα κοινοποίησης και όχι ευρείας δημοσιότητας. 

5.  Δημοσιότητα της πρόσκλησης
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το οποίο εντάσσεται στις εξωτερικές διαδικασίες δημοσιότητας874, εξαιτίας της ύπαρξης 

ενδιαφέροντος και από τρίτους875, εκτός των μετόχων. 

Από τις μεθόδους ηλεκτρονικής δημοσιότητας της πρόσκλησης σύγκλησης γσ, το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον έλκει η δημοσίευση στην εταιρική ιστοσελίδα. Αυτή η μέθοδος  

δημοσιότητας μπορεί να θεωρηθεί ως το ηλεκτρονικό «αντίστοιχο» της τοιχοκόλλησης της 

πρόσκλησης στο κατάστημα της εταιρείας, η οποία καταργήθηκε από το άρθρο 35§2 του 

ν.3604/2007. Βέβαια, η ομοιότητα είναι φαινομενική και περιορίζεται σε ορισμένα μόνο 

στοιχεία, όπως είναι ο δυνητικά απεριόριστος αριθμός αποδεκτών της δημοσίευσης και η 

κοινή ταυτότητα του ιδιοκτήτη του μέσου προβολής (εταιρική ιστοσελίδα έναντι εταιρικού 

καταστήματος), ενώ παρουσιάζεται ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά σε σχέση με την 

αποτελεσματικότητα των δύο μεθόδων δημοσιότητας. Πράγματι, η τοιχοκόλληση αποτελεί 

αναποτελεσματικό μέσο δημοσιότητας που έχει χαρακτηριστεί από τη θεωρία και ως 

απρόσφορη απόπειρα ενημέρωσης876. Σε αντίθεση με την τοιχοκόλληση, η δημοσιότητα 

μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας έχει τα πλεονεκτήματα της παγκόσμιας διαθεσιμότητας, της 

ευκολίας ανάκτησης της πρόσκλησης και του μειωμένου κόστους σε σύγκριση, όχι με την 

τοιχοκόλληση, αλλά με τις άλλες συμβατικές μεθόδους δημοσίευσης, όπως είναι η 

δημοσίευση σε εφημερίδες. Βέβαια, ταυτόχρονα με τα πλεονεκτήματα εμφανίζονται και 

μειονεκτήματα, τα οποία όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν με κατάλληλες ενέργειες στις 

οποίες περιλαμβάνεται η συνδυασμένη χρήση της εταιρικής ιστοσελίδας με ιστοσελίδες 

θεσμικής οντότητας (όπως η ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου ή του ΓΕΜΗ) ή με ηλεκτρονικά 

μέσα ενημέρωσης877. Πάντως, βέλτιστη πρακτική θα ήταν να συνδυαστεί η εταιρική 

ιστοσελίδα και με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό εξυπηρετητή (server), τουλάχιστον στο τμήμα 

που περιέχονται τα υπό δημοσίευση στοιχεία που απαιτεί ο νόμος, και στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται αυτά που αφορούν την πρόσκληση. Μια τέτοια ενέργεια θα εξασφάλιζε 

την «γνησιότητα» της ταυτότητας του εξυπηρετητή (server) και κατά συνέπεια την ακρίβεια 

και τη γνησιότητα των υπό δημοσίευση στοιχείων878.  

Για την εισηγμένη αε εισήχθησαν από το ν.3884/2010 στο άρθρο 26 οι §2β και 2γ, με 

τις οποίες αναδεικνύεται κυρίως η εταιρική ιστοσελίδα ως μέσο παροχής δημοσιότητας της 

                                            
874 σχετικά με το διαχωρισμό πρβλ. §19, Ι. 
875 Ενδιαφέρον για τη γσ μπορεί να επιδείξουν η εποπτεύουσα της αε αρχή, οι συναλλασσόμενοι 

με την εταιρεία, οι δανειστές ή οι εργαζόμενοι σε αυτή, βλ. Αλεπάκο, ΔικΑΕ, 2000, άρθρο 26, 

αριθμ.38. 
876 βλ. Άνθιμο, ο.π., σελ.992 
877 πρβλ. §20, Ι, καθώς και παραπάνω υποενότητες 2, 3, και 4. 
878 πρβλ. §20, Ι, 1, β. 
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πρόσκλησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρύθμιση της §2γ με την οποία θεσπίζεται η 

υποχρεωτική δημοσιοποίηση της πρόσκλησης «με τρόπο που να διασφαλίζει την ταχεία και 

χωρίς διάκριση πρόσβαση», καθώς και με «μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού 

Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των 

πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια». Η ρύθμιση του νομοθέτη παραπέμπει 

σαφώς σε τεχνολογίες διαδικτύου και υιοθετεί την πρόταση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ879. Η 

χρήση μιας τόσο γενικής διατύπωσης που μπορεί να ερμηνευτεί ποικιλοτρόπως, φαίνεται ότι 

γίνεται ηθελημένα από τον νομοθέτη για δυο κυρίως λόγους· αφενός μεν ώστε να αποδοθεί 

αυξημένη ελευθερία στις αε να επιλέξουν μόνες τους τον τρόπο επίτευξης αποτελεσματικής 

δημοσιότητας που ταιριάζει στα ειδικά χαρακτηριστικά τους (εντός του πλαισίου που ορίζει ο 

νόμος), αφετέρου δε, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ταχείας μετατροπής της ρύθμισης 

σε «κενό γράμμα» του νόμου εξαιτίας της συνεχούς μεταβολής των διαδικτυακών τεχνικών. 

Στην περίπτωση που προκύψει πρόβλημα κατά την εφαρμογή του νόμου, τη λύση θα κληθεί 

να δώσει ο εφαρμοστής του δικαίου κατά περίπτωση880. Στη θεωρία881 επιχειρείται, όχι όμως 

με πειστικά επιχειρήματα, η ταύτιση των μέσων δημοσιότητας της παραπάνω διάταξης με το 

μηχανισμό κεντρικής αποθήκευσης των ρυθμιζόμενων πληροφοριών του άρθρου 21 του 

ν.3556/2007882. Ωστόσο, μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαίτερα 

περιοριστική, διότι αποκλείει άλλα μέσα επίτευξης δημοσιότητας883. Σε αντίθεση μάλιστα, 

από τη «σιωπή του νόμου»884 προκύπτει ότι αφού ο νόμος δεν κατονομάζει ρητά το είδος 

του μέσου που πρέπει να χρησιμοποιηθεί, τότε μπορεί να εξαχθεί ότι μπορεί να 

                                            
879 Στο άρθρο 5§2 της οποίας αναφέρεται ότι η εταιρεία επιβάλλεται να δημοσιοποιεί την 

πρόσκληση με τέτοιο τρόπο που να διασφαλίζεται η ταχεία πρόσβαση σε αυτήν και χωρίς την 

εισαγωγή διακρίσεων. 
880 σχετικά με αυτή την τακτική του νομοθέτη πρβλ. Παναγόπουλο, Εισαγωγή στο δίκαιο και 

στο αστικό δίκαιο, σελ.43. 
881 βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.79. 
882 Ο ν.3556/2007 ορίζει τις «προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με 

εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά». 
883 Με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το ΓΕΜΗ, ειδικά μετά την τροποποίηση του άρθρου 16 

του ν.3419/2005 από το ν.3853/2010, που προβλέπει την προβολή σε ειδικό υποκατάλογο των 

προσκλήσεων και κάθε άλλης μορφής επικοινωνία και ανακοινώσεις που απευθύνονται προς τους 

μετόχους (άρθρο 16§1 περ.γ). 
884 σχετικά με το ερμηνευτικό επιχείρημα από τη σιωπή του νόμου βλ. Παναγόπουλο, ο.π., 

σελ.41. 
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χρησιμοποιηθεί κάθε μέσο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Επίσης από την τελολογική ερμηνεία 

του νόμου προκύπτει ότι ο νομοθέτης δεν επιθυμεί να καθορίσει επακριβώς το μέσο 

δημοσίευσης, αλλά αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του δσ την επιλογή του μέσου μετά από 

εξέταση της αξιοπιστίας του885. Με βάση τα παραπάνω, ορθότερο θα ήταν να θεωρηθεί ότι ο 

μηχανισμός κεντρικής αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών του άρθρου 21 του 

ν.3556/2007, αποτελεί μεν μέσο δημοσιότητας που καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου, 

ωστόσο δεν αποτελεί μοναδική, αποκλειστικού χαρακτήρα, λύση.  

Στη «ρευστότητα» που διακρίνει τις διαδικτυακές τεχνικές φαίνεται να εδράζεται και η 

επιλογή του νομοθέτη να μην προχωρήσει στην εισαγωγή ρυθμίσεων ηλεκτρονικού 

χαρακτήρα για τη δημοσιότητα της πρόσκλησης για σύγκληση γσ μη εισηγμένης εταιρείας. 

Επιπρόσθετα για την τελευταία, λόγω της μικρής της «εμβέλειας» και του μικρού της 

μεγέθους, δεν υπάρχει τόσο έντονα η ανάγκη για ενίσχυση της δημοσιότητας με χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων. Επίσης δεν υπάρχει και απαίτηση για αντίστοιχη ρύθμιση από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση886. Ωστόσο, η υιοθέτηση μη περίπλοκων ηλεκτρονικών μέσων 

δημοσιότητας, όπως η δημοσίευση της πρόσκλησης στην εταιρική ιστοσελίδα αποτελεί απλή 

υπόθεση και δεν απαιτεί κανένα ιδιαίτερο κόστος, αφού σήμερα αρκετές αε διαθέτουν 

ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Έτσι, είναι δυνατή, εφόσον δεν απαγορεύεται από το νόμο, η 

εφαρμογή των ίδιων ή παρόμοιων τεχνικών δημοσιότητας εκτός από την εισηγμένη και για 

τη μη εισηγμένη αε. Η υποχρέωση τήρησης αυτών των τεχνικών δημοσιότητας μπορεί να 

εισαχθεί ως όρος στο καταστατικό ή απλώς να υιοθετηθεί ως πάγια πρακτική της εταιρείας. 

Στη πρώτη περίπτωση η παραβίαση τέτοιου όρου/όρων μπορεί να οδηγήσει σε ακυρωσία της 

απόφασης, ενώ στην περίπτωση παραβίασης πάγιας τακτικής της εταιρείας, η ακυρωσία 

επέρχεται μόνο όταν η παραβίαση συνιστά κατάχρηση εξουσίας της πλειοψηφίας887. 

Σημειώνεται ότι ο αυξημένος κίνδυνος πρόκλησης ακυρωσίας έχει ως αρνητική συνέπεια τη 

μείωση της ασφάλειας δικαίου και για αυτό και στη νομοθεσία ορισμένων ξένων χωρών, 

όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία, έχουν εισαχθεί ρητές εξαιρέσεις για παραλήψεις 

που μπορούν να επηρεάσουν το κύρος της απόφασης της γσ888. 

Για την εισηγμένη αε υφίστανται διπλές απαιτήσεις τήρησης δημοσιότητας, αφενός από 

το κ.ν.2190/1920 και αφετέρου από το ν.3556/2007. Η υποχρέωση τήρησης δημοσιότητας 

που επιβάλλεται από το άρθρο 17§4 περ.α του ν.3556/2007 περιλαμβάνει την ηλεκτρονική 

δημοσίευση ανακοινώσεων με περιεχόμενο ανάλογο της πρόσκλησης προς σύγκληση γσ. Η 
                                            
885 πρβλ. προαναφερθείσα §2γ του άρθρου 26.  
886 Η οδηγία 2007/36/ΕΚ περιορίζεται αποκλειστικά στην εισηγμένη αε. 
887 βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ. 50 και 88. 
888 βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.81. 
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δημοσίευση αυτών των στοιχείων πρέπει να γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο στον κεντρικό 

μηχανισμό αποθήκευσης ρυθμιζόμενων πληροφοριών του άρθρου 21 του ν.3556/2007. Στην 

περίπτωση παράλειψης αυτών των διατυπώσεων δημοσιότητας, δεν επέρχεται θέμα 

ακυρότητας των αποφάσεων της γσ αλλά μόνο θέμα ακυρωσίας889, ενώ ταυτόχρονα 

μπορούν να επιβληθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οι κυρώσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 26 του ν.3556/2007. Αναφορικά με το κατά πόσο είναι δυνατή η υποκατάσταση 

των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 26 του κ.ν.2190/1920, από τις ηλεκτρονικές 

γνωστοποιήσεις του ν.3556/2007 έχει εκφραστεί (μάλλον ορθά) η άποψη στη θεωρία890 ότι 

κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει δεκτό. 

 

Ο νομοθέτης έχει ορίσει, με τις §2β και 2γ του άρθρου 26, την ιστοσελίδα ως 

συμπληρωματική λύση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης σύγκλησης γσ στην εισηγμένη 

αε. Εκτός, όμως, από την περίπτωση της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης με την 

ιστοσελίδα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα ταυτόχρονης γνωστοποίησής 

της στους μετόχους με ηλεκτρονικό τρόπο. Πρόκειται για την περίπτωση ατομικής 

ειδοποίησης από την οποία εξαιρείται η εισηγμένη εταιρεία, με βάση τη ρητή διατύπωση της 

§2α του άρθρου 26 του κ.ν.2190/1920. Βέβαια, η εξαίρεση που εισήγαγε ο έλληνας 

νομοθέτης διαμορφώθηκε με βάση την επικρατούσα αντίληψη ότι η ατομική ειδοποίηση δεν 

είναι πρακτικά εφικτή αφού οι μετοχές δεν είναι ονομαστικές, αλλά και διότι, ακόμα και αν 

ήταν ονομαστικές η ειδοποίηση αυτής της μορφής θα ήταν απαγορευτική από άποψη 

κόστους, λόγω της ευρείας διασποράς των μετοχών891. Ωστόσο, και τα δύο αυτά σημεία στα 

οποία εδράζεται η επικρατούσα αντίληψη μπορούν να αμφισβητηθούν με βάση τις ιδιότητες 

των νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριμένα, η ατομική ειδοποίηση πολλών παραληπτών με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι απόλυτα εφικτή με εύκολο τρόπο και με μηδενικό κόστος, 

όσο μεγάλος και να είναι ο αριθμός των μετόχων. Ταυτόχρονα, με την αποϋλοποίηση των 

μετοχών των εισηγμένων αε και τη δημιουργία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), οι 

μετοχές έχουν «ονομαστικοποιηθεί», με μόνη διαφορά ότι το ονοματεπώνυμο του μετόχου 

                                            
889 βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.85 
890 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26, αριθμ.70-71. 
891 Πράγματι, η συμβατική ενημέρωση μέσω συστημένων επιστολών σε μεγάλο πλήθος 

μετόχων θα συνεπαγόταν αυξημένη χρηματική δαπάνη για την εκτύπωση και την αποστολή των 

προσκλήσεων, αλλά και πρόσθετη απασχόληση μεγάλου αριθμού εργαζόμενων για το σκοπό αυτό.  

6. Εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία
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έχει αντικατασταθεί από τον Κωδικό Αριθμό Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ)892. Ο κωδικός αυτός 

«ταυτοποιεί» τον επενδυτή περιέχοντας στοιχεία υποχρεωτικού χαρακτήρα, ενώ στα 

προαιρετικά στοιχεία περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 

επενδυτή-μετόχου. Βέβαια, η ΕΧΑΕ (Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ) ως διαχειριστής 

οργανωμένης αγοράς893 στην Ελλάδα, διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τα αναγκαία 

στοιχεία αναγνώρισης των μετόχων (άρθρο 4§7 Κανονισμού Λειτουργίας Συστήματος Άυλων 

Τίτλων)894.  

Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα, θα αρκούσε η νομοθετική άρση της εξαίρεσης της 

εισηγμένης αε από τη ρύθμιση της §2α του άρθρου 26 και η επιβολή υποχρέωσης στο 

διαχειριστή της αγοράς, να προωθεί στους επενδυτές τις προσκλήσεις των εταιρειών των 

οποίων διαθέτουν μετοχές, έτσι ώστε, να καταστεί εφικτή η ατομική γνωστοποίηση της 

πρόσκλησης σύγκλησης γσ και για τους μετόχους των εισηγμένων αε. Οι μέτοχοι που θα 

λάμβαναν ατομικής ενημέρωσης θα ήταν τα πρόσωπα που θα είχαν την ιδιότητα του 

μετόχου κατά την ημέρα εκπνοής της προθεσμίας αποστολής της πρόσκλησης, δηλαδή 

είκοσι (20) ημέρες πριν την υλοποίηση της γσ. Επιπρόσθετα, θα παρέμενε στην ευχέρεια του 

νομοθέτη η πρόβλεψη για επανάληψη της  διαδικασίας ατομικής ενημέρωσης και σε δεύτερο 

χρόνο, πιο κοντινό στη γσ, έτσι ώστε, να ενημερωθούν ατομικά και πρόσωπα που 

απέκτησαν πιο πρόσφατα τη μετοχική ιδιότητα. Η διαδικασία θα περιλάμβανε την αποστολή 

της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό τρόπο από την εισηγμένη αε στο διαχειριστή της αγοράς 

(ΕΧΑΕ). Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπάρχον σύστημα HERMES, που 

εξασφαλίζει την ασφαλή και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ της ΕΧΑΕ και των εισηγμένων 

εταιρειών, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά πιστοποιητικά895. Στη συνέχεια η ΕΧΑΕ με χρήση 

του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ), θα ανακτά τους Κωδικούς Αριθμούς Μερίδας 

Επενδυτή (ΚΑΜΕ) των μετόχων της εταιρείας. Σε αυτό το σημείο και εφόσον η ΕΧΑΕ έχει 

                                            
892 Με την αποϋλοποίηση των μετοχών, ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές δεν διέφεραν 

ουσιαστικά, παρά μόνο από το γεγονός ότι το απόρρητο των δεύτερων (δηλ. ο ΚΑΜΕ του μετόχου 

τους) αντιτασσόταν και κατά της εκδότριας (βλ. Χριστοδούλου, ο.π., σελ.123, §312). Με την 

κατάργηση του απορρήτου των ανώνυμων μετοχών από το ν.3842/2010 (άρθρο 15§2), ο οποίος με 

τη σειρά του κατήργησε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 55 του ν.2396/1996, δεν υφίσταται πλέον 

καμία διαφορά μεταξύ ονομαστικών και ανώνυμων μετοχών εισηγμένων αε. Πρβλ. σχετικά §27, ΙΙΙ, 1 

και 2.  
893 πρβλ. §8, ΙΙ, 2, α. 
894 πρβλ. §27, ΙΙΙ, 1. 
895 πρβλ. §27, ΙΙΙ, 1. 
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ορίσει896 ότι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι υποχρεωτικό στοιχείο του ΚΑΜΕ, 

καθίσταται δυνατή η δημιουργία καταλόγου με τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

των μετόχων κάθε εταιρείας. Χρησιμοποιώντας αυτό τον κατάλογο, η ΕΧΑΕ αναλαμβάνει να 

γνωστοποιήσει σε όλους τους μετόχους, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την πρόσκληση που 

της έχει σταλεί από την αε. 

Η καθιέρωση της παραπάνω διαδικασίας αφενός μεν, θα διεξαγόταν υπό την εγγυητική 

λειτουργία της ΕΧΑΕ ως διαχειριστή της αγοράς, αφετέρου δε θα διασφάλιζε την ανωνυμία 

των μετόχων897. Επίσης, σημειώνεται ότι η ΕΧΑΕ τελεί υπό την επίβλεψη της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, ενώ η εξαγωγή από τη βάση δεδομένων, του καταλόγου των μετόχων κάθε 

εταιρείας και η αποστολή επιστολών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την πρόσκληση προς 

σύγκληση γσ, δεν αποτελούν δύσκολες ή χρονοβόρες περιπτώσεις από τεχνική άποψη. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι απολύτως εφικτή στην πράξη η ατομική 

γνωστοποίηση της πρόσκλησης στους μετόχους εισηγμένων εταιρειών με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Μια τέτοια επιλογή θα βελτίωνε ουσιαστικά το επίπεδο ενημέρωσης των 

μετόχων, αφού θα τους πληροφορούσε με ενεργητικό τρόπο για τη διεξαγωγή της γσ ή 

ακόμη, θα τους υπενθύμιζε και την ύπαρξη των μετοχών που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους. 

Ωστόσο, με βάση τη ρητή εξαίρεση του άρθρου 26§2α, η υιοθέτηση αυτής της πρακτικής με 

καταστατική πρόβλεψη δεν είναι νομικά αποδεκτή. Βέβαια, δεν αποκλείεται η μελλοντική 

τροποποίηση του νόμου από το νομοθέτη, δεδομένου ότι ο τελευταίος έχει ήδη αποδεχθεί 

την πρακτική της ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ν.3556/2007, όπου στο 

άρθρο 18 προβλέπει τη διαβίβαση πληροφοριών με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Μάλιστα 

στην εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι η απόφαση λαμβάνεται από τη γσ, ενώ για τη 

συγκατάθεση κάθε μετόχου στην αποστολή πληροφοριών ισχύουν οι ρυθμίσεις της §2γ του 

άρθρου 18 του ν.3556/2007, στην οποία ορίζεται ότι σε περίπτωση που μέτοχος «δεν 

αντιταχθεί  εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο 

των 14 ημερών, τεκμαίρεται η συναίνεσή του. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τη ρητή 

ή σιωπηρή παροχή συναίνεσης, δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή στο μέλλον τη 

γραπτή διαβίβαση των πληροφοριών». Επιλέγεται δηλαδή από το νομοθέτη μια επιθετική 

προσέγγιση επικοινωνίας τύπου opt-out898.  

 
                                            
896 όπως έχει δικαίωμα, πρβλ. προηγούμενη παράγραφο. 
897 Σε όλη την περιγραφόμενη διαδικασία οι ταυτότητες των μετόχων δεν γνωστοποιούνται 

στην αε. 
898 σύμφωνα με την οποία τεκμαίρεται συγκατάθεση του μετόχου εφόσον δεν υπάρχει ρητή 

αντίρρησή του.  
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Η κλειστή ανώνυμη εταιρεία με την ολιγομελή μετοχική της σύνθεση αποτελεί το 

καταλληλότερο είδος αε για να εφαρμοστεί η προτεινόμενη στο άρθρο 26§2α πρακτική. 

Έτσι, για την κλειστή αε προτείνεται να υιοθετηθούν με καταστατική πρόβλεψη, η 

προσωπική παράδοση της πρόσκλησης ή η γνωστοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

ως μέθοδοι για την αποστολή της πρόσκλησης για τη γσ. Η τελευταία περίπτωση μπορεί να 

συνδυαστεί με τηλεφωνική επικοινωνία, κατά παρόμοιο τρόπο όπως για το δσ899, δεδομένης 

της ομοιότητας που παρουσιάζουν, σε αυτή την περίπτωση, τα δύο όργανα. Στην περίπτωση 

της γνωστοποίησης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θα μπορούσε να 

παραληφθεί η χρήση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού από την εταιρεία για την υπογραφή της 

πρόσκλησης, αφού τις περισσότερες φορές υφίστανται προσωπικές σχέσεις μεταξύ των 

μετόχων, αλλά και εξαιτίας της προτεινόμενης παράλληλης τηλεφωνικής ενημέρωσης των 

μετόχων. Ωστόσο για λόγους ομοιομορφίας και με δεδομένο ότι η χρήση ηλεκτρονικού 

πιστοποιητικού από την εταιρεία παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα900, θα ήταν σκόπιμη η 

υιοθέτηση του ως μέσο κοινοποίησης της πρόσκλησης, σε όλα τα είδη αε.  

 

Ο ρόλος των ελεγκτών στις εταιρικές διαδικασίες συνεδρίασης των οργάνων της αε, 

επιβάλλει παρόμοια ενημέρωση όπως και με τα μέλη του δσ, δηλαδή προσωπικού χαρακτήρα 

ενημέρωση μέσω τηλεφώνου ή/και sms και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, υπογεγραμμένου με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
899 πρβλ. §24, ΙΙ. 
900 πρβλ. παραπάνω ενότητες 1, 2, 3, υπό ΙΙΙ. 

7. Κλειστή ανώνυμη εταιρεία 

IV. Ελεγκτές 
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ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ  

 

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της αποστολής της πρόσκλησης και της 

κύριας διαδικασίας σύγκλησης των μελών του εταιρικού οργάνου, αξιοποιείται ποικιλοτρόπως 

από το νομοθέτη προς όφελος των μετόχων, της αε, αλλά και της Διοίκησης που εποπτεύει 

την αε. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος ο νομοθέτης προβλέπει τη 

διενέργεια σειράς προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη σύγκληση των οργάνων της αε. Το 

ενδιαφέρον του εστιάζεται κυρίως στη γσ για λόγους ουσιαστικούς, αλλά και πρακτικούς. 

Στους ουσιαστικούς λόγους συγκαταλέγονται η ευρύτατη εξουσία που διαθέτει η γσ ως 

ανώτατο όργανο διοίκησης της εταιρείας, καθώς και η ετερογενής σύνθεσή της από μεγάλο 

αριθμό μετόχων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε 

αδυναμία λήψης επιχειρηματικά ορθών αποφάσεων. Στους πρακτικούς λόγους 

περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, η ευρεία προθεσμία που προβλέπει ο νόμος για τη σύγκληση 

της γσ (20 ημέρες – άρθρο 26§1), αφού μέσω αυτής παρέχεται αρκετός χρόνος ώστε να 

απαιτηθεί η τήρηση επιθυμητών διατυπώσεων ή για να ασκηθούν δικαιώματα και για να 

αναληφθούν υποχρεώσεις. Αντίθετα, η φύση του δσ ως «κλειστό», ολιγομελές και 

εξειδικευμένο όργανο, με ενημερωμένα μέλη ως προς τις διαδικασίες που πρέπει να 

ακολουθηθούν, δεν απαιτεί την ύπαρξη ιδιαίτερων προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη 

σύγκληση του οργάνου. Βέβαια, προς αυτήν την κατεύθυνση δεν ευνοεί και η μικρή 

προθεσμία σύγκλησης που προβλέπει ο νόμος (2 μέρες - άρθρο 20§4). Κατά παρόμοιο τρόπο 

και στην περίπτωση των ελεγκτών δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προπαρασκευαστικές ενέργειες 

για τη συμμετοχή τους στις εταιρικές διαδικασίες . 

Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες σύγκληση των εταιρικών οργάνων περιέρχονται 

κυρίως στα άρθρα 26α, 27, 28 και 28α του κ.ν.2190/1920. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 

πρόσφατα εισαχθέν άρθρο 28α, με το οποίο διαχωρίστηκαν οι ρυθμίσεις για την εισηγμένη 

και τη μη εισηγμένη αε. Στα παραπάνω άρθρα καθορίζονται τα δικαιώματα των μετόχων πριν 

από τη γσ (άρθρο 27), οι υποχρεώσεις των αε έναντι του δημοσίου (άρθρο 26α), καθώς και 

οι απαιτούμενες διατυπώσεις συμμετοχής για τη μη εισηγμένη και την εισηγμένη αε (άρθρα 

28 και 28α αντίστοιχα). 

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου αποτελεί, ταυτόχρονα με την παρουσίαση των 

διατάξεων των παραπάνω άρθρων, η διερεύνηση των δυνατοτήτων εισαγωγής διαδικτυακών 

λύσεων που θα ενισχύουν τις επιλογές του έλληνα και του ενωσιακού νομοθέτη και θα 

υλοποιούνται προς όφελος των μετόχων, της αε και της Διοίκησης. Αυτονόητη προϋπόθεση 

αποτελεί η συμβατότητα των λύσεων με τις επιταγές της νομοθεσίας. Για προφανείς λόγους, 
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με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις901, η μελέτη επικεντρώνεται στη γσ της αε και μάλιστα 

στα δυο ειδικά είδη αε, στην κλειστή και την εισηγμένη αε, χωρίς όμως να αγνοηθεί και η 

κοινή αε. Στην πρώτη περίπτωση, γιατί αποτελεί εταιρικό τύπο που επιλέγει η συντριπτική 

πλειοψηφία των αε που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ στην δεύτερη, εξαιτίας του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα της που συγκεντρώνει και το ενδιαφέρον του ενωσιακού νομοθέτη. 

 

§25. Ενημέρωση της Διοίκησης. Δικαιώματα μετόχων 

Η ενημέρωση της Διοίκησης τόσο πριν όσο και μετά την υλοποίηση της γσ 

προβλέπεται στο άρθρο 26α του κ.ν.2190/1920. Πρόκειται για ρύθμιση που επιβίωσε από 

την εκτεταμένη απομείωση της κρατικής εποπτείας που εισήγαγε ο ν.3604/2007. Η διάταξη 

επιβάλλει στο δσ της αε, αφενός μεν, να ενημερώνει τη Διοίκηση για τη σύγκληση της γσ και 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (§1), αφετέρου δε, να καταθέτει μετά τη συνεδρίαση, 

αντίγραφο των πρακτικών της γσ (§2). Με τη ρύθμιση της §2, επιδιώκεται η προστασία της 

μειοψηφίας και των τρίτων με την εξασφάλιση δυνατότητας αντιπαραβολής των πρακτικών 

που κατατέθηκαν στη δημόσια αρχή και αυτών που κρατούνται στην εταιρεία902. Έτσι, είναι 

δυνατή η ανίχνευση μεταγενέστερων παρεμβάσεων εκ μέρους της εταιρείας. Αντιθέτως, η 

ενημέρωση της Διοίκησης που επιδιώκει η ρύθμιση της §1, έχει καθαρά τυπικό χαρακτήρα 

και θα μπορούσε να αναπληρωθεί από τις υποχρεώσεις δημοσίευσης που προβλέπονται στο 

άρθρο 26 του νόμου903, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχες κυρώσεις (αρ.35α και 

35β)904.  

Ειδικά για την εισηγμένη αε, η ενημέρωση ενισχύεται με την απαίτηση δημοσιότητας 

του ν.3556/2007, αλλά και με τους κανόνες της οργανωμένης αγοράς905 και από το θεσμικό 

ρόλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως αρμοδίου εποπτικού οργάνου που πρέπει να 

                                            
901 βλ. 2η παράγραφο. 
902 Η Διοίκηση μπορεί να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών σε μετόχους και τρίτους υπό 

τους όρους του άρθρου 7β§12. 
903 πρβλ. §23, ΙΙ,2. 
904 Βλ. Κουλορίδα, ο.π., αρθρ.26α, αριθμ.1-2. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου το 

καταστατικό της αε αποκλείει την υποχρέωση δημοσίευσης, οπότε ο μοναδικός τρόπος ενημέρωσης 

της Διοίκησης είναι ο προβλεπόμενος στο άρθρο 26α.  
905 βλ. παραγράφους 4.1.3.2 και 4.1.3.4 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

I.  Ενημέρωση της Διοίκησης πριν και μετά τη συνεδρίαση
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ενημερώνεται για σημαντικά θέματα που αφορούν την εταιρεία906. Στην περίπτωση της 

εισηγμένης αε τίθεται επιπλέον το ζήτημα κατά πόσο η Διοίκηση πρέπει να ενημερώνεται σε 

σχέση με τα προτεινόμενα, από τους μετόχους, σχέδια απόφασης (άρθρο 27§3 περ.δ)907. Η 

απάντηση σε αυτό το ζήτημα οφείλει να είναι αρνητική δεδομένου ότι εάν ο νομοθέτης το 

επιθυμούσε, θα προχωρούσε στην τροποποίηση και του άρθρου 26α. Επίσης, γενικότερο 

ζήτημα προκύπτει σχετικά με τις επαναληπτικές γσ όλων των αε εξαιτίας της τροποποίησης 

της §2 του άρθρου 29, με την οποία δεν απαιτείται η υποβολή νέας πρόσκλησης, εάν στην 

αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων για την 

περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. Πιο συγκεκριμένα, μερίδα της θεωρίας908 υποστηρίζει ότι 

είναι πλέον δυνατή η διεξαγωγή της επαναληπτικής γσ ακόμα και την επόμενη μέρα εφόσον 

αυτό προβλέπεται στην αρχική πρόσκληση. Σε αυτή την περίπτωση προφανώς δεν 

καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση της απαίτησης του άρθρου 26α§1 (τελευταίο εδάφιο), που 

ορίζει ότι η πρόσκληση επαναληπτικών γσ πρέπει να ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα ήμερες 

πριν από τη γσ. Ωστόσο, στην πράξη η ενημέρωση έχει ήδη συντελεστεί, αφού στην αρχική 

πρόσκληση περιλαμβάνεται σχετική ενημέρωση για την περίπτωση επαναληπτικής 

διαδικασίας. Βέβαια, σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη στη θεωρία909, η υποχρέωση που 

καθιερώνει το άρθρο 26α, είναι αυτοτελής και έτσι, εκ των πραγμάτων στην παραπάνω 

περίπτωση θα σημειωθεί παραβίαση των διατυπώσεών του. Πάντως, η παρουσιαζόμενη 

αντίφαση αίρεται εμμέσως στην πράξη, εξαιτίας του γεγονότος ότι η παράλειψη τήρησης 

των διατυπώσεων του άρθρου 26α δεν επηρεάζει το κύρος της γσ910 ακόμα και όταν υπάρχει 

επαναληπτική γσ, χωρίς νέα πρόσκληση911, ενώ, στις περιπτώσεις παράλειψης τήρησης των 

κανόνων της οργανωμένης αγοράς ή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επέρχονται οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις, χωρίς ωστόσο να θίγεται το κύρος των αποφάσεων της γσ. 

                                            
906 ενδεικτικά αναφέρεται η υποχρέωση ενημέρωσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην 

περίπτωση υποβολής δημόσιας πρότασης για εξαγορά εταιρείας βλ. άρθρο 14§4 ν.3461/2006 

(«Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις»). 
907 Το άρθρο 26α προϋπήρχε της §3 του άρθρου 27, η οποία εισήχθη με το ν.3884/2010. Έτσι 

αποτελεί φυσικό επακόλουθο να μην περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη, δεδομένου ότι το άρθρο 26α 

έχει να τροποποιηθεί από την κωδικοποίηση του 1963. 
908 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26α, αριθμ.6. 
909 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26α, αριθμ.1 και 6. 
910 Βλ. ΕφΑΘ 1491/2007, ΑΠ 916/2004 ΕλλΔνη 47, 1665, ΠΠρΑθ 2640/1945 Θ 1946, 63, 

ΠΠρΑθ 839/1985). 
911 Πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 26α, αριθμ.8. 
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Αναφορικά με τις τεχνικές λύσεις διαδικτυακού χαρακτήρα που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για την ενημέρωση της Διοίκησης, διαπιστώνεται ότι καταλληλότερη λύση 

αποτελεί ο συνδυασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού 

πιστοποιητικού για την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων στη Διοίκηση. Η υιοθέτηση 

αυτού του συνδυασμού τεχνολογιών θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα διαπίστωσης της 

ταυτότητας του αποστέλλοντα (εταιρεία), καθώς και την ακεραιότητα των δεδομένων κατά 

τη μεταφορά. Έτσι, πριν τη γσ μπορούν να αποσταλούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

η επεξηγηματική έκθεση καθώς και σκαναρισμένα φύλλα των εφημερίδων στις οποίες έγινε η 

δημοσίευση (άρθρο 26α §1), ενώ μετά τη γσ είναι δυνατή η αποστολή των πρακτικών 

(άρθρο 26α§2). Τα πρακτικά είναι δυνατόν να σχηματισθούν απευθείας σε ψηφιακή μορφή 

με αυτόματο και άμεσο τρόπο, εφόσον χρησιμοποιηθούν από την αε ηλεκτρονικές μέθοδοι 

υλοποίησης της γσ912.  

 

Τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γσ αποτυπώνονται στο άρθρο 27 του 

κ.ν.2190/1920913. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού, χορηγείται η δυνατότητα σε 

κάθε μέτοχο, δέκα μέρες πριν από την τακτική γσ, να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του δσ και των ελεγκτών. 

Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι η παροχή των απαραίτητων στοιχείων για την προετοιμασία 

του μετόχου, πριν τη συμμετοχή του στη γσ. Το δικαίωμα αφορά αποκλειστικά την τακτική 

γσ, ενώ μπορεί να ασκηθεί από κάθε μέτοχο, εντός του δεκαημέρου που προηγείται της 

ημερομηνίας συνεδρίασης της γσ, ή κατά την ημέρα της συνεδρίασης της γσ, ακόμα και 

μέχρι την έναρξη της συζήτησης914. Η ρύθμιση αυτή αποτελούσε πριν την τροποποίηση του 

κ.ν.2190/1920 από το ν.3604/2007, μοναδική περίπτωση άσκησης ατομικού δικαιώματος 

ενημέρωσης915. Με την τροποποίηση της νομοθεσίας από το ν.3604/2007, παρουσιάστηκε το 

φαινόμενο «διασταύρωσης» των ρυθμίσεων των άρθρων 27 και 39 όσον αφορά στο 

                                            
912 πρβλ. §34 και 35. 
913 Στην ενότητα αυτή εξετάζονται μόνα τα ατομικά δικαιώματα των μετόχων και όχι τα 

δικαιώματα της μειοψηφίας που ρυθμίζονται στο άρθρο 39. 
914 Βλ. Αλεπάκο, ΔικΑΕ, 2000, άρθρο 27, αριθμ.5 
915 Δικαίωμα ενημέρωσης επιφύλασσε η νομοθεσία μόνο για τη μειοψηφία που συγκέντρωνε 

ορισμένο ποσοστό επί του συνόλου των μετοχών (1/20 σύμφωνα με το άρθρο 39§4 του παλαιού 

νόμου). 

II. Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση. Δογματική 

προσέγγιση-Τεχνικές λύσεις  

1. Άρθρο 27§1 
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δικαίωμα ενημέρωσης· η §1 του άρθρου 27 επικαλυπτόταν από το άρθρο 39§4, το οποίο 

έχοντας ευρύτερη διατύπωση916 καθιέρωνε το ατομικό δικαίωμα ενημέρωσης του μετόχου917. 

Ο χαρακτήρας αυτής της «διασταύρωσης» μεταβλήθηκε εν μέρει από το ν.3884/2010, ο 

οποίος τροποποιώντας εκ νέου την §4 του άρθρου 39 όρισε ότι: «Το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής 

πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων». Έτσι, στην περίπτωση του 

άρθρου 39§4, η άσκηση του ατομικού δικαιώματος ενημέρωσης δεν συνεπάγεται, όπως θα 

ήταν φυσικό, ατομικού χαρακτήρα ενημέρωση, αλλά είναι δυνατό να ικανοποιηθεί στα 

πλαίσια γενικότερης ενημέρωσης των μετόχων με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της 

εταιρείας. Η αναφορά σε παροχή πληροφοριών «με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων» 

μπορεί να παραπέμπει, ή σε απλό κείμενο με τις συνηθέστερες ερωτήσεις που υποβάλλουν οι 

μέτοχοι και τις αντίστοιχες απαντήσεις918, ή σε εταιρικό διαδικτυακό φόρουμ. Στη δεύτερη 

περίπτωση, εφόσον η εταιρεία απαντά σε ερώτηση που τίθεται μέσω του εταιρικού φόρουμ, 

τότε προφανώς πρόκειται για ενημέρωση ατομικού χαρακτήρα919.  

Η ρύθμιση του άρθρου 27§1 δεν προβλέπει συγκεκριμένους τρόπους ικανοποίησης του 

δικαιώματος ενημέρωσης του μετόχου. Υποστηρίζεται920 ότι αρκεί η υπόδειξη του διαθέσιμου 

δικτυακού τόπου της εταιρείας από τον οποίο ο μέτοχος μπορεί να «κατεβάσει» τα 

απαραίτητα έγγραφα. Πράγματι, η επιλογή αυτή συμβαδίζει με το γράμμα του νόμου, που 

δίνει την πρωτοβουλία κινήσεων στον μέτοχο («μπορεί να πάρει»), αλλά και με τη 

γενικότερη φιλοσοφία περί «ενεργής συμμετοχής του μετόχου»921, που φαίνεται να προωθεί 

ο νομοθέτης μέσω και της πρόσφατης ρύθμισης της §4 του άρθρου 39. Εντούτοις, η άσκηση 

ατομικού δικαιώματος είναι ορθότερο να συνδυάζεται με ατομική ικανοποίησή του. Έτσι, θα 

ήταν προτιμότερη, εκτός από τη συμβατική-ένχαρτη παράδοση των στοιχείων στο μέτοχο, η 

                                            
916 Ρυθμίζει όλες τις γσ και όχι μόνο την τακτική γσ, ενώ αναφέρεται στα αιτούμενα στοιχεία ως 

«πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας». 
917 Η «διασταύρωση» αυτή οφείλεται, σύμφωνα με τη θεωρία, στις αλλεπάλληλες 

τροποποιήσεις του νόμου που καθιστούν αναγκαία τη συστηματοποίησή του σε νέο κείμενο, βλ. 

Κουλορίδα, ο.π. άρθρο 27, αριθμ.14. 
918 Πρόκειται για απλή και αποδοτική μέθοδο ενημέρωσης που απαντάται συχνά στην πράξη.  
919 Στην περίπτωση αυτή εγείρεται ζήτημα αναγνώρισης του μετόχου έτσι ώστε να μην δύναται 

να επικαλεστεί την παράλειψη χορήγησης στοιχείων, επιδιώκοντας με αυτό τον τρόπο την ακύρωση 

απόφασης της γσ, πρβλ. παρακάτω παράγραφο στην ίδια ενότητα.  
920 Βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.9. 
921 υπό την έννοια ότι και ο ίδιος ο μέτοχος θα προβεί σε ενέργειες για ενημέρωσή του. 
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παροχή δυνατότητας αποστολής και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Βέβαια, όποια από 

τις παραπάνω μεθόδους επιλεγεί (ιστοσελίδα - ηλεκτρονική αλληλογραφία), είναι απαραίτητο 

να συνδυαστεί με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό (εξυπηρετητή-server ή προσωπικό αντίστοιχα), 

που θα εξασφαλίζει εγκυρότητα, γνησιότητα και ακρίβεια των στοιχείων. Στην περίπτωση 

της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα απαγορεύεται έμμεσα και η αποποίηση αποστολής τους. 

Παρότι δεν αμφισβητείται η πρακτικότητα των προτάσεων που παρατέθηκαν παραπάνω, 

ωστόσο ζήτημα ανακύπτει αναφορικά με την απαίτηση για απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, 

πριν την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων πληροφόρησης. Η διατύπωση της διάταξης δεν 

εξαρτά τη χορήγηση των στοιχείων από την προηγούμενη απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τη θεωρία922, ο μέτοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει την 

ιδιότητά του κατά την άσκηση του αιτήματος λήψης των στοιχείων. Η ύπαρξη μιας τέτοιου 

είδους απαίτησης εκ μέρους της αε θα προϋπόθετε την ύπαρξη μηχανισμού αναγνώρισης 

των μετόχων923. Πάντως, με δεδομένο ότι  μεταξύ των στοιχείων της §1 του άρθρου 27 δεν 

περιλαμβάνονται απόρρητα στοιχεία924, ή στοιχεία η γνωστοποίηση των οποίων θα μπορούσε 

να βλάψει την εταιρεία, συνάγεται ότι τυχόν απαίτηση για απόδειξη της ιδιότητας του 

μετόχου, μπορεί να περιληφθεί μόνο, εφόσον γίνεται με σχεδόν «μηχανικό» τρόπο, στα 

πλαίσια μιας ήδη καθιερωμένης εταιρικής διαδικασίας αναγνώρισης ή εισόδου στην εταιρική 

ιστοσελίδα/φόρουμ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί υπερβολικά 

πολύπλοκη και συνεπώς ακατάλληλη διαδικασία, που δεν συνάδει με τη βούληση του 

νομοθέτη για απλότητα των διαδικασιών925.  

Η ρύθμιση του άρθρου 27§1 ισχύει για όλα τα είδη αε συμπεριλαμβανομένης και της 

εισηγμένης αε. Ωστόσο έχει μικρότερη πρακτική σημασία στην εισηγμένη αε, την οποία 

ρυθμίζει ταυτοχρόνως και ο ν.3556/2007, ο οποίος υπάγει τις οικονομικές καταστάσεις στις 

ρυθμιζόμενες πληροφορίες, η δημοσίευση των οποίων προβλέπεται στο άρθρο 21 του 

ν.3556/2007. Πάντως, σε περίπτωση μη χορήγησης των στοιχείων που προβλέπονται στο 

άρθρο 27§1, νομιμοποιείται ο αιτών μέτοχος να ασκήσει αγωγή ακυρότητας, κατά 

παρέκκλιση της γενικής διατύπωσης του άρθρου 35α παρ.3926. 

                                            
922 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.11. 
923 Για τις τεχνικές δυνατότητες αναγνώρισης μετόχων πρβλ.§27. 
924 Άλλωστε σε αντίστοιχη περίπτωση για την εισηγμένη αε, παρόμοια στοιχεία υπάγονται στην 

έννοια των ρυθμισμένων πληροφοριών του ν.3556/2007 και κατά συνέπεια δημοσιεύονται (άρθρο 21 

του ιδίου νόμου).  
925 Η βούληση αυτή του νομοθέτη προκύπτει από τη ρύθμιση που συμπεριέλαβε στην §4 του 

άρθρου 39, με την οποία απλοποιεί τις διαδικασίες ενημέρωσης. 
926 Βλ. σχετική ανάλυση Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.17.  
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Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 27 προβλέπεται η υποχρέωση της αε, σαράντα 

οχτώ (48) ώρες πριν τη γσ, να τοιχοκολλά σε εμφανή θέση του εταιρικού καταστήματος 

πίνακα με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου και των 

τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών τους, καθώς και των ψήφων που 

δικαιούνται927. Σε αντίθεση με την §1, εδώ η υποχρέωση αφορά όλες τις γσ και όχι μόνο τις 

τακτικές. Εξετάζοντας αυτή την υποχρέωση της εταιρείας από την μεριά των μετόχων, 

υποστηρίζεται928 ότι μπορεί να θεωρηθεί και ως δικαίωμα των μετόχων να επιβεβαιώσουν 

την συμμετοχή  τους. Εντούτοις, ακόμα και αν γίνει δεκτή αυτή η άποψη, πρόκειται για 

δικαίωμα που για την άσκησή του, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους μετόχους, αλλά 

μόνο από την ίδια την εταιρεία και μάλιστα εντός αυστηρά καθορισμένου πλαισίου, χωρίς 

παρεκκλίσεις, διότι η διάταξη είναι αναγκαστικού δικαίου929, ενώ, τυχόν παραβίαση των 

προϋποθέσεων που αυτή εισάγει μπορεί να οδηγήσει σε ακυρωσία930. Έτσι, σύμφωνα με την 

κρατούσα άποψη στην θεωρία, η αε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την τοιχοκόλληση από 

άλλο τρόπο ενημέρωσης των μετόχων931, χωρίς όμως να απαγορεύεται η συμπληρωματική 

ενημέρωση με άλλο τρόπο, όπως πχ μέσω διαδικτύου932. Βέβαια, στην περίπτωση που μια 

τέτοια υποχρέωση εισαχθεί με ρήτρα του καταστατικού, τότε τυχόν παραβίαση ίσως 

επιφέρει ακυρωσία, ενώ εάν αποτελεί πάγια πρακτική της εταιρείας, τότε ακυρωσία μπορεί 

να επέλθει μόνο εφόσον η παραβίαση συνιστά κατάχρηση εξουσίας της πλειοψηφίας. 

Πάντως, στη θεωρία επικρατεί η άποψη933, ότι η τοιχοκόλληση αποτελεί απόλυτα 

ξεπερασμένη μέθοδος ενημέρωσης και επίτευξης δημοσιότητας, της οποίας επιπρόσθετα 

                                            
927 Ο πίνακας καταρτίζεται από το δσ με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από την κατάθεση 

των μετοχών που απαιτεί το άρθρο 28 του κ.ν.2190/1920. 
928 Βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.23. 
929 Βλ. Αλεπάκο, ΔικΑΕ, 2000, άρθρο 26, αριθμ.15.  
930 Αναφορικά με το θέμα αυτό βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.30-31, όπου 

υποστηρίζεται ότι για την επέλευση ακυρότητας θα πρέπει ο μέτοχος να αποδείξει α) την αδυναμία 

του να λάβει γνώση του πίνακα β) ότι επήλθε ουσιώδης βλάβη στα έννομα συμφέροντά του. 
931 Βλ. Αλεπάκο, ΔικΑΕ, 2000, άρθρο 26, αριθμ.15. Αντίθετη άποψη έχει ο Κιντής, Ακυρότης 

και ακυρωσία των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως της ανωνύμου εταιρείας, σελ.81. 
932 πρβλ. §20, Ι, 1, α σχετικά με το διαδικτυακό πίνακα ανακοινώσεων και πως αυτός 

προσιδιάζει την τοιχοκόλληση του άρθρου 27§2.  
933 βλ. Κουρτζή, Δυνατότητες εισδοχής της σύγχρονης τεχνολογίας στο δίκαιο ανωνύμων 

εταιρειών, ΧρΙΔ Γ/2003, σελ.665, Άνθιμο, Η «ηλεκτρονική» γενική συνέλευση, ΕπισκΑΔ Δ/2003, σελ. 

992. 

2. Άρθρο 27§2 
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αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα και πρακτικότητά της, για αυτό, και στην αναθεώρηση 

της νομοθεσίας από το ν.3604/2007 προτάθηκε η κατάργησή της934. Όμοια αντιμετώπιση 

επιφύλασσε στη διάταξη αυτή και το σχέδιο νόμου935 για την ενσωμάτωση της οδηγίας 

2007/36/ΕΚ, το οποίο αντικαθιστούσε την απαίτηση για σύνταξη του πίνακα των μετόχων, 

με την υποχρέωση για διάθεση από την εταιρεία στους μετόχους των απαραίτητων 

πληροφοριών. Ωστόσο κατά την ψήφιση του ν.3884/2010 η διάταξη παρέμεινε ως είχε. 

Από τη νομοθετική ρύθμιση, που επιβάλει την τοιχοκόλληση του πίνακα των μετόχων, 

γνωστοποιούνται έμμεσα σε κάθε μέτοχο, οι υπόλοιποι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη 

γσ. Πρόκειται για γεγονός, που αμφισβητείται κατά πόσο ήταν ηθελημένο από τον νομοθέτη, 

ενώ παράλληλα επικρατεί διχογνωμία στη θεωρία κατά πόσο η γνωστοποίηση συνιστά 

δικαίωμα του μετόχου936. Πάντως, στην πράξη, η γνωστοποίηση αυτή χρησιμοποιείται προς 

όφελος της επικοινωνίας μεταξύ των μετόχων και για το συντονισμό της δράσης τους πριν 

τη γσ. Η χρήση του πίνακα των μετόχων, ως πηγή πληροφοριών, για τη συνεργασία των 

μετόχων, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία στην κλειστή αε, στην οποία έτσι και αλλιώς, οι μέτοχοι 

γνωρίζονται μεταξύ τους, όσο στις υπόλοιπες αε και κυρίως στην εισηγμένη, που από τη 

φύση της εμφανίζει μεγάλη διασπορά μετοχών. Για την εισηγμένη αε, η προβλεπόμενη, στο 

σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, κατάργηση της υποχρέωσης 

σύνταξης του πίνακα του άρθρου 27§2, θα οδηγούσε σε άρση της καθιερωμένης 

δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ των μετόχων. Ωστόσο ο ν.3884/2010 δεν προχώρησε 

στην κατάργηση υποχρέωσης της σύνταξης του πίνακα των μετόχων για την εισηγμένη αε, 

αλλά απλώς περιόρισε στο μισό, δηλαδή σε 24 ώρες, την προθεσμία για την τοιχοκόλληση. Η 

ρύθμιση αυτή του νομοθέτη μπορεί να χαρακτηριστεί ως άστοχη, διότι ουσιαστικά καθιστά 

αδύνατη τη συνεργασία μεταξύ των μετόχων αφού τους διατίθεται ελάχιστος χρόνος. 

Αντίθετα, ιδιαίτερα «επιτυχημένη» μπορεί να θεωρηθεί  η ρύθμιση που περιέχεται στο νέο 

άρθρο 27§3 περ.δ, με την οποία  προσφέρεται η δυνατότητα έμμεσης επικοινωνίας μεταξύ 

των μετόχων και μάλιστα εξ αποστάσεως, με την κατάθεση εκ μέρους τους σχεδίων 

απόφασης, που η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύσει937.  

 

                                            
934 Χωρίς ωστόσο να γίνει δεκτή, βλ. Περάκη, ο.π., εισαγωγικές παρατηρήσεις, σελ.27. 
935 για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ. 
936 Για τις διάφορες απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα βλ. Κουλορίδα, άρθρο 27, αρ.24 και 25. 
937 βλ. παρακάτω ενότητα υπό 3. 

3. Άρθρο 27§3 
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Ενώ οι §1 και 2 του άρθρου 27 αφορούν όλες τις αε, η §3 η οποία εισήχθη με το 

ν.3884/2010, περιέχει ρυθμίσεις αποκλειστικά για την εισηγμένη αε. Πιο συγκεκριμένα, στην 

§3 προβλέπεται η υποχρέωση της εισηγμένης εταιρείας για δημοσίευση συγκεκριμένων 

στοιχείων στην ιστοσελίδα της, για το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης της 

πρόσκλησης για σύγκληση γσ μέχρι την ημέρα της γσ. Στα στοιχεία που απαιτεί ο νόμος 

περιλαμβάνονται: α) η πρόσκληση για σύγκληση της γσ, β) ο συνολικός αριθμός των 

μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης 

γ) τα έγγραφα τα οποία πρόκειται να υποβληθούν στη γσ, δ) σχέδιο απόφασης για κάθε 

θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή σχόλιο του δσ για κάθε θέμα της εν λόγω 

ημερήσιας διάταξης938, καθώς και τυχόν σχέδια απόφασης που προτείνουν οι μέτοχοι, 

αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, ε) τα έντυπα που πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου ή με 

αλληλογραφία. Εναλλακτικά σε περίπτωση τεχνικής βλάβης της εταιρικής ιστοσελίδας, η 

εταιρεία υποχρεούται να σημειώνει στην ιστοσελίδα της τον τρόπο προμήθειας των σχετικών 

εντύπων σε ένχαρτη μορφή και να τα αποστείλει σε κάθε μέτοχο που τα ζητά με δική της 

χρέωση. 

Η νέα ρύθμιση προέρχεται από την οδηγία 2007/36/ΕΚ, ενώ κατά τη μεταφορά και 

ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο, προτάθηκε από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή 

που τη συνέταξε, η καθολική εφαρμογή της σε όλες τις αε και όχι μόνο στην εισηγμένη, έτσι 

ώστε, να αποφευχθεί η δημιουργία διπλού δικαίου939. Ωστόσο η πρόταση αυτή δεν 

υιοθετήθηκε τελικά, ενδεχομένως διότι, σύμφωνα με τη θεωρία940 θα δημιουργούσε μια 

σειρά από διαδικαστικές υποχρεώσεις και κόστος για την κλειστή αε. Μια πιο λεπτομερής 

εξέταση του θέματος αποκαλύπτει ότι στην πραγματικότητα δεν υφίσταται θέμα κόστους, 

αφού το κόστος δημοσίευσης είναι ελάχιστο ακόμα και για τη μικρότερη αε941, όσο κυρίως 

αδυναμία συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της περίπτωσης δ της διάταξης που αφορά τη 

δημοσίευση σχεδίων απόφασης. Η ρύθμιση της §3 δεν εισάγει απλώς μια επιπλέον 

υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων στην ιστοσελίδα της εταιρείας αλλά, μέσω της 

περίπτωσης δ, μεταβάλει ουσιαστικά τον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ των μετόχων, 

υιοθετώντας ένα νέο σύστημα επικοινωνίας. Πρόκειται για το σύστημα επικοινωνίας μέσω 

σχεδίων απόφασης που καθιερώνεται ως εναλλακτικό του υπάρχοντος σήμερα συστήματος 

επικοινωνίας των μετόχων, που υλοποιείται μέσα από τη γνωστοποίηση των στοιχείων των 
                                            
938 στην περίπτωση που καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση. 
939 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.34. 
940 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.34. 
941 από άποψη οικονομικού μεγέθους. 
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μετόχων από τον τοιχοκολλημένο πίνακα της §2 του άρθρου 27942. Έτσι σήμερα εμφανίζεται 

στην Ελλάδα το φαινόμενο να ισχύουν ταυτοχρόνως για την εισηγμένη αε, δυο συστήματα 

επικοινωνίας μεταξύ των μετόχων943.  

Το σύστημα σύνταξης και διάθεσης στους μετόχους σχεδίων αποφάσεων, στηρίζει την 

«ελκυστικότητά» του στις ιδιότητες διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα για να είναι 

αποδοτικό στην πράξη απαιτεί ταχύτητα και ευκολία στον τρόπο δημοσίευσης των σχεδίων 

αποφάσεων. Έτσι, το διαδίκτυο και ιδιαίτερα η ιστοσελίδα καθίσταται ιδανικό μέσο για την 

επίτευξη αυτού του σκοπού, ενώ επιπρόσθετα προσφέρει πρόσβαση εξ αποστάσεως. Μέσω 

της ιστοσελίδας είναι δυνατή η συνεχής και online ενημέρωση σχετικά με τα σχέδια 

απόφασης που προτείνει η εταιρεία, αλλά και κάθε μέτοχος, καθ᾽όλη τη διάρκεια που απαιτεί 

ο νόμος, από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης μέχρι και την ημέρα της γσ. 

Επιπρόσθετα, η διαδικασία μπορεί να αυτοματοποιηθεί έτσι ώστε για τη δημοσίευση να μην 

απαιτούνται πρόσθετες διαδικαστικές ενέργειες εκ μέρους της εταιρείας, παρά μόνο μια 

αρχική διαμόρφωση της εταιρικής ιστοσελίδας. Οι δυνατές επιλογές, σε σειρά αυξανόμενης 

τεχνικής πολυπλοκότητας, είναι οι ακόλουθες: 

α) Αποστολή των σχεδίων απόφασης από τους μετόχους μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και δημοσίευσή τους με ενέργειες της εταιρείας στην εταιρική ιστοσελίδα σε 

ειδική ενότητα που θα δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Μειονέκτημα αυτής της μεθόδου 

αποτελεί το γεγονός ότι απαιτούνται ξεχωριστές ενέργειες εκ μέρους της εταιρείας για τη 

δημοσίευση κάθε σχεδίου απόφασης που αποστέλλεται. Βέβαια, αυτή η απαίτηση διαθέτει 

και πλεονεκτήματα που συνίστανται στο «φιλτράρισμα» των προτεινόμενων σχεδίων 

απόφασης, ώστε να αφαιρεθούν τυχόν κακοπροαίρετες ή άσχετες προτάσεις944. Στην 

περίπτωση αυτή εγείρεται ζήτημα αναφορικά με τον κίνδυνο επιλεκτικής ή καταχρηστικής μη 

δημοσίευσης συγκεκριμένων σχεδίων, το περιεχόμενο των οποίων δεν θα συμφωνεί με τις 

απόψεις του δσ. Βέβαια, μια τέτοια ενέργεια εκ μέρους του δσ, θα συνιστούσε διαδικαστικό 

ελάττωμα που θα καθιστούσε ακυρώσιμη την απόφαση της γσ που αφορά το εν λόγω θέμα. 

Ωστόσο, μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να αποτραπεί, εφόσον ο μέτοχος/αποστολέας του 

                                            
942 σχετικά με τα δυο αυτά συστήματα πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.26. 
943 Υπενθυμίζεται ότι οι διατάξεις της §2 του άρθρου 27 συνεχίζουν να ισχύουν για την 

εισηγμένη αε με μόνη διαφορά τη μείωση στο μισό της προθεσμίας των 48 ωρών για την 

τοιχοκόλληση του πίνακα των μετόχων.  
944 Σε πολλές περιπτώσεις στην αλλοδαπή νομοθεσία (πχ Γερμανία, πρβλ. παρακάτω ενότητα 

υπό ΙΙΙ) παρέχεται το δικαίωμα στο δσ να απορρίψει τη δημοσίευση σχεδίων απόφασης εφόσον αυτά 

έχουν περιεχόμενο βλαπτικό, ή δυσφημιστικό, ή έχουν υποβληθεί ξανά στο πρόσφατο παρελθόν και 

απορρίφθηκαν. 
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σχεδίου απόφασης χρησιμοποιήσει αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο θα 

αποδείκνυε την ύπαρξη και την προέλευση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το 

ακριβές του περιεχόμενο, αλλά και τη χρονική στιγμή της αποστολής945. Υπό αυτές τις 

προϋποθέσεις, η επιδίωξη ακύρωσης της απόφασης έχει σημαντικά αυξημένες πιθανότητες 

να ευδοκιμήσει. Η πρακτική αυτή πλεονεκτεί αυτής που ακολουθείται στη Γαλλία946, όπου 

υποχρεώνεται ο πρόεδρος του δσ να αποστείλει απόδειξη παραλαβής για κάθε σχέδιο 

απόφασης που δέχεται η αε, διότι μειώνει το διαδικαστικό φόρτο της εταιρείας και 

ταυτόχρονα, προσφέρει δυνατότητα επίλυσης διαφορών, εφόσον αυτές προκύψουν.  

β) Δημιουργία ειδικής ενότητας σχετικά με τη συγκεκριμένη γσ στο διαδικτυακό 

φόρουμ της εταιρείας. Με αυτή την επιλογή, οι μέτοχοι θα μπορούν να δημοσιοποιούν τα 

δικά τους σχέδια απόφασης αποκλειστικά με δικές τους ενέργειες, χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε συμμετοχή της αε. Η δημοσίευση θα μπορεί να γίνει σε πραγματικό χρόνο και 

θα έχει ουσιαστικά τη μορφή εικονικού «διαλόγου», μεταξύ των μετόχων, μέσα από την 

κατάθεση σχεδίων απόφασης. Επιπρόσθετα ο «διάλογος» είναι δυνατό να μην περιοριστεί 

μόνο στην κοινοποίηση των σχεδίων απόφασης, αλλά μπορεί να λάβει τη μορφή online 

συζήτησης τοποθετώντας, σύμφωνα με την τεχνική αργκό, «comments στο σχετικό thread». 

Ταυτόχρονα, με την αναγνώριση κάθε μετόχου κατά την είσοδό του στο σύστημα, δεν 

μπορεί να υπάρξει παραποίηση ταυτότητας. Μάλιστα, είναι δυνατή η διατήρηση ακόμα και 

ανωνυμίας με χρήση υπαρχόντων μηχανισμών, όπως το Σύστημα Άυλων Τίτλων ή το 

σύστημα HERMES του χρηματιστηρίου947. Όπως και στη περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που προτάθηκε προηγουμένως948, έτσι και εδώ, δημιουργείται ζήτημα σχετικά 

με το ενδεχόμενο επιλεκτικής ή καταχρηστικής διαγραφής σχολίων που δημοσιεύονται στο 

φόρουμ, δεδομένου ότι το τελευταίο φιλοξενείται στην εταιρική ιστοσελίδα και τελεί υπό την 

έμμεση διαχείριση του δσ949. Βέβαια, η περίπτωση αυτή διαφοροποιείται από την 

προηγούμενη ως προς την απαιτούμενη «δόλια» μεθοδολογία δράσης εκ μέρους της 

εταιρείας· εδώ η εταιρεία πρέπει να δράσει εκ των υστέρων και να επιτηρεί διαρκώς το 

εταιρικό φόρουμ για όλο το χρονικό διάστημα της δημοσίευσης950, ώστε να εντοπίσει και στη 

συνέχεια να διαγράψει, τις παρεμβάσεις που δεν επιθυμεί να δημοσιευτούν. Πρόκειται για 

                                            
945 πρβλ. σχετικά ιδιότητες ηλεκτρονικής υπογραφής §13, ΙΙ, 4. 
946 πρβλ. παρακάτω ενότητα υπό ΙΙΙ. 
947 πρβλ. σχετικά §27. 
948 βλ. επιλογή α. 
949 Το εταιρικό site προφανώς διαθέτει ένα διαχειριστή που λειτουργεί υπό τις εντολές του δσ. 
950 Από την ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γσ μέχρι και την 

ημέρα της γσ. 
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δύσκολη διαδικασία, ιδιαίτερα αν υπάρχει μεγάλη και διαρκής συμμετοχή των μετόχων, ενώ 

μπορεί να γίνει εγκαίρως αντιληπτή από τους μετόχους και να καταγγελθεί. Έτσι, το 

ενδεχόμενο να υιοθετηθεί μια τέτοια πρακτική εμφανίζεται μειωμένο, χωρίς όμως να μπορεί 

να αποκλειστεί. Εναλλακτικά θα μπορούσε να υιοθετηθεί παρόμοια πρακτική όπως στο 

Γερμανικό δίκαιο951, στο οποίο προβλέπεται η φιλοξενία των εταιρικών φόρουμ σε κρατική 

ιστοσελίδα (Electronic Federal Gazette). Ωστόσο, στην Ελλάδα δεν υφίσταται κρατικός 

φορέας που να έχει αυτή τη δυνατότητα952.  

Ζήτημα προκύπτει αναφορικά και με το κατά πόσο πρέπει να είναι ανοικτή στο κοινό η 

πρόσβαση στη ιστοσελίδα, ή στο αντίστοιχο τμήμα της που αφορά τη γσ. Με βάση τη 

γραμματική ερμηνεία της διάταξης που αναφέρεται σε δημοσίευση (§3 εδ.α), προκύπτει ότι  

η πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή στο τμήμα της που αφορά τη γσ δεν θα πρέπει να εξαρτάται 

από την απόδειξη της ταυτότητας του επισκέπτη. Βέβαια κατά αντιστοιχία με αυτά που 

υποστηρίζονται από τη θεωρία για το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία της §1 του άρθρου 

27953, ο μέτοχος οφείλει να αποδείξει την ιδιότητά του, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Από 

πρακτικής απόψεως, το θέμα εξαρτάται άμεσα από το περιεχόμενο των προτάσεων που 

κατατίθενται μέσω των σχεδίων απόφασης. Το περιεχόμενο των σχεδίων απόφασης μπορεί 

να κυμαίνεται από μια γενικού χαρακτήρα περιγραφή των προτεινόμενων ενεργειών, μέχρι 

τη λεπτομερή αναφορά συγκεκριμένου σχεδίου δράσης με παράθεση στοιχείων ιδιαίτερα 

σημαντικών για τους ανταγωνιστές. Είναι προφανές ότι στη δεύτερη περίπτωση 

διατυπώνονται ενστάσεις αναφορικά με την ανάγκη για μυστικότητα του σχεδίου απόφασης. 

Επιπρόσθετα η δημοσίευση του σχεδίου απόφασης ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του 

μετόχου, χωρίς να καθίσταται δυνατή, ή ορθότερα επιτρεπτή, η παρέμβαση της εταιρείας. Σε 

τελική ανάλυση το ζήτημα αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη, όπως η περίπτωση απαγόρευσης 

εισόδου στις φυσικές συνελεύσεις σε μη μετόχους, με τη διαφορά, όμως, ότι σε αυτήν την 

περίπτωση η «συμμετοχή» είναι ηλεκτρονική, υλοποιείται από απόσταση, ενώ οι 

ανακτηθέντες πληροφορίες, προηγούνται της συμβατικής γσ κατά μεγάλο χρονικό 

                                            
951 βλ. παρακάτω ενότητα υπό ΙΙΙ. 
952 Οι απαιτήσεις διαθεσιμότητας που θα απαιτούσε ένα τέτοιο σύστημα είναι ιδιαίτερα 

αυξημένες. Με βάση την προηγούμενη εμπειρία πχ με το ΓΕΜΗ, δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες 

για τη δυνατότητα των μηχανισμών του ελληνικού κράτους να υποστηρίξουν ένα τέτοιο σύστημα 

εφόσον αυτό δημιουργηθεί. 
953 πρβλ. παραπάνω ενότητα υπό ΙΙ, 1 καθώς και Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.11. 
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διάστημα954. Με βάση τα παραπάνω, ορθότερη λύση θα ήταν η διαβάθμιση της πρόσβασης 

στα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα. Έτσι, προτείνεται η ελεύθερη, χωρίς 

περιορισμούς, πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες του άρθρου 27§3 (πρόσκληση, αριθμός 

μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, έγγραφα και έντυπα ψηφοφορίας), εκτός από τα σχέδια 

απόφασης (§3 περ.δ), για τα οποία θα υφίσταται έλεγχος της μετοχικής ιδιότητας, ώστε να 

επιτραπεί η πρόσβαση.  

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί μια σημαντική αντίφαση στις ρυθμίσεις της §3 του άρθρου 

27. Πρόκειται για την απαίτηση επισήμανσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας σχετικά με τον 

τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων, στην περίπτωση που προκύψει αδυναμία 

προσπέλασης της ιστοσελίδας για τεχνικούς λόγους. Στο σημείο αυτό η διάταξη φαίνεται να 

αντιφάσκει αφού προφανώς σε περίπτωση βλάβης της ιστοσελίδας δεν θα είναι δυνατή η 

προσπέλαση της σχετικής επισήμανσης! Σημειώνεται ότι σε τεχνικό επίπεδο εμφανίζεται 

σπανίως η περίπτωση «μερικής» προσβασιμότητας μόνο σε ένα τμήμα ενός ιστοχώρου955. 

Ταυτόχρονα η διαδικασία που προβλέπεται στο νόμο μπορεί να προκαλέσει σημαντική 

ταχυδρομική δαπάνη για την εισηγμένη αε εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των μετόχων956, 

ενώ παραμένει αμφίβολο κατά πόσο τα απεσταλμένα στοιχεία θα φτάσουν εγκαίρως στον 

παραλήπτη-μέτοχο. Βέβαια, τα παραπάνω μειονεκτήματα θα μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν, εφόσον τα στοιχεία αυτά αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

από την εταιρεία με χρήση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού. Επιπρόσθετα, η προβλεπόμενη 

διαδικασία συνδυάζεται στην πράξη μόνο με την περίπτωση της συμβατικής δημοσίευσης 

στη ιστοσελίδα957(περίπτωση α), αφού μόνο σε αυτήν η εταιρεία διαθέτει αντίγραφα των 

σχεδίων απόφασης που της έχουν αποσταλεί. Στην περίπτωση υιοθέτησης ηλεκτρονικού 

φόρουμ για τη δημοσίευση των σχεδίων απόφασης ή για τη διενέργεια συζητήσεων μεταξύ 

των μετόχων (περίπτωση β), το περιεχόμενο μεταβάλλεται συνεχώς με πρωτοβουλία των 

                                            
954 Στην υποθετική περίπτωση που η δημοσίευση της πρόσκλησης γίνει 20 μέρες πριν τη γσ και 

η δημοσίευση του σχεδίου απόφασης μετά από 5 ημέρες τότε οι «προθέσεις» των μετόχων έχουν 

«αποκαλυφθεί» σε τρίτους 15 ολόκληρες ημέρες πριν τη γσ! 
955 Ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιο πιθανό να συμβεί στην περίπτωση που επιλεγεί η  χρήση 

φόρουμ μετόχων για τη δημοσίευση των σχεδίων απόφασης (βλ. παραπάνω περίπτωση β), εξαιτίας 

δυσλειτουργίας του λογισμικού που υποστηρίζει το φόρουμ. Ωστόσο με βάση την πρόταση που 

υποστηρίζεται παραπάνω, κατά την είσοδο στο φόρουμ θα απαιτείται αναγνώριση της ταυτότητας του 

επισκέπτη και έτσι θα εξασφαλίζεται η ασφάλειά του, τουλάχιστον από κακόβουλες ενέργειες. 
956 Υπενθυμίζεται ότι με βάση το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 27§3, η ταχυδρομική αποστολή 

γίνεται χωρίς χρέωση για το μέτοχο. 
957 βλ. περίπτωση α) παραπάνω στην ίδια ενότητα.  
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μετόχων. Έτσι, η τεχνική αδυναμία πρόσβασης θα συνοδεύεται πιθανότατα και από αδυναμία 

προσπέλασης των στοιχείων που δημοσιεύονται. Σε αυτή την περίπτωση, καθίσταται 

δυσχερής η εξαγωγή των σχεδίων απόφασης και η αποστολή τους στους μετόχους.  

 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η κρατική εποπτεία της λειτουργίας της αε έχει 

προ πολλού καταργηθεί958. Αντίστοιχη κατάσταση επικρατεί και στις υπόλοιπες χώρες του 

κόσμου. Υποχρεώσεις ενημέρωσης της Διοίκησης προβλέπονται συνήθως μόνο για την 

εισηγμένη αε με βάση ειδικές ρυθμίσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.  

 

Στις περισσότερες έννομες τάξεις, πριν τη γσ, προβλέπεται η παροχή στους μετόχους 

μιας σειράς δικαιωμάτων. Στις ΗΠΑ, για τις πολιτείες που εφαρμόζουν την Model Business 

Corporation Act (MBCA), προβλέπεται959 η υποχρέωση δημιουργίας καταλόγου μετόχων από 

τις αε, εντός δύο εργάσιμων ημερών από τον καθορισμό της ημερομηνίας καταγραφής. Ο 

κατάλογος αυτός πρέπει να είναι διαθέσιμος στους μετόχους ή σε εξουσιοδοτημένους 

αντιπροσώπους τους, δύο ημέρες μετά από την ημέρα αποστολής της πρόσκλησης 

σύγκλησης γσ και μέχρι την ήμερα συνεδρίασης της γσ. Ο κατάλογος διατίθεται στην έδρα 

της εταιρείας και μπορεί να διατηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή960, ενώ η παράλειψη 

δημιουργίας του καταλόγου δεν θίγει την εγκυρότητα των αποφάσεων της γσ961. Παρόμοια 

είναι η ρύθμιση του Delaware General Corporation Law (DGCL) στην §219.a του οποίου 

προβλέπεται η υποχρέωση για δημιουργία καταλόγου μετόχων, δέκα τουλάχιστον ημέρες 

πριν τη γσ. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να δημοσιευτεί μέσω ηλεκτρονικού δικτύου, η 

ακριβής διεύθυνση του οποίου έχει συμπεριληφθεί στην πρόσκληση που αποστάλθηκε σε 

κάθε μέτοχο. Επίσης κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα πρόσβασης στα βιβλία και τα αρχεία της αε, 

υπό τις υποχρεώσεις της §220. Στην Αυστραλία παρέχεται δικαίωμα ετήσιας ενημέρωσης 

στους μετόχους με βάση τις διατάξεις των §314-316 της Corporation Act του 2001. 

                                            
958 Ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα σε χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η 

Γερμανία, η Ιταλία κ.α, πρβλ. Περάκη, ο.π, σελ.5. 
959 στην §7.20 a και b. 
960 πρβλ. επίσημα σχόλια του νόμου, σελ.7-29. Το πλήρες κείμενο του νόμου μαζί με τα 

επίσημα σχόλια διατίθεται στη διεύθυνση http://greatlakesval.com/wpcontent/uploads/2011/08/ 

Model-Business-Corporation-Act.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
961 βλ. §7.20.e. 

ΙΙΙ. Συγκριτικό δίκαιο 

1. Ενημέρωση της Διοίκησης 

2. Δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση
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Ταυτόχρονα δίδεται στους μετόχους που συγκεντρώνουν ποσοστό 5% επί του συνολικού 

μετοχικού κεφαλαίου, το δικαίωμα κατάθεσης ψηφίσματος στη γσ (§249N). Στον Καναδά 

με βάση την Canada Business Corporation Act, η αε υποχρεώνεται (§159) να αποστείλει 

τουλάχιστον 21 ημέρες πριν την ετήσια γσ, τις κατάλληλες πληροφορίες σε όλους τους 

μετόχους, εκτός από αυτούς που έχουν αρνηθεί γραπτώς την ενημέρωση αυτή. Από τις 

πληροφορίες αυτές μπορούν να εξαιρεθούν εκείνες που το δσ κρίνει ότι η δημοσίευσή τους 

θα ήταν επιζήμια για την εταιρεία (§156). Επιπρόσθετα μέσω της §137 δίδεται στους 

μετόχους το δικαίωμα υποβολής θεμάτων για συζήτηση στη γσ. Στην Ιαπωνία για την 

εισηγμένη αε προβλέπεται (§301.2 και 302 του Japan Corporation Law) η δυνατότητα 

παράδοσης των απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα στους 

μετόχους πριν τη γσ. Επίσης στους μετόχους δίδεται, υπό προϋποθέσεις962, το δικαίωμα 

προσθήκης θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γσ963. Περαιτέρω, οι μέτοχοι που 

προτείνουν θέμα προς συζήτηση στη γσ, μπορούν να ζητήσουν από την εταιρεία την 

ενημέρωση και των υπολοίπων μετόχων σχετικά με την πρόταση που έχουν υποβάλλει964.  

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι ρυθμίσεις που έχουν υιοθετήσει οι ευρωπαϊκές χώρες που 

είναι μέλη της ΕΕ, δεδομένου ότι αυτές οφείλουν να ενσωματώσουν στη νομοθεσία τους την 

οδηγία 2007/36/ΕΚ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι μέτοχοι διαθέτουν ευρύτατα δικαιώματα 

ενημέρωσης πριν τη γσ965, ενώ μέρος της ενημέρωσης είναι δυνατό να υλοποιηθεί μέσω 

ιστοσελίδας ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Επιπρόσθετα οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα, υπό 

προϋποθέσεις966, να υποβάλλουν ψηφίσματα-προτάσεις στην εταιρεία, ακόμα και χωρίς γσ 

και να ζητήσουν την ενημέρωση και των υπόλοιπων μετόχων967. Για την εισηγμένη αε 

υπάρχει ρύθμιση αντίστοιχη με το άρθρο 27§3 του ελληνικού νόμου· η εισηγμένη αε 

υποχρεούται να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της, πριν τη γσ, τις κατάλληλες πληροφορίες 

που απαιτεί ο νόμος (§311 της Companies Act του 2006). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης 

της εταιρείας με αυτή την υποχρέωση που θέτει ο νόμος, δεν επηρεάζεται η συνεδρίαση της 

γσ (§311.7). Επίσης οι μέτοχοι της εισηγμένης αε μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να 

                                            
962 συγκέντρωση μετοχών που αντιστοιχούν στο 1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και 

κατοχή των μετοχών για τουλάχιστον 6 μήνες. 
963 βλ. σχετικά §303 και 304 του Japan Corporation Law. 
964 βλ. §305 του Japan Corporation Law.  
965 πρβλ. Part 9 (§146-151) της Companies Act του 2006. 
966 Κατοχή του 5% επί του συνόλου των ψήφων (§292.5). 
967 πρβλ. §292 της Companies Act του 2006. Η ενημέρωση των υπολοίπων μετόχων μπορεί να 

γίνει με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω ιστοσελίδας (§293.2, §299) με οικονομική επιβάρυνση των μετόχων 

που απαιτούν την κυκλοφορία του ψηφίσματος (§294). Επίσης πρβλ. §314 και 315. 
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προτείνουν θέμα ημερήσιας διάταξης στην ετήσια γσ και η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύσει 

την πρόταση στην ιστοσελίδα της (§340Α.1β)968. Αντίστοιχες είναι οι ρυθμίσεις και στον 

Ισπανικό νόμο που προβλέπει το δικαίωμα πληροφόρησης των μετόχων πριν από τις γσ 

(άρθρο 197 της Spanish Corporate Enterprises Act του 2010). Για την εισηγμένη αε το 

δικαίωμα πληροφόρησης εμφανίζεται ενισχυμένο αφού επιβάλλεται η δημοσίευση 

πληροφοριών στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ προβλέπεται και η δημιουργία 

ηλεκτρονικού φόρουμ για τους μετόχους, στο οποίο θα μπορούν να εισέρχονται μετά από 

έλεγχο της μετοχικής του ιδιότητας, για να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν την 

επερχόμενη γσ. Το φόρουμ μπορεί να φιλοξενεί προτάσεις επί θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης ή πρωτοβουλίες για συνεργασία ώστε να συγκεντρωθεί κατάλληλο ποσοστό 

μετοχών για την άσκηση των δικαιωμάτων της μειοψηφίας969. Στη Γαλλία η νομοθετική 

ρύθμιση παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την ελληνική. Κάθε μέτοχος έχει τη δυνατότητα 

να αιτηθεί, πέντε μέρες πριν τη γσ, την αποστολή από την εταιρεία πληροφοριών και 

εγγράφων, τα οποία η εταιρεία έχει την υποχρέωση να του τα αποστείλει μέχρι την ημέρα 

της γσ. Η αποστολή μπορεί να γίνει ακόμα και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση που δήλωσε ο 

μέτοχος970. Επιπρόσθετα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει, 15 μέρες πριν τη γσ και μέχρι την 

ημέρα της γσ, κατάλογο με τα στοιχεία των υπόλοιπων μετόχων971. Για την εισηγμένη αε 

υφίσταται αντίστοιχη διάταξη972, όπως αυτή του άρθρου 27§3 του ελληνικού νόμου, για τη 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας συγκεκριμένων πληροφοριών, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και τα σχέδια απόφασης που αποστέλλουν οι μέτοχοι. Στην τελευταία 

περίπτωση στο γαλλικό δίκαιο προβλέπεται973 η αποστολή απόδειξης παραλαβής, από τον 

πρόεδρο του δσ, για κάθε σχέδιο απόφασης που παραλαμβάνεται. Στη Γερμανία 

προβλέπεται η σύνταξη και διάθεση στους μετόχους καταλόγου με τα στοιχεία των μετόχων 

που θα συμμετέχουν στη γσ974. Επίσης, οι μέτοχοι μπορούν να υποβάλλουν σχέδιο 

απόφασης σε θέμα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον 14 ημέρες πριν από τη γσ. Στην 

περίπτωση εισηγμένης αε, τα σχέδια απόφασης πρέπει να δημοσιεύονται στην εταιρική 

ιστοσελίδα975, εκτός από ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται στην §126(2) AktG 

                                            
968 Πρόκειται για διάταξη αντίστοιχη του άρθρου 39§2 του ελληνικού νόμου. 
969 πρβλ. σχετικά άρθρο 528 της Spanish Corporate Enterprises Act του 2010. 
970 βλ. άρθρα R225-88 και R225-83 του Code de Commerce.  
971 βλ. άρθρο L225-116 σε συνδυασμό με το άρθρο R225-88 του Code de Commerce. 
972 άρθρο R225-73-1 του Code de Commerce. 
973 άρθρο R225-74του Code de Commerce. 
974 §129 AKtG. 
975 §126(1) ΑktG. 
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(επανυποβολή παρόμοιου σχεδίου στο παρελθόν, ψευδή στοιχεία και παραπλανητικό ή 

δυσφημιστικό περιεχόμενο). Για την εισηγμένη αε προβλέπεται η δημοσίευση πληροφοριών 

στην ιστοσελίδα της, κατά ανάλογο τρόπο, με το άρθρο 27§3 του ελληνικού νόμου976. 

Χαρακτηριστικό του γερμανικού νόμου αποτελεί η θέσπιση μηχανισμού ηλεκτρονικού 

φόρουμ με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των μετόχων (§127a). Η 

ιδιαιτερότητα του γερμανικού δικαίου σημειώνεται στο γεγονός ότι το ηλεκτρονικό φόρουμ 

φιλοξενείται σε κρατική ιστοσελίδα (Electronic Federal Gazette). Με αυτή την επιλογή του ο 

γερμανός νομοθέτης καθιστά αδύνατη την επέμβαση εκ μέρους της εταιρείας για την 

παραποίηση/διαγραφή συγκεκριμένων προτάσεων. Ωστόσο, παρά τον καινοτόμο χαρακτήρα 

της ρύθμισης, δεν φαίνεται να προσελκύει μεγάλο αριθμό μετόχων. Η προβληματική 

εντοπίζεται από τη θεωρία στη δυσκολία αναγνώρισης της μετοχικής ιδιότητας977. Στη 

Σουηδία προβλέπεται η παροχή στοιχείων στους μετόχους για χρονικό διάστημα μέχρι και 

δύο εβδομάδες πριν τη ετήσια γσ των μετόχων978. Οι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν 

πρόσθετα στοιχεία979, τα οποία η αε υποχρεούται να τα παρέχει, εκτός και εάν θεωρηθεί ότι 

η αποκάλυψη πληροφοριών που περιέχουν μπορούν να βλάψουν την εταιρεία980.  

 

§26. Διαπίστωση δικαιώματος συμμετοχής στη γενική συνέλευση  

Η μετοχική ιδιότητα συνεπάγεται σειρά δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνεται και το δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του ανωτάτου οργάνου της 

αε, της γσ. Η διαπίστωση του δικαιώματος αυτού απαιτεί την τήρηση σειράς διαδικαστικών 

και όχι ουσιαστικών διατυπώσεων προαναγγελίας της συμμετοχής του μετόχου στη γσ981. Οι 

διατυπώσεις αυτές εισάγονται μέσω των άρθρων 28 και 28α του κ.ν.2190/1920, τα οποία 

αφορούν αντίστοιχα, τη μη εισηγμένη και την εισηγμένη αε. Η τήρηση των διατυπώσεων 

αυτών έχει ιδιαίτερη σημασία για τους μετόχους διότι μέσα από τη δυνατότητα συμμετοχής 

στη γσ που προσφέρει, «επιτρέπεται» εμμέσως η άσκηση σειράς σημαντικών δικαιωμάτων 

που διαμορφώνουν την εταιρική βούληση, όπως το δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση και 

στην ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων. Επιπρόσθετα, σε ορισμένες περιπτώσεις 

                                            
976 §124a AktG. 
977 πρβλ. Gargantini, Shareholder identification and voting in listed companies, σελ.17 

(διαθέσιμο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://ssrn.com/abstract=1413685– Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
978 Κεφάλαιο 7, §25, Swedish Company Act. 
979 Κεφάλαιο 7, §32, Swedish Company Act. 
980 Κεφάλαιο 7, §33, Swedish Company Act.  
981 βλ. σχετικά Κουλορίδα, ο.π, άρθρο 28, αριθμ. 1, καθώς και παρακάτω υπό ΙΙΙ.  
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υλοποίησης γσ με ηλεκτρονικά μέσα, είναι δυνατόν η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για τη 

διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής, να αποτελέσει μέσο για τον υπολογισμό των 

ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας. 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται ζητήματα διαπίστωσης του δικαιώματος 

συμμετοχής στη γσ, υπό το πρίσμα των τελευταίων νομοθετικών εξελίξεων (αναμόρφωση 

του κ.ν.2190/1920 από το ν.3604/2007 καθώς και τις τροποποιήσεις που επέφερε ο 

ν.3884/2010), με τις οποίες εισήχθησαν εναλλακτικές μορφές συμμετοχής των μετόχων στη 

γσ, όπως η τηλεδιάσκεψη ή η εξ αποστάσεως συμμετοχή με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά 

μέσα. Αρχικά προσεγγίζεται το ισχύσαν και το ισχύον δίκαιο για την εισηγμένη και τη μη 

εισηγμένη αε και ακολουθεί η δογματική προσέγγιση των ρυθμίσεων. Επίσης προσεγγίζονται 

οι επιλογές αλλοδαπών έννομων τάξεων, έτσι ώστε στην §27 να ακολουθήσουν τεχνολογικές 

προτάσεις συμβατές με την ελληνική νομοθεσία.  

 

Πριν την τροποποίηση του κ.ν.2190/1920 από τον ν.3884/2010 το θέμα της 

διαπίστωσης του δικαιώματος συμμετοχής στη γσ ρυθμιζόταν αποκλειστικά από το άρθρο 

28. Στο τελευταίο είχαν προστεθεί δύο νέες παράγραφοι (6 και 7), με το ν.3604/2007 που 

διαμόρφωσαν το νέο, «ηλεκτρονικό» χαρακτήρα  της γσ, προβλέποντας τη διεξαγωγή γσ 

μέσω τηλεδιάσκεψης (§6) και την εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία (§7). 

Ωστόσο, οι διατάξεις αυτές αδυνατούσαν να ρυθμίσουν με αποτελεσματικό τρόπο τα θέματα 

κυρίως της εισηγμένης αε, ενώ παρέμενε εκκρεμής και η ενσωμάτωση της οδηγίας 

2007/36/ΕΚ. Έτσι, με την έκδοση του ν.3884/2010 επήλθε διαχωρισμός των ρυθμίσεων που 

αφορούν την εισηγμένη από τη μη εισηγμένη αε· οι ρυθμίσεις του άρθρου 28 περιορίστηκαν 

μόνο για τη μη εισηγμένη αε, ενώ εισήχθη το νέο άρθρο 28α, στο οποίο ρυθμίζονται κατά 

αποκλειστικότητα θέματα εισηγμένης αε, με τρόπο σύμφωνο με την οδηγία 2007/36/ΕΚ. 

 

Στις παρακάτω παραγράφους προσεγγίζονται συνοπτικά οι διατάξεις του νόμου για τη 

μη εισηγμένη και για την εισηγμένη αε. 

 

Οι διατάξεις που αφορούν τη μη εισηγμένη αε δεν έχουν υποστεί καμία ουσιαστική 

αλλαγή από το ν.3884/2010, ο οποίος ουσιαστικά «απάλλαξε» το άρθρο 28 από όλες τις 

αναφορές στην εισηγμένη αε και τροποποίησε τον τίτλο του. Έτσι, πλέον το άρθρο 28 ορίζει 

τις διαδικαστικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή ενός μετόχου στη γσ μιας μη εισηγμένης 

Ι.  Ισχύσαν δίκαιο

ΙΙ. Ισχύον δίκαιο

1. Μη εισηγμένη αε (άρθρο 28) 
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αε. Η βασικότερη προϋπόθεση σύμφωνα με την §1 είναι η κατάθεση των μετοχών στο 

ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική 

τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη συνεδρίαση. Στο καταστατικό της αε μπορεί 

να ορίζονται και άλλα πρόσωπα, στα οποία είναι δυνατή η κατάθεση των μετοχών(§2). Οι 

μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γσ μέσω εκπροσώπων τους για τους οποίους 

καταθέτουν τα κατάλληλα έγγραφα εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας (§3). Κατ̕ 

εξαίρεση, μπορεί να παρακαμφθεί η προϋπόθεση κατάθεσης των μετοχών εφόσον 

παρασχεθεί η άδεια από τη γσ (§4). Μετά την κατάθεση των μετοχών, το δσ της εταιρείας 

υποχρεούται να καταχωρίσει τα στοιχεία των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους στον 

πίνακα που προβλέπεται στο άρθρο 27§2. Εφόσον υπάρχει κατάλληλη καταστατική 

πρόβλεψη, η γσ μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, ενώ μπορεί να δοθεί στους μετόχους 

η δυνατότητα ψηφοφορίας εξ αποστάσεως με χρήση διαδικτύου.  

 

Τα θέματα διαπίστωσης των προσώπων που δικαιούνται συμμετοχή στη γσ εταιρείας 

με μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ρυθμίζονται από το νέο άρθρο  28α του 

κ.ν.2190/1920. Βασικά σημεία του νέου άρθρου αποτελούν ο διαχωρισμός της άσκησης των 

δικαιωμάτων του μετόχου από οποιαδήποτε απαίτηση κατάθεσης των μετοχών πριν τη γσ, 

καθώς και η κατάργηση της δέσμευσης των μετοχών. Επίσης, το δικαίωμα του μετόχου να 

συμμετέχει σε γσ καθορίζεται σε συνάρτηση με την κατοχή των μετοχών μια συγκεκριμένη 

ημερομηνία πριν τη γσ, τη λεγόμενη «ημερομηνία καταγραφής»(άρθρο 28α§4). 

 Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 28α, αίρονται τυχόν περιορισμοί που έχουν τεθεί 

από το καταστατικό και αφορούν τη δυνατότητα αντιπροσώπευσης των μετόχων (άρθρο 

28α§1), ενώ ρυθμίζονται θέματα όπως η διάρκεια ισχύος της αντιπροσώπευσης, ο ρόλος του 

αντιπροσώπου και οι υποχρεώσεις που αυτός αναλαμβάνει, καθώς και οι συνέπειες της 

δράσης του αναφορικά με το κύρος των αποφάσεων των γσ στις οποίες αυτός συμμετέχει 

(§2). Επίσης θεσπίζονται υποχρεώσεις που μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης 

περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ επιπρόσθετα περιγράφεται η διαδικασία 

διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων. Ταυτόχρονα προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης 

ηλεκτρονικών μέσων για το διορισμό ή την ανάκληση αντιπροσώπου (§3). 

Το δικαίωμα συμμετοχής στη γσ εισηγμένης αε συνδέεται σχεδόν αποκλειστικά982 με 

την απόδειξη ύπαρξης κατάλληλης εγγραφής στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι 

                                            
982 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση στην οποία επιτρέπεται η συμμετοχή προσώπου 

στη γσ μετά από άδεια της τελευταίας (βλ. §6 του άρθρου 28α). 

2. Εισηγμένη αε (άρθρο 28α)



259 
 

κινητές αξίες της εταιρείας (§4 εδ.α), που για την Ελλάδα είναι η «Ελληνικά  Χρηματιστήρια 

Α.Ε.» (ΕΧΑΕ), ως διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ΣAT)983. Η απόδειξη της 

μετοχικής ιδιότητας και κατά συνέπεια, η διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής στη γσ 

μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α) συμβατικό, δηλαδή προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης ή 

β) ηλεκτρονικό, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του φορέα 

στον όποιο τηρούνται οι κινητές αξίες (§4 εδ.β). Η ιδιότητα του μετόχου προκύπτει από τη 

σχετική εγγραφή στα αρχεία του φορέα την 5η μέρα πριν τη γσ ή την 4η μέρα πριν την 

επαναληπτική γσ, υπό την προϋπόθεση ότι η ενημέρωση της εταιρείας με οποιοδήποτε από 

τους παραπάνω τρόπους θα λάβει χώρα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν τη γσ. Όμοιο 

είναι το περιεχόμενο των διατάξεων μεταξύ εισηγμένης και μη εισηγμένης αε αναφορικά με 

την υποχρέωσή τους για σύνταξη του πίνακα των μετόχων (§5 των άρθρων 28 και 28α) και 

την παροχή άδειας συμμετοχής στη γσ σε πρόσωπο που δεν συμμορφώθηκε με τις 

διαδικαστικές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο (§6 του άρθρου 28α και §4 του άρθρου 28 

για την εισηγμένη και τη μη εισηγμένη αε, αντίστοιχα). Στην §7 του άρθρου 28α 

προβλέπεται η δυνατότητα, εφόσον υπάρχει καταστατική πρόβλεψη, για ηλεκτρονική 

συμμετοχή στη γσ με δυο τρόπους: α) με μετάδοση της γσ σε πραγματικό χρόνο και β) με 

αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο. Με υπουργική απόφαση, μπορεί να οριστούν 

προδιαγραφές για τη διασφάλιση της ταυτότητας του μετόχου και την ασφάλεια της 

σύνδεσης. Καταστατική πρόβλεψη απαιτείται και για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία, που 

μπορεί να λάβει δύο μορφές: α) ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα γενικώς και β) ψηφοφορία 

με αλληλογραφία. Η ψηφοφορία μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γσ. Όπως 

και στην §7, με υπουργική απόφαση μπορεί να οριστούν προδιαγραφές για τη διασφάλιση 

της ταυτότητας του μετόχου και την ασφάλεια της σύνδεσης.  

 

                                            
983 Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα με το ν.2396/1996 έλαβε χώρα η υποχρεωτική αποϋλοποίηση 

των μετοχών εισηγμένων εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 39 του προαναφερθέντος νόμου 

όρισε ότι για τις νεοεισερχόμενες και τις εκάστοτε εισηγμένες σε χρηματιστήριο που λειτουργεί στην 

Ελλάδα μετοχές ελληνικών αε, δεν εκδίδονται πλέον τίτλοι, ενώ οι υφιστάμενοι παύουν να 

ενσωματώνουν μετοχικά δικαιώματα. Οι μετοχές αυτές καταχωρούνται με άυλο τρόπο, χωρίς 

αύξοντες αριθμούς, στα αρχεία της εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ-ΕΧΑΕ (ο νόμος αναφέρεται 

στην Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετήριων Τίτλων –ΑΕΑΠΟΘ- που αργότερα ονομάστηκε Κεντρικό 

Αποθετήριο Αξιών –ΚΑΑ- και πλέον ονομάζεται Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ) και παρακολουθούνται με 

καταχωρήσεις στα αρχεία αυτά. Στον ίδιο νόμο με το άρθρο 51§2 ορίστηκε ότι στις περιπτώσεις που 

προβλέπεται από το νόμο κατάθεση των μετοχών για την άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων, 

σχετική βεβαίωση που χορηγεί η ΕΧΑΕ ισοδυναμεί προς απόδειξη καταθέσεως των μετοχών. 
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Η δογματική προσέγγιση της ρύθμισης των άρθρων 28 και 28α που αφορούν τη 

διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής στη γσ για τη μη εισηγμένη και την εισηγμένη αε 

αντίστοιχα, περιλαμβάνει την ανάλυση και των τίτλων τους. Η διατύπωση που 

χρησιμοποιείται στο νόμο («Δικαιούμενοι συμμετοχής…») μπορεί να λειτουργήσει 

παραπλανητικά, αφού δημιουργεί την εντύπωση ότι οι διατάξεις των συγκεκριμένων άρθρων 

περιέχουν ουσιαστικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι μέτοχοι για να συμμετέχουν 

στη γσ. Εντούτοις, κάτι τέτοιο δεν είναι αληθές, αφού μοναδικό κριτήριο συμμετοχής στη γσ 

παραμένει η κατοχή μετοχών της αε σύμφωνα με το άρθρ.8β του κ.ν.2190/1920984. Οι 

ρυθμίσεις των άρθρων 28 και 28α εισάγουν μια σειρά διατυπώσεων για τη συμμετοχή των 

μετόχων στη γσ που αποσκοπούν κατά βάση στην επιβεβαίωση συμμετοχής στη γσ. 

Επιπρόσθετα προσφέρουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: α) απονέμουν στους μετόχους ένα 

μέσο απόδειξης του δικαιώματος συμμετοχής β) προαναγγέλλουν στην εταιρεία την πρόθεση 

των μετόχων να συμμετέχουν στη γσ, παρέχοντάς της έτσι χρόνο για να προετοιμαστεί 

καταλλήλως γ) θεσπίζουν έλεγχο νομιμοποίησης των μετόχων985 που χρησιμοποιείται 

περαιτέρω στις διαδικασίες της συζήτησης και της ψηφοφορίας, αλλά και για τον υπολογισμό 

των ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας δ) παρέχουν στους μετόχους τη δυνατότητα να 

γνωριστούν μεταξύ τους και να ασκήσουν έτσι αποτελεσματικότερα τα δικαιώματά τους στη 

γσ986. 

Με το ν.3884/2010, ο νομοθέτης επέλεξε να διαχωρίσει τις διατάξεις που αφορούν την 

εισηγμένη και την μη εισηγμένη αε. Το αποτέλεσμα θα πρέπει να θεωρηθεί επιτυχές αφού 

προέκυψαν απόλυτα διακριτές και σχετικά σαφείς ρυθμίσεις για τα δυο εταιρικά είδη και 

ταυτόχρονα ελαττώθηκε η ανάγκη προσφυγής σε ερμηνευτικές μεθόδους και επιχειρήματα 

για την αναζήτηση της πραγματικής βούλησης του νομοθέτη. Η επιθυμία του νομοθέτη για 

                                            
984 Για την εισηγμένη αε η λέξη κατοχή ερμηνεύεται διασταλτικά ώστε να περιλαμβάνει και τις 

άυλες μετοχές, ενώ η κατοχή των μετοχών δεν απαιτείται να είναι συνεχής, αλλά αρκεί η κατοχή τους 

κατά τη διάρκεια της «ημερομηνίας καταγραφής», βλ. παρακάτω. 
985 Ο έλεγχος διαφέρει ανάλογα με το είδος των μετοχών. Για τις ανώνυμες μετοχές αρκεί η 

κατοχή ενώ για τις ονομαστικές η εγγραφή στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 8β§2 κ.ν.2190/1920. Στις 

εισηγμένες αε η κατοχή μετοχών αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση του φορέα (ΕΧΑΕ) στον οποίο 

τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. 
986 Για το θέμα αυτό πρβλ. §25, ΙΙ, 3 αλλά και κεφάλαιο 11 όπου παρουσιάζεται η δυνατότητα 

συνεργασίας των μετόχων μέσω υποβολής σχεδίων απόφασης. 

ΙΙΙ. Δογματική προσέγγιση 
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διαχωρισμό μεταξύ των δύο εταιρικών ειδών εξηγεί εν μέρει987 και το γεγονός ότι δεν 

προχώρησε στην επέκταση του καθεστώτος της ημερομηνίας καταγραφής και για τη μη 

εισηγμένη εταιρεία, παρότι κάτι τέτοιο προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο νόμου988. 

Εκτός από την προαναφερθείσα αλλαγή που επήλθε στον ελληνικό νόμο, σημαντική 

διαφοροποίηση σημειώνεται αναφορικά με το επικρατούν δόγμα διαπίστωσης του 

δικαιώματος συμμετοχής στη γσ. Πιο συγκεκριμένα, η διαφοροποίηση εντοπίζεται στη 

μείωση του «πεδίου ισχύος» του παλαιότερου  δόγματος μόνο για τη μη εισηγμένη αε και 

στη καθιέρωση νέου για την εισηγμένη αε. Το παλαιότερο δόγμα αποτυπώνεται με τις δύο 

ρυθμίσεις του άρθρου 28: α) για φυσική κατάθεση των μετοχών ώστε να προκύψει η 

νομιμοποίηση των συμμετεχόντων και κυρίως β) για δέσμευση των μετοχών μέχρι την 

ημερομηνία διεξαγωγής της γσ, έτσι ώστε να μην μεταβληθεί η μετοχική σύνθεση. Οι δυο 

παραπάνω ρυθμίσεις συνέθεταν μέχρι πρόσφατα το κυρίαρχο δόγμα στις αε αναφορικά με 

τη συμμετοχή των μετόχων στη γσ. Βασικός άξονας αυτού του δόγματος είναι η εξασφάλιση 

ότι όλοι οι συμμετέχοντες στη γσ διατηρούν τη μετοχική τους ιδιότητα τη στιγμή της 

συνεδρίασης, ώστε να παραχθεί στο τέλος αυτής η πραγματική βούληση της εταιρείας. 

Εντούτοις, χωρίς να σημειώνεται αντίθεση στο παραπάνω δόγμα, οι παραπάνω απαιτήσεις 

κάμπτονται σε δυο περιπτώσεις: α) στην περίπτωση που υπάρχει καθολική γενική συνέλευση 

και β) όταν υπάρξει άδεια της γσ σύμφωνα με το άρθρο 28§4989. Το δόγμα αυτό 

ακολουθήθηκε απαρέγκλιτα και μετά την αποϋλοποίηση των μετοχών των εισηγμένων αε 

που καθιέρωσε ο ν.2396/1996, αφού η κατάθεση των μετοχών αντικαταστάθηκε από τη 

βεβαίωση κατάθεσης του χειριστή των μετοχών ή της ΕΧΑΕ, ενώ, η δέσμευσή τους γίνεται 

                                            
987 Μια άλλη αρκετά πειστική εξήγηση είναι ότι δεν απαιτείτο η μεταβολή ενός δόγματος που 

λειτουργούσε ικανοποιητικά μέχρι τώρα και χωρίς να υπάρχει απαίτηση οικονομικού χαρακτήρα όπως 

στην περίπτωση των εισηγμένων αε, βλ. παρακάτω ανάλυση στην ίδια ενότητα.  
988 Με βάση το αρχικό σχέδιο νόμου, προβλεπόταν ότι το σημερινό καθεστώς κατάθεσης και 

δέσμευσης των μετοχών θα μπορούσε να διατηρηθεί για μη εισηγμένη αε, μόνο μετά από ρητή 

καταστατική πρόβλεψη. Εντούτοις στο σχέδιο νόμου δεν περιλαμβανόταν καμία πρόβλεψη για τις αε 

που δεν περιέχουν στο καταστατικό τους τέτοια ρύθμιση. Έτσι τυχόν αυτούσια υιοθέτηση του 

προτεινόμενου σχεδίου νόμου θα προκαλούσε νομοθετικό κενό, βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28,  

αρ.53. 
989 Άρνηση παροχής αυτής της άδειας δεν μπορεί να γίνεται καταχρηστικά βλ. Κουλορίδα, 

άρθρο 28 αριθμ.39-41. 
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αυτόματα με την παροχή της βεβαίωσης μέχρι την επόμενη ημέρα της γσ, είτε αυτή 

ελάμβανε χώρα, είτε όχι (άρθρο 42§5990 του κανονισμού ΣΑΤ). 

Παρά την ορθή και αξιόπιστη λειτουργία του δόγματος, την αποδοχή του και τη 

δημιουργία πεποίθησης και αισθήματος δικαίου, τόσο στις αε όσο στους μετόχους, η ανάγκη 

ενσωμάτωσης της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, επέβαλε την αντικατάστασή του στην περίπτωση της 

εισηγμένης αε. Πράγματι, με την οδηγία 2007/36/ΕΚ ορίζεται ένα γενικό πανευρωπαϊκό 

πλαίσιο σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από το μέτοχο της εισηγμένης 

εταιρείας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το δικαίωμα συμμετοχής του στη γσ χωρίς 

τη δέσμευση των μετοχών του. Βασικό σημείο της οδηγίας αποτελεί η έννοια της 

«ημερομηνίας καταγραφής». Πρόκειται για την ημερομηνία κατά την οποία πρέπει ένας 

μέτοχος να κατέχει τις μετοχές έτσι ώστε να τεκμαίρεται το δικαίωμα συμμετοχής του στη 

γσ. Στην οδηγία τίθενται όρια εντός των οποίων οφείλει να «κινείται» η ημερομηνία 

καταγραφής (άρθρο 7§3 της οδηγίας). Με βάση τα όρια αυτά991, και λαμβάνοντας υπόψη τον 

περιορισμό που εισάγει η πρόσκληση της γσ, που πρέπει να προηγείται κατά 20 ημέρες 

τουλάχιστον της γσ, δημιουργείται το παρακάτω σχήμα.  

 

Στο σχήμα αυτό διακρίνεται με πράσινο χρώμα η «επιτρεπόμενη» περιοχή που 

αντιστοιχεί στις «επιτρεπόμενες» ημερομηνίες καταγραφής. Έτσι, η ημερομηνία καταγραφής 
                                            
990 Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται και η δυνατότητα αποδέσμευσης των μετοχών, εφόσον 

επιστραφεί η χορηγηθείσα βεβαίωση. 
991 Η ημερομηνία καταγραφής δεν πρέπει να επεκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των 30 

ημερών πριν τη γσ την οποία αφορά, ενώ, πρέπει να παρέχονται τουλάχιστον 8 ημέρες μεταξύ της 

τελευταίας επιτρεπόμενης ημερομηνίας για τη σύγκληση της γσ και της ημερομηνίας καταγραφής. 



263 
 

μπορεί να απέχει: 0 μέρες από τη γσ, δηλαδή να ταυτίζεται πλήρως με αυτή, μέχρι και 12 

μέρες, ή και 30 μέρες πριν τη γσ (εφόσον η πρόσκληση έχει προηγηθεί 20 και 38 μέρες 

αντίστοιχα). Αυτονόητη είναι η επιλογή ημερομηνίας καταγραφής χρονικά κοντά στη γσ, 

ώστε η σύνθεση των συμμετεχόντων σε αυτή, να είναι αντίστοιχα κοντά στην πραγματική 

μετοχική σύνθεση της εταιρείας992 και η γσ ως συλλογικό όργανο να αντικατοπτρίζει ανά 

πάσα στιγμή τη βούληση των πραγματικών μετόχων. Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή 

αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, για αυτό και κανένα κράτος μέλος, δεν έχει επιλέξει ως 

ημερομηνία καταγραφής την ημέρα της γσ ενώ, ακόμα και η Μεγάλη Βρετανία, η οποία έχει 

την πλησιέστερη ημερομηνία καταγραφής στην ημερομηνία διεξαγωγής της γσ (48 ώρες 

πριν τη γσ), υπολογίζει την ημερομηνία καταγραφής επί τη βάσει ωρών εργασίμων 

ημερών993. Έτσι, η καθιέρωση ημερομηνίας καταγραφής ταυτόσημης με αυτή της 

διεξαγωγής της γσ θεωρείται ότι εισάγει μια αδικαιολόγητη πολυπλοκότητα, καθώς και 

δυσεπίλυτα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να οδηγήσουν σε δικαιϊκή ανασφάλεια994. 

Ενδεικτικά, αναφέρεται το πρόβλημα της συνεχούς μεταβολής του μετοχολογίου των 

εισηγμένων εταιρειών και της καθυστέρησης ενημέρωσης του Συστήματος Άυλων Τίτλων 

(ΣΑΤ)995 εξαιτίας της ύπαρξης του κανόνα Τ+3, που παρέχει τη δυνατότητα εκκαθάρισης των 

συναλλαγών σε χρόνο Τ+3, όπου Τ η ημερομηνία της χρηματιστηριακής συναλλαγής. Επίσης 

επιβαρυντικά λειτουργεί προς την παραπάνω κατεύθυνση και η δυνατότητα έκδοσης 

βεβαιώσεων από τους χειριστές στο επίμαχο διάστημα μεταξύ Τ και Τ+3.  

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο ο έλληνας νομοθέτης επέλεξε να καθορίσει ως ημέρα 

καταγραφής την πέμπτη ημέρα πριν από την ημέρα διεξαγωγής της γσ. Στο ενδιάμεσο 

διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της διεξαγωγής της γσ επιτρέπεται η 

μεταβίβαση των μετοχών. Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής του νομοθέτη είναι η παροχή 

δικαιώματος συμμετοχής και ψηφοφορίας στη γσ σε πρόσωπα που μπορεί να μην είναι πλέον 

μέτοχοι της αε, προκαλώντας με τον τρόπο αυτό θέμα νόθευσης της βούλησης του εταιρικού 

οργάνου και κατά συνέπεια, και της βούλησης της αε! Πρόκειται δηλαδή, για περίπτωση που 

                                            
992 Όσο πιο κοντά χρονικά είναι η ημερομηνία καταγραφής στην γσ, τόσο μειώνεται η 

πιθανότητα να συμβούν μεταβιβάσεις μετοχών στον ενδιάμεσο χρόνο μέχρι τη διεξαγωγή της γσ. 
993 Βλ. UK Companies Act 2006, Part 13, Chapter 7, άρθρο 360. 
994 Βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αρ.65 όπου αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρακτικά 

προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν. 
995 Υπενθυμίζεται ότι η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας ενός προσώπου και συνεπώς τα 

μετοχικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτή, γίνεται μέσω της εγγραφής των μετοχών στη μερίδα 

που αυτό διαθέτει στο ΣΑΤ.  
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υπό άλλες συνθήκες θα συνεπαγόταν την ακυρωσία αποφάσεων της γσ996. Ωστόσο, με τον 

τρόπο αυτό θεωρείται ότι προωθείται έμμεσα η οικονομική ανάπτυξη και ενισχύονται οι 

οικονομικές συναλλαγές αφού δεν «ακινητοποιούνται» κεφάλαια των μετόχων. Επίσης 

προτρέπονται οι μέτοχοι να συμμετέχουν στις εταιρικές υποθέσεις μέσω της άρσης των 

εμποδίων που τους αποθαρρύνουν από την ψηφοφορία, όπως η εξάρτηση της άσκησης του 

δικαιώματος ψήφου από τη δέσμευση των μετοχών για ορισμένο διάστημα πριν τη γσ. 

Περαιτέρω, διευκολύνονται οι μέτοχοι που είναι κάτοικοι εξωτερικού, αφού μπορούν να 

ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με τη γσ, όπως οι μέτοχοι που διαμένουν στο ίδιο 

κράτος μέλος, στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα η εταιρεία997. Πρόκειται για ειδική 

έκφανση της νέας οικονομικοκεντρικής πολιτικής998 του ενωσιακού νομοθέτη που δίνει 

πρωτίστως βάρος στις οικονομικές επιπτώσεις των κανόνων. Εντός αυτού του ρυθμιστικού 

πλαισίου ο έλληνας νομοθέτης καλείται να «ισορροπήσει» μέσω του καθορισμού της ημέρας 

καταγραφής, μεταξύ επίτευξης πρακτικότητας και ελαχιστοποίησης του κινδύνου νόθευσης 

της πραγματικής εταιρικής βούλησης από μη αντιπροσωπευτικές αποφάσεις της γσ.  

Με βάση τις επιλογές του νομοθέτη προκύπτει ότι στην Ελλάδα συνυπάρχουν δυο 

διαφορετικά δόγματα για την εισηγμένη και τη μη εισηγμένη αε. Ο νομοθέτης δεν 

προχώρησε σε υιοθέτηση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2007/36/ΕΚ, με βάση το οποίο για λόγους ομοιομορφίας της ρύθμισης, 

καθιερωνόταν η ημερομηνία καταγραφής για όλες τις αε και καθίστατο δυνητική η σημερινή 

διαδικασία δέσμευσης, εφόσον υπήρχε ρητή πρόβλεψη στο καταστατικό999.  

Εκτός από την παραπάνω προβληματική, ορισμένες ρυθμίσεις των άρθρων 28 και 28α, 

δημιουργούν ζήτημα συστηματικής ανακολουθίας. Το ζήτημα αυτό μπορεί να διαχωριστεί σε 

δύο, αλληλένδετα μεταξύ τους, τμήματα. Το πρώτο τμήμα του ζητήματος αφορά το 

περιεχόμενό τους και ιδιαίτερα το κατά πόσο ορισμένες ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτά, 

συμβαδίζουν με το αντικείμενο των άρθρων, που είναι η διαπίστωση του δικαιώματος 

συμμετοχής στη γσ για τη μη εισηγμένη και για την εισηγμένη αε, αντίστοιχα. Τέτοιες 

ρυθμίσεις περιέχονται στις §6 και 7 του άρθρου 28 και στις §7 και 8 του άρθρου 28α, βασικό 

αντικείμενο των οποίων αποτελεί η ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρονικής συμμετοχής στη γσ, 

καθώς και η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία με χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων. Παρά τη φαινομενική ασυμβατότητα των ρυθμίσεων, φαίνεται ότι 
                                            
996 Πχ άρθρο 35α§5 περ. α και β. 
997 πρβλ. εκτίμηση υπ.αριθμ.3 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ. 
998 που δίνει πρωτίστως βάρος στις οικονομικές επιπτώσεις των κανόνων, βλ. Ρόκα Ν., Το 

δίκαιο της αε στο δρόμο προς τον 21ο αιώνα, ΕΕμπΔ 2009, σελ.26 
999 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.51-52. 
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έχουν ενταχθεί σκόπιμα από το νομοθέτη στα άρθρα αυτά, ως θέματα που έπονται χρονικά 

της διαπίστωσης του δικαιώματος συμμετοχής στη γσ. Πράγματι, η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής συμμετοχής στη γσ απαιτεί πρώτα τη διαπίστωση ύπαρξης δικαιώματος 

συμμετοχής, ενώ η ψηφοφορία, τουλάχιστον στη συμβατική της μορφή1000, διεξάγεται μετά 

την ολοκλήρωση της συζήτησης. Το ενδιαφέρον σε αυτές τις ρυθμίσεις επικεντρώνεται στις 

τεχνολογικές μεθόδους διαπίστωσης της μετοχικής ιδιότητας, ως προϋπόθεση για την 

εφαρμογή των νομοθετικών προτάσεων που αφορούν την ηλεκτρονική συμμετοχή και 

ψηφοφορία, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ενσωμάτωσης των πρώτων λειτουργικά, 

διαδικαστικά και τεχνικά, στον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται η διαπίστωση του 

δικαιώματος συμμετοχής στη γσ. Έτσι ανακύπτει το δεύτερο τμήμα του ζητήματος που 

συνίσταται στο κατά πόσο θα ήταν χρήσιμο να επιδιωχθεί η χρησιμοποίηση των 

τεχνολογικών μεθόδων των άρθρων 28§6-7 και 28α§7-8, ως μέσα για την αναγνώριση των 

δικαιούμενων συμμετοχής στη γσ. Με αυτό τον τρόπο θα ήταν δυνατή η μείωση των 

διαδικασιών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή της γσ, μέσω απορρόφησης της διαδικασίας 

διαπίστωσης του δικαιώματος συμμετοχής στη γσ, από τις τεχνικές μεθόδους που εισάγονται 

με τα παραπάνω άρθρα, τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που προβλέπεται από το 

καταστατικό η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής ή ψηφοφορίας στη γσ. Για τις 

υπόλοιπες περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει καταστατική ρύθμιση, αυτές οι τεχνικές 

μέθοδοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτόνομα, ως μέσα για την αναγνώριση του 

δικαιώματος συμμετοχής στη γσ. Σημειώνεται ότι στις ρυθμίσεις των άρθρων 28§6-7 και 

28α§7-8, γίνεται αναφορά σε δυνητικού χαρακτήρα υπουργικές αποφάσεις που θα 

καθορίζουν τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα εφαρμοστούν αυτές οι 

τεχνικές λύσεις. Το θέμα εξετάζεται επισταμένα στα κεφάλαια 11 και 12 αυτής της εργασίας.  

 

Στις περισσότερες έννομες τάξεις η διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής στη γσ 

προηγείται της γσ. Στην περίπτωση μη εισηγμένης εταιρείας η διαπίστωση γίνεται με 

παρόμοιο τρόπο όπως και στην Ελλάδα. Για τις ανώνυμες μετοχές με την προσκόμιση των 

μετοχών απευθείας στην εταιρεία εντός συγκεκριμένης προθεσμίας πριν τη γσ, ή μέσω 

ενδιάμεσων (intermediaries) που είτε παρέχουν στο μέτοχο βεβαίωση κατοχής των μετοχών, 

είτε ενημερώνουν απευθείας την εταιρεία για την κατοχή των μετοχών από το συγκεκριμένο 

πρόσωπο. Για τις ονομαστικές μετοχές η διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής γίνεται με 

                                            
1000 Όπως αναλύεται παρακάτω στο κεφάλαιο 12, στην περίπτωση της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας η  ψήφος μπορεί να κατατεθεί και πριν την έναρξη της γσ. 

IV. Συγκριτικό δίκαιο 
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βάση τις εγγραφές στο μετοχολόγιο. Όσον αφορά στην ενημέρωση των εγγραφών στο 

μετοχολόγιο εμφανίζονται δυο συστήματα· το σύστημα συνεχούς ενημέρωσης του 

μετοχολογίου, το οποίο έχει υιοθετηθεί από τη Γερμανία (άρθρο 67§4AktG)  και το σύστημα 

περιοδικής ενημέρωσης του μετοχολογίου σε ορισμένη ημερομηνία πριν τη γσ, το οποίο έχει 

υιοθετηθεί από χώρες όπως η Ιταλία, η Γαλλία οι ΗΠΑ κ.α.1001.  

Για την εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία το σύστημα της ημέρας καταγραφής έχει 

επικρατήσει σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις ΗΠΑ τόσο στη Model Business Corporation 

Act (MBDA) όσο και στον Delaware General Corporation Law (DGCL) προβλέπεται η ύπαρξη 

ημερομηνίας καταγραφής. Πιο συγκεκριμένα στην §7.07 της MBCA ορίζεται ότι η ημερομηνία 

καταγραφής καθορίζεται στον κανονισμό της εταιρείας και εφόσον αυτός δεν περιλαμβάνει 

σχετική πρόβλεψη, η ημερομηνία καταγραφής ορίζεται από το δσ. Αν δεν έχει οριστεί 

καθόλου ημέρα καταγραφής, τότε ως τέτοια λογίζεται η προηγούμενη ημέρα από την ημέρα 

αποστολής της πρώτης πρόσκλησης για σύγκληση γσ. Αντίστοιχα, στην §213 του DGCL 

ορίζεται ότι ο καθορισμός της ημέρας καταγραφής εμπίπτει στις αρμοδιότητες του δσ, με τον 

περιορισμό ότι δεν πρέπει να απέχει πάνω από 60 ή κάτω από 10 ημέρες από την ημέρα 

διεξαγωγής της γσ. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί η προτροπή του χρηματιστηρίου 

της Νέας Υόρκης (New York Stock Exchange-NYSE) προς τις εισηγμένες αε για τη διατήρηση 

ελάχιστου χρονικού διαστήματος 30 ημερών μεταξύ της ημέρας καταγραφής και της ημέρας 

διεξαγωγής της γσ1002. Στον Καναδά το δσ μπορεί να ορίζει ημερομηνίες καταγραφής για 

διαφορετικούς σκοπούς μεταξύ των οποίων για να καθοριστούν οι παραλήπτες των 

προσκλήσεων για γσ (§134.1c), ή για να καθοριστούν οι δικαιούχοι ψήφου στη γσ 

(§134.1d), ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό (§134.1e). Αν δεν οριστεί ημέρα καταγραφής τότε 

θεωρείται ως τέτοια η προηγούμενη ημέρα της αποστολής πρόσκλησης και εάν δεν 

απεστάλη πρόσκληση ημέρα καταγραφής είναι η ημέρα της γσ (§134.2). Ομοίως και στην 

Ιαπωνία η ημερομηνία καταγραφής καθορίζεται από την ίδια την εταιρεία (§124 της New 

Companies Act του 2005).  

Οι χώρες μέλη της Ε.Ε έχουν προχωρήσει στην ενσωμάτωση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ. 

Κατά συνέπεια, έχουν υιοθετήσει το σύστημα της ημέρας καταγραφής, με παραλλαγές ως 

προς τη χρονική απόσταση που χωρίζει την ημέρα καταγραφής από την ημέρα διεξαγωγής 

της γσ (εννοείται εντός του πλαισίου που ορίζει η οδηγία). Οι ημέρες καταγραφής 

                                            
1001 βλ. Zetzsche, Virtual Shareholder Meetings and the European Shareholder Rights Directive 

- Challenges and Opportunities, σελ.17-18.  
1002 πρβλ. s401.04 NYSE Listed Company Manual. 
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παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα1003 ενώ ακολουθεί συγκεντρωτικό διάγραμμα των 

επιλογών των κρατών μελών. 

 Ημερομηνία 

Καταγραφής  

(ημέρες πριν τη γσ)

Ημερομηνία

Καταγραφής  

(ημέρες πριν τη γσ) 

Βέλγιο 14 Λουξεμβούργο 14

Βουλγαρία 14 Ουγγαρία 7

Τσεχία 7 Μάλτα 30

Δανία  7 Ολλανδία 28

Γερμανία  21 Αυστρία 10

Εσθονία 7 Πολωνία 16

Ιρλανδία 2 Πορτογαλία 5

Ελλάδα 5 Ρουμανία 2

Ισπανία 5 Σλοβενία 4

Γαλλία  3 Σλοβακία 3

Ιταλία 7 Φιλανδία 8

Κύπρος 2 Σουηδία 5

Λετονία 6 Ην.Βασίλειο 2

Λιθουανία 5

 

                                            
1003 Ο πίνακας έχει διαμορφωθεί από στοιχεία που συγκέντρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση 

πληροφορίες που παρείχαν τα κράτη μέλη, πρβλ. ιστοσελίδα http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:C2010/285/01:EN:NOT (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 
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Από την ανάλυση του παραπάνω διαγράμματος προκύπτει ότι ο κύριος όγκος των 

ευρωπαϊκών χωρών (~40%) επέλεξε ως ημέρα καταγραφής την 5η ή την 7η ημέρα πριν τη 

γσ, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό χωρών (~15%-4 χώρες) που τελούν υπό την επίδραση 

κυρίως του Βρετανικού δικαίου (εκτός της Ρουμανίας), επέλεξαν τη 2η ημέρα. 

 

§27. Τεχνολογικές δυνατότητες  

Οι τεχνολογικές προτάσεις που παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες προσβλέπουν 

στη διευκόλυνση της διαπίστωσης του δικαιώματος συμμετοχής στη γσ, με τη χρήση μέσων 

ηλεκτρονικού χαρακτήρα. Περαιτέρω, οι μέθοδοι που προτείνονται μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως τεχνολογίες ελέγχου των μετόχων που συμμετέχουν εξ αποστάσεως σε 

μια ηλεκτρονική γσ ή ακόμα και σε μια ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η υιοθέτηση και τελική 

διαμόρφωση1004 των τεχνολογιών αυτού του είδους γίνεται από τις ίδιες τις αε, μέσω 

ρυθμίσεων του καταστατικού τους. Ωστόσο, οι ρυθμίσεις αυτές οφείλουν να είναι συμβατές 

με το πλαίσιο που ορίζεται στην ελληνική νομοθεσία. Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι 

προσαρμοσμένες στην ελληνική πραγματικότητα και να συμβαδίζουν με τις επικρατούσες 

εταιρικές πρακτικές. Οι τεχνολογικές προτάσεις διαχωρίζονται σε ενότητες ακολουθώντας 

παρόμοια «μέθοδο» με το νομοθέτη, δηλαδή σε προτάσεις για μη εισηγμένη και για 

                                            
1004 Σε διάφορα σημεία των άρθρων 28 και 28α (§6 και §7 του άρθρου 28 και §3, §7 και §8 του 

άρθρου 28α) προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης υπουργικών αποφάσεων που θα ορίζουν ελάχιστες 

τεχνικές προδιαγραφές. Ωστόσο η ρύθμιση έχει δυνητικό χαρακτήρα και όχι υποχρεωτικό. Μέχρι 

σήμερα δεν έχει εκδοθεί καμία τέτοια υπουργική απόφαση.  
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εισηγμένη αε. Ειδική ανάλυση γίνεται για τη κλειστή αε, εξαιτίας της μεγάλης συχνότητας 

εμφάνισής της στην Ελλάδα, έναντι των άλλων ειδών αε.  

  

Για την περίπτωση της μη εισηγμένης αε δεν προβλέπεται, στο αντίστοιχο άρθρο 28, 

καμία, έστω έμμεση, αναφορά σε ηλεκτρονικά μέσα για τη διαπίστωση του δικαιώματος 

συμμετοχής στη γσ. Αντιθέτως, για την εισηγμένη αε η §4 του άρθρου 28α, ορίζει ότι η 

απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας διαπιστώνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της 

εταιρείας με τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. 

Διαφαίνεται, έτσι, καταρχήν η πρόθεση του νομοθέτη να μην ισχύσει για τη μη εισηγμένη 

αε, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαπίστωσης του δικαιώματος συμμετοχής στη γσ. 

Ενδεχομένως, διότι κρίθηκε ότι κάτι τέτοιο θα στερείτο πρακτικότητας. Υπέρ αυτής της 

άποψης συνηγορεί και η διατήρηση από το νομοθέτη της υποχρέωσης1005 κατάθεσης και 

δέσμευσης των μετοχών, σε αντίθεση με το σχέδιο νόμου που είχε κατατεθεί αρχικά1006. 

Ωστόσο, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη η ύπαρξη τουλάχιστον μιας ηλεκτρονικής μεθόδου 

διαπίστωσης του δικαιώματος συμμετοχής στη γσ, έτσι ώστε, να διευκολύνονται οι 

προβλεπόμενες, στις §6 και 7 του άρθρου 28, ηλεκτρονικές μέθοδοι συμμετοχής και 

ψηφοφορίας στη γσ.    

Με βάση την ένχαρτη, μη άυλη, μορφή που έχουν οι μετοχές της μη εισηγμένης αε 

(ονομαστικές ή ανώνυμες), αποκλείεται καταρχήν, η περίπτωση για ηλεκτρονική κατάθεση ή 

δέσμευσή τους. Όσον αφορά στην κατάθεση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τεχνικές 

ψηφιοποίησης (σκανάρισμα) των μετοχών και ακολούθως, η αποστολή τους με ηλεκτρονικά 

μέσα, θεωρώντας ότι οι ψηφιοποιημένες μετοχές έχουν αποδεικτική ισχύ, ως εκούσιος 

αποδεικτικός τύπος, με τη σύμφωνη γνώμη και της αε1007. Ωστόσο, μια τέτοια επιλογή θα 

πρέπει να απορριφθεί, διότι δεν παρέχονται τα απαραίτητα εχέγγυα γνησιότητας, ενώ είναι 

ιδιαίτερα εύκολη η πλαστογράφηση των μετοχών και ταυτόχρονα, σημαντικά δυσχερής η 

αναγνώρισή της (πλαστογράφησης). Έτσι, η αρχική κατάθεση και δέσμευση των μετοχών, 

θα πρέπει να γίνει συμβατικά σε ένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις §1 και 2 του 

άρθρου 28. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει, ή στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο 

                                            
1005 πρβλ. §26, ΙΙΙ.  
1006 Το αρχικό σχέδιο νόμου (για τη μορφή του πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.51) 

περιλάμβανε υιοθέτηση του συστήματος της ημερομηνίας καταγραφής και για τη μη εισηγμένη αε, 

ενώ το καθεστώς κατάθεσης και δέσμευσης των μετοχών θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από αυτή, 

μόνο εφόσον υπήρχε κατάλληλη καταστατική πρόβλεψη. 
1007 Το επιχείρημα προκύπτει από την 159§2ΑΚ, βλ. Χριστοδούλου, ο.π., σελ. 58. 

Ι. Μη εισηγμένη  αε
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Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε κάποια τράπεζα ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το 

καταστατικό. Γίνεται δεκτό ότι η διάταξη αυτή περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες του 

χρηματοοικονομικού τομέα, που παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής-παρακαταθήκης ή 

επενδυτική υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου1008.  

Με την απαίτηση για συμβατική κατάθεση των μετοχών καθίσταται αδύνατη η 

εκμετάλλευση του πλεονεκτήματος εξ αποστάσεως υλοποίησης όλης της διαδικασίας με 

χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Διατηρείται μόνο η δυνατότητα χρήσης των τελευταίων για την 

αποστολή στην εταιρεία της βεβαίωσης κατοχής και δέσμευσης των μετοχών1009. Στη 

θεωρία1010 υποστηρίζεται ότι η ηλεκτρονική αποστολή ψηφιοποιημένων (σκαναρισμένων) 

βεβαιώσεων δέσμευσης των μετοχών, μπορεί να έχει αποδεικτική ισχύ ως μηχανική 

απεικόνιση κατά την ΚΠολΔ 444 αριθμ.3, ή ως εκούσιος αποδεικτικός τύπος με τη σύμφωνη 

γνώμη και της αε. Ενδεχόμενη άρνηση στην περίπτωση αυτή από την πλευρά της αε για 

νομιμοποίηση του μετόχου, θα πρέπει να θεωρηθεί καταχρηστική, εφόσον η αε αποδέχεται 

κατάθεση των εν λόγω βεβαιώσεων με τηλεομοιοτυπία. Εναλλακτικά, θα ήταν δυνατή η 

παροχή της βεβαίωσης στο μέτοχο σε ηλεκτρονική μορφή υπογεγραμμένη ψηφιακά με 

χρήση αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού πιστοποιητικού του εκδότη της βεβαίωσης. Ωστόσο, 

μια τέτοια διαδικασία στερείται πρακτικότητας, αφού θα ήταν πολύ πιο εύκολο να προωθηθεί 

η βεβαίωση από την τράπεζα ή το θεματοφύλακα, απευθείας στην αε. Στην τελευταία 

περίπτωση, δεδομένης της σχέσης συνεργασίας μεταξύ των δυο συμμετεχόντων στην 

ηλεκτρονική επικοινωνία και εξαιτίας του εγγυητικού ρόλου του παρόχου της βεβαίωσης, δεν 

εγείρεται θέμα αμφισβήτησης της γνησιότητας και ακρίβειας των στοιχείων της 

βεβαίωσης1011. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζεται η άρση οποιονδήποτε αμφισβητήσεων αναφορικά 

                                            
1008 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αρ.12 και άρθρο 30β, αρ.5. Έτσι καταρχήν καλύπτονται 

οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΑΕΠΕΥ), οι Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), τα υποκαταστήματα ξέων πιστωτικών ιδρυμάτων και ΑΕΠΕΥ όχι όμως 

οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ), διότι στις τελευταίες απαγορεύεται να 

παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες με βάση το άρθρο 36 του ν.3606/2007.   
1009 Είναι προφανές ότι αυτή η ενέργεια έχει νόημα μόνο όταν οι μετοχές δεν έχουν κατατεθεί 

στο ταμείο της εταιρείας, αλλά σε ένα άλλο από τα πρόσωπα του ορίζονται στις §1 και 2 του άρθρου 

28.  
1010 βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.18. 
1011 Τέτοιο ζήτημα δεν προκαλείται και στην περίπτωση που η βεβαίωση είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη από την τράπεζα ή το θεματοφύλακα και την αποστέλλει ο ίδιος ο μέτοχος. Ωστόσο 

σε αυτή την περίπτωση δεν εξασφαλίζεται η επιβεβαίωση λήψης του email που στέλνει ο μέτοχος, 

δεδομένης της εγγενούς αδυναμίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην μπορεί να προσφέρει 
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για την αποστολή ή τη λήψη της ηλεκτρονικής βεβαίωσης. Ειδικά για την ηλεκτρονική 

βεβαίωση, ορθότερο θα ήταν να αποδίδεται στο μέτοχο αποδεικτικό αποστολής της 

βεβαίωσης από την τράπεζα ή το θεματοφύλακα1012. Πρόκειται σαφώς για διαδικασία που 

παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από τη συμβατική, δεδομένου ότι ο μέτοχος δεν συμμετέχει 

στην επικοινωνία, καθιστώντας έτσι αδύνατη την παραποίηση στοιχείων της βεβαίωσης. 

Η δυνατότητα αποστολής της βεβαίωσης κατάθεσης και δέσμευσης των μετοχών από 

τον εκδότη της απευθείας στην αε, παρότι διευκολύνει σημαντικά το μέτοχο, ο οποίος θα 

αναγκαζόταν να την προσκομίσει ο ίδιος στην αε, εντούτοις, δεν συνοδεύεται από την 

παροχή κάποιου είδους ηλεκτρονικής ταυτοποίησης του μετόχου, που θα του επέτρεπε να 

συμμετέχει και να ψηφίζει με ηλεκτρονικό τρόπο στη γσ. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικό 

ζήτημα, δεδομένου ότι σε αυτή την εργασία υποστηρίζεται ότι η διατύπωση του νομοθέτη 

στη §6 του άρθρου 28, όπου ορίζει την τηλεδιάσκεψη ως μοναδική μέθοδο συμμετοχής στη 

γσ μη εισηγμένης αε, είναι ιδιαίτερα περιοριστική1013 και πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά 

έτσι ώστε να καθίστανται επιτρεπτές και άλλες μέθοδοι συμμετοχής1014 και ψηφοφορίας στη 

γσ1015. Με βάση αυτή την οπτική αναβαθμίζεται σημαντικά η έννοια της ταυτοποίησης των 

μετόχων με την παροχή ηλεκτρονικής βεβαίωσης κατάθεσης και δέσμευσης των μετοχών, 

αφού καθίστανται εφικτές νέες δυνατότητες συμμετοχής και ψηφοφορίας στη γσ. Η 

ταυτοποίηση των μετόχων διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των μετοχών, ανώνυμων ή 

ονομαστικών και για αυτό οι δύο αυτές περιπτώσεις αναλύονται παρακάτω σε ξεχωριστές 

ενότητες.  

 

Στην περίπτωση ύπαρξης ανώνυμων μετοχών, η ταυτοποίηση του μετόχου θα 

απαιτούσε την αναγραφή των στοιχείων του μετόχου (όνομα, επίθετο κτλ.) στη βεβαίωση 

που αποστέλλει ηλεκτρονικά η οντότητα των §1 και 2 του άρθρου 28 (δηλαδή το Ταμείο 

                                                                                                                                     
εγγύηση παραλαβής, βλ. Μουρατίδη, Τεχνικά και νομικά ζητήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 

αφορμή την απόφαση 1327/2001 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ΕΤρΑξΧρΔ 3/2009, σελ. 

838 και σχετική υποσημείωση 30 αλλά και ανάλυση §20, ΙΙ. 
1012 Με αυτό τον τρόπο η αε δεν θα μπορεί να αρνηθεί στο μέτοχο τη συμμετοχή του στη γσ με 

τη δικαιολογία ότι δεν παρέλαβε τη βεβαίωση κατάθεσης και δέσμευσης των μετοχών. Η αποστολή 

της βεβαίωσης βαρύνει την τράπεζα ή το θεματοφύλακα και η λήψη της την αε. 
1013 περιοριστική επίσης θεωρείται και η διατύπωση της §7 του άρθρου 28. 
1014 Όπως συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ ή μέσω ηλεκτρονικής περιφοράς και 

υπογραφής των πρακτικών, πρβλ. κεφάλαιο 11. 
1015 πχ υποβολή ηλεκτρονικής ψήφου μέσω ιστοσελίδας πρβλ. κεφάλαιο 12. 

1. Ανώνυμη εταιρεία με ανώνυμες μετοχές
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Παρακαταθηκών και Δανείων ή τραπεζιτική εταιρεία, ή άλλο πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες 

θεματοφυλακής). Ωστόσο, εφόσον ο μέτοχος επιθυμεί να συμμετέχει ανώνυμα θα ήταν 

δυνατή η αποστολή, αντί των συμβατικών στοιχείων του μετόχου, της διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του μετόχου, η οποία θα μπορούσε να μην περιέχει στοιχεία που 

θα αποκάλυπταν την ταυτότητά του, μέσω της χρήσης username-ψευδωνύμου κατάλληλης 

μορφής (πχ investor123@gmail.com). Με αυτό τον τρόπο και εφόσον ο μέτοχος επιθυμεί να 

συμμετέχει και να ψηφίσει στη γσ με ηλεκτρονικό τρόπο, θα μπορούσαν να του αποσταλούν 

από την εταιρεία1016, τα απαραίτητα στοιχεία, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που περιέχεται στη βεβαίωση. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται, οι ειδικές1017 παράμετροι 

σύνδεσης στο σύστημα τηλεδιάσκεψης (αναγνωριστικό χρήστη, κωδικός κτλ.) ή στο 

ηλεκτρονικό φόρουμ1018, ή τα ηλεκτρονικά ψηφοδέλτια, ή η ηλεκτρονική διεύθυνση της 

ιστοσελίδας στην οποία θα διεξαχθεί η ψηφοφορία1019.  

Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ως τεχνική μέθοδος συμμετοχής στη γσ η 

τηλεδιάσκεψη (σύμφωνα με την §6 του άρθρου 28), τότε η ταυτότητα του μετόχου και 

εμμέσως το δικαίωμά του να συμμετέχει στη διαδικασία, θα διαπιστωθεί μέσω της ορθής 

εισαγωγής των κωδικών που έχουν αποσταλεί αποκλειστικά σε αυτόν. Επιπρόσθετα, 

παραμένει στη διάθεσή του, η δυνατότητα να αποκαλύψει τα πραγματικά του στοιχεία κατά 

τη διάρκεια της επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης1020. Σε αντίθετη περίπτωση 

αποκαλύπτονται μόνο τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.  

Με την υιοθέτηση αυτής της διαδικασίας γνωστοποίησης στην εταιρεία, της 

ηλεκτρονικής διεύθυνσης του μετόχου με τις ανώνυμες μετοχές, καθίσταται δυνατός και ο 

αυτόματος, εξ αποστάσεως, διορισμός αντιπροσώπου στη γσ. Έτσι, ο διορισμός μπορεί να 

υλοποιηθεί μέσω της αποστολής από τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση εγγράφου 

διορισμού αντιπροσώπου υπογεγραμμένο με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Η χρήση 

ηλεκτρονικού πιστοποιητικού κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι, όπως είναι γνωστό,  σε 

ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η διεύθυνση του αποστολέα δεν αποτελεί απόλυτα 

                                            
1016 με χρήση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας 

για λόγους αναγνώρισης της ταυτότητας του αποστολέα, αυθεντικότητας και ακεραιότητας των 

απεσταλμένων δεδομένων, πρβλ. §13, ΙΙ, 4, σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών 

υπογραφών.  
1017 Οι γενικές παράμετροι θα πρέπει να περιέχονται στην πρόσκληση για σύγκληση γσ. 
1018 πρβλ. κεφάλαιο 11. 
1019 Για αυτή τη δυνατότητα πρβλ. κεφάλαιο 12. 
1020 Η ταυτότητα του μετόχου μπορεί να αποκαλυφθεί εφόσον ο ίδιος ο μέτοχος επιλέξει να 

χρησιμοποιήσει username που την αποκαλύπτει εμμέσως πχ της μορφής smouratidis@gmail.com  
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ασφαλές και αξιόπιστο κριτήριο της ταυτότητάς του, που να μπορεί να τον συνδέσει με το 

περιεχόμενο του μηνύματος, αλλά μόνο ένδειξη αυτής1021. Το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό θα 

μπορεί να έχει την πιο απλή μορφή που υφίσταται σήμερα στην αγορά, δηλαδή του απλού 

πιστοποιητικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που συσχετίζει με αξιόπιστο τρόπο τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με ένα ορισμένο πρόσωπο1022.  

Η χρήση από το μέτοχο κοινού αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού πιστοποιητικού που 

εκδίδει οποιοδήποτε Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίσης (ΠΥΠ), εγείρει ένα σημαντικό νομικό 

ζήτημα. Το ζήτημα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης που θέτει ο ΠΥΠ κατά 

την έκδοση του πιστοποιητικού και οι οποίοι αποτυπώνονται στην Πολιτική Πιστοποιητικού 

(Certificate Policy- CP)1023. Ορισμένοι από αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ενδέχεται 

να έρχονται σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη χρήση, που περιλαμβάνει ταυτοποίηση 

προσώπων και συμμετοχή σε εταιρικές διαδικασίες. Έτσι ανακύπτει το ζήτημα των συνεπειών 

από τη μονομερή παραβίαση όρων της σύμβασης από τη μεριά του χρήστη του 

πιστοποιητικού. Πρόκειται για σύμβαση προσχώρησης1024, δηλαδή το περιεχόμενό της δεν 

καθορίζεται μετά από διαπραγματεύσεις, αλλά διατυπώνεται αποκλειστικά από το ένα μέρος, 

στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον ΠΥΠ. Η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων 

που απορρέουν από τη σύμβαση (παραβίαση όρου αποτελεί και η μη προβλεπόμενη χρήση 

σύμφωνα με τους όρους που συνομολογήθηκαν), δημιουργεί τη λεγόμενη συμβατική 

ευθύνη1025, που έχει ως συνέπεια, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, την 

απαίτηση για καταβολή αποζημίωσης. Βέβαια, σκοπός της αποζημίωσης δεν είναι η επιβολή 

κύρωσης, αλλά η παροχή στο ζημιωθέντα αντισταθμίσματος για τη ζημία που 

προκλήθηκε1026. Πάντως, μεταξύ των προαναφερθέντων προϋποθέσεων είναι και η ύπαρξη 

ζημίας, περιουσιακής ή μη (ηθική βλάβη). Βέβαια, επειδή κανενός είδους ζημία δεν 

προκαλείται από την προαναφερθείσα χρήση του πιστοποιητικού, είναι προφανές ότι η 

                                            
1021 Σχετικά με την προβληματική της αποκάλυψης της ταυτότητας του αποστολέα ενός email 

πρβλ. Μουρατίδη, Τεχνικά και νομικά ζητήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αφορμή την 

απόφαση 1327/2001 του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών, ΕΤρΑξΧρΔ, 3/2009, σελ.857 επ. 
1022 Η διαδικασία αυτή ενδεχομένως να άρει την ανωνυμία του μετόχου αφού μπορεί κατά την 

έκδοση του πιστοποιητικού να απαιτείται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ) να 

γνωστοποιηθούν προσωπικά στοιχεία του μετόχου. Ανάλογα με την πολιτική του ΠΥΠ τα στοιχεία 

αυτά ενδεχομένως να δημοσιοποιούνται μαζί με το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που εκδίδεται. 
1023 Βλ. §13, IV, 2.  
1024 Σχετικά με τις συμβάσεις προσχώρησης βλ. Αγαλοπούλου, ο.π., σελ.198, 259. 
1025 Βλ. Αγαλοπούλου, ο.π., σελ.201. 
1026 Βλ. Αγαλοπούλου, ο.π., σελ.226. 
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επίκληση αυτή της αιτίας αποτελεί καταχρηστική άσκηση δικαιώματος (281ΑΚ). 

Επιπρόσθετα, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η χρήση του πιστοποιητικού γίνεται με βάση το 

σκοπό για τον οποίο προορίζεται, δηλαδή κατά κύριο λόγο για την ταυτοποίηση προσώπου. 

Αναφορικά με το ζήτημα κατά πόσο η προαναφερθείσα, εκτός όρων χρήση του 

πιστοποιητικού, μπορεί να απαλλάξει τον ΠΥΠ από την ευθύνη του1027, η απάντηση είναι 

μάλλον θετική χωρίς αυτό να έχει οποιαδήποτε συνέπεια σε σχέση με τη νομιμότητα της 

χρήσης του πιστοποιητικού ως μέσο ταυτοποίησης του μετόχου. Πάντως, η άρνηση παροχής 

της υπηρεσίας από τον ΠΥΠ πρέπει να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις περιπτώσεις 

καταχρηστικότητας της 281ΑΚ, εφόσον σε πρακτικό επίπεδο δεν δημιουργείται κανένα 

απολύτως πρόβλημα στη λειτουργία του.  

Η εφαρμογή των προαναφερθέντων, απαιτεί ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ της αε και 

των τραπεζών ή των θεματοφυλάκων για τα στοιχεία που θα πρέπει να περιέχει η βεβαίωση, 

ενώ δεν απαιτείται ειδική νομοθετική πρόβλεψη, αφού πρόκειται για δευτερεύον ζήτημα 

διαδικαστικού χαρακτήρα. Ωστόσο, απαιτείται καταστατική πρόβλεψη αυτής της ειδικής 

διαδικασίας, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την τηλεδιάσκεψη και την εξ 

αποστάσεως ψηφοφορία1028. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση νομικής αδυναμίας (πχ κατάσχεση, μεσεγγύηση, 

ακινητοποίηση σε θεματοφύλακα του εξωτερικού) του μετόχου για κατάθεση των μετοχικών 

τίτλων. Στην περίπτωση αυτή γίνεται δεκτό ότι οι διατυπώσεις για την κατάθεση των 

μετοχών αναπληρώνονται από την επίδοση προς την αε εξώδικης δήλωσης του μετόχου, με 

αναφορά στην προαναφερθείσα αδυναμία και στην πρόθεσή του να συμμετάσχει στη γσ, σε 

συνδυασμό με την κατάθεση εγγράφων που πιστοποιούν την εν λόγω αδυναμία1029. Βέβαια, 

η αποδοχή της εξώδικης δήλωσης γίνεται μόνο σε περίπτωση νομικής αδυναμίας, διότι αυτή 

θεωρείται ανυπέρβλητο εμπόδιο για την κατάθεση των μετοχών. Ωστόσο, γεννάται το 

ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει να αποτελεί ανυπέρβλητο εμπόδιο και η δικαιολογημένη 

αδυναμία προσκόμισης των μετοχών για σοβαρούς λόγους (όπως υγείας, απόστασης κ.α). 

Στην περίπτωση αποδοχής της δυνατότητας αντικατάστασης της προσκόμισης των μετοχών 

για σοβαρούς λόγους, από εξώδικη δήλωση του μετόχου, είναι δυνατόν η δήλωση  αυτή να 

υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και χρήση 

                                            
1027 Η οποία και ρυθμίζεται από το άρθρο 6 του ΠΔ150/2001. Σχετικά με την ευθύνη του ΠΥΠ 

βλ. αναλυτικά Καραδημητρίου, Η ηλεκτρονική υπογραφή ως μέσο ασφάλειας των συναλλαγών στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, σελ.134 επ. 
1028 πρβλ. §6 και 7 του άρθρου 28, αντίστοιχα. 
1029 Βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο. 28, αριθμ. 30 με τις παραπομπές σε σχετικές δικαστικές 

αποφάσεις. 
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αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού πιστοποιητικού. Επιπρόσθετα, η αποδοχή αυτή προωθεί τη 

συμμετοχή στη γσ, ενώ βασικά μειονεκτήματα που προκύπτουν αποτελούν ο κίνδυνος 

κατάχρησης και η ψευδής επίκληση αδυναμίας, που μπορούν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα 

της γσ. Εντούτοις, η δυνατότητα αυτή θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη στην περίπτωση της 

κλειστής αε, όπου υφίστανται προσωπικές σχέσεις μεταξύ των μετόχων1030. 

 

Στην περίπτωση των ονομαστικών μετοχών τηρείται η ίδια μεθοδολογία, όπως και για 

τις ανώνυμες μετοχές, με μόνη διαφορά ότι μαζί με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου στα στοιχεία της βεβαίωσης περιλαμβάνονται και τα προσωπικά στοιχεία του 

μετόχου (όπως όνομα, επίθετο κτλ.). Και στην περίπτωση αυτήν, όπως και στην περίπτωση 

αε με ανώνυμες μετοχές, απαιτείται η ύπαρξη καταστατικής πρόβλεψης. Επιπρόσθετα, για τις 

αε με ονομαστικές μετοχές, η μέθοδος αυτή μπορεί με καταστατική πρόβλεψη να αποτελέσει 

τρόπο για την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως ενημέρωση του μετοχολογίου, ανεξαρτήτως της 

διαδικασίας γσ.  

 

Η περίπτωση της εθελοντικής αποϋλοποίησης μετοχών μη εισηγμένης αε ανέκυψε μετά 

από την έκδοση από την ΕΧΑΕ σχετικής απόφασης1031 για παροχή δυνατότητας 

καταχώρησης τίτλων μη εισηγμένων αε. Με αυτό τον τρόπο διαφαίνεται η πρόθεση της 

ΕΧΑΕ να λειτουργήσει ως Αποθετήριο άυλων τίτλων. Πρόκειται για περίπτωση που δεν 

απαγορεύεται από το νόμο, ωστόσο, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο ρόλος της ΕΧΑΕ θα είναι 

αντίστοιχος των φορέων που περιγράφονται στο άρθρο 28 και ειδικότερα στην §2 (πρόσωπα 

που ορίζονται από το καταστατικό), ενώ και οι διαδικασίες που θα πρέπει να εφαρμόζονται 

είναι οι περιγραφόμενες στο άρθρο 28. Έτσι, οι μετοχές αυτές θα πρέπει να δεσμεύονται 

(αφού δεν νοείται κατάθεσή τους) για το χρονικό διάστημα των πέντε ημερών που 

προηγείται της γσ, ενώ ο χειρισμός τους θα είναι ο ίδιος με αυτόν που ίσχυε για την 

εισηγμένη αε πριν την τροποποίηση της νομοθεσίας από το ν.3884/2010. Σημειώνεται ότι η 

δυνατότητα δέσμευσης προβλέπεται στο άρθρο 25§2 τελ. εδ. του κανονισμού ΣΑΤ, ενώ, 

                                            
1030 Βλ. παρακάτω ενότητα. Σε παρόμοιο σκεπτικό βασίζεται και η δυνατότητα παροχής άδειας 

συμμετοχής από τη γσ (άρθρο 28§4). 
1031 Η απόφαση εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 2011 στην υπ. αριθμ.234/28/9/2011 συνεδρίαση 

του δσ της ΕΧΑΕ. Η απόφαση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ στη διεύθυνση 

http://www.helex.gr/images/pdf/ADECH/Resolutions/110928_helex_decision_3.pdf (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

2. Ανώνυμη εταιρεία με ονομαστικές μετοχές

3. Εθελοντική αποϋλοποίηση μετοχών 
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παρά την καθιέρωση της ημέρας καταγραφής για την εισηγμένη αε, έχουν διατηρηθεί ακόμα 

αυτούσιες στο νέο κανονισμό ΣΑΤ (στο άρθρο 42) οι παλιές διαδικασίες δέσμευσης1032.  

Ζήτημα ανακύπτει αναφορικά με την απαίτηση για αναγκαστική αποϋλοποίηση του 

συνόλου των μετοχών της αε. Το ζήτημα δεν αφορά τη μη εισηγμένη αε που 

πρωτοδημιουργείται και της οποίας οι μετοχές γίνονται άυλες εξαρχής, ή την περίπτωση που 

δεν εκδίδονται καθόλου μετοχές (με κατάλληλη καταστατική πρόβλεψη άρθρο 8β§4 

κ.ν.2190/1920), αλλά την υφιστάμενη αε που διαθέτει ονομαστικές ή ανώνυμες μετοχές. Οι 

κάτοχοι των ανώνυμων μετοχών μπορεί να είναι άγνωστοι, ενώ και για τις ονομαστικές 

μετοχές είναι δυνατό να έχουν λάβει χώρα μεταβιβάσεις. Ωστόσο, για την κλειστή αε στην 

οποία είναι γνωστά τα ονόματα των μετόχων, η αποϋλοποίηση αποτελεί απλή διαδικασία που 

μπορεί να ληφθεί στα πλαίσια μιας καθολικής γσ (ώστε να υπάρχει αποϋλοποίηση των 

μετοχών στο σύνολό τους) ακόμα με απλή πλειοψηφία (άρθρο 31§2) δεδομένου ότι το 

αντικείμενο της απόφασης δεν εμπίπτει στις κατηγορίες που προβλέπονται στις §3 και 5 του 

άρθρου 29. Για τα υπόλοιπα είδη μη εισηγμένης αε, εξαιτίας της προφανούς αδυναμίας για 

καθολική μετατροπή των μετοχών με μία ενέργεια, το ζήτημα ανάγεται τελικά στο κατά 

πόσο είναι νομικά επιτρεπτό να υιοθετηθεί ένα μεικτό σχήμα για τη φυσική κατάσταση των 

μετοχών, δηλαδή ένα μέρος τους να είναι ένχαρτες και ένα άλλο άυλες, με δυνατότητα 

μετατροπής από τη μία μορφή στην άλλη. Η απάντηση σε αυτό το ζήτημα θα πρέπει είναι 

θετική αφού στο άρθρο 8β του κ.ν.2190/1920 δεν καθορίζεται η φύση των μετοχών, αλλά 

απλώς αυτές κατηγοριοποιούνται σε ονομαστικές ή ανώνυμες (§1). Επιπρόσθετα στην §7 

του άρθρου 8β του κ.ν.2190/1920 όπου ρυθμίζεται το θέμα των άυλων μετοχών δεν 

θεσπίζεται καμία απαγόρευση αναφορικά με τη φύση των μετοχών μη εισηγμένης εταιρείας 

οπότε, από τη «σιωπή του νόμου», προκύπτει ότι η αποϋλοποίηση των μετοχών είναι 

επιτρεπτή για όλες τις αε. Όσον αφορά τη λήψη απόφασης από τη γσ για αυτό το σκοπό, 

απαιτείται απλή πλειοψηφία, όπως και για την κλειστή αε1033. Ωστόσο, στην απόφαση θα 

πρέπει να ορίζεται ότι η διαδικασία αποϋλοποίησης δεν είναι υποχρεωτική, αλλά θα 

υλοποιηθεί σε εθελοντική βάση από τους μετόχους1034.  

Αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των άυλων μετοχών για τη διαπίστωση του 

δικαιώματος συμμετοχής στη γσ, θα μπορούσαν να εφαρμοστούν οι προτάσεις που 

                                            
1032 Ενδεχομένως αυτό να έγινε από την ΕΧΑΕ για λόγους σκοπιμότητας αναγνωρίζοντας την 

προοπτική για καθιέρωση διαδικασίας αποϋλοποίησης και για τη μη εισηγμένη αε. 
1033 βλ. παραπάνω ανάλυση στην ίδια ενότητα. 
1034 Η διαδικασία έτσι και αλλιώς δεν θα μπορούσε να είναι υποχρεωτική αφού δεν μπορεί να 

γίνει μονομερώς από την εταιρεία και διότι δεν είναι γνωστές οι τυχόν μεταβιβάσεις των ονομαστικών 

μετοχών καθώς και οι κάτοχοι των ανωνύμων μετοχών.  
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παρατέθηκαν στις προηγούμενες υποενότητες για τη μη εισηγμένη αε1035, ενισχυόμενες με 

το πλεονέκτημα άρσης της απαίτησης για φυσική κατάθεση των μετοχών, τουλάχιστον για 

τους μετόχους που έχουν προχωρήσει στην αποϋλοποίησή τους. Ακόμα, καθίσταται εφικτή 

και η αναλογική υιοθέτηση των προτάσεων που αναλύονται παρακάτω και αφορούν την 

εισηγμένη αε. Ωστόσο, οι προτάσεις αυτές μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι πολύ πολύπλοκες, ή 

ότι δεν θα είναι πρακτική η εφαρμογή τους για τη μη εισηγμένη αε, δεδομένου ότι στην 

Ελλάδα κυριαρχεί ο τύπος της κλειστής αε.  

 

Στην κλειστή αε παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο οι μέτοχοι να γνωρίζονται μεταξύ 

τους. Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δεν επηρεάζει τις προϋποθέσεις διαπίστωσης του 

δικαιώματος συμμετοχής των μετόχων, αφού δεν υφίσταται στη νομοθεσία ειδική εξαίρεση 

για την κλειστή αε. Έτσι καταρχήν, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σε αυτό το θέμα, όπως η 

κοινή αε.  

Για την κλειστή αε έχει κριθεί από τη νομολογία ως καταχρηστική, η άρνηση της γσ να 

αποδεχθεί τη συμμετοχή σε αυτή μετόχου, για το λόγο ότι δεν έχει καταθέσει τις μετοχές 

του1036. Βασική αιτία που οδήγησε σε αυτή την κρίση, είναι ο στενός δεσμός μεταξύ των 

μετόχων που καθιστά υπερβολική σε σημείο κατάχρησης, την επίκληση τυπικών 

προϋποθέσεων. Ζήτημα προκαλείται αναφορικά με το αν θα διατηρούσε η νομολογία την 

ίδια θέση και στην περίπτωση που ένας μέτοχος κλειστής αε επιθυμούσε να συμμετάσχει στη 

γσ μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοκλήσης (μέσω Skype)1037, χωρίς να καταθέσει τις μετοχές 

του. Η απάντηση σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να είναι μάλλον θετική· η νομολογιακή 

κρίση ως καταχρηστικής της άρνησης συμμετοχής σε μέτοχο που δεν έχει καταθέσει τις 

μετοχές του, πρέπει να επεκταθεί και στην περίπτωση που η συμμετοχή του μετόχου γίνεται 

μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοκλήσης. Βέβαια, υποχρεωτικού χαρακτήρα προϋπόθεση 

αποτελεί η ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό για δυνατότητα συμμετοχής στη γσ 

μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοκλήσης (§6 του άρθρου 28). Επί της διαδικασίας, η υλοποίηση 

μιας τέτοιας πρακτικής θα απαιτούσε την ενημέρωση του δσ από το μέτοχο, σχετικά με την 

                                            
1035 υπό Ι, 1 και 2. 
1036 Βλ. ΠΠΑθ 4161/1977, ΕΕμπΔ 1997, σελ.415 και Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρίες, 5η έκδοση, 

σελ.245. 
1037 Στην περίπτωση της κλειστής αε η καταλληλότερη από άποψη λειτουργικότητας 

ηλεκτρονική μέθοδος για την εξ αποστάσεως συμμετοχή στη γσ είναι η τηλεδιάσκεψη. Άλλωστε είναι 

ευρέως  αποδεκτό ότι η ρύθμιση του νομοθέτη στο άρθρο 28§6 έχει γίνει με πρότυπο την κλειστή αε 

ως πιο συνηθισμένη μορφή αε που απαντάται στην Ελλάδα, πρβλ. §22, ΙΙΙ, 2. 

ΙΙ. Κλειστή αε
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πρόθεσή του να συμμετέχει στη γσ μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοκλήσης. Το δσ με τη σειρά 

του οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως το μέτοχο ακόμη και προφορικά, για τις παραμέτρους 

της επικοινωνίας (πχ αναγνωριστικό χρήστη, κωδικό πρόσβασης για την περίπτωση 

τηλεδιάσκεψης ή Skype name στην περίπτωση βιντεοκλήσης με χρήση της εφαρμογής 

Skype). Η όλη διαδικασία θα πρέπει να γίνει χωρίς τήρηση τύπου κατά την επικοινωνία, 

δεδομένης της στενής σχέσης που υφίσταται στην κλειστή αε μεταξύ των μετόχων και του 

δσ.  

Αναφορικά με την ασφάλεια κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στην κλειστή αε, γίνεται 

γενικά αποδεκτό ότι η διαδικασία νομιμοποίησης και προαναγγελίας των μετόχων και η 

τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων 

είναι, το είδος της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, ο αριθμός των μετόχων και το μέγεθος 

της εταιρείας. Έτσι, θεωρείται1038 ότι σε πολύ μικρές ή ολιγομελείς αε, οι απαιτούμενες 

προδιαγραφές ασφαλείας μπορούν να λιγότερο αυστηρές. Στην περίπτωση της κλειστής αε η 

αναγνώριση της ταυτότητας του μετόχου που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης ή 

βιντεοκλήσης και κατά συνέπεια, και η νομιμοποίησή του, γίνεται με οπτικό και φωνητικό 

τρόπο, εξαιτίας της καλής ποιότητας επικοινωνίας που προσφέρει η τεχνολογία και της 

στενής προσωπικής σχέσης μεταξύ των μετόχων που επιτρέπει κάτι τέτοιο. Σημειώνεται ότι 

για όλες τις αε και ειδικά, για την κλειστή αε προκρίνεται από άποψη καταλληλότητας η 

τηλεπαρουσία, ως ειδική μορφή της τηλεδιάσκεψης με βελτιωμένα χαρακτηριστικά και 

απόδοση ενώ η βιντεοκλήση σε ειδικές περιπτώσεις1039. Πρόκειται για τεχνολογίες που 

προσφέρουν «προδιαγραφές» που είναι προδήλως ανώτερες από την τηλεφωνική 

ταυτοποίηση μετόχου, η οποία έχει κριθεί από τη θεωρία ως ικανοποιητική για την κλειστή 

αε1040. Κατ᾽ εξαίρεση, είναι δυνατή η προσθήκη όρου στο καταστατικό που να απαγορεύει τη 

συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης ή βιντεοκλήσης ενός νέου μετόχου κατά την πρώτη γσ 

μετά από την απόκτηση των μετοχών, διότι σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην είναι 

δυνατή η οπτική αναγνώρισή του. Η περίπτωση αυτή σπανίως εμφανίζεται αφού σε μια 

κλειστή αε η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται συνήθως μεταξύ γνωστών προσώπων. 

Ωστόσο είναι δυνατό να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επιχειρηματικής 

                                            
1038 Βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.74 
1039 απρόβλεπτης αδυναμίας συμμετοχής, βλ. §22, ΙΙΙ, 2. 
1040 Βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.74. Στην περίπτωση της τηλεφωνικής παρέμβασης η 

διαπίστωση του δικαιώματος συμμετοχής στη γσ γίνεται με αναγνώριση της φωνής του μετόχου. Η 

τηλεφωνική συμμετοχή αποτελεί κατάλληλη μέθοδο παρέμβασης και στην περίπτωση που ο μέτοχος 

συμμετέχει στη συνεδρίαση με βάση την επιλογή του γερμανικού δικαίου (πρβλ.§22,ΙΙ,2), δηλαδή ως 

δέκτης της διαδικτυακής μετάδοσή της. 
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επέκτασης. Επίσης, πρέπει να γίνει δεκτό με διασταλτική ερμηνεία του άρθρου 28§4, ότι 

στην κλειστή αε είναι επιτρεπτή η απευθείας τηλεσυμμετοχή μετόχου στη γσ και η παροχή 

άδειας συμμετοχής από αυτή online, χωρίς να έχει προηγηθεί δέσμευση και κατάθεση 

μετοχών. Τέλος, σημειώνεται ότι στην κλειστή αε μπορεί εύκολα να αποφασιστεί και να 

εφαρμοστεί εθελοντική αποϋλοποίηση των μετοχών1041. 

 

Στην ενότητα αυτή, πριν προταθούν τεχνικές λύσεις επιβεβαίωσης της μετοχικής 

ιδιότητας, κρίνεται αναγκαία η εμπεριστατωμένη και λεπτομερής ανάλυση του τρόπου 

λειτουργίας και διαπραγμάτευσης των αξιών σε μία οργανωμένη αγορά, όπως είναι το 

χρηματιστήριο.   

 

Οι χρηματιστηριακές συναλλαγές διακρίνονται για τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα τους. Η 

ιδιορρυθμία τους εντοπίζεται στη φύση του αντικειμένου των συναλλαγών, που είναι κινητές 

αξίες, στην αναγκαστική διαμεσολάβηση ειδικών οντοτήτων για τη σύναψή τους, καθώς και 

στην ύπαρξη μεγάλου αριθμού νόμων και κανονισμών που τις ρυθμίζουν.  

Ο όρος κινητές αξίες αναφέρεται τόσο στο ελληνικό1042, όσο και στο ενωσιακό 

δίκαιο1043. Βασικότερη κατηγορία κινητών αξιών αποτελούν οι μετοχές. Πρόκειται για 

αξιόγραφα, τα οποία για να διατεθούν προς διαπραγμάτευση στη χρηματιστηριακή αγορά 

απαιτείται να είναι σε άυλη μορφή1044. Αυτό διευκολύνει τις συναλλαγές, διότι η μεταβίβαση 

δεν περιλαμβάνει τη φυσική παράδοση αξιογράφων, αλλά υλοποιείται μέσω χρεοπιστώσεων 

στους Λογαριασμούς Αξιών, που περιλαμβάνονται στη Μερίδα του αγοραστή και του 

πωλητή1045. Προϋπόθεση για την κατοχή, από έναν επενδυτή1046, μετοχών εταιρειών που 

                                            
1041 πρβλ. §27, Ι, 3. 
1042 Το πιο πρόσφατο νομοθέτημα που περιέχει ορισμό των κινητών αξιών είναι ο ν.3606/2007 

άρθρο 2§13, ενώ ορισμός περιέχεται και στο ν.3371/2005 άρθρο 1§2 που αποτελεί επανάληψη του 

άρθρου 2§6 του ν.2396/1996, καθώς και στο ν.3632/1928. 
1043 Οδηγία 93/22/ΕΟΚ και 39/2004/ΕΚ. 
1044 Την απενγχάρτωση από την ένχαρτη σε άυλη μορφή επέβαλε ο ν.2396/1996. 
1045 Σχετικά με τις έννοιες Μερίδα και Λογαριασμός Αξιών βλ. παρακάτω στην ίδια ενότητα.  
1046 Όπου επενδυτής στο παρόν κείμενο εννοείται ο απλός και όχι ο θεσμικός επενδυτής. Για τη 

διαφορά μεταξύ των δυο εννοιών βλ. Κορδή-Αντωνοπούλου, Εισαγωγή στο χρηματιστηριακό 

δίκαιο, σελ.19.  

ΙΙΙ. Εισηγμένη αε 

1. Εισαγωγικά στοιχεία 
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είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι η δημιουργία Μερίδας1047 στο Σύστημα Άυλων 

Τίτλων (ΣΑΤ). Κάθε επενδυτής (φυσικό πρόσωπο) δικαιούται μόνο μια Μερίδα στο ΣΑΤ 

(άρθρο 4§1εδ.β Κανονισμού ΣΑΤ), στην οποία αποδίδεται ένα μοναδικός Κωδικός Αριθμός 

Μερίδας Επενδυτή (ΚΑΜΕ- άρθρο 5 κανονισμού), που αποτελεί και το κύριο στοιχείο 

αναγνώρισής του. Για τη δημιουργία της απαιτούνται υποχρεωτικά συγκεκριμένα στοιχεία 

(άρθρο 4§3) που είναι: 1) ονοματεπώνυμο 2) είδος και στοιχεία πιστοποιητικού αναγνώρισης 

(πχ ταυτότητα) 3) ΑΦΜ 4) ΔΟΥ 5) υπηκοότητα 6) ένδειξη φυσικού προσώπου 7) ένδειξη 

ειδικής φορολογικής αντιμετώπισης 8) διεύθυνση. Σημειώνεται ότι μεταξύ των προαιρετικών 

στοιχείων αναγνώρισης περιλαμβάνεται και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email 

address) του επενδυτή1048. Στη Μερίδα κάθε επενδυτή τηρούνται δύο λογαριασμοί: α) ο 

Λογαριασμός Αξιών (άρθρο 12 Κανονισμού ΣΑΤ), που περιλαμβάνει όλες τις κινητές αξίες που 

κατά βούληση του επενδυτή κατανέμονται σε ένα η περισσότερους Χειριστές1049· β) ο 

Ειδικός Λογαριασμός (άρθρο 15 Κανονισμού ΣΑΤ) που χρησιμοποιείται για ενέργειες που 

προβλέπει ο νόμος, κυρίως για μεταβιβάσεις εκτός χρηματιστηρίου ή για σύσταση επικαρπίας 

ή ενέχυρου επί μετοχών κ.α. Έτσι, η Μερίδα ενός επενδυτή έχει τη μορφή του παρακάτω 

σχήματος. 

                                            
1047 Βλ. άρθρο 4§1 του κανονισμού λειτουργίας του συστήματος άυλων τίτλων. Ο κανονισμός 

ΣΑΤ διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ στη διεύθυνση 

http://www.helex.gr/images/pdf/hcsd/SAT/120323_sat_regulation_gr.pdf (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012).  
1048 Άρθρο 4§2 εδ.β στοιχείο v. Η καθιέρωση υποχρεωτικής δήλωσης της διεύθυνσης 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επενδυτή και του προσώπου επικοινωνίας (στοιχείο vi) θα μπορούσε 

να βοηθήσει ιδιαίτερα στην παροχή ηλεκτρονικών πιστοποιητικών στους επενδυτές. Πρόκειται για 

δυνατότητα που επιφυλάσσει η ΕΧΑΕ για τον εαυτό της μέσω της ρύθμισης της §7 του άρθρου 4 του 

κανονισμού ΣΑΤ. 
1049 Χειριστής σύμφωνα με το άρθρο 1§31 του κανονισμού ΣΑΤ είναι το πρόσωπο που 

δικαιούται να κινεί λογαριασμό Χειριστή. Έτσι Χειριστής μπορεί να είναι Μέλος του ΧΑ ή 

θεματοφύλακας ή Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή διαχειριστής συστήματος που έχει συνδεθεί 

με το ΣΑΤ για το διακανονισμό συναλλαγών και σε ειδικές περιπτώσεις η ΕΧΑΕ. 
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Εκτός από την ύπαρξη Μερίδας στο ΣΑΤ, για την πραγματοποίηση από έναν επενδυτή 

μιας χρηματιστηριακής συναλλαγής, είναι απαραίτητη η διαμεσολάβηση κατάλληλων 

οντοτήτων του ΧΑ. Ως τέτοιες οντότητες ορίζονται από το ν.2396/1996 (άρθρο 4§1), 

αποκλειστικά οι Εταιρείες Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)1050. Σύμφωνα με το άρθρο 18§1 

ν.2396/1996 τρείς περιπτώσεις ΕΠΕΥ μπορούν να γίνουν Μέλη του ΧΑ: α) οι Ανώνυμες 

Χρηματιστηριακές Εταιρείες (ΑΧΕ)(άρθρο 23 ν.2396/1996)· β) οι κοινοτικές επιχειρήσεις 

επενδύσεων που παρέχουν υπηρεσίες είτε διασυνοριακά είτε μέσω υποκαταστήματος· γ) μη 

ενωσιακές επιχειρήσεις επενδύσεων με «νόμιμη εγκατάσταση» στην Ελλάδα1051. 

Επιπρόσθετα, την ιδιότητα μέλους του ΧΑ μπορούν να αποκτήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα 

μετά από άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρο 21 ν.2396/1996)1052. Τα Μέλη του ΧΑ, 

καταρτίζουν συναλλαγές στις αγορές του ΧΑ υπό τις εξής ειδικότερες κατηγορίες: του 

Παραγγελιοδόχου (που αποτελεί και την κυριότερη επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2 περ.ii 

ν.2396/1996 - εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών), του Διαπραγματευτή και του 
                                            
1050 Σχετικά με τις ΕΠΕΥ, βλ. Χατζηγάγιο, Η επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 

ΕΤρΑξΧρΔ, 1997, σελ. 271επ. 
1051 Βλ. Μήτσου, Διασυνοριακές συναλλαγές σε Χρηματιστήρια Αξιών της Ευρώπης. Τα νομικά 

ζητήματα και τα εμπόδια που ανακύπτουν στο κοινοτικό και στο ελληνικό δίκαιο, διδακτορική 

διατριβή, σελ.39. 
1052 Σχετικά με τη διαφορά μεταξύ ΕΠΕΥ και πιστωτικού ιδρύματος, βλ. Μήτσου, ο.π., σελ.40. 
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Ειδικού Διαπραγματευτή (οι δυο τελευταίες μπορούν να καταρτίζουν συναλλαγές για ίδιο 

λογαριασμό). 

Τα Μέλη του ΧΑ καταρτίζουν συναλλαγές κυρίως υπό την ιδιότητα του 

Παραγγελιοδόχου, στα πλαίσια σύμβασης χρηματιστηριακής παραγγελίας. Η σύμβαση 

χρηματιστηριακής παραγγελίας αποτελεί το μέσο για τη σύναψη της κύριας 

χρηματιστηριακής συναλλαγής. Συνάπτεται εξωχρηματιστηριακά μεταξύ του πελάτη και του 

Μέλους του ΧΑ. Έχει αντικείμενο αφενός, την ανάληψη από τον παραγγελιοδόχο-Μέλος της 

υποχρέωσης να εκτελέσει την παραγγελία (εντολή) του πελάτη του (παραγγελέα) για αγορά 

ή πώληση χρηματιστηριακών τίτλων, με την κατάρτιση στο δικό του όνομα αλλά για 

λογαριασμό του παραγγελέα-πελάτη του. Αφετέρου, την ανάληψη από τον πελάτη της 

υποχρέωσης να καταβάλει στον παραγγελιοδόχο – επιχείρηση επενδύσεων, την αμοιβή της 

για τη διεκπεραίωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής1053. Η σύμβαση παραγγελίας πρέπει 

να θεωρηθεί ότι καταλαμβάνει και την υποχρέωση του παραγγελιοδόχου να προβεί στην 

εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών και στην παράδοση των κινητών αξιών, 

στην περίπτωση αγοράς ή στην καταβολή του αντιτίμου, στην περίπτωση πώλησης. Το 

Μέλος του ΧΑ, σύμφωνα με το άρθρο 19§2 του ν.3632/19281054, έχει εγγυητική ευθύνη 

έναντι του εντολέα του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αντισυμβαλλομένου στη 

χρηματιστηριακή συναλλαγή και αφετέρου, προς τον αντισυμβαλλόμενο χρηματιστή για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εντολέα του1055. 

Η διαμεσολάβηση των Μελών του ΧΑ στην κατάρτιση των χρηματιστηριακών 

συναλλαγών1056 συνίσταται στην αγορά ή την πώληση κινητών αξιών μέσω του ΧΑ. 

Πρόκειται για την «κύρια» χρηματιστηριακή συναλλαγή που λαμβάνει χώρα μεταξύ δυο 

μελών του ΧΑ και περιλαμβάνει α) τη διαπραγμάτευση των αξιών β) την εκκαθάριση και γ) 

το διακανονισμό και την καταχώρισή τους.  

Η διαπραγμάτευση γίνεται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 

ΟΑΣΗΣ1057, όπου καταχωρίζονται οι εντολές αγοράς ή πώλησης. Στο σύστημα είναι δυνατή η 

επιλογή αυτόματης ή μη κατάρτισης συναλλαγής1058. Στην πρώτη περίπτωση η συναλλαγή 

                                            
1053 Βλ. Μήτσου, ο.π., σελ.65, Κορδή-Αντωνοπούλου, ο.π., σελ.34. 
1054 «Περί Χρηματιστηρίων ἀξιῶν».  
1055 Βλ. Μήτσου, ο.π., σελ.66. 
1056 Ως χρηματιστηριακή συναλλαγή εννοείται εδώ η κυριότερη και συχνότερα εμφανιζόμενη 

«τοις μετρητοίς συναλλαγή» του άρθρου 20§1 περ.α του ν.1806/1988.  
1057 Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ). 
1058 Βλ σχετικά ενότητα 2.3 του κανονισμού ΧΑ. Ο κανονισμός διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή 

στην ιστοσελίδα του ΧΑ στη διεύθυνση: 
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καταρτίζεται με αυτόματη ταύτιση των εντολών από το σύστημα. Στη δεύτερη περίπτωση, η 

συναλλαγή καταρτίζεται με επιλογή από το ενδιαφερόμενο Μέλος του ΧΑ μιας 

καταχωρημένης στο πίνακα εντολών1059, αντίθετης εντολής. Σχετικά με τον ακριβή χρόνο, 

κατά τον οποίο καταρτίζεται μια συναλλαγή, υποστηρίζεται1060 ότι αυτός είναι η στιγμή της 

ταύτισης των αντίθετων εντολών. Εντούτοις, τη στιγμή αυτή δεν έχει καταρτιστεί 

ολοκληρωμένα, αλλά υπό την ανατρεπτική αίρεση ότι δεν θα διαπιστωθεί λάθος κατά τη 

διάρκεια της εκκαθάρισης.  

Μετά την κατάρτιση της χρηματιστηριακής συναλλαγής ακολουθεί η εκκαθάρισή τους 

σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική 

Μορφή1061. Η εκκαθάριση περιλαμβάνει τήρηση ορισμένων διαδικασιών1062. Ο νέος 

κανονισμός εκκαθάρισης έχει ανατρέψει το παραδοσιακό χρηματιστηριακό μοντέλο, κατά το 

οποίο ο «χρηματιστής» (ή η ΑΧΕ) που διενεργεί τη χρηματιστηριακή συναλλαγή αναλάμβανε 

υποχρεωτικώς και τον κίνδυνο εκτέλεσής της1063. Το νέο χρηματιστηριακό σύστημα 

διαχώρισε την υπηρεσία (unbundling), αναγνωρίζοντας ότι οι διαμεσολαβητές στον τομέα 

των χρηματιστηριακών συναλλαγών (χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλες ΕΠΕΥ, τράπεζες), 

μπορούν με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο να παρέχουν τις υπηρεσίες εκκαθάρισης ξεχωριστά 

από όλες τις άλλες. Έτσι, ο πλήρης διαχωρισμός των χρηματιστηριακών υπηρεσιών σε 

υπηρεσίες διαπραγμάτευσης, εκκαθάρισης, διακανονισμού και καταχώρισης, που έχει 

υιοθετηθεί, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους διαμεσολαβητές, οι οποίοι μπορούν να 

παρέχουν πλέον μόνο τις υπηρεσίες που επιθυμούν και όχι υποχρεωτικώς το σύνολο 

αυτών1064. Μετά την εκκαθάριση, λαμβάνει χώρα ο διακανονισμός των συναλλαγών, που  

διενεργείται με τη συμμετοχή των εκκαθαριστικών μελών, ή και άλλων χειριστών, που 

                                                                                                                                     
http://www.ase.gr/content/gr/announcements/Files/ATHEX%20Rulebook%202011%20_6%20amend

ment%2016%2008%2011.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
1059 βλ. σχετικά ενότητα 2.3.12.1 του κανονισμού του ΧΑ. 
1060 Βλ. Κορδή-Αντωνοπούλου, ο.π., σελ.40-41 και Χριστοδούλου, ο.π., σελ. 137, §316 
1061 Το πλήρες κείμενο του κανονισμού διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΧΑ στην διεύθυνση: 

http://www.helex.gr/images/pdf/ATHEXClear/Rulebooks/2012/2012_13_02 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3Η.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
1062 βλ. http://www.helex.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=661&Ite mid= 

10228 (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
1063 Το νέο μοντέλο εκκαθάρισης διακανονισμού και καταχώρισης άρχισε να εφαρμόζεται από το 

Σεπτέμβριο του 2010. 
1064 πρβλ. Σεμινάριο «Οι υπηρεσίες εκκαθάρισης στις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων: 

χρηματιστηριακό σύστημα & ευρωπαϊκές εξελίξεις», Οικονομικοτεχνική Seminars, Αθήνα, 22/6/2011. 
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συμμετέχουν σε αυτόν κατά τους όρους του παρόντος κανονισμού, ως και της ΕΧΑΕ. Η 

ΕΧΑΕ συμμετέχει ως διαχειρίστρια του ΣΑΤ για τη διενέργεια βάσει των εντολών της των 

καταχωρίσεων στο ΣΑΤ ή και του χρηματικού διακανονισμού, όπου συντρέχει περίπτωση. Με 

την ολοκλήρωση του διακανονισμού και την κήρυξή του ως αμετάκλητου τότε, από νομικής 

πλευράς, μεταβιβάζεται η κυριότητα τίτλων στον αγοραστή1065. Εντούτοις, παρά το γεγονός 

ότι η μεταβίβαση λαμβάνει χώρα μετά τον αμετάκλητο διακανονισμό, η κατοχή των μετοχών 

(ονομαστικών ή ανωνύμων) τεκμαίρεται, σύμφωνα με το άρθρο 47 ν.2396/1996, από την 

εγγραφή των μετοχών στο Λογαριασμό Αξιών του αγοραστή που τηρείται στο ΣΑΤ. 

Μετά το τέλος του διακανονισμού, ακολουθεί η παροχή ενημερωτικών στοιχείων για 

τις συναλλαγές, τόσο στην εποπτεύουσα αρχή, που είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και 

στις εκδότριες εταιρίες, τους επενδυτές και το ευρύ κοινό. Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

έχουν διατεθεί τερματικά ΣΑΤ για την άμεση πρόσβαση στο σύστημα. Στις εκδότριες 

εταιρείες παρέχεται πρόσβαση, μέσω του ασφαλούς δικτύου ΑξίΑline1066, στο μετοχολόγιο 

της εταιρείας1067 και στις μεταβολές του, όπως και στα στοιχεία των εταιρικών πράξεων. 

Διευκρινίζεται ότι η πρόσβαση δεν αφορά απευθείας σύνδεση στο ΣΑΤ, αλλά σε web server 

του Συστήματος Πληροφόρησης, που τροφοδοτείται με στοιχεία από το ΣΑΤ1068. Ανάλογη 

πληροφόρηση παρέχεται και στους επενδυτές μέσω του ασφαλούς δικτύου ΑξίΑweb και 

χρήση κατάλληλου κωδικού. Η πληροφόρηση περιλαμβάνει online web πρόσβαση και 

                                            
1065 Βλ. Μήτσου, ο.π., σελ.71-72. 
1066 Σύνδεση μέσω κρυπτογραφημένης επικοινωνίας SSL και με χρήση ηλεκτρονικού 

πιστοποιητικού από τις εταιρείες. 
1067 Σημειώνεται ότι με το άρθρο 15§2 του ν.3842/2010 έχει καταργηθεί το τελευταίο εδάφιο 

της §1 του άρθρου 55 του ν.2396/1996 που προβλέπει την ανωνυμία των επενδυτών. Έτσι στις 

εκδότριες αε παρέχεται πλήρης πρόσβαση στα στοιχεία όλων των μετόχων σε αντίθεση με άλλες 

χώρες, όπως η Γερμανία, η νομοθεσία της οποίας επιτρέπει τη διατήρηση της ανωνυμίας των 

επενδυτών (άρθρο 67§4 εδ.β, AktG), μέσω ειδικής ρύθμισης για αντικατάσταση των στοιχείων τους 

από αυτά του θεματοφύλακά τους, με την ένδειξη ότι πρόκειται για ενδιάμεσο, βλ. Zetzsche, Virtual 

Shareholder Meetings and the European Shareholder Rights Directive-Challenges and Opportunities, 

σελ18 (H εργασία είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη διεύθυνση http://ssrn.com/abstract=996434). 

Στην Ελλάδα η ανωνυμία ενός επενδυτή είναι εμμέσως εφικτή μέσω της χρήσης «παρένθετου» 

νομικού προσώπου. 
1068 Βλ. παρουσίαση Καραϊσκάκη, Τεχνολογικά συστήματα και υπηρεσίες, Λευκωσία 15-16 

Σεπτεμβρίου 2005, διαφάνεια 41. Το περιεχόμενο της παρουσίασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του 

Χρηματιστηρίου Κύπρου στη διεύθυνση:  

http://www.cse.com.cy/en/MarketData/Data/CSE 20050916 - ATHEX Market Model - Technology 

Systems and Services V1-0.ppt (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
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ενημέρωση για τα υπόλοιπα και τις κινήσεις του λογαριασμού του επενδυτή, καθώς και 

πληροφόρηση με alerts και μηνύματα1069. Για το ευρύ κοινό προβλέπεται η δημοσίευση των 

στοιχείων, που προβλέπει η νομοθεσία, στην ιστοσελίδα του ΧΑ1070. 

Εκτός από την ενημέρωση των εταιρειών από το ΧΑ, ο κανονισμός λειτουργίας του ΧΑ 

θεσπίζει και αντίστροφη υποχρέωση ενημέρωσης, των εισηγμένων εταιρειών στο ΧΑ. 

Πρόκειται για υποχρεώσεις ενημέρωσης που διακρίνονται σε τακτικές1071, έκτακτες1072 καθώς 

και σε υποχρεώσεις ειδικής κατηγορίας1073. Η ενημέρωση γίνεται αποκλειστικά μέσω του 

συστήματος επικοινωνίας HERMES1074, που αποτελεί το σύστημα ηλεκτρονικής διασύνδεσης 

και επικοινωνίας του ΧΑ με τις εισηγμένες εταιρείες μέσω του Διαδικτύου (Internet). Οι όροι 

χρήσης και η διαδικασία λειτουργίας του συστήματος HERMES, ορίζεται από το ΧΑ με 

απόφασή του1075. Το σύστημα HERMES εξασφαλίζει ασφαλή επικοινωνία  (web based PKI-

enabled B2B application) μεταξύ ΧΑ και εισηγμένων εταιρειών, για την υποβολή εταιρικών 

ανακοινώσεων, ισολογισμών κ.α. Η υποβολή των δεδομένων αυτών, γίνεται ξεχωριστά από 

κάθε αε, μέσω ενός ειδικά επιφορτισμένου για αυτό το σκοπό, εκπροσώπου-υπαλλήλου της 

αε. Η Αρχή Πιστοποίησης που έχει δημιουργήσει το ΧΑ1076, εκδίδει πιστοποιητικό ειδικού 

σκοπού για τον εκπρόσωπο της αε. Το πιστοποιητικό αυτό χρησιμοποιείται κατά την 

                                            
1069 βλ. Καραϊσκάκη, ο.π., διαφάνεια 30 και Αλιφιεράκη, Υπηρεσίες Εκκαθάρισης, 

Διακανονισμού και Καταχώρισης με τη χρήση του ΣΑΤ, Λευκωσία 15-16 Σεπτεμβρίου 2005, διαφάνεια 

39. Το περιεχόμενο της παρουσίασης διατίθεται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Κύπρου στη 

διεύθυνση: http://www.cse.com.cy/en/MarketData/Data/CSE 20050915 - ATHEX Market Model - 

Central Registry, Clearing and Settlement Services V1-0.ppt 
1070 πρβλ. ενότητα 4.7.2 κανονισμού ΧΑ. 
1071 Ετήσια, εξαμηνιαία και τριμηνιαία στοιχεία καθώς και το οικονομικό ημερολόγιο της 

§4.1.4.3.1 του κανονισμού ΧΑ πρβλ. ενότητα 4.1.2 κανονισμού ΧΑ. 
1072 Σύγκληση και αποφάσεις γσ, καταβολή μερίσματος, εταιρικές πράξεις, προνομιακές 

πληροφορίες κ.α., πρβλ. ενότητα 4.1.3 κανονισμού ΧΑ. 
1073 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά η με σκοπό συγχώνευση ή απορρόφηση εταιρείας 

κ.α., πρβλ. ενότητα 4.1.4 κανονισμού ΧΑ. 
1074 Hellenic Exchanges Remote Messaging System ή αλλιώς Σύστημα Ηλεκτρονικής Ροής 

Εργασιών και Διακίνησης Φορμών (βλ. Απόφαση 33/8-7-2004 του Διοικητικού συμβουλίου του ΧΑ 

σχετικά με την «Παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών του ΧΑ»). Μετεξέλιξη του αρχικού συστήματος 

είναι το σύστημα HERMES2.  
1075 Σύμφωνα με ενότητα 4.7.1§1 του κανονισμού. 
1076 Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα HERMES παρατίθενται στην ιστοσελίδα του ΧΑ 

http://www.ase.gr/SmartAccess/ (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). Μετεξέλιξη του αρχικού 

συστήματος είναι το σύστημα HERMES2.  
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επικοινωνία της αε με το ΧΑ, έτσι ώστε, τα δεδομένα που υποβάλλονται από την αε να είναι 

πιστοποιημένα ως προς την προέλευση και την ακεραιότητά τους, με χρήση τεχνολογίας 

ηλεκτρονικών πιστοποιητικών1077.  

Το σύνολο της διαδικασίας που περιγράφηκε παραπάνω αποτυπώνεται συνοπτικά στο 

σχήμα της επόμενης σελίδας.  

                                            
1077 Βλ. διαφάνειες 39 και 40 παρουσίασης Καραϊσκάκη, ο.π., Τεχνολογικά συστήματα και 

υπηρεσίες, Λευκωσία 15-16 Σεπτεμβρίου 2005. 
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Για τις εισηγμένες αε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28α, δεν είναι υποχρεωτική 

η δέσμευση των μετοχών1078, ούτε περιορίζεται το δικαίωμα πώλησης ή μεταβίβασής τους, 

κατά το χρονικό διάστημα των πέντε ημερών που μεσολαβούν μεταξύ της ημέρας 

καταγραφής και της ημέρας διεξαγωγής της γσ (άρθρο 28α§1). Η διαπίστωση του 

δικαιώματος συμμετοχής στη γσ επιτρέπεται, σύμφωνα με τη §4 του άρθρου 28α, να 

υλοποιηθεί με δύο τρόπους: α) με την προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης του φορέα στον 

οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας (δηλαδή της ΕΧΑΕ)· και β) με απευθείας 

ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρχεία του φορέα (άρθρο 28α§4). Οι δύο αυτές 

νομοθετικές δυνατότητες εξετάζονται ξεχωριστά παρακάτω, σε συνδυασμό με τεχνικές 

μεθόδους, ως προτάσεις 1 και 2 αντίστοιχα. 

   

Πρόταση 1: «Προσκόμιση» της βεβαίωσης με ηλεκτρονικό τρόπο   

Σχετικά με τη δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο 28α§4, εδ.β, περ.1, γίνεται 

εύκολα αντιληπτό ότι πρόκειται για διαδικασία παρόμοια με αυτήν της μη εισηγμένης 

εταιρείας με μόνες διαφορές ότι: α) η βεβαίωση παρέχεται αποκλειστικά από την ΕΧΑΕ· και 

β) δεν υπάρχει φυσική κατάθεση μετοχών, δεδομένου ότι αυτές είναι άυλες. Η γραμματική, 

αλλά και η τελολογική ερμηνεία της διάταξης, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αρμοδιότητα 

έκδοσης της βεβαίωσης μετοχικής ιδιότητας ανήκει αποκλειστικά στην ΕΧΑΕ, ως φορέα στον 

οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες των εισηγμένων αε. Πράγματι, η επιλογή του νομοθέτη 

φαίνεται να είναι ξεκάθαρη, ενώ παράλληλα είναι και απόλυτα δικαιολογημένη. Στοχεύει 

στην επίτευξη ασφάλειας δικαίου και στην αποτροπή πρόκλησης αμφισβητήσεων από την 

εμπλοκή πολλών οντοτήτων στη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων1079. Ωστόσο, η 

αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΧΑΕ, δεν αποκλείει τη δυνατότητα μεσολάβησης κάποιας 

άλλης οντότητας  για τη μεταβίβαση της εντολής έκδοσης βεβαίωσης στην ΕΧΑΕ. Αντιθέτως, 

μια τέτοια μεσολάβηση, θα πρέπει να είναι επιθυμητή, διότι η απευθείας επικοινωνία των 

μετόχων με την ΕΧΑΕ, θα επιβαρύνει σημαντικά την τελευταία από άποψη διαχείρισης των 

αιτημάτων επικοινωνίας. Άλλωστε, και σήμερα οι επενδυτές μέτοχοι, συνήθως επικοινωνούν 

με έμμεσο τρόπο με την ΕΧΑΕ μέσω ενδιάμεσου Χειριστή. «Προτεραιότητα» για το ρόλο του 

                                            
1078 Υπενθυμίζεται ότι δεν νοείται κατάθεση των μετοχών εισηγμένων αε, αφού αυτές είναι σε 

άυλη μορφή μετά την υποχρεωτική αποϋλοποίησή τους μέσω του άρθρου 39 του ν.2396/1996. 
1079 Σημειώνεται ότι η ΕΧΑΕ διαθέτει άμεση πρόσβαση στο ΣΑΤ από τις εγγραφές του οποίου 

τεκμαίρεται η κατοχή των μετοχών (άρθρο 47 ν.2396/1996). 

2. Τεχνικές Προτάσεις
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«διαμεσολαβητή» πρέπει να δοθεί, για λόγους λειτουργικούς, στους Χειριστές των 

λογαριασμών των μετόχων1080.  

Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει από τη διάταξη της §4 του άρθρου 28α είναι η 

αναφορά σε «προσκόμιση έγγραφης βεβαίωσης». Είναι προφανές ότι η διατύπωση 

λειτουργεί περιοριστικά και η διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται διασταλτικά έτσι ώστε, να 

περιλαμβάνει και ηλεκτρονικά έγγραφα, αλλά και ηλεκτρονικές διαδικασίες «προσκόμισης» 

της βεβαίωσης. Επιτρέποντας η βεβαίωση να έχει ηλεκτρονικό χαρακτήρα, παρέχεται η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής της στο μέτοχο, ή στη μεσολαβούσα οντότητα. Αυτοί 

με τη σειρά τους μπορούν να προωθήσουν τη βεβαίωση επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο στην 

εταιρεία. Σημειώνεται ότι στο νόμο περιλαμβάνεται χρονικός περιορισμός για την ενημέρωση 

της εταιρείας1081, ο οποίος δυσχεραίνει τους μετόχους που βρίσκονται μακριά από την έδρα 

της εταιρείας και ιδιαίτερα, τους διασυνοριακούς μετόχους. Ωστόσο, στην περίπτωση 

ηλεκτρονικής μεταβίβασης αυτός ο χρόνος είναι υπεραρκετός, ενώ διευκολύνεται και η 

εταιρεία στη σύνταξη του πίνακα μετόχων του άρθρου 27§2. Επίσης, σημειώνεται ότι για τη 

σύνταξη του πίνακα των μετόχων η εταιρεία διαθέτει προθεσμία δύο ημερών δεδομένης της 

24ωρης προθεσμίας, που προβλέπει ο νόμος στο άρθρο 27§2 τελ.εδ. Βέβαια, με την 

εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, ο μέτοχος απλώς διευκολύνεται στην παράδοση της 

βεβαίωσης, χωρίς να ενημερώνεται προσωπικά για τυχόν παραμέτρους που θα απαιτήσει η 

ηλεκτρονική του πρόσβαση/συμμετοχή (όπως αναγνωριστικό χρήστη και κωδικό πρόσβασης 

για τη συμμετοχή σε φόρουμ ή για ηλεκτρονική ψηφοφορία ή σε υπηρεσία ηλεκτρονικής γσ 

που παρέχει ξένος φορέας). Για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος, τόσο ο μέτοχος όσο 

και η μεσολαβούσα οντότητα, μπορούν να υποβάλλουν αίτημα στην εταιρεία για σχετική 

ενημέρωση μαζί με τη αποστολή της ηλεκτρονικής βεβαίωσης της μετοχικής ιδιότητας. Τα 

στοιχεία αυτά θα αποσταλούν από το μέτοχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα-μετόχου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για 

την αποστολή των απαραίτητων παραμέτρων ηλεκτρονικής πρόσβασης/συμμετοχής.  

Ζήτημα ανακύπτει σχετικά με την αναγκαιότητα χρήσης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού, 

κατά την αποστολή του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το μέτοχο ή τη 

μεσολαβούσα οντότητα, αλλά και αναφορικά με τη γνησιότητα της ηλεκτρονικής βεβαίωσης 

απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας. Το ζήτημα λαμβάνει ιδιαίτερη σημασία, γιατί σε αυτή τη 
                                            
1080 Εξαιρετέες θα πρέπει να θεωρηθούν οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης 

(ΑΕΕΔ), αφού σε αυτές απαγορεύεται να παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες με βάση το άρθρο 36 

του ν.3606/2007.   
1081 Η βεβαίωση πρέπει να ληφθεί από την εταιρεία 3 ημέρες πριν τη συνεδρίαση της γσ (άρθρο 

28α§4 εδ.γ). 
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διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποσταλούν ως απάντηση από την εταιρεία, οι 

παράμετροι ηλεκτρονικής πρόσβασης. Στην περίπτωση που οι παράμετροι πρόσβασης 

αποσταλούν σε διεύθυνση που δεν ανήκει στο μέτοχο, τότε θα έχουν αποδοθεί δικαιώματα 

συμμετοχής ή και ψηφοφορίας σε τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν διαθέτει τη μετοχική 

ιδιότητα. Αντιθέτως, η γνησιότητα της ηλεκτρονικής βεβαίωσης, μπορεί εύκολα να 

αποκαλυφθεί με διασταύρωση των στοιχείων που θα προκύψουν από το σύστημα 

ΑξίΑweb1082. Ωστόσο, για τη διαπίστωση της ταυτότητας του προσώπου που απέστειλε το 

μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπεισέρχονται δυσεπίλυτα προβλήματα, που 

σχετίζονται με την αδυναμία ασφαλούς σύνδεσης ενός προσώπου με μια διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η προβληματική έγκειται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί κοινό αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που χρησιμοποιείται για την 

πιστοποίηση διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά απαιτείται πιστοποιητικό ειδικού 

σκοπού, που θα συνδέει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τα πραγματικά 

στοιχεία αναγνώρισης του πιστοποιούμενου. Η απαίτηση αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί από τη 

μεσολαβούσα οντότητα, αλλά αποτελεί υπερβολική διαδικασία για το μέτοχο από την άποψη 

ότι απαιτούνται σύνθετες και χρονοβόρες ενέργειες. Έτσι, για την παραπάνω περίπτωση, 

προκρίνεται ως καταλληλότερη μέθοδος υλοποίησης η μεσολάβηση της οντότητας, η οποία 

και θα προωθήσει το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπογεγραμμένο με το δικό της 

αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. 

Η νομιμοποίηση της παραπάνω διαδικασίας προϋποθέτει σχετική πρόβλεψη στη 

σύμβαση χρηματιστηριακής παραγγελίας1083 για την εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών από 

τη μεσολαβούσα οντότητα, αλλά και σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρείας. Η 

διαδικασία περιλαμβάνει αρκετά ενδιάμεσα στάδια. Ωστόσο, δύναται να ολοκληρωθεί εξ 

ολοκλήρου από απόσταση με χρήση κοινών ηλεκτρονικών μέσων, όπως είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για μετόχους από την αλλοδαπή. 

Στα αρνητικά στοιχεία της διαδικασίας συγκαταλέγεται η ανάγκη για επανάληψη της ίδιας 

διαδικασίας σε κάθε μελλοντική γσ. Αυτή η απαίτηση θα μπορούσε να επαλειφθεί μέσω της 

έκδοσης ειδικών ηλεκτρονικών πιστοποιητικών για τους μετόχους και τη χρήση του 

συστήματος HERMES. Τα πιστοποιητικά αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται διαρκώς 

ως μέσα για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας ή ως μέσα συμμετοχής σε γσ, ή και ως 

μέσο ασφαλούς επικοινωνίας μεταξύ των μετόχων και της αε. Επίσης θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τον ορισμό αντιπροσώπου εξ αποστάσεως. Το γεγονός ότι μπορούν να 

                                            
1082 πρβλ. προηγούμενη ενότητα υπό ΙΙΙ, 1. 
1083 πρβλ προηγούμενη ενότητα υπό ΙΙΙ, 1. 
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εκδοθούν από την ΕΧΑΕ προσφέρει ευκολία στη διαχείρισή τους, ενώ αποφεύγεται η 

περίπτωση παραβίασης όρων της Πολιτικής Πιστοποιητικού (CP-Certificate Policy)1084 αφού 

αυτή διαμορφώνεται από την ΕΧΑΕ ως εκδότη των πιστοποιητικών. Η περίπτωση αυτή 

εξετάζεται στην παρακάτω πρόταση 2.  

 

Πρόταση 2: Έκδοση ηλεκτρονικών πιστοποιητικών για τους μετόχους  

Η δυνατότητα που προσφέρει το άρθρο 28α§4, εδ.β, περ.2, για απόδειξη της 

μετοχικής ιδιότητας με μεταβίβαση της βεβαίωσης κατοχής των μετοχών, μέσω απευθείας 

ηλεκτρονικής σύνδεσης της εταιρείας με τα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι 

κινητές αξίες της εταιρείας, έχει «γνήσιο» ηλεκτρονικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι 

επιτρέπει την υλοποίηση διαδικασιών εξ ολοκλήρου με ηλεκτρονικό τρόπο. Παρά τις 

τεράστιες δυνατότητες που προσφέρει αυτή η ρύθμιση1085, σήμερα στο 99% των 

περιπτώσεων χρησιμοποιείται για την παροχή από την ΕΧΑΕ στην εισηγμένη αε, ενός πίνακα 

που περιλαμβάνει τα στοιχεία κάθε μετόχου (Όνομα, Επώνυμο, ΚΑΜΕ κτλ.) και τον 

αντίστοιχο αριθμό μετοχών που διαθέτει κατά την ημέρα καταγραφής1086. Ο πίνακας αυτός 

είναι ένα πλήρες μετοχολόγιο μέσα από το οποίο καθίσταται εύκολα αντιληπτή η διασπορά 

που παρουσιάζουν οι μετοχές. Ωστόσο, από τον πίνακα αυτό δεν μπορεί να προσδιοριστεί η 

πρόθεση των μετόχων για συμμετοχή στη γσ, αφού για τη σύνταξή του δεν απαιτείται καμία 

ενέργεια από αυτούς. Οι μέτοχοι προσέρχονται στο φυσικό χώρο διεξαγωγής της γσ, όπου 

τους επιτρέπεται η πρόσβαση, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στον παραπάνω πίνακα και αφού 

επιδείξουν ένα στοιχείο αναγνώρισης της ταυτότητάς τους. 

Ωστόσο, η δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνδεσης που παρέχει ο νόμος με το άρθρο 

28α§4 εδ.β, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολύ πιο αποδοτικό τρόπο, αποδίδοντας πλήρη 

ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά στις εταιρικές διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα, είναι δυνατό να 

συνδυαστεί η υποδομή του συστήματος HERMES με την προσθήκη κατάλληλων πεδίων 

αναγνώρισης στα αρχεία του συστήματος ΣΑΤ και με κατάλληλα συστήματα ηλεκτρονικής 

                                            
1084 πρβλ. §27, Ι, 1 όπου αναλύεται εκτεταμένα αυτή η προβληματική. 
1085 Ενδεικτικά σημειώνεται η δυνατότητα για εισαγωγή ενός απλού software agent ο οποίος 

αυτόματα θα ενημέρωνε την εταιρεία για αλλαγές στο μετοχολόγιό της, μέχρι ενός εξελιγμένου multi-

agent system που θα έλεγχε την ύπαρξη της μετοχικής ιδιότητας και θα αποφάσιζε να επιτρέψει την 

πρόσβαση σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Σχετικά με τους software agents βλ. 

Γεωργακαράκου/Οικονομίδης, Software Agent Technology: An Overview, σε Πρωτόγερο, Agent 

and Web Service Technologies in Virtual Enterprises, σελ.4 επ. 
1086 Μια τέτοια ενέργεια είναι άμεσα εφικτή μέσω του συστήματος ΑξίΑline, χωρίς την απαίτηση 

για οποιαδήποτε ενέργεια εκ μέρους της ΕΧΑΕ.  
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συμμετοχής εκ μέρους των αε. Για την υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος απαιτείται να 

εκδοθούν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά για όσους επενδυτές το επιθυμούν, από την 

αναγνωρισμένη Αρχή Πιστοποίησης (Certificate Authority) που υποστηρίζει τη λειτουργία του 

συστήματος HERMES. Η Αρχή αυτή που δημιουργήθηκε από την ΕΧΑΕ1087, παρέχει υπηρεσίες 

διαχείρισης ηλεκτρονικών πιστοποιητικών (αναγνωρισμένων ή μη)1088. Τα πιστοποιητικά που 

θα εκδοθούν θα είναι ειδικού σκοπού (μόνο για πρόσβαση σε φόρουμ ή σε ιστοσελίδα, ή και 

για χρήση με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο1089), θα μπορούν να εξατομικεύουν τον επενδυτή 

και να του προσφέρουν ανωνυμία, ενώ θα τον συνδέουν με το χαρτοφυλάκιό του1090 μέσω 

ενός Κωδικού Πιστοποιητικού, που θα αναγράφεται στη Μερίδα του (βλ. παρακάτω σχήμα) 

και θα περιλαμβάνεται και στον πίνακα που αποστέλλει η ΕΧΑΕ στην εκδότρια εταιρεία. 

Βέβαια η δυνατότητα διατήρησης της ανωνυμίας των επενδυτών καταργήθηκε από το άρθρο 

15§2 του ν.3842/2010, το οποίο με τη σειρά του κατήργησε το τελευταίο εδάφιο της §1 του 

άρθρου 55 του ν.2396/1996. Η ενέργεια αυτή έγινε στα πλαίσια αντιμετώπισης της 

φοροδιαφυγής. Ωστόσο η χρησιμότητα και η «διάρκεια ζωής της» αμφισβητείται δεδομένης 

της εμπειρίας του παρελθόντος, που έχει αποδείξει ότι με την κατάργηση της ανωνυμίας 

μπορεί να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα στην αγορά1091. Έτσι θεωρείται ότι πρέπει 

κάθε τεχνική λύση να μπορεί να υποστηρίξει, αν αυτό απαιτηθεί στο μέλλον, την 

αναγνώριση της μετοχικής ιδιότητας και ταυτόχρονα τη διατήρηση της ανωνυμίας του 

μετόχου. Αυτή η δυνατότητα ανωνυμίας μπορεί να παρέχεται μέσω της παρούσας πρότασης, 

                                            
1087 Μέσω της θυγατρικής της ΑΣΥΚ ΑΕ, η οποία στη συνέχεια απορροφήθηκε από την ΕΧΑΕ το 

2003. 
1088 Η Αρχή έχει αποδείξει την αξιοπιστία της μέσω της υποστήριξης του συστήματος HERMES 

από το Δεκέμβριο του 2001 (βλ. http://www.ase.gr/content/gr/ann.asp?AnnID=39655), οπότε και 

ξεκίνησε τη δοκιμαστική του λειτουργία μέχρι και σήμερα που υποστηρίζει πλήρως σε επίπεδο 

παραγωγής το σύστημα HERMES2, το οποίο προσφέρει μεταξύ άλλων καλύτερη λειτουργικότητα και 

υποστήριξη νέων τύπων αρχείων, πρβλ. διαφάνεια 12 παρουσίασης του συστήματος HERMES, όπως 

αυτή διατίθεται στην ιστοσελίδα http://www.ase.gr/repository/ASYK_HERMES-

PKICA_Presentation_Ebusiness_Forum.pdf (τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012).  
1089 Ο σκοπός θα καθορίζεται μέσω των εγγραφών στο πεδίο Private Extensions, πρβλ. §13, ΙΙ, 

6 καθώς και το σχήμα όπου περιγράφεται η δομή του προτύπου πιστοποιητικών Χ509. 
1090 Που θα διατηρεί το δυναμικό του χαρακτήρα επιτρέποντας αλλαγές στον αριθμό και το 

είδος των μετοχών. 
1091 Παρόμοια επιλογή του νομοθέτη να μετατρέψει τις ανώνυμες μετοχές των ανωνύμων 

εταιρειών σε ονομαστικές με το ν.1644/1951, επέφερε τέτοια αναστάτωση στο θεσμό της αε που 

γρήγορα χρειάστηκε να επέμβει και πάλι ο νομοθέτης με το ν.δ.3550/55 και να επαναφέρει την αρχική 

ρύθμιση, Βλ. Αλεξανδρίδου, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Τεύχος Β΄, Β΄ έκδοση, σελ. 9. 
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αφού στην εκδότρια εταιρεία μπορεί να γίνεται γνωστός μόνο ο Κωδικός Πιστοποιητικού. Το 

ηλεκτρονικό πιστοποιητικό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και γενικότερα ως «διαβατήριο» για 

την απόδοση δικαιωμάτων στο μέτοχο, ή για τη συμμετοχή του σε ηλεκτρονικές εταιρικές 

διαδικασίες, όπως είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία σε γσ1092, ή η εξουσιοδότηση πρόσβασης 

σε φόρουμ μετόχων1093.  

Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού θα γίνεται εφάπαξ για κάθε επενδυτή τηρώντας 

την παρακάτω διαδικασία1094: 

• Βήμα 1: Αίτηση του επενδυτή διαμέσου του Χειριστή του. Ο Χειριστής επιβεβαιώνει 

την ταυτότητα του επενδυτή και επομένως τη γνησιότητα της αίτησης με ανάλογο 

τρόπο όπως και με τις εντολές πώλησης ή αγοράς μετοχών. 

• Βήμα 2: Ο Χειριστής μεσολαβεί προωθώντας την αίτηση του Επενδυτή στην ΕΧΑΕ, 

ενώ ταυτόχρονα εγγυάται για τη γνησιότητα της υποβληθείσας αίτησης έκδοσης 

πιστοποιητικού από τον επενδυτή. Πρόκειται για διευκόλυνση που προβλέπεται στο 

προοίμιο αριθμ.11 της οδηγίας 2007/36/ΕΚ (μεσολάβηση χρηματοοικονομικών 

μεσαζόντων). 

• Βήμα 3: Η ΕΧΑΕ διασταυρώνει τα στοιχεία του επενδυτή και κυρίως τη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επενδυτή που είναι καταχωρημένη στο ΣΑΤ. Έχει 

προηγηθεί η καθιέρωση υποχρέωσης αναγραφής στα στοιχεία της Μερίδας του 

επενδυτή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επενδυτή1095. Με αυτό 

τον τρόπο μετατρέπεται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από προαιρετικό 

στοιχείο αναγνώρισης του επενδυτή (σήμερα), σε μέσο για την έκδοση 

ηλεκτρονικού πιστοποιητικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγγραφή της 

διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Μερίδα του επενδυτή που τηρείται στο 

ΣΑΤ, τότε θα θεωρηθεί ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επενδυτή 

αυτή που δηλώνεται στην αίτηση, ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί και η Μερίδα στο 

ΣΑΤ. 

• Βήμα 4: Ακολουθεί η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού επενδυτή που 

περιλαμβάνει επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ της ΕΧΑΕ και 

του επενδυτή και παραπομπή του τελευταίου σε κατάλληλες ασφαλείς ιστοσελίδες. 

Επειδή το πιστοποιητικό θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς μη αποποίησης πράξεων 
                                            
1092 Βλ. παρακάτω κεφάλαιο 12. 
1093 πρβλ. §22, ΙΙΙ, 3 και §20, Ι, 1, β.  
1094 πρβλ. παρακάτω σχήμα. 
1095 Πρόκειται για δυνατότητα που επιφυλάσσει η ΕΧΑΕ για τον εαυτό της μέσω της ρύθμισης 

της §7 του άρθρου 4 του κανονισμού ΣΑΤ, πρβλ. §27, ΙΙΙ, 1.  
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(πχ ηλεκτρονική ψηφοφορία), είναι αναγκαία η παραγωγή των κλειδιών με ίδιες 

ενέργειες του επενδυτή1096 έτσι ώστε, να μην υπάρχει ανάγκη να αποχωριστεί ο 

επενδυτής το ιδιωτικό του κλειδί. Όλη η διαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικού θα 

υλοποιηθεί εξολοκλήρου ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Έτσι, διευκολύνονται 

ιδιαίτερα οι διασυνοριακοί επενδυτές1097. Στο πιστοποιητικό θα περιέχεται ο Κωδικός 

Πιστοποιητικού (μοναδικός για κάθε επενδυτή και κάθε πιστοποιητικό) στο πεδίο 

Private Extensions1098. 

• Βήμα 5: Προσθήκη του Κωδικού Πιστοποιητικού επενδυτή ως αναγνωστικό στοιχείο 

στη Μερίδα επενδυτή που διατηρείται στο ΣΑΤ. 

Μετά την έκδοσή του, το πιστοποιητικό μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για τη 

διαπίστωση δικαιώματος συμμετοχής στη γσ, μετά από κατάλληλη online διασταύρωση 

στοιχείων με τον πίνακα των μετόχων που παρέχεται στην εισηγμένη αε, μέσω του 

συστήματος ΑξίAline κατά την ημέρα καταγραφής (βλ. παρακάτω σχήμα). Επισημαίνεται ότι 

ο επενδυτής εκδίδει μόνο ένα πιστοποιητικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί για όλες τις 

εταιρείες στις οποίες είναι μέτοχος, αλλά και για όλες τις γσ που θα διεξαχθούν μελλοντικά 

μέχρι το χρόνο λήξης του πιστοποιητικού, όπως αυτός ορίζεται από την εκδότρια Αρχή 

Πιστοποίησης (ΕΧΑΕ). 

 

 

 

 

                                            
1096 πρβλ. §13, ΙΙ, 8, περίπτωση Α. 
1097 Για την περίπτωση των επενδυτών δεν είναι απαραίτητη η έκδοση Smart Access card όπως 

συμβαίνει με τις εταιρείες βλ. διαφάνεια 13 παρουσίασης του συστήματος HERMES, όπως αυτή 

διατίθεται στην ιστοσελίδα: http://www.ase.gr/repository/ASYK_HERMES-PKICA_Presentation 

Ebusiness_Forum.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012. Ωστόσο είναι εφικτή η έκδοση Smart 

Access card για τους μετόχους οποιαδήποτε στιγμή. 
1098 Δηλαδή ως ιδιωτική επέκταση, πρβλ. §13, ΙΙ, 6 καθώς και το σχήμα όπου περιγράφεται η 

δομή του προτύπου πιστοποιητικών Χ509. 
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Η διαδικασία κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της γσ έχει ως εξής: Η εισηγμένη 

εταιρεία προμηθεύεται από την ΕΧΑΕ μέσω του συστήματος AξίΑline τον πίνακα των 

μετόχων όπως αυτός είχε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταγραφής, δηλαδή πέντε 

μέρες πριν τη γσ. Ο πίνακας αυτός έχει ως πεδία τον Κωδικό πιστοποιητικού μετόχου που 

αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο επενδυτή καθώς και τον αριθμό των μετοχών που αυτός 

κατείχε κατά την ημερομηνία καταγραφής. Κατά την προσπέλαση του επενδυτή μέσω του 

διαδικτύου εξετάζεται καταρχήν η γνησιότητα του πιστοποιητικού (Σημείο ελέγχου Α) και 

στη συνέχεια εξετάζεται κατά πόσο ο Κωδικός πιστοποιητικού του διαδικτυακού επενδυτή 

περιέχεται στον πίνακα των μετόχων (Σημείο ελέγχου Β)1099. Εάν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα 

του πιστοποιητικού τότε πρόκειται καταρχάς για επενδυτή του ΧΑ, ενώ εάν περιλαμβάνεται 

και ο Κωδικός πιστοποιητικού του επενδυτή στον πίνακα που έχει λάβει η αε, τότε 

τεκμαίρεται με απόλυτο τρόπο και η ιδιότητα του μετόχου για τη συγκεκριμένη αε κατά τη 

συγκεκριμένη ημέρα καταγραφής. Ταυτόχρονα αναγνωρίζεται ο αριθμός των μετοχών που 

κατέχει και κατά συνέπεια, ο αριθμός των ψήφων που διαθέτει. Σημειώνεται ότι η εταιρεία 

δεν μπορεί να αμφιβάλει για τη μετοχική ιδιότητα του επενδυτή, ενώ μπορεί να υποστηριχθεί 

μελλοντική νομοθετική επιλογή για ανωνυμία του μετόχου, αφού η εταιρεία μπορεί να 

ενημερωθεί μόνο για τον κωδικό πιστοποιητικού του μετόχου και όχι για την πραγματική 

ταυτότητά του1100. Σε περίπτωση, που δεν επιβεβαιωθεί η γνησιότητα του πιστοποιητικού, η 

πρόσβαση στην ιστοσελίδα της εταιρείας απαγορεύεται, ενώ εάν δεν διασταυρωθεί ο 

Κωδικός πιστοποιητικού τότε σημαίνει ότι ο επενδυτής δεν διαθέτει μετοχές της 

συγκεκριμένης εταιρείας και κατά συνέπεια, απομακρύνεται από την ιστοσελίδα της 

εταιρείας. Όλη η παραπάνω διαδικασία, μπορεί να υλοποιηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα, με 

διασύνδεση εφαρμογών (services) της αε και της ΕΧΑΕ1101.  

 

Στην περίπτωση των ελεγκτών δεν υφίσταται θέμα διαπίστωσης δικαιώματος 

συμμετοχής ή ψηφοφορίας στη γσ παρά μόνο θέμα διαπίστωσης της ταυτότητάς τους στην 

περίπτωση που συμμετέχουν με ηλεκτρονικό τρόπο στη γσ. Στις ετήσιες ή τακτικές γσ θα 

πρέπει να αναμένεται η συμμετοχή των ελεγκτών με συμβατικό τρόπο. Δηλαδή, με την 

προσωπική τους παρουσία, ενώ η αναγνώρισή τους θα γίνει από τα μέλη του δσ. Ωστόσο, 

στις έκτακτες γσ είναι πιθανό να πρέπει να συμμετάσχουν όλοι, ή ορισμένοι από αυτούς, 
                                            
1099 βλ. παραπάνω σχήμα. 
1100 βλ. παραπάνω στην ίδια ενότητα. 
1101 Σχετικά με τη δυνατότητα διασύνδεσης εφαρμογών, βλ. Τζήμα/Μίτκα, Web services 

Technology: σε Πρωτόγερο, Agent and Web Service Technologies in Virtual Enterprises, σελ.25 επ. 

IV. Ελεγκτές 
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μέσω τηλεδιάσκεψης. Σε αυτή την περίπτωση η ενημέρωσή τους για τις παραμέτρους της 

σύνδεσης θα πρέπει να γίνει από το δσ, ενώ η αναγνώρισή τους θα γίνει με οπτικοακουστικό 

τρόπο. Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της γσ απαιτηθεί να αποσταλούν 

διευκρινιστικά στοιχεία από τους ελεγκτές, τότε οι τελευταίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

την ειδική εφαρμογή που συνήθως συνοδεύει κάθε σύστημα τηλεδιάσκεψης, ή μπορούν να 

αποστείλουν τα στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά προτίμηση με χρήση 

αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού πιστοποιητικού1102. 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λαμβάνει η πρόβλεψη αντικατάστασης της αστυνομικής 

ταυτότητας του πολίτη από τη λεγόμενη Κάρτα του Πολίτη που θα διαθέτει ηλεκτρονικά 

χαρακτηριστικά1103. Στις δυνατότητες της Κάρτας του Πολίτη περιλαμβάνεται η ψηφιακή 

αυθεντικοποίηση του κάθε πολίτη, καθώς και η δυνατότητα ο τελευταίος να θέτει 

ηλεκτρονική υπογραφή1104. Με βάση τα χαρακτηριστικά που προβλέπεται να διαθέτει η 

Κάρτα του Πολίτη, προκύπτει ότι θα μπορούσε να συνδυαστεί με ηλεκτρονικά μητρώα, έτσι 

ώστε από τη συσχέτιση των δεδομένων να μπορεί να τεκμαίρεται η μετοχική ιδιότητα και να 

αποδίδονται ανάλογα δικαιώματα ηλεκτρονικής συμμετοχής στα όργανα των αε. Σε αυτή την 

περίπτωση οι διαδικασίες που προτάθηκαν παραπάνω παραμένουν ίδιες, επί της ουσίας, με 

κυριότερη διαφορά ότι εκδότης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού γίνεται πλέον το κράτος. 

Βέβαια, σχετικά με την υιοθέτηση της Κάρτας του Πολίτη έχουν δημιουργηθεί σημαντικά 

                                            
1102 Η απαίτηση για χρήση ηλεκτρονικού πιστοποιητικού στην περίπτωση αυτή μπορεί να 

θεωρηθεί υπερβολική αφού η αποστολή των στοιχείων γίνεται σε παράλληλο χρόνο με τη γσ. Ωστόσο 

στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό τεκμαίρεται η 

ταυτότητα του αποστολέα και η ακεραιότητα του περιεχομένου του μηνύματος.  
1103 Η δημιουργία της κάρτας του πολίτη εντάσσεται στην εθνική στρατηγική για τις ΤΠΕ και την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση όπως αυτή αποτυπώνεται στη σχετική έκθεση που διατίθεται στην 

ιστοσελίδα http://www.ydmed.gov.gr/wp-content/uploads/20120319_Ethniki_stratigiki_TPE_kai_eGov 

_v2.doc (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012).   
1104 πρβλ. κείμενο σχετικής διαβούλευσης – Τμήμα Α Σκοποί και πλαίσιο χρήσης διαθέσιμο 

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ypes/?p=877 (Τελευταία προσπέλαση, 

Δεκέμβριος 2012). 

V. Κάρτα του Πολίτη
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ζητήματα1105 που αφορούν, μεταξύ άλλων, και θέματα ασφάλειας και προσωπικών 

δεδομένων, ενώ η υλοποίηση του προγράμματος παρουσιάζει  σημαντικές καθυστερήσεις1106.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
1105 πρβλ. Α. Μαρίνο, Η προστασία της θρησκευτικής συνειδήσεως και η «Κάρτα του Πολίτη», 

ΕΔΔΔΔ 2011, 5. 
1106 ενδεικτικά πρβλ. http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_11/03/2012_475547 

(Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 
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ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Η αε, ως νομικό πρόσωπο, εκφράζεται με τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανά 

της, τηρώντας αυστηρές διαδικασίες και προϋποθέσεις, ώστε οι αποφάσεις να αντανακλούν 

την πραγματική της βούληση. Στα πλαίσια της εξασφάλισης της γνήσιας και 

αντιπροσωπευτικής βούλησης του νομικού προσώπου, ο νομοθέτης εισάγει πλήθος 

προϋποθέσεων και θεσπίζει διαδικασίες για αυτό το σκοπό, σε διάφορα στάδια της 

παραγωγής της. Έτσι, πέρα από τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις που  αναφέρθηκαν στο 

ένατο κεφάλαιο και αφορούν το χρονικό διάστημα πριν τη φυσική συγκέντρωση των μελών 

του εταιρικού οργάνου, προβλέπονται διαδικασίες και προϋποθέσεις που πρέπει να 

ικανοποιούνται κατά τη διάρκεια της κύριας διαδικασίας λήψης των αποφάσεων από τα 

εταιρικά όργανα. 

Σε αυτή την κατηγορία προϋποθέσεων ανήκουν η απαρτία και η πλειοψηφία που 

αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης του παρόντος κεφαλαίου. Πρόκειται για ουσιαστικές 

προϋποθέσεις που λειτουργούν σε συνδυασμό μεταξύ τους. Λαμβάνονται υπόψη καθ̕ όλη τη 

διάρκεια της κύριας διαδικασίας λήψης των αποφάσεων και επηρεάζουν το κύρος των 

τελευταίων. Οι προϋποθέσεις αυτές ρυθμίζονται κατά κύριο λόγο, με διατάξεις αναγκαστικού 

δικαίου. Έτσι οφείλουν να καλύπτονται από τις προτεινόμενες τεχνολογικές λύσεις που θα 

χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία των οργάνων της αε.  

 

§28. Δικαιική προσέγγιση 

Η αε μπορεί ως μορφή κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης να θεωρηθεί ως το ανάλογο, 

σε μικρογραφία, μιας κρατικής οντότητας στην οποία επικρατεί το δημοκρατικό 

πολίτευμα1107. Με βάση αυτό τον παραλληλισμό, οι μέτοχοι αποτελούν «πολίτες» της αε, που 

συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και ψήφου, στηριζόμενοι σε δημοκρατικές αρχές, στη 

διαμόρφωση της βούλησης της αε από τα εταιρικά όργανα. Μια από τις πιο σημαντικές 

δημοκρατικές αρχές που ισχύει και στην περίπτωση των αε είναι η αρχή της πλειοψηφίας, 

που μαζί με την απαρτία, αποτελούν τις κυριότερες ουσιαστικές προϋποθέσεις έγκυρης 

λήψης απόφασης από τα όργανα της αε. Η απαίτηση ύπαρξης ορισμένου ποσοστού 

απαρτίας, επιβάλλεται από την ανάγκη αποφυγής λήψης απόφασης από μικρό τμήμα 

                                            
1107 Για τον παραλληλισμό αυτό βλ. Σωτηρόπουλο, Η νομιμότητα της δια βοής ψηφοφορίας 

στην γσ της ανώνυμης εταιρίας, ΔΕΕ 1/2007, σελ.25-26. 
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μετόχων που ενώ διαθέτει πλειοψηφία κατά τη σύντομη διάρκεια μιας συνεδρίασης, 

εντούτοις η βούλησή του δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική βούληση της εταιρείας.  

Οι έννοιες και τα απαραίτητα ποσοστά πλειοψηφίας και απαρτίας διαφοροποιούνται για 

το δσ και τη γσ, με την περίπτωση της γσ να είναι αρκετά πιο περίπλοκη. Για το σκοπό αυτό 

και αφιερώνονται δυο ξεχωριστά άρθρα στον κ.ν.2190/1920 για τη ρύθμιση της πλειοψηφίας 

και της απαρτίας στη γσ (άρθρα 31 και 29 αντίστοιχα). Για το δσ η ρύθμιση ενσωματώνεται 

στο άρθρο 21 που ρυθμίζει τη λήψη αποφάσεων από το όργανο. Επίσης, ρυθμίσεις που 

αναφέρονται με θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας στην εξ αποστάσεως ψηφοφορία στη γσ 

περιλαμβάνονται στα άρθρα 28 και 28α. Για το τρίτο εταιρικό όργανο, τους ελεγκτές, δεν 

τίθεται θέμα απαρτίας ή πλειοψηφίας, αφού δεν συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 

 

Η ρύθμιση των ζητημάτων απαρτίας και πλειοψηφίας στο δσ είναι σχετικά απλή και 

περιλαμβάνεται στο άρθρο 21§1 και 2. Σε αυτό ορίζεται ότι το δσ βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό, σε όλη τη διάρκεια 

της συνεδρίασής του1108, τα μισά συν ένα μέλη του. Εφόσον προκύπτει τυχόν κλάσμα, αυτό 

παραλείπεται. Ο αριθμός των παρόντων μελών πρέπει να μην είναι μικρότερος από τρείς1109. 

Στον υπολογισμό δεν προσμετράτε, μέλος του δσ στο οποίο συντρέχει κώλυμα ψήφου λόγω 

σύγκρουσης συμφερόντων με την εταιρεία1110. Παρόλο που δεν προβλέπεται στο νόμο, 

γίνεται δεκτό τόσο από τη θεωρία όσο και από τη νομολογία ότι είναι δυνατή η καταστατική 

πρόβλεψη μεγαλύτερου, όχι όμως και μικρότερου, ποσοστού απαρτίας, μέχρι ακόμα και του 

συνόλου των μελών του δσ1111. Αναφορικά με την πλειοψηφία, οι αποφάσεις του δσ 

λαμβάνονται καταρχήν έγκυρα με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 

αντιπροσωπευόμενων μελών (άρθρο 21§2 εδ.α). Δηλαδή, με πλειοψηφία μεγαλύτερη από το 

σύνολο των αντιθέτων ή μη σύμφωνων ψήφων1112, εκτός αν ο νόμος (πχ άρθρο 13§1), ή το 

                                            
1108 Βλ. Αντωνόπουλο, Δίκαιο ανώνυμης εταιρείας και ΕΠΕ, γ’ έκδοση 2009, σελ.419 
1109 Στο ερμηνευτικό ζήτημα που προκύπτει από το γράμμα της διάταξης αυτής αναφορικά με 

το κατά πόσο στον ελάχιστο αριθμό των τριών μελών του δσ προσμετρούνται και οι τυχόν 

αντιπροσωπευόμενοι, το μεγαλύτερο τμήμα της θεωρίας απαντά αρνητικά, βλ. Λιβαδά, ΔικΑΕ, 2010, 

άρθρο 21, αριθμ.6. 
1110 Βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρίες, 5η έκδοση, σελ.291. 
1111 Βλ. Λιβαδά, ο.π., άρθρο 21, αριθμ.7, καθώς και σχετική απόφαση ΠΠρΑΘ 6884/1995 ΔΕΕ, 

σελ. 745. 
1112 Βλ. ΠΠρΑθ 6884/1995 ΔΕΕ 1995, σελ.745. 

Ι.  Νομοθετικό πλαίσιο 

1. Διοικητικό συμβούλιο  
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καταστατικό, απαιτούν μεγαλύτερη πλειοψηφία, μέχρι και παμψηφία1113. Παρότι δεν 

αναφέρεται ρητά στο νόμο, κατά κρατούσα άποψη1114, το καταστατικό δεν δύναται να 

προβλέπει μικρότερη από την απόλυτη πλειοψηφία. 

Η μόνη διαφοροποίηση που επήλθε στο ισχύσαν δίκαιο από το ν.3604/2007 είναι η 

αντικατάσταση του 2ου εδαφίου της §2 του άρθρου 21. Με τη νέα ρύθμιση επιτρέπεται σε 

περίπτωση ισοψηφίας, να υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του δσ, εφόσον, όμως, κάτι 

τέτοιο προβλέπεται στο καταστατικό. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίστηκε η αδυναμία 

λήψης απόφασης (deadlock) σε περίπτωση ισοψηφίας των μελών του δσ1115. 

 

Στην περίπτωση της γσ τα θέματα της απαρτίας ρυθμίζονται κυρίως στο άρθρο 29 και 

της πλειοψηφίας στο άρθρο 31. Συμπληρωματικές ρυθμίσεις, που αφορούν την εξ 

αποστάσεως ψηφοφορία στη γσ, περιλαμβάνονται στα άρθρα 28 και 28α. Η απαρτία 

αναφέρεται στην απαίτηση παράστασης ή εκπροσώπησης ορισμένου ποσοστού του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Δηλαδή, την παράσταση ή εκπροσώπηση μετόχων 

δικαιούχων μετοχών συνολικής ονομαστικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το οριζόμενο 

ποσοστό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου1116. Αποτελεί, δηλαδή, η απαρτία το 

ποσοστό εκείνο του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς την παράσταση ή 

εκπροσώπηση του οποίου, η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λάβει έγκυρα αποφάσεις1117. Η 

πλειοψηφία αφορά στον αριθμό εκείνων των όμοιων ψήφων που πρέπει, σύμφωνα με το 

νόμο ή το καταστατικό, να συγκεντρώνεται υπέρ μιας πρότασης έτσι ώστε, η απόφαση που 

προκύπτει να είναι έγκυρη1118. Στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας υπολογίζονται και οι 

ψήφοι που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο ή με αλληλογραφία, τόσο για τη μη 

εισηγμένη (άρθρο 28§7), όσο και για την εισηγμένη αε (άρθρο 28α§8).  

                                            
1113 Βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές εταιρίες, 5η έκδοση, σελ.290. 
1114 Βλ. Λιβαδά, ο.π., άρθρο 21, αριθμ.9. 
1115 Βλ. Λιβαδά, ο.π., άρθρο 21, αριθμ.11. 
1116 Βλ. Γεωργακόπουλο, Το δίκαιον των εταιριών, τ.2, 1972, σελ. 297, Πασσιά, το δίκαιο 

της ανωνύμου εταιρείας, τ.2, 1968, σελ.213-214, Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρείες, εκδ. στ, 2008 σελ. 

258-259, Χατζηγάγιο, (γνμδ), Ανώνυμη εταιρεία. Ρήτρα στο καταστατικό που απαιτεί απαρτία 

μεγαλύτερη από αυτήν που ορίζει ο νόμος για ορισμένα θέματα αρμοδιότητας της γσ των μετόχων, 

ΕΤρΑξΧρΔ 2002, σελ 47). 
1117 Βλ. Αυγητίδη, ΔικΑΕ, 2010, άρθρο 29, αριθμ.2. 
1118 Βλ. Πασσιά, ο.π., σελ.327-328. 

2. Γενική συνέλευση
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Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας διαφοροποιούνται ανάλογα με το θέμα για το 

οποίο πρόκειται να ληφθεί απόφαση. Έτσι, εάν πρόκειται για θέμα που ανήκει στην 

αρμοδιότητα της συνηθισμένης γσ απαιτείται απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αν πρόκειται για 

θέμα που ανήκει στην αρμοδιότητα της καταστατικής γσ απαιτείται αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία1119. 

 

Στην περίπτωση απόφασης αρμοδιότητας συνηθισμένης γσ, ο νόμος στο άρθρο 29§1 

απαιτεί παρουσία ή αντιπροσώπευση τουλάχιστον του 20% του καταβεβλημένου εταιρικού 

κεφαλαίου. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία η γσ συνέρχεται εκ νέου, εντός είκοσι 

ημερών και μπορεί να λάβει απόφαση χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένο ποσοστό απαρτίας 

(άρθρ.29§2).  

 

Στην περίπτωση απόφασης αρμοδιότητας της καταστατικής γσ, απαιτείται παρουσία ή 

αντιπροσώπευση τουλάχιστον των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 

29§3). Αν δεν επιτευχθεί η προηγούμενη απαρτία κατά την αρχική γσ, παρέχεται η 

δυνατότητα δύο επαναληπτικών γσ με φθίνοντα, όμως, ποσοστά απαρτίας1120. Στην πρώτη 

επαναληπτική γσ αρκεί απαρτία τουλάχιστον του ½ και στη δεύτερη τουλάχιστον του 1/3 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 29§4)1121. Τα θέματα της γσ για τα οποία 

προβλέπεται αυξημένη απαρτία αναφέρονται στην §3 του άρθρου 29 και είναι1122: 1) η 

μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας 2) η μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης 3) 

η επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων 4) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν 

προβλέπεται στο καταστατικό 5) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 6) η μεταβολή του 

τρόπου διάθεσης των κερδών 7) η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή αναβίωση, παράταση 

της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας 8) η παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το δσ για 

                                            
1119 Σχετικά με τη διάκριση σε καταστατική και συνήθη γσ βλ. §9, ΙΙΙ, 2. 
1120 Σχετικά με την αρχή της φθίνουσας απαρτίας βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές Εταιρείες, 5η έκδοση, 

σελ.250. 
1121 Κατ̕ εξαίρεση στο 3ο εδάφιο της §4 του άρθρου 29 ορίζεται ότι για εταιρείες με εισηγμένες 

μετοχές ή όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτυγχάνεται απαρτία 

και όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 20% 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η επιλογή αυτή του νομοθέτη οφείλεται σε πρακτικούς 

λόγους, αναλυτικά βλ. Αυγητίδη, ο.π., άρθρο 29, αριθμ.13. 
1122 Για περιπτωσιακή ανάλυση βλ. Αυγητίδη, ο.π., άρθρο 29, αριθμ.15-22.  
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αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εκτός των προηγούμενων θεμάτων, που ορίζονται από 

τον νόμο, το καταστατικό μπορεί να ορίζει και άλλα θέματα, στα οποία για τη λήψη 

αποφάσεων απαιτείται αυξημένη απαρτία (άρθρο 29§5). Επίσης, το καταστατικό μπορεί να 

προβλέπει για όλα ή για συγκεκριμένα θέματα, μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά που 

προβλέπονται στο νόμο, τόσο για θέματα αρμοδιότητας της συνήθους όσο και της 

καταστατικής γσ (άρθρο 29§6 εδ.α). Ωστόσο, αυτή η ελευθερία περιορίζεται από το εδ.β του 

άρθρου 29§6, στο οποίο ορίζεται ότι η προβλεπόμενη απαρτία για τα θέματα της συνήθους 

απαρτίας, δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι μεγαλύτερη από εκείνη των θεμάτων 

αυξημένης απαρτίας (θέματα αρμοδιότητας της καταστατικής γσ).  

 

Στην περίπτωση απόφασης για θέμα αρμοδιότητας της συνηθισμένης γσ, ο νόμος 

(άρθρο 31§1) αρκείται στη συγκέντρωση απόλυτης και όχι σχετικής πλειοψηφίας. Πρέπει 

δηλαδή να υπάρξει, έστω και μια ψήφος παραπάνω (αρκεί και κλάσμα ψήφου1123) από τον 

αριθμό εκείνο των ψήφων που αντιστοιχεί στο 50% του παριστάμενου ή εκπροσωπούμενου 

στη συνέλευση κεφαλαίου. Σε περίπτωση που στο καταστατικό προβλέπεται αυξημένη 

πλειοψηφία για θέματα αρμοδιότητας συνήθους γσ, το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι 

μικρότερο από εκείνο που προβλέπεται  για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα καταστατικής 

πλειοψηφίας (άρθρο 31§4). Εάν δεν συγκεντρωθεί το απαραίτητο ποσοστό πλειοψηφίας, 

μόνη δυνατότητα που παρέχεται από τον νόμο, είναι η σύγκληση νέας γσ, για το ίδιο θέμα, 

με το ίδιο ποσοστό πλειοψηφίας. Δεν παρέχεται δηλαδή, δυνατότητα μείωσης του 

απαιτούμενου ποσοστού, όπως συμβαίνει με την απαρτία.  

 

Στην περίπτωση απόφασης για θέμα αρμοδιότητας της καταστατικής γσ, απαιτείται 

από το νόμο πάντοτε (όχι μόνο στην πρώτη αλλά και στις επαναληπτικές γσ) αυξημένη 

καταστατική πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη γσ (άρθρο 31§2). Ο 

νόμος αναφέρει περιοριστικά τα θέματα για τα οποία απαιτείται αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία. Έτσι, για άλλα θέματα που δεν αναφέρονται στο νόμο, αρκεί συνηθισμένη 

απαρτία και πλειοψηφία1124. Αντίθετα, το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλες ή 

συγκεκριμένες αποφάσεις συνηθισμένης ή καταστατικής γσ, μεγαλύτερα ποσοστά από αυτά 

που προβλέπονται στις §1 και 2 του άρθρου 31 (άρθρο 31§3). Η δυνατότητα, όμως, αυτή 

                                            
1123 Βλ. Γεωργακόπουλο, ο.π., σελ.307. 
1124 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.251. 
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του καταστατικού να αποκλίνει από τη ρύθμιση του νόμου και να απαιτεί ανώτερα ποσοστά 

πλειοψηφίας, υπόκειται στον περιορισμό ότι η απαιτούμενη από το καταστατικό πλειοψηφία 

για θέματα αρμοδιότητας της συνηθισμένης γσ, δεν μπορεί να ταυτίζεται ή να είναι 

μεγαλύτερη από εκείνη που ο νόμος προβλέπει για θέματα αρμοδιότητας της καταστατικής 

γσ (άρθρο31§4)1125. 

Τα απαιτούμενα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας στη γσ παρουσιάζονται συνοπτικά 

στο παρακάτω σχήμα1126. 

ΕΙΔΟΣ ΓΣ  ΑΠΑΡΤΙΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ  
20% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου 

50% (του παριστάμενου 

κεφαλαίου)+1 μετοχή 

Επαναληπτική  Δεν υπάρχει 50%+1 μετοχή

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ  
2/3 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου 

2/3 του παριστάμενου 

μετοχικού κεφαλαίου 

1η επαναληπτική  
1/2 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου 

2/3 του παριστάμενου 

μετοχικού κεφαλαίου 

2η επαναληπτική  
1/3 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου 

2/3 του παριστάμενου 

μετοχικού κεφαλαίου 

 

Οι αποφάσεις που λαμβάνουν τα εταιρικά όργανα αποτελούν σωματειακές πράξεις που 

εκφράζουν τη βούληση της αε. Κατά συνέπεια, χρήζουν ενδοεταιρικής δημοκρατικής 

νομιμοποίησης1127 εξαιτίας της ιδιαίτερης σημασίας τους. Για την επίτευξη της δημοκρατικής 

νομιμοποίησης ο νομοθέτης εισάγει την απαρτία και την πλειοψηφία, ως ουσιαστικές 

προϋποθέσεις έγκυρης λήψης αποφάσεων, στο στάδιο της κύριας διαδικασίας παραγωγής 

της βούλησης των εταιρικών οργάνων. Στόχος τους δεν είναι μόνο η προστασία των 

μειοψηφούντων μετόχων, αλλά κυρίως η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συνολικού 

οργάνου, μέσω του οποίου διαμορφώνεται η βούληση του νομικού προσώπου, καθώς το 

νομικό πρόσωπο είναι φορέας ιδίου συμφέροντος1128. Με αυτό το στοιχείο ως βασικό 

γνώμονα πρέπει να τίθενται από το νομοθέτη τα κατάλληλα πλαίσια και περιορισμοί στα 

                                            
1125 Βλ. Αυγητίδη, ο.π., άρθρο 31, αριθμ.9. 
1126 Βλ. Αναστασόπουλο, Εταιρίες, σελ.44. 
1127 Βλ. Σωτηρόπουλο, ο.π., σελ.26. 
1128 Βλ. Σωτηρόπουλο, ο.π., σελ. 26, Τριανταφυλλάκη, Το συμφέρον της επιχείρησης ως 

κανόνας συμπεριφοράς των οργάνων της αε, 1998, 185 επ.  

ΙΙ.  Δογματική προσέγγιση 
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ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας έτσι ώστε, να επιτυγχάνεται ο προαναφερόμενος στόχος, 

χωρίς να εμποδίζεται αδικαιολόγητα η λήψη αποφάσεων των εταιρικών οργάνων. Επίσης, η 

ρύθμιση οφείλει να μην είναι ενιαία, αλλά εξειδικευμένη, ανάλογα με τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα κάθε οργάνου, ενώ πρέπει να αναθεωρείται συχνά έτσι ώστε να προσαρμόζεται 

στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν. 

Το δόγμα αυτό κατεύθυνε το νομοθέτη στη ρύθμιση των θεμάτων απαρτίας και 

πλειοψηφίας, για το δσ και τη γσ. Στην περίπτωση του δσ απαιτείται να παρίστανται ή να 

αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον τα μισά μέλη του δσ ενώ, οι αποφάσεις λαμβάνονται 

έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία. Σε αντίθεση με τη γσ, για το δσ δεν προβλέπονται 

επαναληπτικές συνεδριάσεις με μειωμένα ποσοστά απαρτίας. Πρόκειται για ρύθμιση που 

σταθμίζει ισόρροπα τον κίνδυνο υφαρπαγής απόφασης, με την αδικαιολόγητη παρακώληση 

στη διαδικασία λήψης απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ευελιξία και 

αποτελεσματικότητα που οφείλει να διακρίνει τη λειτουργία του δσ. Επιπρόσθετα, προς την 

κατεύθυνση αυτορρύθμισης κινείται το άρθρο 21§2 εδ.α, που προσφέρει τη δυνατότητα 

διαμόρφωσης του απαιτούμενου ποσοστού πλειοψηφίας από το καταστατικό. Παράλληλα 

επιτρέπεται η καταστατική πρόβλεψη, που θα δίνει αυξημένη ισχύ στην ψήφο του προέδρου 

του δσ, στην περίπτωση που σημειωθεί ισοψηφία (άρθρο 21§2 εδ.β)1129.  

Στην περίπτωση της γσ, εξαιτίας της ιδιαίτερης εξουσίας (άρθρο 33) και αρμοδιότητας 

(άρθρο 34) που της απονέμει ο νομοθέτης, καθίσταται απαραίτητος ο περιπτωσιακός 

διαχωρισμός των ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας, ανάλογα με τη σημαντικότητα του 

κάθε θέματος. Έτσι, γίνεται πιο «εύκολη» η λήψη απόφασης για θέματα μικρής σημασίας και 

πιο «απαιτητική» για σημαντικότερα θέματα. Πάντως, ο νομοθέτης επιτρέπει την εντός 

ορίων διαμόρφωση των ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας από την ίδια την εταιρεία, με 

καταστατική ρύθμιση, παρέχοντας έτσι ελευθερία εξειδικευμένων ad hoc ρυθμίσεων σε κάθε 

αε. Και σε αυτή την περίπτωση, ο νομοθέτης παρενέβη για να ρυθμίσει καταστάσεις που 

εμφάνισαν αυξημένη συχνότητα στην πράξη, όπως για την εισηγμένη εταιρεία και την 

αύξηση κεφαλαίου (αρθ.29§4 εδ.γ)1130. 

Παρά την προφανή ομοιότητα μεταξύ της απαρτίας και της πλειοψηφίας, ως 

προϋποθέσεις εγκυρότητας των αποφάσεων των οργάνων της αε, που λειτουργούν 

συνδυαστικά μεταξύ τους προς εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού (δημοκρατική νομιμοποίηση 

της απόφασης), εντούτοις σημειώνεται σημαντική διαφοροποίηση ως προς ορισμένα 

                                            
1129 Πρόκειται για δυνατότητα που δόθηκε από το νομοθέτη με το ν.3604/2007 στα πλαίσια της 

προαναφερόμενης (στην προηγούμενη παράγραφο) ανάγκης για συνεχή αναθεώρηση. 
1130 Βλ. Αυγητίδη, ο.π., άρθρο 29, αριθμ.13. 
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χαρακτηριστικά τους και ως προς τις επιπτώσεις που επιφέρει η μη συγκέντρωση των 

απαραίτητων ποσοστών. Έτσι, σύμφωνα με τη θεωρία, η μη επίτευξη της απαιτούμενης 

απαρτίας δημιουργεί προβλήματα εγκυρότητας ολόκληρης της συνεδρίασης, ακόμη και της 

συζήτησης που προηγείται της ψηφοφορίας, ενώ, η έλλειψη πλειοψηφίας επιδρά ξεχωριστά 

σε κάθε απόφαση που τίθεται προς ψήφιση1131. Επιπρόσθετα η ύπαρξη ελάχιστου 

απαιτούμενου ποσοστού απαρτίας, δεν αρκεί να υπάρχει μόνο κατά την έναρξη συνεδρίασης 

του εταιρικού οργάνου ή μόνο κατά την ψηφοφορία, αλλά πρέπει να διατηρείται σε όλη τη 

διάρκεια της συνέλευσης μέχρι την ψηφοφορία1132. Η άποψη αυτή, ενώ διατυπώνεται άμεσα 

μόνο για τη γσ, πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι ισχύει και για τις αποφάσεις του δσ. Βέβαια, ο 

τρόπος δράσης, η φύση και η λειτουργία του δσ ως ολιγομελές όργανο διοίκησης, 

απομακρύνει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων διαπίστωσης ή διατήρησης των 

ποσοστών απαρτίας ή πλειοψηφίας. Έτσι, η προβληματική επικεντρώνεται κυρίως στην 

περίπτωση της απαρτίας στη γσ, όπου απαιτείται διατήρηση του ποσοστού της καθ̕ όλη τη 

διάρκεια της συνεδρίασης, σε αντίθεση με την πλειοψηφία που καταμετράται ξεχωριστά για 

κάθε απόφαση τη στιγμή της ψηφοφορίας.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις προκαλούν έντονο προβληματισμό αναφορικά με την 

εφαρμογή των σύγχρονων διαδικτυακών μεθόδων συμμετοχής στα εταιρικά όργανα που 

έχουν προταθεί από αυτή την εργασία (τηλεδιάσκεψη, μετάδοση συνεδρίασης σε πραγματικό 

χρόνο, διαδικτυακά φόρουμ, ηλεκτρονική περιφορά και υπογραφή των πρακτικών), αλλά και 

σε σχέση με την υιοθέτηση τεχνικών λήψης αποφάσεων και ψηφοφορίας από απόσταση. 

Εξετάζοντας την προαναφερθείσα προβληματική, όπως αυτή διατυπώνεται από τη θεωρία, 

διαπιστώνεται ότι βασική αιτία για την υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού απαρτίας καθ̕ 

όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης των εταιρικών οργάνων, αποτελεί η πάγια διαμορφωμένη 

αντίληψη ότι για την ορθή διαμόρφωση γνώμης πάνω στα θέματα της συζήτησης και 

επομένως, για την ορθή συμβολή στη διαμόρφωση της εταιρικής βούλησης των μελών του 

οργάνου, απαιτείται η «πραγματική» συμμετοχή σε ολόκληρη τη διαδικασία. Μια συμμετοχή 

τέτοιου είδους θεωρητικά απαιτεί την ύπαρξη τόσο του υλικού όσο και του διανοητικού 

στοιχείου, δηλαδή τόσο τη φυσική παρουσία όσο και την πνευματική συμμετοχή. Η απαρτία 

εξασφαλίζει τη φυσική παρουσία των μελών του οργάνου, ενώ η πνευματική συμμετοχή 

είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί. Πάντως, ακόμα και για τη φυσική παρουσία, στην πράξη, 

όπως σημειώνει ο Σωτηρόπουλος1133: «οι μέτοχοι δεν εμποδίζονται να αποχωρούν κατά τη 
                                            
1131 Βλ. Γεωργακόπουλο, Το Δίκαιον των εταιριών, τ.2, 1972, σελ.297. 
1132 Βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές εταιρίες 5η έκδοση σελ.248 (259-6η έκδοση), Σωτηρόπουλο, Η 

νομιμότητα της δια βοής ψηφοφορίας στη γσ ανώνυμης εταιρείας, ΔΕΕ 1/2007, σελ.27. 
1133 βλ. Σωτηρόπουλο, ο.π., σελ.27. 
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διάρκεια της γσ1134», οπότε, «κάθε άλλο παρά αυτονόητο θα πρέπει να θεωρηθεί, ότι η 

τυχόν διαπιστωθείσα απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης εξακολουθεί να υφίσταται 

καθ̕ όλη την διάρκεια αυτής». Έτσι, προτείνει, εφόσον δεν μπορεί να εξασφαλιστεί με άλλο 

τρόπο η ύπαρξη απαρτίας, να επαναϋπολογίζεται κατά τη διάρκεια κάθε ψηφοφορίας. Η 

διαπίστωση αυτή αποτελεί αναγνώριση της αδυναμίας διασφάλισης, ακόμα και της 

θεωρητικά «εύκολης», «υλικής» απαρτίας, δηλαδή της φυσικής παρουσίας των μελών του 

οργάνου. Βέβαια, για την πραγματική απαρτία, δηλαδή τη «διανοητική» συμμετοχή στην 

διαδικασία, είναι ουτοπική οποιαδήποτε σκέψη για τη διασφάλισή της!  

Ρήγμα στην κρατούσα αντίληψη για την ανάγκη συνεχούς συμμετοχής στη συνεδρίαση 

και κατά συνέπεια, στην αναγκαιότητα ύπαρξης απαρτίας καθ̕ όλη τη διάρκεια της 

συνεδρίασης, προκαλείται από τις πρόσφατες επιλογές του έλληνα νομοθέτη. Πιο 

συγκεκριμένα με την υιοθέτηση της πρακτικής των σχεδίων απόφασης για την εισηγμένη αε 

(άρθρο 27§3 εδ.δ) και την παροχή δυνατότητας λήψης απόφασης με περιφορά και 

υπογραφή πρακτικών χωρίς συνεδρίαση, τόσο για το δσ (άρθρο 21§5), όσο και για τη γσ 

(άρθρο32§3), ατονεί η ανάγκη για υποχρεωτικής «φυσικής» συγκέντρωσης των 

συμμετεχόντων1135. Έτσι, διαρρηγνύεται η έννοια της απαρτίας, αφού αφαιρείται από αυτή 

το υλικό στοιχείο και παραμένει μόνο το «διανοητικό». Ωστόσο, αυτό το «διανοητικό» 

στοιχείο υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί επαρκής, ολοκληρωμένη και σφαιρική 

ενημέρωση των μετόχων, επαρκεί πλήρως για την εξασφάλιση του βασικού στόχου που είναι 

η έκφραση της γνήσιας βούλησης του νομικού προσώπου. Η πρακτική αυτή αποτελεί το 

βασικό άξονα στον οποίο εδράζεται το λεγόμενο αγγλοσαξονικό πρότυπο που προωθεί την 

επικοινωνία των μετόχων πριν τη γσ, επιτρέποντας την τελευταία να περιοριστεί στη 

διεξαγωγή της ψηφοφορίας1136. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση δια 

περιφοράς υπογραφή των πρακτικών του άρθρου 32§3, ο έλληνας νομοθέτης δεν αρκέστηκε 

στην απλή συνεννόηση των μετόχων. Έθεσε προϋπόθεση καθολικής συναίνεσης για τη λήψη 

της απόφασης, επιτυγχάνοντας έτσι, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, αναφορικά με τη 

«γνησιότητα» της βούλησης της αε.  

Πάντως, η προβληματική που αναπτύσσεται δεν έχει την ίδια ένταση σε όλες τις 

περιπτώσεις εισαγωγής τεχνολογικών μεθόδων, αλλά ενισχύεται στην περίπτωση των 

                                            
1134 Όμοια ισχύει και για το δσ, όμως σαφώς σε μικρότερη έκταση διότι πρόκειται για ολιγομελές 

όργανο. 
1135 πρβλ. σχετική ανάλυση στο κεφάλαιο 11. 
1136 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.25 και 39. Ενδεικτικά αναφέρεται το δίκαιο του 

Καναδά όπου στην §139.2 της Business Corporation Act ορίζεται ότι το ποσοστό απαρτίας 

υπολογίζεται μόνο στην αρχή της γσ και δεν απαιτείται η διατήρησή του καθ᾽ όλη τη διάρκεια της γσ. 
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ασύγχρονων μεθόδων συμμετοχής1137. Ειδικότερα, στην περίπτωση της τηλεπαρουσίας, η 

οποία ταιριάζει στη γσ κλειστής αε και για το δσ σε κάθε περίπτωση1138, ο υπολογισμός της 

απαρτίας και της πλειοψηφίας υλοποιείται όπως και στις αντίστοιχες συμβατικές διαδικασίες, 

δηλαδή με απευθείας καταμέτρηση. Η ηλεκτρονική συμμετοχή ορισμένων μελών του 

οργάνου, με το υπόλοιπο να συμμετέχει συμβατικά δεν προκαλεί προβλήματα, αφού η 

τεχνολογία δίνει την αίσθηση συνύπαρξης στον ίδιο χώρο1139. Στη δεύτερη περίπτωση, της 

μονόδρομης μετάδοσης της συνεδρίασης μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια, τη συμμετοχή 

με συμβατικές μεθόδους (άρθρο 28α§7 εδ.β περ.α), είναι πρακτικά πολύ δύσκολος αν όχι 

αδύνατος, ο υπολογισμός της απαρτίας με αξιόπιστο και αποδεκτό τρόπο. Τούτο διότι, ενώ 

μπορεί να εξασφαλιστεί η ταυτότητα του συμμετέχοντος1140, απαιτείται η ύπαρξη ειδικού 

ελέγχου για τη διαπίστωση διατήρησης απαρτίας, αφού πρέπει να υπολογιστούν και οι  

μέτοχοι που συμμετέχουν από απόσταση. Όμως, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, ο 

έλεγχος είναι δυνατός μόνο όσον αφορά την «υλική» και όχι την «πραγματική» 

συμμετοχή1141. Στις υπόλοιπες δύο περιπτώσεις ασύγχρονης συμμετοχής, δηλαδή την 

«ηλεκτρονική περιφορά και υπογραφή» των πρακτικών και στο ηλεκτρονικό φόρουμ, δεν 

μπορεί καν να τεθεί θέμα απαρτίας με τη συμβατική έννοια του όρου, διότι δεν υπάρχει 

ταυτόχρονη συμμετοχή στο εταιρικό όργανο· μπορεί μόνο να υπάρξει απόδειξη για την 

ενημέρωση, σχετικά με το περιεχόμενο των πρακτικών ή ανάγνωσης των ανακοινώσεων του 

φόρουμ, αντίστοιχα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνει δεκτή η πρόταση που έθεσε ο 

Σωτηρόπουλος για επαναυπολογισμό του ποσοστού απαρτίας κατά τη διάρκεια κάθε 

ψηφοφορίας. Με αυτό τον τρόπο ο υπολογισμός της απαρτίας μετατρέπεται ουσιαστικά σε 

διαδικαστικό υποτμήμα της ψηφοφορίας. 

 

                                            
1137 Στις ασύγχρονες μεθόδους συμμετοχής όπως πχ το διαδικτυακό φόρουμ (πρβλ.§22, ΙΙΙ, 3) 

δεν υπάρχει απαίτηση για ταυτόχρονη συμμετοχή όλων των μελών. Έτσι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

μπορεί να υπάρξει απαρτία με την έννοια που τη θεωρεί η νομική επιστήμη. 
1138 πρβλ. §22, ΙΙΙ, 2 και §22, ΙΙ, 1 αντίστοιχα. 
1139 Στις γσ εισηγμένων αε παρόλο που προβλέπεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης στο άρθρο 8 

περ.β της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, εντούτοις η τεχνική αδυναμία υποστήριξης μεγάλου αριθμού 

συνδέσεων ουσιαστικά απαγορεύει την υιοθέτηση αυτής της τεχνικής, πρβλ. σχετικά §22, ΙΙΙ, 3.  
1140 Παρά τα προβλήματα που εντοπίζονται πρβλ. §22, ΙΙ, 2 και §22, ΙΙΙ, 2 και περιπτωσιακή 

ανάλυση της §27.  
1141 Βλ. παραπάνω ανάλυση στην ίδια παράγραφο. 

ΙΙΙ. Συγκριτικό δίκαιο
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Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων όλες οι έννομες τάξεις προβλέπουν την ύπαρξη 

ορισμένων προϋποθέσεων, που συνδέονται με την ύπαρξη ποσοστών απαρτίας και 

πλειοψηφίας. Η απαρτία σε όλες τις περιπτώσεις αλλοδαπών δικαίων αναφέρεται στην 

απαίτηση για παράσταση ή εκπροσώπηση ορισμένου ποσοστού του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, ενώ σχεδόν στο σύνολό τους παρέχουν προτεραιότητα στις ρυθμίσεις 

του καταστατικού1142. Οι ρυθμίσεις διαφοροποιούνται για το δσ ή για τη γσ, με αυτές που 

αφορούν το δσ να παρουσιάζονται σημαντικά πιο απλές. Για τη λήψη αποφάσεων απαιτείται 

η επίτευξη ορισμένου ποσοστού πλειοψηφίας, που κυμαίνεται ανάλογα με το είδος και τη 

σημασία της απόφασης που πρέπει να ληφθεί. Για σημαντικά θέματα προβλέπονται  

αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας1143. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

ρύθμιση της Model Business Corporation Act (§7.27b) που εφαρμόζεται σε αρκετές πολιτείες 

των ΗΠΑ, με βάση την οποία, για να εγκριθεί η τροποποίηση του απαιτούμενου ποσοστού 

πλειοψηφίας και απαρτίας για τη λήψη απόφασης πάνω σε συγκεκριμένο θέμα, πρέπει να 

επιτευχθεί τουλάχιστον το ίδιο ή μεγαλύτερο ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας κατά τη 

λήψη απόφασης τροποποίησης1144. Ακόμα, αρκετά συχνά παρατηρείται στην αλλοδαπή 

νομοθεσία, η διαβάθμιση των απαιτούμενων ποσοστών μεταξύ της πρώτης και 

                                            
1142 βλ. ενδεικτικά ΗΠΑ Model Business Corporation Act (MBCA) §7.25 περ.c και §7.27 (για γσ) 

και §8.24 (για δσ), Delaware General Corporation Law (DGCL) §215.c, Ιαπωνία Corporation Law 

§309.1, Γαλλία Code de Commerce άρθρο L225-37 (για δσ), Γερμανία AktG §133 (για τη γσ) και 

§108(2) (για το δσ). 
1143 βλ. ενδεικτικά Ιαπωνία Corporation Law §309.2 όπου απαιτούνται διαφορετικά ποσοστά 

πλειοψηφίας σε 12 διαφορετικές περιπτώσεις, αλλά και §309.3 και §309.4 όπου απαιτείται για 

ορισμένες περιπτώσεις συνδυασμός ποσοστού απαρτίας και πλειοψηφίας, Ισπανία Corporate 

Enterprises Act άρθρο 194, όπου απαιτούνται αυξημένα ποσοστά απαρτίας για συγκεκριμένες  

περιπτώσεις που ορίζονται στο νόμο, Γαλλία Code de Commerce όπου προβλέπονται διαφορετικά 

ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας για την έκτακτη γσ (άρθρο L225-96), τη συνηθισμένη γσ (άρθρο 

L225-98) και τις ειδικές γσ (άρθρο L225-99), Γερμανία AktG §179(2) και στη Σουηδία Companies 

Act κεφάλαιο 7, §42 όπου προβλέπονται αυξημένα ποσοστά πλειοψηφίας για την τροποποίηση του 

καταστατικού. 
1144 πρβλ. επίσημα ερμηνευτικά σχόλια που συνοδεύουν το κείμενο του νόμου όπως αυτός 

παρατίθεται στη διεύθυνση http://greatlakesval.com/wp-content/uploads/2011/08/Model-Business-

Corporation-Act.pdf (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012) καθώς και τις επίσημες παρατηρήσεις 

της σελίδας 7-59. 



310 
 

επαναληπτικών συνεδριάσεων1145. Επίσης, σχεδόν σε όλες τις αλλοδαπές νομοθεσίες, στα 

ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας υπολογίζονται και τα πρόσωπα που συμμετέχουν με 

αντιπρόσωπο ή με χρήση ηλεκτρονικών μέσων1146. 

Αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού των ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας στην 

περίπτωση ηλεκτρονικής συμμετοχής, σε καμία νομοθεσία δεν περιλαμβάνονται  

διαδικαστικές ή τεχνικής φύσης λεπτομέρειες.  

 

§29. Τεχνολογική προσέγγιση 

Οι τεχνολογικές λύσεις που είναι δυνατό να ενσωματωθούν στις διαδικασίες 

λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της αε, έχουν παρουσιαστεί αναλυτικά στο έβδομο 

κεφάλαιο, όπου εξετάστηκε η «συμβατότητά» τους με τα εταιρικά όργανα1147. Οι δυνατές 

τεχνολογικές λύσεις είναι1148: 1) η τηλεπαρουσία - βιντεοκλήση, 2) η μονόδρομη 

αναμετάδοση της συνεδρίασης μέσω διαδικτύου και στη συνέχεια η παρέμβαση με 

συμβατικές μεθόδους (γερμανικό πρότυπο), 3) η «ηλεκτρονική περιφορά και υπογραφή» 

των πρακτικών 4) το ηλεκτρονικό φόρουμ μόνο για την περίπτωση της γσ 5) η χρήση 

υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ που ανήκει σε ξένο φορέα και 6) η ηλεκτρονική επιστολική 

ψήφος1149. 

Στις παρακάτω παραγράφους αυτές οι τεχνολογικές λύσεις θα εξεταστούν ως προς την 

πρακτική και νομική τους συμβατότητα με τις προϋποθέσεις απαρτίας και πλειοψηφίας που 

θέτει ο νομοθέτης.  

 

                                            
1145 βλ. ενδεικτικά Ισπανία Corporate Enterprises Act άρθρο 193 (στην επαναληπτική γσ δεν 

ορίζεται ποσοστό απαρτίας), Γαλλία Code de Commerce άρθρα L225-96 L225-98 L225-99 με 

διαφορετικά ποσοστά απαρτίας για την έκτακτη, τη συνηθισμένη και την ειδική γσ. 
1146 βλ. ενδεικτικά στις ΗΠΑ Delaware General Corporation Law (DGCL) §215.c, Αυστραλία 

Corporation Act 2001 §249Τ, Καναδάς Business Corporations Act §139.1, Ιαπωνία Corporation Law 

§311.2 (ψήφος εξ αποστάσεως) και §312.3 (ψήφοι με ηλεκτρομαγνητικά μέσα), Ισπανία Corporate 

Enterprises Act άρθρο 189, Γαλλία Code de Commerce άρθρο L225-37 (για δσ). 
1147 Για τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεση αυτή βλ. §22, Ι. 
1148 Η κατάταξη των τεχνολογικών λύσεων ανά εταιρικό όργανο διακρίνεται στο σχήμα της §22, 

Ι. 
1149 Για την ηλεκτρονική επιστολική ψήφο στις περιπτώσεις της μη εισηγμένης αε και της 

εισηγμένη αε πρβλ. §32, ΙΙΙ, 1, α και β αντίστοιχα, καθώς και §33, ΙΙΙ, 2.  

Ι. Γενικά

ΙΙ. Διοικητικό συμβούλιο 
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Όπως υποστηρίζεται σε αυτή την εργασία, η καταλληλότερη μέθοδος για τη 

συνεδρίαση του δσ είναι η τηλεδιάσκεψη και μάλιστα η ειδική μορφή αυτής, η 

τηλεπαρουσία. Σε ειδικές, έκτακτες, περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η 

βιντεοκλήση, κυρίως για την εξυπηρέτηση μέλους που δεν μπορεί να παρευρίσκεται στη 

συνεδρίαση ή δεν μπορεί να συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης. Εναλλακτικά είναι δυνατή η 

μονόδρομη μετάδοση της συνεδρίασης μέσω διαδικτύου και η συμμετοχή με κάποιο τεχνικό 

μέσο (πχ μέσω τηλεφώνου) ή μέσω αντιπροσώπου. Επίσης είναι δυνατή και η με περιφορά 

υπογραφή των πρακτικών1150. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο υπολογισμός της απαρτίας και της 

πλειοψηφίας, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υλοποιείται χωρίς αυτοματισμούς, δεδομένου του 

μικρού αριθμού των μελών του δσ. Έτσι, η διαδικασία είναι παρόμοια με τις συμβατικές 

συνεδριάσεις, με μοναδική διαφορά ότι στη διαδικασία άμεσης καταμέτρησης των ποσοστών 

συνυπολογίζονται και τα μέλη που συμμετέχουν εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας μία από 

τις ενδεικνυόμενες ηλεκτρονικές μεθόδους. 

 

Στην περίπτωση της γσ ο υπολογισμός της απαρτίας και της πλειοψηφίας, δεν 

αποτελούν τόσο απλή περίπτωση όπως για το δσ, εξαιτίας της διαφορετικής φύσης του 

οργάνου που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μελών, των διαφορετικών ειδών αε που 

υπάρχουν, αλλά και εξαιτίας των περισσότερων τεχνολογικών επιλογών που προσφέρονται 

για χρήση από τη γσ. Πάντως, παρόμοια αντιμετώπιση με το δσ, από άποψη υπολογισμού 

απαρτίας και πλειοψηφίας, πρέπει να θεωρηθεί ότι θα τύχει η γσ κλειστής αε, δεδομένης της 

ομοιότητας που παρουσιάζουν από άποψη αριθμού συμμετεχόντων στις συνεδριάσεις, αλλά 

και στο είδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται. Έτσι, στη γσ κλειστής αε η απαρτία 

και η πλειοψηφία υπολογίζονται όπως συνήθως και στα αποτελέσματα προστίθενται τα 

ποσοστά των μετόχων που συμμετέχουν και ψηφίζουν με ηλεκτρονικό τρόπο1151, τα οποία 

με τη σειρά τους υπολογίζονται με απλή καταμέτρηση, χωρίς τη χρήση κάποιου είδους 

αυτοματισμού. Η πρόβλεψη για αυτοματοποίηση στο μηχανισμό καταμέτρησης, θα πρέπει να 

θεωρηθεί υπερβολή δεδομένου του μικρού αριθμού συμμετεχόντων από απόσταση. 

Τα υπόλοιπα εταιρικά είδη χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης από άποψης υπολογισμού 

της απαρτίας και της πλειοψηφίας, ανάλογα με την τεχνολογία που ενσωματώνουν. Έτσι, 

στην περίπτωση μονόδρομης μετάδοσης της συνεδρίασης (γερμανικό πρότυπο) το ποσοστό 

απαρτίας των συμμετεχόντων, θα μπορούσε να υπολογιστεί από το σύστημα εκπομπής μετά 

                                            
1150 Για τις προσφερόμενες λύσεις στην περίπτωση του δσ, βλ. §22, ΙΙ. 
1151 όπως πχ μέσω ηλεκτρονικής επιστολικής ψήφου. 

ΙΙΙ. Γενική συνέλευση 
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από έλεγχο του αριθμού των συνδεόμενων στο κανάλι εκπομπής. Οι μέτοχοι θα 

αναγνωρίζονταν από τις παραμέτρους πρόσβασης που εισήγαγαν κατά τη σύνδεσή τους στο 

σύστημα και οι οποίες τους είχαν μεταβιβαστεί με έναν από τους τρόπους που περιγράφηκαν 

στην §27. Ωστόσο όπως αναλύθηκε παραπάνω1152, θα ήταν ορθότερο ο υπολογισμός της 

απαρτίας, να γίνει ταυτόχρονα με την ψηφοφορία. Έτσι, ανάλογα με την τεχνική λύση που 

θα επιλεχθεί1153, θα υπολογιστεί ο αριθμός των ψήφων από απόσταση και θα αθροιστεί το 

αποτέλεσμα που θα προκύψει, στο συμβατικό ποσοστό απαρτίας, ώστε να διαμορφωθεί 

τελικά το συνολικό ποσοστό απαρτίας. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση ηλεκτρονικής 

περιφοράς και υπογραφής των πρακτικών, στην οποία  δεν απαιτείται υπολογισμός της 

απαρτίας και της πλειοψηφίας, αφού ο νόμος απαιτεί ομοφωνία στη λήψη της απόφασης 

(άρθρο 32§3). Έτσι, σε αυτή την περίπτωση αρκεί η επιβεβαίωση ότι έχουν υπογράψει 

ηλεκτρονικά όλοι οι μέτοχοι. 

Ειδική περίπτωση αποτελεί η εισηγμένη αε, στην οποία μπορεί να υλοποιηθεί η γσ 

μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ ή με χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ που ανήκει σε ξένο 

φορέα, ο οποίος και τη διαχειρίζεται1154, ή μπορεί να παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής 

επιστολικής ψήφου1155. Στις δυο πρώτες περιπτώσεις, η γσ υλοποιείται εξ ολοκλήρου 

ηλεκτρονικά. Με τη χρήση των παραπάνω μεθόδων είναι δυνατή η αυτόματη καταγραφή 

των μετόχων που εισέρχονται στο σύστημα. Ωστόσο, το ηλεκτρονικό φόρουμ είναι 

ασύγχρονο σύστημα επικοινωνίας, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στον υπολογισμό 

της απαρτίας, αφού οι μέτοχοι δεν συμμετέχουν ταυτόχρονα στη γσ, αλλά εντός ενός 

ορισμένου χρονικού διαστήματος. Βέβαια η προβληματική αυτή μπορεί να ξεπεραστεί, 

εφόσον το ποσοστό απαρτίας εξαχθεί κατά τη διάρκεια του υπολογισμού των ψήφων. 

Αντίθετα, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα που προσφέρονται, συνήθως 

διαχωρίζονται σε φάσεις1156 με την τελική φάση να περιλαμβάνει ηλεκτρονική γσ σε 

πραγματικό χρόνο (Virtual General Meeting-VGM), κατά την οποία υπολογίζεται αυτόματα το 

ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας. Στην περίπτωση που παρέχεται η δυνατότητα 

                                            
1152 βλ. §28, ΙΙ. 
1153 πρβλ. σχετικό σχήμα στην §22, Ι. 
1154 Τέτοιου είδους υπηρεσία (Virtual AGM) παρέχει η εταιρεία VP securities με έδρα την 

Κοπεγχάγη. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση 

https://www.vp.dk/en/Services/Investor-Services/Meeting-Services/Virtual-AGM (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012) καθώς και στο παράρτημα αυτής της εργασίας. 
1155 πρβλ.§33, ΙΙΙ, 2. 
1156 Η συνηθέστερη δομή είναι η εξής: 1η φάση - ερωταπαντήσεων, 2η φάση – προετοιμασία 

διαδικασίας και 3η φάση – εικονική γσ, πρβλ.§31, V, καθώς και παράρτημα αυτής της εργασίας. 
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ηλεκτρονικής επιστολικής ψήφου, οι ηλεκτρονικές ψήφοι μπορούν να καταμετρώνται με 

αυτόματο ή μη τρόπο1157 και να συνυπολογίζονται στα αντίστοιχα ποσοστά απαρτίας και 

πλειοψηφίας.  

Ζήτημα ανακύπτει αναφορικά με την εγκυρότητα των ποσοστών απαρτίας και 

πλειοψηφίας που προκύπτουν από τη χρήση των παραπάνω μεθόδων. Στην περίπτωση του 

εταιρικού φόρουμ, δεδομένου ότι η υποδομή στην οποία αυτό στηρίζεται ελέγχεται από το 

δσ, είναι εύλογη η πρόκληση καχυποψίας στους μετόχους για νόθευση των αποτελεσμάτων 

από την δεσπόζουσα ομάδα, που πιθανότατα ελέγχει το δσ. Βέβαια, ο σχεδιασμός που 

προτείνεται1158 περιλαμβάνει δικλείδες ασφαλείας, που απομακρύνουν ένα τέτοιο 

ενδεχόμενο. Ωστόσο, παραμένει η δικαιολογημένη, εν μέρει, ψυχολογική ανασφάλεια των 

μετόχων που δεν γνωρίζουν, ή δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν, τον τρόπο λειτουργίας 

του συστήματος (από τεχνικής άποψης). Η περίπτωση χρήσης υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ 

που ανήκει σε ξένο φορέα, αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη για διαφορετικούς λόγους. Από τη 

μια μεριά προκαλείται ανασφάλεια, που ένα τέτοιο σημαντικό θέμα εκφεύγει των ορίων της 

εταιρείας, και από την άλλη, για μια μερίδα επενδυτών, ο ξένος φορέας εμπνέει 

εμπιστοσύνη, εξαιτίας του κύρους που τον συνοδεύει. Ταυτόχρονα, οι φορείς που 

αναλαμβάνουν ένα τέτοιο έργο ευθύνονται συμβατικά για τη ορθότητα και την ασφάλεια της 

διαδικασίας, ενώ παράλληλα διαθέτουν την κατάλληλη πιστοποίηση από αναγνωρισμένους 

οργανισμούς (όπως ο οργανισμός ISO) για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν. 

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής επιστολικής ψηφοφορίας, όλη η διαδικασία ελέγχεται από την 

Επιτροπή της Ψηφοφορίας η οποία και εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Τέλος, 

σημειώνεται ότι η αποδοχή των παραπάνω μεθόδων από τους μετόχους καθίσταται 

υποχρεωτική, αφού είναι δεδομένο ότι θα συνοδεύεται από κατάλληλη διάταξη του 

καταστατικού. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1157 με αυτόματο τρόπο για τις εισηγμένες αε όπου αναμένεται μεγάλος αριθμός ψήφων, και με 

μη αυτόματο τρόπο για τις μη εισηγμένες αε που οι ψήφοι θα είναι σαφώς λιγότερες σε αριθμό. 
1158 πρβλ. §33. 
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ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

  

Βασικό τμήμα της κύριας διαδικασίας λήψης αποφάσεων, είναι η διεξαγωγή της 

απαραίτητης συζήτησης εντός των οργάνων της αε. Η συζήτηση οφείλει να διεξάγεται με 

βάση τις γενικότερες δημοκρατικές αρχές που σε αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται 

αναλογικά στο εσωτερικό της εταιρείας. Οι τεχνολογικές λύσεις που θα προταθούν για 

υιοθέτηση από τις αε, οφείλουν αναγκαστικά να διαπνέονται από αυτές τις αρχές.  

 

§30. Δικαιϊκή - δογματική προσέγγιση  

Στον κ.ν.2190/1920 δεν ρυθμίζεται με τρόπο συστηματικό η διαδικασία συζήτησης 

εντός των οργάνων της αε, όπως είναι το δσ ή η γσ. Ωστόσο, ρυθμίσεις αναφορικά με τη 

διαδικασία συζήτησης μπορεί να περιέχονται στο καταστατικό. Πάντως, πρέπει να γίνει 

δεκτό, ότι η συζήτηση στα εταιρικά όργανα οφείλει να διέπεται από τις θεμελιώδεις 

δημοκρατικές αρχές, αφού και η αε αποτελεί μια μικρογραφία δημοκρατικής κοινωνίας1159. 

Έτσι, εκτός από τις αρχές της απαρτίας και της πλειοψηφίας1160, πρέπει να ενσωματώνονται 

στις διαδικασίες της αε, οι αρχές της ισότητας, της ισηγορίας, της ελευθερίας και της 

διαφάνειας1161. Ιδιαίτερα η αρχή της ισηγορίας, σε συνδυασμό με το διάλογο ως θεμελιώδες 

μέσο επικοινωνίας, διαμορφώνει το πλαίσιο εντός του οποίου οφείλει να «κινείται» η 

συζήτηση στα εταιρικά όργανα. Το δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση, μαζί με το δικαίωμα 

παράστασης, υποβολής προτάσεων ή αιτημάτων και συμμετοχής στην ψηφοφορία, 

θεωρούνται ως τμήματα του γενικότερου δικαιώματος συμμετοχής στο εταιρικό όργανο1162.  

Η συλλογική λειτουργία των οργάνων της αε προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιας μορφής 

οργάνωσης στη συζήτηση. Συνήθως, τα θέματα οργάνωσης της συζήτησης ορίζονται στο 

καταστατικό. Όπως είναι λογικό, η συζήτηση διαφοροποιείται ανάλογα με το όργανο της αε, 

εξαιτίας του διαφορετικού μεγέθους, αλλά και του προορισμού τους. Πάντως, ποτέ δεν 

πρέπει να υφίσταται παρέκκλιση όσον αφορά στην τήρηση των δημοκρατικών αρχών. 

Βέβαια, διαφορετική είναι η περίπτωση της παραίτησης από το δικαίωμα της συζήτησης όπως 

                                            
1159 Βλ. σχετική ανάλυση στην πρώτη παράγραφο της §28. 
1160 πρβλ. κεφ.10. 
1161 Οι αρχές αυτές περιγράφονται στον Επιτάφιο του Περικλή (Θουκ. II, 37,38), βλ. 

Διαμαντόπουλο, Λεξικό βασικών εννοιών, Δημοκρατία, σελ.128. Σχετικά με το θέμα της διαφάνειας  

πρβλ. σχετική ανάλυση στην §7, ΙΙ.  
1162 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.109. 
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αυτή σημειώνεται στη «δια περιφοράς» υπογραφή των πρακτικών1163. Η παραίτηση είναι 

συνήθως έμμεση καθώς ο δικαιούχος παραμένει απλώς θεατής κατά τη διαδικασία της 

συζήτησης.  

Εκτός από τη διεξαγωγή της συζήτησης με συμβατικό τρόπο, με την ενσωμάτωση της 

οδηγίας 2007/36/ΕΚ από το ν.3884/2010, θεσπίστηκε για τη γσ της εισηγμένης αε, η 

μέθοδος επικοινωνίας μέσω σχεδίων απόφασης (άρθρο 27§3 εδ.δ κ.ν.2190/1920), που 

αποτελεί χαρακτηριστικό των αγγλοσαξονικών δικαίων. Έτσι, για τη γσ εισηγμένης αε 

συνυπάρχουν δύο συστήματα διεξαγωγής συζήτησης που όμως λειτουργούν 

συμπληρωματικά το ένα με το άλλο. Ειδικά η περίπτωση επικοινωνίας μέσω σχεδίων 

απόφασης, μπορεί να συνδυαστεί με ηλεκτρονικές μεθόδους. Το ζήτημα αυτό αναλύεται 

παρακάτω στην ενότητα που αφορά τη γσ1164. 

 

Οι γενικές δημοκρατικές αρχές που οφείλουν να κατευθύνουν κάθε συζήτηση ισχύουν 

και στην περίπτωση των συζητήσεων που υλοποιούνται στα πλαίσια των συνεδριάσεων του 

δσ. Τη διασφάλιση της τήρησής τους, όπως και τη γενικότερη οργάνωση της συζήτησης, 

αναλαμβάνει ο πρόεδρος του δσ, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει μεταξύ άλλων, και η 

γενική προεδρία των συνεδριάσεων1165. Σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, τον 

αντικαθιστά ο αναπληρωτής πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος. Κάθε συζήτηση που διεξάγεται στο 

δσ καταχωρείται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το 

μηχανογραφικό σύστημα (άρθρο 20§6).  

Στην ειδική περίπτωση, που θα επιλεχθεί να χρησιμοποιηθεί μια ηλεκτρονική μέθοδος 

συμμετοχής στη συνεδρίαση του δσ, τότε αυτή θα πρέπει να διαπνέεται από τις ίδιες αρχές 

που συνοδεύουν τη συμβατική συζήτηση. Η τηλεδιάσκεψη ως τεχνολογία που εισάγεται από 

το νόμο (άρθρο 20§3α), διαθέτει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της συζήτησης. Ομοίως και οι ειδικές περιπτώσεις της τηλεπαρουσίας και της 

βιντεοκλήσης μέσω της εφαρμογής Skype. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάζονται ξεχωριστά 

παρακάτω1166.  

 

                                            
1163 βλ. Ρόκα Ν., Εμπορικές εταιρίες, 6η έκδοση 2008, σελ. 264 όπου θεωρεί τη δια περιφοράς 

υπογραφή των πρακτικών ως παραίτηση από το δικαίωμα συζήτησης. 
1164 υπό ΙΙ. 
1165 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.288. 
1166 βλ. §31, Ι. 

Ι. Διοικητικό συμβούλιο 
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Όπως στις συνεδριάσεις του δσ έτσι και στη γσ, οι αρχές που πρέπει να κατευθύνουν 

τη διαδικασία της συζήτησης που διεξάγεται εντός του εταιρικού οργάνου, διαφυλάσσονται 

από τον πρόεδρο της γσ. Το καταστατικό, κατά κανόνα, προβλέπει είτε απευθείας ορισμό 

προέδρου γσ, είτε εκλογή του από τη συνέλευση. Μέχρι τότε καθήκοντα προσωρινού 

προέδρου ασκεί συνήθως ο πρόεδρος του δσ1167. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο πρόεδρος 

επικουρείται από ψηφολέκτες και γραμματείς (προεδρείο). Ο πρόεδρος διευθύνει τη 

συζήτηση (δίνει, αφαιρεί το λόγο κτλ), διακόπτει εν ανάγκη τη συνέλευση, διαπιστώνει την 

ύπαρξη απαρτίας και πλειοψηφίας και φροντίζει να καταχωρηθούν στο βιβλίο πρακτικών οι 

συζητήσεις, αποφάσεις και γνώμες των μετόχων. Ακόμα, ανακοινώνει το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας και γενικά, έχει όλα τα σχετικά με το λειτουργικό του ρόλο δικαιώματα, 

υποχρεώσεις και ευθύνες1168. Η αυθαίρετη άσκηση των εξουσιών του προέδρου της 

συνέλευσης, όπως η μη παραχώρηση ή η αφαίρεση λόγου σε ή από μέτοχο, μπορεί να 

καταστήσει ελαττωματική την απόφαση που θα ληφθεί1169. Αν και δεν υπάρχει ρητή 

νομοθετική επιταγή, παρά μόνο γενική αναφορά στα άρθρα 32§1 και 39§3, η ύπαρξη 

προέδρου είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της γσ ως συλλογικού οργάνου1170.  

Εκτός από τη συμβατική υλοποίηση της συζήτησης στα πλαίσια συνεδρίασης του 

οργάνου, με την τελευταία τροποποίηση της νομοθεσίας, προβλέπονται τεχνολογικές 

δυνατότητες για τη συμμετοχή στη διαδικασία της συζήτησης. Οι δυνατότητες αυτές 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 28§6 για τη μη εισηγμένη αε και στο άρθρο 28α§7 για την 

εισηγμένη αε. Επιπρόσθετα για την εισηγμένη αε εισήχθη, με το άρθρο 27§3 εδ.δ, η 

δυνατότητα υποβολής σχεδίων απόφασης από τους μετόχους σε χρόνο που προηγείται της 

γσ. Για τη μη εισηγμένη αε ο νομοθέτης προτείνει την τηλεδιάσκεψη (και κατά συνέπεια την 

ειδική μορφή αυτής, την τηλεπαρουσία), ως καταλληλότερη μέθοδο. Για την εισηγμένη αε η 

συμμετοχή στη γσ, μπορεί να γίνει είτε με αναμετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό 

χρόνο (και παρέμβαση με συμβατικό τρόπο), είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό 

χρόνο (άρθρο 28α§7). Προβληματισμός ως προς τη δυνατότητα ικανοποίησης των 

προϋποθέσεων της συζήτησης προκαλείται σε περίπτωση αναμετάδοσης της συνέλευσης σε 

πραγματικό χρόνο και παρέμβαση με συμβατικό τρόπο1171, δεδομένου ότι δεν αποδίδονται 

                                            
1167 πρβλ. ΠΠρΚορ 11/72, ΕΕμπΔ 1972, σελ.66. 
1168 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., 5η έκδοση, σελ.246.  
1169 Βλ. Ρόκα Ν., ο.π., σελ.246. 
1170 Βλ. Αλεξανδρίδου, ο.π., σελ.110.  
1171 βλ. §22, ΙΙΙ. 

ΙΙ. Γενική συνέλευση 
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στους μέτοχους-λήπτες της αναμετάδοσης, οι ίδιες δυνατότητες συμμετοχής στη συζήτηση. 

Η περίπτωση αυτή εξετάζεται ξεχωριστά παρακάτω1172. 

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η «εναλλακτική» διαδικασία συζήτησης που 

προωθείται για την εισηγμένη αε, με τη διάταξη του άρθρου 27§3 εδ.δ, που προβλέπει τη 

δυνατότητα υποβολής σχεδίων απόφασης σε χρόνο προγενέστερο της γσ. Η δυνατότητα 

αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδιότυπη μορφή συζήτησης μεταξύ των μετόχων διαμέσου 

γραπτών προτάσεων. Πρόκειται για διαδικασία που προέρχεται από τα αγγλοσαξονικά 

δίκαια1173, στα οποία προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσης ψηφίσματος στη γσ1174. Η 

διαδικασία αυτή έχει τύχει έντονης κριτικής, διότι μετατρέπει τη γσ από ένα όργανο 

διαμόρφωσης της εταιρικής βούλησης που επιτυγχάνεται μέσω συζήτησης, σε απλό εγκριτικό 

όργανο1175. Ωστόσο, το μειονέκτημα αυτό δεν είναι απόλυτο. Η υποβολή σχεδίων απόφασης 

λειτουργεί κυρίως συμπληρωματικά με τη συμβατική συζήτηση. Δύναται να βελτιώσει την 

ποιότητα και να επιταχύνει τη διάρκεια της τελευταίας, αφού οι προτάσεις κατατίθενται 

ολοκληρωμένες, ορθά δομημένες, και σε γραπτή μορφή που αποτρέπει παρερμηνείες και 

παρεξηγήσεις. Ταυτόχρονα, διαθέτει εύλογο χρόνο στους μετόχους ώστε να μπορούν να 

εξετάσουν τα θέματα με ψύχραιμο τρόπο, ενώ προωθείται η ανταλλαγή απόψεων και η 

εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων. Έτσι, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα είδος  «προ-

συζήτησης», που υλοποιείται σε εθελοντική βάση, από απόσταση, χωρίς τη φυσική 

συγκέντρωση των μετόχων. Βέβαια, προβληματισμός υπάρχει στην περίπτωση, που η 

μέθοδος των σχεδίων απόφασης απορροφήσει πλήρως τη διαδικασία της συζήτησης, 

μετατρέποντάς την σε απλό εγκριτικό όργανο. Ωστόσο, τέτοιο ενδεχόμενο δεν θεωρείται 

πιθανό. Εάν όμως συμβεί, θα πρόκειται για ειδική περίπτωση, όπου η προτεινόμενη απόφαση 

είναι τόσο έκδηλα ορθή ώστε να τύχει άμεσης αποδοχής από τη γσ. 

 

Οι ελεγκτές μπορούν να συμμετέχουν στις εταιρικές συνεδριάσεις, οπότε θα πρέπει να 

θεωρηθεί ότι και για αυτούς ισχύουν οι βασικές αρχές της συζήτησης που αναφέρθηκαν 

παραπάνω1176.  

 

                                            
1172 πρβλ. §31, ΙΙ. 
1173 βλ. παρακάτω υπό IV. 
1174 πρβλ. ενδεικτικά στο δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου την §301 της Companies Act του 

2006 αλλά και την §288 επ. 
1175 βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αρ.41.  
1176 υπό Ι και ΙΙ. 

ΙΙΙ. Ελεγκτές 
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Όπως και στο ελληνικό, έτσι και στα αλλοδαπά δίκαια, συνήθως δεν περιλαμβάνονται 

ειδικές διατάξεις που να ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθεί η συζήτηση στα 

εταιρικά όργανα. Στις περισσότερες νομοθεσίες θεωρείται αυτονόητο ότι θα τηρηθούν οι 

βασικές αρχές της συζήτησης κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Πολλές νομοθεσίες 

παραπέμπουν στο καταστατικό για τη ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία 

της συζήτησης1177. Ταυτόχρονα, σε ορισμένα δίκαια περιλαμβάνονται έμμεσες αναφορές 

γενικού χαρακτήρα που αφορούν τη συμμετοχή στη συζήτηση με ηλεκτρονικά μέσα, όπως 

πχ στη Γαλλία, όπου με βάση το άρθρο L225-37 του Code de Commerce επιτρέπεται η 

συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα στη συνεδρίαση του δσ, εφόσον με τη χρήση τους μπορεί 

να υπάρξει εγγύηση αποτελεσματικής συμμετοχής στη διαδικασία (εννοείται της 

συζήτησης)1178. Αντίστοιχη ρύθμιση για τη γσ είναι αυτή του άρθρου L225-107 του Code de 

Commerce. Παρόμοια είναι και η διάταξη της νομοθεσίας της Αυστραλίας, η οποία με τις 

§249S-250PA παρέχει δυνατότητα συμμετοχής στη γσ με οποιοδήποτε μέσο, το οποίο να 

μπορεί να προσφέρει ουσιαστική συμμετοχή.   

Σημαντικές δικαιϊκές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ως προς το ρόλο της συζήτησης, 

ως αποκλειστικό μέσο για τη λήψη αποφάσεων από τη γσ. Έτσι, εμφανίζονται δύο τάσεις: α) 

τα κεντροευρωπαϊκά δίκαια, που απαιτούν την πραγματική συνάθροιση, τη διαβούλευση και 

επικοινωνία των μετόχων μέσω συζήτησης αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της γσ · και β) τα 

αγγλοσαξονικά δίκαια, τα οποία κατά κανόνα επιδιώκουν την επικοινωνία των μετόχων, πριν 

τη γσ, περιορίζοντας την τελευταία στη διεξαγωγή της ψηφοφορίας1179. Πρόκειται για 

εκδήλωση της γενικότερης αντίληψης που τα διέπει, η οποία διαμορφώθηκε υπό την 

επίδραση των αρχών του φιλελευθερισμού. Χαρακτηρίζεται από την τάση για επίτευξη 

γρήγορης και αποτελεσματικής λύσης (efficiency oriented), με ταυτόχρονη αποφυγή της 

γραφειοκρατίας και της τυπικότητας στις διαδικασίες. Απώτερος στόχος της είναι η απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των άλλων εταιρειών.  

Η πρακτική των αγγλοσαξονικών δικαίων για κατάθεση σχεδίων απόφασης επεκτείνεται 

και στα κεντροευρωπαϊκά δίκαια μέσω της οδηγίας 2007/36/ΕΚ που καθιστά υποχρεωτική 

την υιοθέτηση της παραπάνω πρακτικής για την εισηγμένη αε. Πράγματι, όλες οι χώρες της 

                                            
1177 πρβλ. ενδεικτικά στο Γαλλικό Code de Commerce το άρθρο L225-36-1 αναφορικά με τη 

διεξαγωγή της συζήτησης στα πλαίσια του δσ ή άρθρο R225-45 για το εποπτικό συμβούλιο. 
1178 Η ακριβής διατύπωση του άρθρου L225-37 είναι: « les administrateurs qui participent à la 

réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et 

garantissant leur participation effective… » 
1179 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.25 και αριθμ.39 επ. 

ΙV. Συγκριτικό δίκαιο 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τελευταία τη Σουηδία το 2011, έχουν ενσωματώσει την εν λόγω 

οδηγία στο δίκαιό τους. Έτσι, φαίνεται ότι στα πλαίσια της ενοποιημένης ευρωπαϊκής 

κοινωνίας, η ασφάλεια δικαίου πρέπει να υποχωρήσει προς όφελος της προσδοκίας για 

ανταγωνιστικότητα και οικονομική ανάπτυξη.  

 

§31. Τεχνολογική προσέγγιση 

Παρακάτω προσεγγίζεται η «συμβατότητα» των προτεινόμενων τεχνολογικών λύσεων, 

με τις αρχές της συζήτησης που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. 

 

 Η τηλεδιάσκεψη, ως μέθοδος διεξαγωγής συζήτησης, προτείνεται για τις γσ της 

κλειστής αε και για τα δσ σε κάθε περίπτωση. Με την χρήση αυτής της τεχνολογικής 

μεθόδου και των ειδικότερων μορφών αυτής, όπως η τηλεπαρουσία και η βιντεοκλήση μέσω 

Skype, η συζήτηση διεξάγεται όπως ακριβώς και με το συμβατικό τρόπο. Σημειώνεται ότι τα 

περισσότερα συστήματα τηλεδιάσκεψης, ανιχνεύοντας την φωνή του ομιλητή, αυτόματα 

προχωρούν και σε παρουσίαση του ομιλούντος στην κεντρική οθόνη των 

τηλεσυμμετεχόντων. Με την τηλεπαρουσία και τη βιντεοκλήση μέσω Skype, δεν απαιτείται 

καμία διαφοροποίηση της διαδικασίας συζήτησης. Όλες οι αρχές, που πρέπει να διέπουν τη 

συζήτηση, μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως, όπως και οι κανόνες οργάνωσής της. Ο 

διάλογος επιτυγχάνεται με απόλυτα φυσικό τρόπο, χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές επεμβάσεις ή 

συνεχή τεχνική συνδρομή ή επίβλεψη. Καταχρηστικές περιπτώσεις αφαίρεσης της 

δυνατότητας συμμετοχής με τεχνικό τρόπο, πρέπει να αντιμετωπίζονται σε νομικό επίπεδο 

ως γενική παραβίαση δικαιώματος συμμετοχής στα εταιρικά όργανα. Άλλωστε, η φύση της 

επικοινωνίας είναι τέτοια, που συνήθως παρουσιάζεται καθολική άρνηση της υπηρεσίας και 

όχι μερική δυσλειτουργία της1180 έτσι ώστε, να υποστηριχθεί παραβίαση του δικαιώματος 

συμμετοχής στη συζήτηση ή του δικαιώματος παράστασης, ή υποβολής προτάσεων ή 

αιτημάτων. Επιπρόσθετα με τη χρήση τηλεπαρουσίας, παρέχεται πλήθος στοιχείων τεχνικής 

φύσης, που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς παραβίασης δικαιωμάτων του μετόχου ή του 

μέλους του δσ (πχ. ηλεκτρονική καταγραφή της συνεδρίασης ή βεβαίωση διαδικτυακού 

παρόχου αναφορικά με την αδυναμία σύνδεσης). Σημειώνεται ότι σε ορισμένα αλλοδαπά 

δίκαια προβλέπεται η καταγραφή στα πρακτικά τυχόν δυσλειτουργιών, που εμφανίζονται στα 

                                            
1180 Ακόμα και η περίπτωση μερικής τεχνικής δυσλειτουργίας, όπως είναι η έλλειψη ήχου ή 

διακοπών σύνδεσης, πρέπει να θεωρηθεί ως ολική απώλεια επικοινωνίας. Έτσι διαφυλάττεται το 

δικαίωμα της συμμετοχής του μετόχου ή του μέλους του δσ. 

Ι. Τηλεδιάσκεψη - Τηλεπαρουσία - Βιντεοκλήση μέσω Skype
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συστήματα ηλεκτρονικής συμμετοχής από απόσταση, κατά τη διάρκεια των 

συνεδριάσεων1181.  

Νομιμοποίηση της τηλεπαρουσίας παρέχουν αντίστοιχα, το άρθρο 20§3α για το δσ, το 

άρθρο 28§6 για την μη εισηγμένη αε και το άρθρο 28α§7 εδ.β περ.2 για την εισηγμένη αε 

στο οποίο περιγράφεται ως δυνατότητα συμμετοχής με «αμφίδρομη επικοινωνία σε 

πραγματικό χρόνο». 

 

Πρόκειται για μέθοδο, που προβλέπεται στο άρθρο 28α§7 εδ.β περ.1 και δημιουργεί 

προβληματισμό αναφορικά με τη δυνατότητα συμμετοχής στη συζήτηση των μελών που την 

παρακολουθούν μέσω διαδικτύου. Η μέθοδος αυτή προορίζεται κυρίως για παθητικά μέλη, 

που δεν έχουν διάθεση συμμετοχής και τα οποία αξιώνουν την ενημέρωση πριν να δώσουν 

την έγκρισή τους στα υπό συζήτηση θέματα. Η συμμετοχή τους γίνεται μέσω αντιπροσώπου, 

ενώ είναι δυνατή και η απευθείας τηλεφωνική παρέμβασή τους στη συνεδρίαση.  Σχετικά με 

την καταχρηστική αφαίρεση της δυνατότητας συμμετοχής, αυτή μπορεί να γίνει με δύο 

τρόπους: με τη διακοπή της μετάδοσης1182 ή με την απαγόρευση παρέμβασης, ενώ μπορεί να 

αντιμετωπιστεί νομικά με παρόμοιο τρόπο, όπως στην περίπτωση της τηλεδιάσκεψης.  

 

 Πρόκειται για μέθοδο1183 που προκαλεί ρήγμα στην αρχή της συζήτησης των θεμάτων 

στα όργανα της αε. Συνήθως, αφορά τυπικά ή διαδικαστικά θέματα, που δεν απαιτούν 

ιδιαίτερη συζήτηση, αλλά μόνο έγκριση ή απόρριψη. Πάντως, σε αυτήν την περίπτωση, 

υφίσταται ο κίνδυνος διαμόρφωσης ελαττωματικής απόφασης της αε, ως συνέπεια κακής ή 

ελλιπούς ενημέρωσης των μετόχων. Βέβαια, γίνεται αποδεκτό1184 ότι η χρήση αυτής της 

μεθόδου, θα συνοδεύεται από πρακτικά με αναλυτικό και συνάμα απλό περιεχόμενο1185, που 

θα μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από τους μετόχους ή τα μέλη του δσ. Παράλληλα, οι 

                                            
1181 πρβλ. άρθρο R225-99 του Γαλλικού Code de Commerce.  
1182 Στην περίπτωση αυτή η διακοπή αφορά συνήθως το σύνολο των αποδεκτών της μετάδοσης 

και όχι ατομικούς λήπτες, καθιστώντας την «ακατάλληλη» για κατάχρηση. Πρόκειται για την 

περίπτωση streaming live audio and video όπου συνήθως η διανομή της εικόνας και του ήχου γίνεται  

μέσω πολλαπλών unicast streams, βλ. Kurose/Ross, ο.π., σελ. 525. 
1183 βλ. αναλυτικά κεφ.13. 
1184 βλ. §34, ΙΙΙ. 
1185 σε αντίθεση με την τυπική συνοπτική τους μορφή. 

ΙΙ. Μονόδρομη αναμετάδοση της συνεδρίασης μέσω διαδικτύου και παρέμβαση με 

συμβατικές μεθόδους 

ΙΙΙ. «Ηλεκτρονική περιφορά και υπογραφή» των πρακτικών
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περιορισμοί αυτοί έχουν αποτελέσει αντικείμενο στάθμισης, κατά τη διαμόρφωση των 

κανόνων από τον νομοθέτη, ο οποίος και έχει αποδεχθεί τα μειονεκτήματά που υπάρχουν, 

θεωρώντας τα ασήμαντα σε σχέση με την επίτευξη ταχύτητας λήψης απόφασης και 

αποτροπής κωλυσιεργιών. Έτσι, η μέθοδος αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά «εξοπλισμός» της συμβατικής περιφοράς και υπογραφής των πρακτικών με 

σύγχρονα μέσα1186. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί και η άποψη μερίδας της θεωρίας1187, που 

εκλαμβάνει την υπογραφή των πρακτικών, ως σιωπηρή παραίτηση από το δικαίωμα της 

συζητήσεως.  

 

Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού φόρουμ, η συζήτηση μεταφέρεται από το 

συμβατικό χώρο, που είναι η έδρα της εταιρείας, στις σελίδες του φόρουμ μέσω του οποίου 

και υλοποιείται ο διάλογος. Στα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου συγκαταλέγονται: η 

δυνατότητα ασύγχρονης συμμετοχής από απόσταση, η περιεκτικότητα του γραπτού λόγου, 

η συμβολή στην ψύχραιμη θεώρηση των πραγμάτων και η αποτροπή της έντασης που 

σημειώνεται στις συμβατικές συζητήσεις, με τελικά αποτελέσματα την εξαγωγή ορθότερων 

συμπερασμάτων και τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων. Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνονται: ο 

έμμεσος αποκλεισμός των μετόχων που δεν είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες1188, η 

ύπαρξη συνεδριάσεων δύο ταχυτήτων (αν και η ηλεκτρονική στην πράξη προηγείται της 

συμβατικής), και η δυνατότητα του διαχειριστή να επεμβαίνει τεχνικά στο φόρουμ 

διαγράφοντας σχόλια, ή απαγορεύοντας τη συμμετοχή σε αυτό. Ως προς το τελευταίο 

μειονέκτημα, το οποίο είναι και το πλέον σοβαρό, αφού παραβιάζεται το δικαίωμα 

συμμετοχής ή ελεύθερης έκφρασης του μετόχου, είναι δυνατή η ανάθεση της διαχείρισης σε 

τρίτο έμπιστο φορέα, κατά ανάλογο τρόπο με την προβλεπόμενη κεντρική αποθήκευση 

ρυθμισμένων πληροφοριών του άρθρου 21§4 του ν.3556/20071189. Έτσι, είναι δυνατή η 

δημιουργία ενός διαδικτυακού χώρου υπό κρατική ή επιμελητηριακή διαχείριση και 

υποστήριξη, όπου θα φιλοξενούνται τα φόρουμ των εταιρειών1190. Σε μια τέτοια περίπτωση, 

εκτός από την προφανή αξιοπιστία και ασφάλεια που επιτυγχάνεται ότι θα τηρηθούν οι αρχές 

                                            
1186 πρβλ. §22, ΙΙ, 3 και §22, ΙΙΙ, 2.    
1187 Ρόκα Ν., Εμπορικές εταιρίες, έκδοση ΣΤ’ 2008, σελ.264. 
1188 Αν και διατηρείται η δυνατότητα συμμετοχής με συμβατικό τρόπο. 
1189 πρβλ. §24. 
1190 Παράδειγμα τέτοιας περίπτωσης είναι το ιδιωτικό site forumup.gr το οποίο και δίνει τη 

δυνατότητα σε οποιαδήποτε ομάδα χρηστών του διαδικτύου, να δημιουργήσει χωρίς τεχνικές γνώσεις 

και να λειτουργήσει δωρεάν, το δικό της φόρουμ συζητήσεων. 

IV. Ηλεκτρονικό φόρουμ 
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της συζήτησης, καθίσταται δυνατός και ο συνδυασμός του φόρουμ με διάφορα 

«ηλεκτρονικά εργαλεία» προς χρήση από τις αε, όπως πχ ιστοσελίδων ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας. Διαδικασίες συζήτησης, όπως αυτή του ηλεκτρονικού φόρουμ, αποτελούν 

ουσιαστικά νέες μορφές συζήτησης, οπότε δεν υφίσταται κίνδυνος μετατροπής της γσ σε 

απλό εγκριτικό όργανο1191. «Συγγενής» λύση προς το ηλεκτρονικό φόρουμ, ως προς τον 

τρόπο λειτουργίας, αποτελεί η χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ, που παρέχει ξένος προς 

την εταιρεία φορέας.  

 

Πρόκειται για μέθοδο διεξαγωγής ηλεκτρονικής γσ που στηρίζεται στη χρήση, έναντι 

αντιτίμου, σχετικής υπηρεσίας ξένου φορέα που ειδικεύεται σε αυτό το αντικείμενο. Το 

λογισμικό και η τεχνολογική υποδομή διεξαγωγής της γσ, αλλά και η διαχείριση, ανήκει στον 

ξένο φορέα. Η αε αναθέτει με τη μορφή outsourcing την υλοποίηση της γσ στο φορέα, 

αφού διαπιστώσει ότι το σύστημα που αυτός διαθέτει, ικανοποιεί τις απαιτήσεις της.  

Τα συστήματα που προσφέρονται σήμερα υποστηρίζουν την πλήρη διεξαγωγή 

εικονικών γσ (Virtual General Meetings-VGM) με αυτοματοποιημένο τρόπο. Χαρακτηρίζονται 

από ευκολία στη χρήση, διαφάνεια, μικρό κόστος και σχεδόν μηδενικές διαχειριστικές 

ενέργειες από την πλευρά της εταιρείας. Επιπρόσθετα, τα συστήματα είναι διαμορφωμένα 

έτσι ώστε, να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, ενώ μπορούν να παραμετροποιηθούν 

ανάλογα με τις επιταγές του καταστατικού. Οι εικονικές γσ διεξάγονται εξ ολοκλήρου με 

ηλεκτρονικό τρόπο, καθιστώντας ιδιαίτερα εύκολη τη εξ αποστάσεως συμμετοχή των 

μετόχων. Κατά τη διάρκεια της εικονικής γσ, παρέχεται στους μετόχους η δυνατότητα να 

συμμετέχουν και να εκφράζονται εντός αυτής, αλλά και να ψηφίζουν. Η συζήτηση στα 

πλαίσια ενός τέτοιου συστήματος διεξάγεται online σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο 

διεξάγεται με τη μορφή ερωταπαντήσεων που τίθενται από τους μετόχους και διαρκεί για 

μεγάλο χρονικό διάστημα (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αε) πριν τη γσ. Αποτελεί το 

αντίστοιχο της κατάθεσης των σχεδίων απόφασης, ενώ υλοποιείται με ασύγχρονο τρόπο. Πιο 

συγκεκριμένα, οι μέτοχοι μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να συμμετέχουν εντός της 

προθεσμίας που τίθεται από την αε. Κατά το στάδιο αυτό οι μέτοχοι μπορούν να 

υποβάλλουν ερωτήσεις στο δσ ή και να συζητούν μεταξύ τους. Το δεύτερο στάδιο είναι η 

ίδια η εικονική γσ. Διαρκεί για μικρό χρονικό διάστημα (λίγες ώρες), εντός του οποίου 

υλοποιείται η γσ με τη μορφή γραπτής συζήτησης. Η συζήτηση διεξάγεται μεταξύ των 

μετόχων και των μελών του δσ, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης με τον ένα 

                                            
1191 όπως με τα σχέδια απόφασης, πρβλ. Κουλορίδα, ΔικΑΕ, 2010, άρθρο 27, αριθμ.41. 

V. Υπηρεσία ηλεκτρονικής γενικής συνέλευσης ξένου φορέα
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μέτοχο να διαδέχεται τον άλλο και να εκφράζει γραπτώς την άποψή του. Οι υπόλοιποι 

μέτοχοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις στους ομιλητές με τη μορφή σύντομων 

μηνυμάτων. Ταυτόχρονα, με τη διεξαγωγή της συζήτησης παρέχεται άμεση και διαρκής 

πρόσβαση σε αρχεία (οικονομικές καταστάσεις, πρακτικά κτλ), που ενδεχομένως 

ενδιαφέρουν τους μετόχους. Στο τέλος της συζήτησης για κάθε θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, πραγματοποιείται ηλεκτρονική ψηφοφορία και υπολογίζονται αυτόματα τα 

ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, ενώ ανακοινώνονται άμεσα και τα αποτελέσματα.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συστήματος εικονικής γσ είναι το σύστημα της εταιρείας 

VP (www.vp.dk). Το σύστημα αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στο παράρτημα της εργασίας 

αυτής ως τυπικό δείγμα παροχής υπηρεσίας εικονικής γσ.  
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ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ  

 

Η ιδιαίτερη σημασία της ψηφοφορίας για την αε αναδεικνύεται από τους 

χαρακτηρισμούς που της έχει δώσει η θεωρία1192 ως, το «ιερό δικαίωμα» ή «η πεμπτουσία 

της όλης διαδικασίας από την πρόσκληση μέχρι την περάτωση της συνεδρίασης». Η 

ψηφοφορία αποτελεί την τελική και ουσιαστική διαδικασία διαμέσου της οποίας το εταιρικό 

όργανο1193 δημιουργεί τη βούληση της αε ως νομικού προσώπου. Όλες οι διαδικασίες και οι 

προϋποθέσεις που τίθενται από τη νομοθεσία, τόσο πριν από την έναρξη της κύριας 

διαδικασίας συνεδρίασης (δημοσιότητα, τόπος συνεδρίασης, πρόσκληση, διαπίστωση 

δικαιώματος συμμετοχής), όσο και κατά τη διάρκεια αυτής (απαρτία, πλειοψηφία, 

συζήτηση), αποσκοπούν στην εξασφάλιση παραγωγής της πραγματικής βούλησης της αε, 

διαμέσου της ψηφοφορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση οφείλει τελικά να ενεργεί και κάθε 

καινοτομία που εισάγεται στις διαδικασίες λειτουργίας της αε. Έτσι και η 

«ηλεκτρονικοποίηση» των διαδικασιών, αποτελεί μέσο που καταρχήν στοχεύει στη 

διευκόλυνση συμμετοχής στην ψηφοφορία, παρέχοντας εξ αποστάσεως δυνατότητα 

συμμετοχής, ενώ επιδιώκει εμμέσως την αύξηση των συμμετεχόντων και την παραγωγή 

κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερης βούλησης της αε.  

Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται θέματα που αφορούν αποκλειστικά την 

ψηφοφορία, θεωρώντας ότι έχουν πληρωθεί οι προαπαιτούμενες προϋποθέσεις ή διαδικασίες 

που απαιτεί ο νόμος (όπως πρόσκληση, διαπίστωση δικαιώματος συμμετοχής κ.α.). Η 

ψηφοφορία αποτελεί πεδίο στο οποίο παρέχεται από το νομοθέτη, όπως αναλύεται 

παρακάτω, εξαιρετικά ευρεία ελευθερία «κινήσεων» και επιλογών. Οι δυνατότητες ελεύθερης 

διαμόρφωσης κανόνων για την ψηφοφορία διαμέσου καταστατικών ρυθμίσεων, υπόκεινται 

ωστόσο, σε έλεγχο δημοκρατικότητας. Οι διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές περιορίζονται 

εμμέσως, εξαιτίας της απαίτησης για πρακτικότητα και προσιτότητα. Επιπρόσθετα, οι 

νομοθετικές επιλογές και κατά συνέπεια και οι καταστατικές, οφείλουν να συμβαδίζουν με 

την ευρωπαϊκή οδηγία 2007/36/ΕΚ, που πρόσφατα ενσωματώθηκε στη νομοθεσία από το 

ν.3884/2010.  

 

§32. Δικαιϊκή προσέγγιση 

                                            
1192 Βλ. Άνθιμο, Η «ηλεκτρονική» γσ, ΕπισκΕΔ Δ/2003, σελ.999. 
1193 Δηλαδή η γσ ή το δσ. 

Ι. Νομοθετική ιδιαιτερότητα 
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Η διαδικασία υλοποίησης της ψηφοφορίας δεν τυποποιείται αναλυτικά στο νόμο. 

Εντούτοις, σε αρκετές περιπτώσεις που ανακύπτει θέμα σχετικό με διαδικασία ψηφοφορίας 

(πχ. άρθρο 3§5, 4§5, 13§12, 15α§5, 70§4, 72§2) χρησιμοποιούνται εκφράσεις, όπως η 

επόμενη: «εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με τη γσ των μετόχων διατάξεις». Με αυτό 

τον τρόπο εμφανίζεται το παράδοξο να προτείνεται αναλογική εφαρμογή διατάξεων που, 

όμως, δεν υπάρχουν. Στο νόμο υφίστανται μόνο δύο αποσπασματικές διατάξεις που 

αφορούν την ψηφοφορία στη γσ· το άρθρο 35§1, που ορίζει ότι η απαλλαγή των μελών του 

δσ και των ελεγκτών γίνεται με ειδική ψηφοφορία δια ονομαστικής κλήσης, καθώς και το 

άρθρο 39§7, όπου προβλέπεται ότι, κατόπιν αίτησης μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης επί κάποιου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης, διενεργείται με ονομαστική κλήση. Για τη διαδικασία της ψηφοφορίας 

εντός του δσ δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. 

 

Το άρθρο 28§7 προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής εξ αποστάσεως στην 

ψηφοφορία της γσ. Η διάταξη απαιτεί την ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό.  

Σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα ψηφοδέλτια 

αποστέλλονται εκ των προτέρων στους μετόχους1194, ενώ μπορούν να διατίθενται και να 

συμπληρώνονται ακόμα και μέσω διαδικτύου1195 (άρθρο 28§7 εδ.β). Τα ψηφοδέλτια των 

μετόχων, που ψηφίζουν εξ αποστάσεως, υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και 

πλειοψηφίας, εφόσον έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν 

τη γσ (άρθρο 28§7 εδ.γ). Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μπορούν να οριστούν 

πρόσθετες προϋποθέσεις, διαδικαστικά ή και πρακτικά θέματα της εξ αποστάσεως 

ψηφοφορίας.  

Ο ν.3884/2010 εισήγαγε ειδικές ρυθμίσεις για την εισηγμένη αε, που αφορούν τη 

διαδικασία ψηφοφορίας, κατά τη διάρκεια των γσ. Οι κυριότερες ρυθμίσεις περιέχονται στο 

άρθρο 28α§2 και §8 και στο άρθρο 32§1 εδ.γ. Και στην περίπτωση της εισηγμένης αε 

απαιτείται, ύπαρξη σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Για την εισηγμένη αε προβλέπεται 

η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία είτε α) με ηλεκτρονικά μέσα, είτε 

β) με ψηφοφορία με αλληλογραφία (άρθρο 28α§8α εδ.α). Η διάθεση των ψηφοδελτίων 

γίνεται είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, είτε σε έντυπη 

                                            
1194 Υιοθέτηση της μεθόδου προώθησης (push method). Σχετικά με τη μέθοδο αυτή βλ. 

Μήτσου, Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στις εισηγμένες εταιρείες, σελ. 141. 
1195 Εδώ η πρωτοβουλία ανήκει στους μετόχους (pull method). 

ΙΙ. Ισχύον δίκαιο
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μορφή στην έδρα της1196. Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος 

ψήφου πριν ή και κατά τη διάρκεια της γσ. Οι ψήφοι που υποβάλλονται μέσω 

αλληλογραφίας υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον 

τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο μέχρι την έναρξη 

της συνεδρίασης. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μαζί με άλλα στοιχεία που αφορούν την 

ψηφοφορία (έγκυρες ψήφοι, αποχές κ.α.), δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το 

αργότερο εντός πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία της γσ (άρθρο 32§1 εδ.γ).  

 

Στο νόμο δεν καθορίζεται η διαδικασία ψηφοφορίας στη γσ. Έτσι, εκ πρώτης όψεως θα 

θεωρούνταν ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση η διαμόρφωση κάποιου δόγματος απουσία 

συγκεκριμένων διατάξεων. Ωστόσο, ακόμα και η απουσία ειδικής ρύθμισης είναι δυνατόν να 

διαμορφώσει δόγμα1197. Πράγματι, το κρατούν δόγμα χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη 

ελευθερία που αποδίδεται στην αε να διαμορφώσει η ίδια τους κανόνες που αφορούν τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα ειδικά χαρακτηριστικά της, 

με την προσθήκη κατάλληλης ρήτρας στο καταστατικό. Το παράδοξο αυτό φαινόμενο η 

ψηφοφορία, παρότι αποτελεί τη σημαντικότερη ενδοεταιρική διαδικασία, εντούτοις να μη 

ρυθμίζεται αυστηρά από τον νόμο όπως θα ανέμενε κανείς, αλλά να αφήνεται η διαμόρφωσή 

της στην ευχέρεια της αε, δεν πρέπει να ξενίζει. Ο νομοθέτης, μέσα από τις διαδικασίες και 

τις προϋποθέσεις που έχει θέσει, τόσο πριν τη συνεδρίαση όσο και κατά τη διάρκεια αυτής, 

έχει ουσιαστικά διαμορφώσει το πλαίσιο εντός του οποίου μπορεί να «κινηθεί» η αε, ενώ, 

έχει προβλέψει και τις απαραίτητες «δικλείδες» ασφαλείας (πχ δικαιώματα μειοψηφίας ή 

πρόκληση ακυροτήτων). Ενθαρρυντικά λειτούργησε προς αυτή την κατεύθυνση το γεγονός 

ότι, τόσο η διαδικασία της ψηφοφορίας, όσο και οι δημοκρατικές αρχές που πρέπει να τη 

διέπουν, αποτελούν ευρέως γνωστά θέματα σε όλους τους πολίτες, οπότε και στους 

μετόχους, από άλλες διαδικασίες της κοινωνικής τους ζωής. Με βάση αυτό το σκεπτικό ο 

νομοθέτης φαίνεται ότι αποδέχτηκε την αυτορρύθμιση ως τον καλύτερο τρόπο για τη 

ρύθμιση της διαδικασίας ψηφοφορίας.  

Η επιλογή του νομοθέτη μπορεί με ασφάλεια να χαρακτηριστεί, εκ του αποτελέσματος, 

ως πετυχημένη, αφού στην πράξη από τις περιπτώσεις που καταλήγουν στα δικαστήρια, 

ελάχιστες αφορούν τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Στην περίπτωση όμως που παρέχεται η  

                                            
1196 Η πρωτοβουλία ανήκει στους μετόχους (pull method). 
1197 Πρόκειται για το δόγμα της αυτορρύθμισης. 

ΙΙΙ. Δογματική προσέγγιση  

1. Γενική συνέλευση 
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δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, είναι 

προφανές ότι η αυτορρύθμιση θα αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις. Οι προκλήσεις 

έχουν ως αφετηρία την εισαγωγή τεχνολογικών μεθόδων στη διαδικασία, αλλά και τη φύση 

της ηλεκτρονικής ψήφου. Παρότι η διαδικασία δεν αλλάζει επί της ουσίας, ωστόσο ξενίζει ο 

τρόπος υλοποίησής της, ιδιαίτερα τους μετόχους που δεν έχουν κατάλληλη τεχνολογική 

κατάρτιση. Συνηθέστερες αντιδράσεις αποτελούν η πρόκληση αμφιβολιών αναφορικά με τη 

διαβλητότητα της διαδικασίας, καθώς και η δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας ακόμα και 

στις περιπτώσεις που η διαδικασία δεν είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική, αλλά απλώς 

προσφέρεται συμπληρωματικά η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου1198. Από νομική άποψη η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, εκτός από την μεταβολή του «φυσικού» τόπου διεξαγωγής της 

συνεδρίασης (που είναι η έδρα της εταιρείας1199), τριχοτομεί την ίδια την έννοια της 

ψηφοφορίας αφού πλέον το αποτέλεσμά της δεν παράγεται μόνο από την ταυτόχρονη 

σύμπτωση των βουλήσεων της πλειοψηφίας των μετόχων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 

(συμβατική ψηφοφορία)1200, αλλά και από την άθροιση βουλήσεων που παράγονται σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές (ηλεκτρονική ψηφοφορία), ή από την άθροιση βουλήσεων 

που παράγονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και διαδικασίες (συνδυασμός συμβατικής 

και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας). 

Από τα παραπάνω καθίσταται προφανές ότι δεν είναι δυνατή η υιοθέτηση της 

αυτορρύθμισης ή του δόγματος της ελάχιστης παρέμβασης, εφόσον επιτραπεί η εισαγωγή 

ηλεκτρονικών μεθόδων συμμετοχής μέσω του καταστατικού ή, σε πιο προχωρημένο 

επίπεδο, ο πλήρης μετασχηματισμός της ψηφοφορίας σε εικονική-virtual διαδικασία. Βέβαια, 

η επιλογή αυτή δεν επαφίεται μόνο στη βούληση της αε, αλλά σημαντική, έμμεση «πίεση» 

ασκείται από το επενδυτικό κοινό που επιζητεί εκσυγχρονισμό των διαδικασιών λειτουργίας 

των οργάνων της αε. Άλλωστε, αυτό το σκοπό επεδίωκε αρχικά η ρύθμιση της §7 του 

άρθρου 28, ενώ στη συνέχεια κατ᾽ επιταγή της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, εισήχθη το άρθρο 28α 

και η αντίστοιχη §8 για την εισηγμένη αε.  

 

Παρά την ιδιαίτερη σημασία που λαμβάνει η εξ αποστάσεως ψηφοφορία για την αε, 

εντούτοις η ρύθμιση της §7 του άρθρου 28 που αφορά στη μη εισηγμένη αε, μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως δικαιοπολιτικά άστοχη. Η διάταξη προστέθηκε στα πλαίσια της 

                                            
1198 βλ. προτεινόμενες λύσεις στην §33, ΙΙΙ, περιπτώσεις 2, 3 και 4.  
1199 πρβλ. κεφ.7. 
1200 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.78. 

α. Μη εισηγμένη αε
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αναθεώρησης του κ.ν.2190/1920 από το ν.3604/2007 και αρχικά το πεδίο εφαρμογής της 

περιλάμβανε όλες τις αε, ακόμα και την εισηγμένη. Σε αυτή διακρίνεται μια ασάφεια στην 

πρόθεση του νομοθέτη, ο οποίος, ενώ προκρίνει την απλή επιστολική ψήφο υποβοηθούμενη 

από διαδικτυακές μεθόδους πρόσβασης στα ψηφοδέλτια, εντούτοις δεν παραλείπει να 

συμπεριλάβει ρύθμιση που παραπέμπει σε ηλεκτρονική online ψηφοφορία.  

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο εδάφιο της §7 αναφέρεται σε «δυνατότητα εξ 

αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων». Έτσι, 

δίνει έμμεσα την εντύπωση1201 ότι επιτρέπει την ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια 

συμμετοχής εξ αποστάσεως στη συμβατική διαδικασία της γσ. Ωστόσο, αυτή η εντύπωση 

αναιρείται στη συνέχεια με την αναφορά σε ψηφοδέλτια. Δηλαδή, σε μηχανισμό που 

παραπέμπει σε μορφή επιστολικής ψήφου, στην οποία, όμως, η μεταβίβαση των 

ψηφοδελτίων και των θεμάτων ημερήσιας διάταξης γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο. Ακολουθεί 

το δεύτερο εδάφιο, στο οποίο ο νομοθέτης επανέρχεται με μια πιο τολμηρή ρύθμιση, για 

άμεση και πλήρη ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας ψηφοφορίας με την ηλεκτρονική 

συμπλήρωση των ψηφοδελτίων απευθείας μέσω του διαδικτύου1202. Δηλαδή, μία αμιγώς 

ηλεκτρονική ψηφοφορία. Στη συνέχεια, ο νομοθέτης με την προσθήκη περιορισμού στο 

τρίτο εδάφιο για παραλαβή των ψηφοδελτίων τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις ημέρες πριν από 

την ημέρα της γσ, επανέρχεται στην αρχική του επιλογή που είναι ουσιαστικά το σύστημα 

επιστολικής ψήφου, αφού μόνο σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται αναμονή για την 

παραλαβή των ψήφων μέσω ταχυδρομείου1203. Βέβαια, με την προσθήκη αυτής της 

προϋπόθεσης, αποκλείεται οποιαδήποτε δυνατότητα online συμπλήρωσης των ψηφοδελτίων 

απευθείας μέσω του διαδικτύου κατά τη διάρκεια της γσ, αφού σε αυτήν την περίπτωση οι 

ψήφοι αποστέλλονται άμεσα στην εταιρεία σε σχεδόν μηδενικό χρόνο. Έτσι, παραμένει μόνο 

η δυνατότητα online συμπλήρωσης ψηφοδελτίων σε χρόνο πρωθύστερο της συνεδρίασης γσ 

(που να υπερβαίνει τις δυο ημέρες που απαιτεί ο νόμος), η οποία, όμως, στερείται των 

πλεονεκτημάτων της υποβολής των ψηφοδελτίων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Παράλληλα συνεχίζει να υφίσταται η απαίτηση για δημιουργία κατάλληλης τεχνικής 

υποδομής. Το αποτέλεσμα είναι να υπολείπεται αυτή η επιλογή έναντι της συμβατικής 

επιστολικής ψήφου.  

                                            
1201 μέσα από τη χρήση της λέξης «κατά» που υποδηλώνει χρονική διάρκεια. 
1202 Η ακριβής διατύπωση του εδαφίου είναι: «Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να 

διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου». 
1203 Ο χρόνος αυτός κρίνεται ως εύλογος για την έγκαιρη παραλαβή των ψηφοδελτίων, αλλά και 

επαρκής για τη συγκέντρωση των ψηφοδελτίων, τον έλεγχο ύπαρξης δικαιώματος υποβολής ψήφου 

από το μέτοχο που απέστειλε το ψηφοδέλτιο, καθώς και την καταμέτρηση των ψήφων. 
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Η ρύθμιση που έχει επιλέξει ο νομοθέτης, παρότι έχει ως στόχο την παροχή 

δυνατότητας εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, εντούτοις προκαλεί σειρά προβλημάτων με 

κυριότερο την υποβολή ψήφου, χωρίς τη συμμετοχή στη διαδικασία της συζήτησης. 

Σημειώνεται ότι για τη μη εισηγμένη αε δεν υφίσταται κάποιου είδους προ-ενημέρωση των 

μετόχων, όπως στην εισηγμένη αε, για τις οποία έχει προβλεφθεί, η δυνατότητα ενημέρωσης 

των μετόχων μέσω σχεδίων απόφασης (άρθρο 27§3 περ.δ)1204. Με την ψηφοφορία να 

προηγείται της γσ, είτε με τη μορφή επιστολικής ψήφου είτε με online συμπλήρωση 

ψηφοδελτίων σε χρόνο πρωθύστερο της γσ, παρακάμπτεται πλήρως η διαδικασία της 

συζήτησης. Ο ψηφίζων από απόσταση δεν συμμετέχει (ούτε προφανώς συνεισφέρει) στο 

διάλογο, ο οποίος είναι δυνατόν να διευκρινίσει ή να αναδείξει ειδικές παραμέτρους του υπό 

ψήφιση θέματος, ή ακόμα και να το ανατρέψει, καθιστώντας έτσι άστοχη την ψηφοφορία 

από απόσταση, εφόσον έχει μεταβληθεί σημαντικά το αντικείμενό της. Βέβαια, όπως έχει 

αναφερθεί και σε άλλο σημείο αυτής της εργασίας1205, η δυνατότητα αυτή προορίζεται 

κυρίως για ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες η προτεινόμενη απόφαση είναι τόσο έκδηλα ορθή 

που μετατρέπει την ψηφοφορία σε τυπική διαδικασία. Πάντως, η έλλειψη ουσιαστικής 

συμμετοχής, προκαλεί αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αιτημάτων ανάκλησης ψήφων που 

υποβλήθηκαν από απόσταση1206. Επίσης, το χρονικό διάστημα των δυο (2) ημερών που 

παρέχει ο νομοθέτης για την παραλαβή των ψηφοδελτίων, καθιστά πιθανό το ενδεχόμενο να 

εμφανιστεί στη γσ ο μέτοχος που ψήφισε εξ αποστάσεως και να εκφράσει την επιθυμία να 

ξαναψηφίσει, αφού πρώτα ακυρωθεί η προηγούμενη ψήφος1207.  

Προφανώς, λοιπόν, ο χαρακτήρας της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι προβληματικός. 

Ωστόσο, παρά την ανίχνευση των προβλημάτων, δεν σημειώθηκε καμία ουσιαστική 

τροποποίησή της από το ν.3884/2010. Τούτο γιατί, ίσως η δυνατότητα ψηφοφορίας εξ 

αποστάσεως δεν έτυχε ουσιαστικής αποδοχής και χρήσης από τις αε, ώστε να δημιουργηθεί 

κατάλληλη «πίεση» στο νομοθέτη για παρέμβαση. Τα παραπάνω ζητήματα θα μπορούσαν εν 

μέρει, αν όχι εξ ολοκλήρου, να αντιμετωπιστούν, εάν ο νομοθέτης προχωρούσε σε 

διαχωρισμό των δυνατοτήτων εξ αποστάσεως υποβολής ψήφου μέσω: α) επιστολικής 

ψήφου για την οποία θα ισχύει η προθεσμία των δύο (2) ημερών του εδαφίου γ της §7 του 

άρθρου 28 και β) ηλεκτρονικής online συμπλήρωσης ψήφου κατά τη διάρκεια της γσ. Στη 

                                            
1204 βλ. Κολουρίδα, ο.π., άρθρο 27, αριθμ.42. 
1205 πρβλ. §30, ΙΙ. 
1206 πρβλ. παρακάτω ανάλυση των ζητημάτων που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας ψηφοφορίας υπό IV, 2. 
1207 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.82, αλλά και παρακάτω ανάλυση υπό IV, 2.  
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δεύτερη περίπτωση θα καθίστατο εφικτή η συμμετοχή στη διαδικασία της συζήτησης1208, 

ενώ οι μέτοχοι θα αναγνωρίζονταν με μία από τις μεθόδους που περιγράφονται στην §271209. 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα ολοκληρωνόταν πριν τη συμβατική, ενώ η εξαγωγή των 

τελικών αποτελεσμάτων θα μπορούσε να γίνει άμεσα1210. Εντούτοις,  με βάση την 

υπάρχουσα διατύπωση της διάταξης της §7, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι δεν είναι επιτρεπτή 

η συμπλήρωση ψηφοδελτίου σε πραγματικό χρόνο (online) κατά τη διάρκεια της συνεδρίαση 

γσ, όπως συμβαίνει με την εισηγμένη αε1211. Σημειώνεται ότι εάν περιληφθούν στην 

καταμέτρηση ψηφοδέλτια, που παρελήφθησαν μεταγενέστερα από τη λήξη της προθεσμίας 

των δύο ημερών που θέτει ο νόμος, τότε προκαλείται ελάττωμα συγκρότησης και η 

απόφαση της γσ καθίσταται ακυρώσιμη, μόνο όμως εφόσον οι ψήφοι ήταν αποφασιστικές 

για την διαμόρφωση της απαρτίας και της πλειοψηφίας1212.  

Πάντως, ο νομοθέτης φαίνεται να αντιλαμβάνεται την αδυναμία του να χειριστεί 

θέματα εξ αποστάσεως ψηφοφορίας για αυτό και εισάγει, εν είδει ασφαλιστικής δικλείδας, τη 

δυνατότητα παρέμβασης με υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση ανώμαλων καταστάσεων 

που μπορεί να εμφανιστούν (άρθρο 28§7 εδ.4). 

 

Η προαναφερθείσα αδυναμία της §7 του άρθρου 28 να ρυθμίσει τα θέματα της εξ 

αποστάσεως συμμετοχής της ψηφοφορίας για την εισηγμένη αε, αλλά και η ανάγκη 

ενσωμάτωσης της οδηγίας 2007/36/ΕΚ, οδήγησε στην ένταξη της §8 στο νέο άρθρο 28α που 

αφορά αποκλειστικά την εισηγμένη αε. Η §8 παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης, με 

κατάλληλη καταστατική ρύθμιση, της συμμετοχής εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία. Η 

τελευταία μπορεί να υλοποιηθεί με δύο τρόπους: α) με αλληλογραφία ή β) με ηλεκτρονικά 

μέσα. Σημειώνεται ότι η οδηγία 2007/36/ΕΚ, απαιτεί την πρόβλεψη δυνατότητας 

ψηφοφορίας με αλληλογραφία, ενώ θεσπίζει ως δυνητική και όχι υποχρεωτική, την 

ψηφοφορία από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα1213. 

Για την πρώτη περίπτωση της συμμετοχής στην ψηφοφορία με αλληλογραφία, ο 

νομοθέτης προβλέπει τη διάθεση των ψηφοδελτίων, είτε σε έντυπη μορφή στην έδρα της 

                                            
1208 με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται στην §31. 
1209 υπό Ι και ΙΙ. 
1210 αναλυτικά για τη διαδικασία βλ. παρακάτω υπό IV, 2. 
1211 βλ. σχετικά άρθρο 28α§8 εδ.γ αλλά και παρακάτω ενότητα β για την εισηγμένη αε. 
1212 βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.79. 
1213 Αυτό προκύπτει από τα άρθρα 11 και 8 της οδηγίας, βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, 

αριθμ.98. 

β. Εισηγμένη αε 
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εταιρείας, είτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της. Βέβαια, δεν διευκρινίζεται, εάν 

στην έννοια της αλληλογραφίας, περιλαμβάνεται και η ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου1214. Ωστόσο, από τη συστηματική και τελολογική ερμηνεία της 

διάταξης προκύπτει, ότι ο νομοθέτης με την αναφορά του σε αλληλογραφία, εννοεί μόνο τη 

συμβατική αλληλογραφία και παραπέμπει εμμέσως στις επιστολικές ψήφους που 

αποστέλλονται με συμβατικό ταχυδρομείο. Αυτή η διαδικασία διευκολύνεται μέσω της 

ηλεκτρονικής διάθεσης των ψηφοδελτίων από την ιστοσελίδα της αε1215. Ταυτόχρονα για τις 

ψήφους που υποβάλλονται με συμβατική αλληλογραφία, το εδάφιο δ της §8 του άρθρου 

28α, επιβάλλει τη λήψη των ψηφοδελτίων το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. 

Η ρύθμιση αυτή φαίνεται ότι έχει τεθεί έτσι ώστε να αποτραπεί η υπερβολική καθυστέρηση 

της διαδικασίας, που θα προκαλούσε η κατάθεση των ψήφων την τελευταία στιγμή, πριν τη 

λήξη της συνεδρίασης. Δεν στοχεύει να αποτρέψει την αλλαγή της προτίμησης των μετόχων, 

ανάλογα με την εξέλιξη της συζήτησης1216. Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος της 

επιστολικής ψηφοφορίας πρέπει να γίνει αφού ολοκληρωθεί η συμβατική ψηφοφορία έτσι 

ώστε να μην επηρεαστεί η απόφαση των μετόχων που ψηφίζουν συμβατικά κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης. Ωστόσο, το άνοιγμα των ψήφων που υποβάλλονται με 

ταχυδρομείο πρέπει να γίνεται αρκετά πριν για λόγους ελέγχου της μετοχικής ιδιότητας του 

αποστολέα, καθώς και του αριθμού των ψήφων που διαθέτει. 

Στη δεύτερη περίπτωση εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία με χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων, η ευρεία διατύπωση του νόμου επιτρέπει να περιληφθούν πλήθος 

τεχνολογικών μέσων στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Επιπρόσθετα, η διευκρίνιση που 

τίθεται στο τρίτο εδάφιο της §8, ότι η άσκηση του δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα 

μπορεί να γίνει πριν ή και κατά τη διάρκεια της γσ, διευρύνει περαιτέρω το είδος των 

τεχνολογιών που μπορούν να υιοθετηθούν (ηλεκτρονικά πιστοποιητικά σε συνδυασμό με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φόρουμ μετόχων, αλλά και online υπηρεσίες ξένων φορέων). 

Ταυτόχρονα, προσφέρει τη δυνατότητα υποβολής ψήφου μετά από την παρακολούθηση εξ 

αποστάσεως της συζήτησης (ή ακόμα και τη συμμετοχή σε αυτή) με κάποια από τις 

τεχνολογίες που προτάθηκαν στο κεφάλαιο 11. Στην κατηγορία των ηλεκτρονικών μέσων 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποβολή της ψήφου θα πρέπει να ενταχθεί και το 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Με αυτό το τρόπο η «νομιμοποίηση χρήσης» του ηλεκτρονικού 
                                            
1214 πρβλ. παρακάτω ερμηνευτική ανάλυση στην ίδια ενότητα. 
1215 Η πρωτοβουλία ανήκει στους μετόχους (pull method). 
1216 Αν κάποιος μέτοχος επιθυμούσε να έχει αυτή τη δυνατότητα θα μπορούσε να είχε ορίσει 

αντιπρόσωπο. Βέβαια αυτή η δυνατότητα (αλλαγής της προτίμησης) προφανώς προσφέρεται στους 

μετόχους που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. 
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ταχυδρομείου ως μεθόδου ψηφοφορίας, δεν γίνεται με διασταλτική ερμηνεία της έννοιας της 

αλληλογραφίας, αλλά εδράζεται στο χαρακτηρισμό του ως ηλεκτρονικό μέσο. Η αποστολή 

της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που περιέχει το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο μπορεί να γίνει 

είτε πριν τη γσ είτε κατά τη διάρκειά της, δεδομένης της δυνατότητας σχεδόν άμεσης 

παράδοσης που προσφέρει. Ωστόσο, είναι προφανές ότι τα περισσότερα πλεονεκτήματα 

προσφέρει η αποστολή της ψήφου κατά τη διάρκεια της γσ, μετά την ολοκλήρωση της 

συζήτησης και πριν το καταληκτικό χρονικό σημείο που έχει τεθεί για την αποδοχή των 

ψήφων ως έγκυρες1217.  

 

Στην περίπτωση του δσ, προβλέπεται η συνεδρίαση του οργάνου με τηλεδιάσκεψη, 

εφόσον υφίσταται καταστατική πρόβλεψη ή συμφωνούν όλα τα μέλη του (άρθρο 20§3α)1218. 

Εντούτοις, παρά την πρόβλεψη δυνατότητας συμμετοχής στο συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, 

δεν υφίσταται καμία αναφορά στο νόμο, κυρίως στο άρθρο 21, για τη λήψη αποφάσεων 

μέσω τηλεδιάσκεψης και χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Έτσι, χρησιμοποιώντας το 

επιχείρημα «από τη σιωπή του νόμου», πρέπει να γίνει δεκτό ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία 

επιτρέπεται στις συνεδριάσεις του δσ, αλλιώς απομειώνεται η σημασία της ηλεκτρονικής 

συμμετοχής, εφόσον αυτή περιορίζεται στη συμμετοχή στη συζήτηση χωρίς τη δυνατότητα 

ψηφοφορίας. Η καταλληλότερη μέθοδος για αυτό το εταιρικό όργανο, είναι η προφορική 

ψηφοφορία, δεδομένης της φύσης του, που δεν απαιτεί μυστικότητα ψήφων, αλλά και της 

ανάγκης για ταχεία λήψη αποφάσεων1219.  

 

Πριν από οποιαδήποτε υποβολή προτάσεων «ηλεκτρονικοποίησης» της ψηφοφορίας 

στην αε, κρίνεται απαραίτητη η εμπεριστατωμένη και σε βάθος προσέγγιση της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας1220. Οι προβληματισμοί που δημιουργούνται μπορούν να διαχωριστούν σε δύο 

κατηγορίες: α) σε αυτούς που αφορούν την τεχνική φύση της ηλεκτρονικής ψήφου και τη 

νομική εγκυρότητά της β) σε αυτούς που αφορούν τη διαδικασία της ψηφοφορίας και τον 

                                            
1217 για περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία βλ. παρακάτω υπό IV, 2. 
1218 Η συμφωνία των μελών θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι μπορεί να γίνει ακόμα και όταν ένα 

μέλος έχει ήδη συνδεθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με το χώρο της συνεδρίασης.  
1219 πρβλ. §33, ΙΙ.  
1220 Υπενθυμίζεται ότι η εργασία αυτή περιορίζεται στην εξέταση μεθόδων ψηφοφορίας εξ 

αποστάσεως με χρήση διαδικτύου και σε όχι σε άλλες ηλεκτρονικές μεθόδους όπως, voting kiosks ή 

direct-recording electronic voting systems (DRE). 

2. Διοικητικό συμβούλιο 

IV. Θέματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
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τρόπο λειτουργίας και συμμετοχής των ηλεκτρονικών μέσων σε αυτή. Οι κατηγορίες αυτές 

αναλύονται ξεχωριστά στις αμέσως παρακάτω ενότητες. 

 

Η ηλεκτρονική ψήφος οφείλει να εξοπλίζεται με τα κατάλληλα στοιχεία ώστε να είναι 

ισότιμη με τη συμβατική, αλλά και νομικά ισχυρή. Εφόσον, λοιπόν, κατά την κρατούσα 

άποψη, η συμβατική ψήφος είναι μονομερής, απευθυντέα δήλωση βουλήσεως1221 και όχι 

δικαιοπραξία1222, έτσι και η ηλεκτρονική ψήφος οφείλει να περιέχει μία1223 δήλωση 

βουλήσεως του ψηφοφόρου αποθηκευμένη σε ηλεκτρονική μορφή1224 που απαιτείται να 

περιέλθει με χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε ορισμένο πρόσωπο (ψηφολέκτη) 

ή σε κατάλληλα διαμορφωμένο ηλεκτρονικό σύστημα1225, για να επιφέρει τα αποτελέσματά 

της1226. Πράγματι, η ηλεκτρονική ψήφος διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά: είναι ένα 

ηλεκτρονικό αρχείο διαφόρων μορφών1227, που περιέχει δήλωση βούλησης1228, το οποίο 

αποστέλλεται σε συγκεκριμένο πρόσωπο (πρόεδρο της συνέλευσης1229 ή γραμματεία ή σε 

ξένο φορέα που έχει αναλάβει αυτό το έργο στα πλαίσια σύμβασης1230), χρησιμοποιώντας 

                                            
1221 Βλ. Σωτηρόπουλο, ο.π., σελ.33. 
1222 Βλ. Αυγητίδη, ο.π., άρθρο 30, αριθμ.2. Ακόμα και να θεωρούταν δικαιοπραξία και πάλι 

υφίστανται τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να θεωρηθεί έγκυρη. 
1223 Για αυτό και μονομερής βλ. Παναγόπουλο, Εισαγωγή στο δίκαιο και στο αστικό δίκαιο, 

σελ.174. 
1224 Ή με δυνατότητα αποθήκευσης, βλ. παρακάτω στην ίδια ενότητα. 
1225 περίπτωση email ή ηλεκτρονικού φόρουμ ή υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα, πρβλ. 

σχετικά §33, ΙΙΙ. 
1226 Έχει δηλαδή χαρακτήρα απευθυντέας δήλωσης βούλησης. Αντίθετη άποψη έχει ο 

Κουλορίδας, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.93 όπου θεωρεί ότι τα ζητήματα που αφορούν την εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονική ψηφοφορία, δεν σχετίζονται με την υποκατάσταση του εγγράφου από το 

ηλεκτρονικό έγγραφο καθώς η ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα προβλέπεται ειδικά για αυτό το 

σκοπό. 
1227 Μπορεί να έχει τη μορφή ηλεκτρονικού εγγράφου στην περίπτωση γραπτής ηλεκτρονικής 

ψήφου ή αρχείο ήχου ή video στην περίπτωση προφορικής ψήφου, πρβλ. §17, Ι αλλά και παρακάτω 

στην ίδια ενότητα. 
1228 Για τη δυνατότητα ενσωμάτωσης μιας δήλωσης βουλήσεως σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο 

πρβλ. §17, Ι.  
1229 Ως εκπρόσωπο της Επιτροπής Ψηφοφορίας. 
1230 πρβλ. Υπηρεσία ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα υπό §31,V και παρακάτω υπό §33, ΙΙΙ, 5. 

1. Τεχνική φύση ηλεκτρονικής ψήφου. Νομική εγκυρότητα
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διαδικτυακές μεθόδους1231 οπότε και επιφέρει τα αποτελέσματά της, που είναι ο υπολογισμός 

της ψήφου για τη λήψη της απόφασης. Ειδικά για τη δήλωση βούλησης, αυτή οφείλει να μην 

είναι αποτέλεσμα αυτοματοποιημένης διαδικασίας1232, ενώ πρέπει να παρέχονται ίδια ή 

βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας με αυτά της συμβατικής ψήφου όπως, διάρκεια του 

μέσου1233, απόδειξη και εγγύηση. Εξαιρετικά σημαντική είναι η ύπαρξη εγγύησης που 

επιτυγχάνεται είτε μέσω ηλεκτρονικής υπογραφής με χρήση προσωπικού πιστοποιητικού ή 

με συνδυασμό αναγνωριστικού μετόχου (username) και συνθηματικού (password). Η 

εγγύηση αυτή είναι διττή. Περιλαμβάνει, καταρχήν, τη νομική αναγνώριση της ίδιας της 

ψήφου, διότι αυτή, εφόσον έχει «επικυρωθεί» με υπογραφή που παράγεται από 

αναγνωρισμένο προσωπικό πιστοποιητικό, εξομοιώνεται με ιδιωτικό έγγραφο. Δηλαδή, 

αποκτά τον ίδιο χαρακτήρα με τη συμβατική ψήφο, οπότε απολαμβάνει πλήρη αποδεικτική 

δύναμη1234. Κατά άλλη άποψη1235, δεν χρειάζεται η υιοθέτηση τέτοιας ερμηνείας, διότι η 

αναγνώριση της ηλεκτρονικής ψήφου γίνεται απευθείας από την ειδική πρόβλεψη του νόμου. 

Κατά δεύτερον, η ηλεκτρονική υπογραφή εγγυάται τη σύνδεση της ψήφου, με την ύπαρξη 

της ιδιότητας του μετόχου. Σημειώνεται ότι, η ηλεκτρονική υπογραφή παράγεται από 

ηλεκτρονικό πιστοποιητικό, το οποίο με τη σειρά του έχει υποστεί τη διαδικασία 

νομιμοποίησης και προαναγγελίας των §1 έως 5 του άρθρου 281236. Στην περίπτωση που αντί 

ηλεκτρονικού πιστοποιητικού, χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός αναγνωριστικού μετόχου 

(username) και συνθηματικού (password), η σύνδεση της ψήφου με τον μέτοχο που 

διαθέτει το συγκεκριμένο αναγνωριστικό (username), επιτυγχάνεται από το σχεδιασμό του 

συστήματος ψηφοφορίας, που συσχετίζει την ταυτότητα του μετόχου με τη ψήφο που 

αυτός υποβάλλει. 

Το ηλεκτρονικό αρχείο ως μέσο αποτύπωσης της προτίμησης-βούλησης του μετόχου, 

διακρίνεται από το συμβατικό ψηφοδέλτιο, αφού στερείται εντελώς το υλικό στοιχείο1237. 

Αυτή η ιδιότητά του καθιστά δυνατή τη μεταφορά του διαμέσου τηλεπικοινωνιακών 

δικτύων, με αποτέλεσμα την πρωτοποριακή επίτευξη ταυτοχρόνως υπερτοπικής και 

                                            
1231 Βλ. προτάσεις §33. 
1232 υπό την έννοια ότι δεν πρέπει να δημιουργείται αυτόματα από ένα ηλεκτρονικό σύστημα, 

αλλά να απαιτεί ενέργεια ενός προσώπου, πρβλ. §17, ΙΙ. 
1233 Σχετικά με τη διάρκεια ζωής του μέσου βλ. §17, Ι. 
1234 πρβλ. §17, ΙΙ σχετικά με τη διαβάθμιση της αποδεικτικής ισχύος των ηλεκτρονικών 

εγγράφων ανάλογα με το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που θα χρησιμοποιηθεί. 
1235 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.93. 
1236 Βλ. §26. 
1237 ή ορθότερα αυτή η αίσθηση δημιουργείται πρβλ. §17, Ι.  
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υπερχρονικής δήλωσης προτίμησης-βούλησης1238. Όμως, αυτές οι δυνατότητες δεν 

επέρχονται χωρίς τίμημα· η υπερτοπικότητα δημιουργεί κινδύνους διαπίστωσης «από 

απόσταση» της ταυτότητας του τηλεψηφοφόρου, αλλά και ζητήματα ασφαλούς μεταβίβασης 

της ψήφου. Εντούτοις, τα πλεονεκτήματα που παρέχονται είναι σαφώς περισσότερα και 

σημαντικότερα, ενώ τα παραπάνω μειονεκτήματα αντιμετωπίζονται ή περιορίζονται με 

κατάλληλες ενέργειες1239.  

Ως προς τα επιμέρους χαρακτηριστικά της, η ηλεκτρονική ψήφος μπορεί να είναι 

φανερή, μυστική, ειδική ή γενική, προφορική ή γραπτή. Η γραπτή ηλεκτρονική ψήφος έχει 

την έννοια της ύπαρξης ηλεκτρονικού εγγράφου ψηφοδελτίου με θετικό, αρνητικό ή 

«λευκό1240» περιεχόμενο. Επίσης, μπορεί να συνίσταται και στη απλή συμπλήρωση ενός 

πεδίου, στο αρχείο καταγραφής των ψήφων. Το καταστατικό δύναται να ορίζει, αν απαιτείται 

να χρησιμοποιείται το ίδιο ψηφοδέλτιο που έχει αποστείλει η αε στους ψηφοφόρους, επί 

ποινή ακυρότητας της ψήφου. Εναλλακτικά, αποφεύγοντας την υπερβολική τυπικότητα, ο 

ψηφοφόρος μπορεί να γράφει αυτός την προτίμησή του με τρόπο, όμως, απλό και ξεκάθαρο, 

που να αντιστοιχεί στο ερώτημα της ψηφοφορίας, χωρίς να αφήνει περιθώριο για 

παρερμηνείες. Βέβαια, προτιμότερη επιλογή θα ήταν η online συμπλήρωση ψηφοδελτίου, 

αφού δεν είναι δυνατό να προκληθεί παρερμηνεία της βούλησης του μετόχου που ψηφίζει 

και επιπλέον η ψήφος μεταβιβάζεται άμεσα. Το ψηφοδέλτιο αυτό για να συνδεθεί με το 

μέτοχο μπορεί: α) να υπογραφεί από αυτόν  χρησιμοποιώντας το προσωπικό ηλεκτρονικό 

πιστοποιητικό του1241 β) να προκύπτει εμμέσως η ταυτότητά του από το συνδυασμό 

αναγνωριστικού πρόσβασης μετόχου (username) και το συνθηματικό (password) που του 

έχει δοθεί. Έτσι, είναι δυνατός ο έλεγχος, η απόδειξη και η εγγύηση της προέλευσης της 

ψήφου από το συγκεκριμένο μέτοχο, καθώς και η επιβεβαίωση ότι αυτός έχει τη μετοχική 

ιδιότητα1242, ώστε στη συνέχεια, να καταμετρηθεί η ψήφος που έχει υποβάλλει. Στις 

περιπτώσεις αυτές η ψήφος είναι φανερή.  

Στην περίπτωση που επιλεχθεί η υποστήριξη μυστικότητας της ψήφου, τότε θα πρέπει 

εφόσον χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά, να κρυπτογραφηθεί η ψήφος με το 

δημόσιο κλειδί της συγκεκριμένης ψηφοφορίας και στη συνέχεια, να υπογραφεί με το 

                                            
1238 Υπερτοπική όχι όμως υπερχρονική δήλωση προτίμησης μπορεί να επιτευχθεί και στην 

επιστολική ψήφο. 
1239 βλ. §26 και §14 αντίστοιχα. 
1240 υπό την έννοια ότι περιλαμβάνει άρνηση επιλογής. 
1241 πρβλ. §27. 
1242 Βλ. §26 και 27 αλλά και παραπάνω στην ίδια ενότητα. 
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ιδιωτικό κλειδί του μετόχου1243. Έτσι, πρόσβαση στο περιεχόμενο της ψήφου μπορεί να έχει 

μόνο η Επιτροπή Ψηφοφορίας1244. Στην περίπτωση που ξένος φορέας έχει αναλάβει την 

παροχή υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ1245, τότε η μυστικότητα μπορεί να εξασφαλιστεί με τη 

διαδικασία που θα ακολουθήσει ο φορέας, ο οποίος οφείλει να διατηρεί μυστικές τις επιλογές 

κάθε μετόχου. Βέβαια, το γεγονός ότι σε αυτήν την περίπτωση, η μυστικότητα της ψήφου 

επαφίεται στη δέσμευση του ξένου φορέα (στα πλαίσια σύμβασης παροχής της υπηρεσίας 

ηλεκτρονικής γσ), αποκαλύπτει την υπεροχή της μεθόδου ηλεκτρονικής υπογραφής της 

ψήφου με προσωπικό πιστοποιητικό. Τούτο διότι, ο μηχανισμός της, εμπεριέχει τη 

μυστικότητα ως «συστατικό» του στοιχείο, λειτουργώντας ανεξάρτητα, χωρίς να απαιτεί την 

εχεμύθεια κάποιου προσώπου. Επιπρόσθετα, είναι σε θέση να παρέχει δυνατότητα 

επαλήθευσης του αποτελέσματος1246.  

Αντίθετα, με τη γραπτή ηλεκτρονική ψήφο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε 

περιπτώσεις ασύγχρονης ψηφοφορίας1247, η προφορική ηλεκτρονική ψήφος προορίζεται 

κυρίως για ψηφοφορίες πραγματικού χρόνου, όπου ο ήχος1248 συνήθως συνοδεία εικόνας, 

μεταβιβάζεται μέσω τηλεδιάσκεψης στο χώρο που διεξάγεται η ψηφοφορία και καταμετράται 

η ψήφος απευθείας. Πρόκειται, δηλαδή, κυριολεκτικά όχι για απλή προφορική ψήφο, αλλά 

για οπτικοακουστική ψήφο, όπου ο ήχος και η εικόνα ταυτοποιούν το μέτοχο. Είναι 

προφανές ότι αυτό το είδος ψήφου προορίζεται για φανερή ψηφοφορία, αν και δεν 

αποκλείεται η δυνατότητα μυστικότητας1249. Η οπτικοακουστική ψήφος συνήθως δεν 

                                            
1243 πρβλ. σχετικό σχήμα στην §33, ΙΙΙ, 2 όπου διακρίνεται το σύνολο της διαδικασίας 

κρυπτογράφησης της ψήφου, εφαρμόζοντας αναλόγως το μοντέλο των εκλογών στην Εσθονία.  
1244 Η μυστικότητα της ψήφου εξασφαλίζεται διότι η ψήφος κάθε μετόχου «αποχωρίζεται» από 

την ηλεκτρονική υπογραφή που τη συνοδεύει και συγκεντρώνεται μαζί με τις υπόλοιπες ώστε να 

οδηγηθούν στη καταμέτρηση. Έτσι η διαδικασία «διαρρηγνύει» σε προηγούμενο στάδιο το συνδετικό 

κρίκο μεταξύ της ψήφου και του μετόχου που την υπέβαλλε. Βέβαια η μυστικότητα διαφυλάσσεται 

και από τον τυπικό χαρακτήρα της  διαδικασίας και την εντιμότητα των μελών της Επιτροπής 

Ψηφοφορίας. Πρόκειται για ανάλογη εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που 

ακολουθείται στις εκλογές στην Εσθονία. Για τη διαδικασία πρβλ. §14, ΙΙ, 2 ενώ για τον τρόπο 

εφαρμογής της στην αε βλ. §33.  
1245 πρβλ. §33, ΙΙ, 5. 
1246 πρβλ. τεχνολογίες ηλεκτρονικής διαδικτυακής ψηφοφορίας στην §17, ΙΙ. 
1247 πρβλ. ηλεκτρονική ψήφο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, §33, ΙΙΙ, 2. 
1248 ο οποίος εμπεριέχει τη δήλωση βούλησης.  
1249 Εάν το οπτικοακουστικό υλικό αποθηκευτεί, κρυπτογραφηθεί με το κλειδί της ψηφοφορίας 

και αποσταλεί στην Επιτροπή Ψηφοφορίας, όπου και θα ακουστεί ιδιωτικώς από τα μέλη της για να 

καταμετρηθεί η περιεχόμενη ψήφος. Βέβαια η επιλογή αυτή δεν είναι καθόλου πρακτική. 
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αποθηκεύεται, αν και αυτό είναι δυνατό να συμβεί ως τμήμα των πρακτικών1250. Τέλος, η 

διάκριση ειδικής ή γενικής ψήφου αναφέρεται στο περιεχόμενό της, δηλαδή εάν αφορά ένα 

ειδικό θέμα ή είναι γενικού χαρακτήρα. Η περίπτωση αυτή υποστηρίζεται από όλες τις 

μορφές ηλεκτρονικής ψήφου και η παράθεσή τους εδώ οφείλεται στο γεγονός ότι και ο 

νομοθέτης προβαίνει σε αυτή τη διάκριση στο άρθρο 35§1.  

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση για τα διαφορετικά είδη ηλεκτρονικής ψήφου που 

μπορούν να εμφανιστούν στην πράξη, ανακύπτει το ερώτημα ποιο είδος ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας είναι πιο «συμβατό» με το δίκαιο των αε, ανά εταιρικό όργανο. Στην περίπτωση 

της συμβατικής ψηφοφορίας, μερίδα της θεωρίας1251 έχει υποστηρίξει με πειστικό τρόπο, την 

ύπαρξη σημαντικού προβαδίσματος υπέρ της φανερής ψήφου. Το μόνο πλεονέκτημα που 

αναγνωρίζεται στη μυστική ψηφοφορία είναι η προστασία των ψηφιζόντων από την άσκηση 

πιέσεων, ώστε να ψηφίσουν προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Το φαινόμενο αυτό 

εμφανίζεται κυρίως στην κλειστή αε, όπου ο αριθμός των μετόχων είναι περιορισμένος και 

υφίστανται προσωπικές σχέσεις μεταξύ τους. Όμως και σε αυτή την περίπτωση, η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, ακόμα και η φανερή, λειτουργεί υπέρ των συμμετεχόντων, αφού 

με την εξ αποστάσεως ψηφοφορία (πχ τηλεδιάσκεψη) περιορίζεται σημαντικά η άμεση 

άσκηση πίεσης. Πάντως, έτσι και αλλιώς, η προστασία που προσφέρει η μυστικότητα της 

ψήφου δεν είναι απόλυτη, αφού ειδικά στην κλειστή αε είναι εύκολο, από τον αριθμό των 

ψήφων που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσοστό μετόχων, να αποκαλυφθεί το περιεχόμενο της 

ψήφου κάθε μετόχου. Επιπρόσθετα, εάν η ψηφοφορία είναι μυστική, δημιουργείται 

πρόβλημα αδυναμίας ελέγχου καταχρηστικότητας1252 της ψήφου. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω προβλήματα, όπως και την αύξηση της τεχνικής δυσκολίας που περιλαμβάνει η 

υιοθέτηση της μυστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, συνάγεται το συμπέρασμα ότι όπως στη 

συμβατική ψηφοφορία, έτσι και στην ηλεκτρονική, η φανερή ψήφος αποτελεί λυσιτελέστερη 

επιλογή.  

Τέλος, η νομική φύση της ψήφου ως δήλωση βούλησης συνεπάγεται ότι η δήλωση 

βουλήσεως που εμπεριέχεται στην ψήφο είναι ελαττωματική, για τους ίδιους λόγους για τους 

οποίους είναι ελαττωματική κάθε δήλωση βουλήσεως. Δηλαδή, αν υπάρχει περίπτωση 

                                            
1250 Κατά τη διάρκεια καταγραφής της διαδικασίας. Σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή 

ολόκληρης της διαδικασίας συζήτησης και ψηφοφορίας και τη δημιουργία οπτικοακουστικών 

πρακτικών βλ. §35, Ι , 1.  
1251 Βλ. Σωτηρόπουλο, ο.π., σελ. 28-30. 
1252 Σύμφωνα με Ρόκα Ν., Τα όρια της εξουσίας της πλειοψηφίας εις στο δίκαιο αε, 1971, 

σελ.150, η καταχρηστική ψήφος που έρχεται σε προφανή αντίθεση προς το εταιρικό συμφέρον είναι 

άκυρη. 
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ανικανότητας, εικονικότητας, ή εξαιτίας πλάνης, απάτης ή απειλής1253. Ωστόσο, στην 

περίπτωση της ηλεκτρονικής ψήφου, λόγω της εξ αποστάσεως άσκησής της, δεν είναι 

εύκολο να διαπιστωθεί  η ύπαρξη αυτών των λόγων.  

 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι η σύνθετη διαδικασία, που ξεκινάει από την αποστολή 

των ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων1254 και καταλήγει στην καταμέτρηση των ηλεκτρονικών 

ψήφων και στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων. Πρόκειται για διαδικασία που κατά κανόνα 

προηγείται της συμβατικής και ολοκληρώνεται πριν από αυτήν1255. Το αποτέλεσμά της 

προωθείται στη συμβατική για να εξαχθεί το τελικό αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Εξαίρεση 

αποτελεί η εικονική γσ, όπου η διαδικασία της ψηφοφορίας υλοποιείται εξ ολοκλήρου 

ηλεκτρονικά με αυτόματο τρόπο κατά τη διάρκεια της γσ.  

Τα προβλήματα που αφορούν τη διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, μπορούν να 

ενταχθούν σε δύο κατηγορίες: α) τα διαδικαστικά, που σχετίζονται με την ορθότητα και 

νομιμότητα της διαδικασίας, καθώς και την ανταπόκριση στις προϋποθέσεις που θέτει ο 

νόμος· και β) τα τεχνικά θέματα ασφαλείας, που δημιουργούν με την σειρά τους 

λειτουργικές απαιτήσεις ασφαλείας όπως: Ορθότητα-Ακρίβεια (accuracy)· Δημοκρατία· 

Ιδιωτικότητα (Privacy)· Ανθεκτικότητα (Robustness)· Επαληθευσιμότητα ψήφου 

(Verifiability)· Μη εξαναγκασμό (Uncoercibility)· Αμεροληψία (fairness)· Επαληθεύσιμη 

συμμετοχή (Verifiable participation), αλλά και μη-λειτουργικές όπως: ευκολία συμμετοχής 

ψηφοφόρων (Voter convenience)· δυνατότητα ψηφοφορίας από οποιαδήποτε τοποθεσία 

(Voter mobility)· Ευελιξία (flexility) και Αποδοτικότητα (Efficiency)1256.  

                                            
1253 Βλ. Αυγητίδη, άρθρο 30, αριθμ.2.  
1254 Στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται πχ. για τη μη εισηγμένη αε (άρθρο 28§7 εδ.α). 

Αντιθέτως αποστολή ψηφοδελτίων δεν προβλέπεται κατά την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με 

ηλεκτρονικά μέσα στην εισηγμένη αε (άρθρο 28α§8). 
1255 Ακόμα και στην περίπτωση της εισηγμένης αε που η ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να 

διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της γσ (άρθρο 28α§8 εδ.γ), η ηλεκτρονική ψηφοφορία οφείλει να 

προηγείται χρονικά έστω και ελάχιστα της συμβατικής έτσι ώστε να αποτραπεί η περίπτωση διπλής 

ψήφου, βλ. και παρακάτω στην ίδια ενότητα. 
1256 Βλ. Μελέτη εργασίας ebusiness forum, ομάδα ΣΤ, Συστήματα ασφαλούς ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, ενότητα 4.3. Η μελέτη διατίθεται στην παρακάτω ιστοσελίδα 

http://www.ebusinessforum.gr/engine/index.php?op=modload&modname=Downloads&action=downl

oa dsviewfile &ctn=533&language=el (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). 

2. Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας
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Στα διαδικαστικά θέματα εντάσσεται η απαίτηση η διαδικασία να διέπεται από τις ίδιες 

δημοκρατικές αρχές με τη συμβατική, αλλά και η τήρηση των όρων που θέτουν οι §1 έως 5 

του άρθρου 28 και οι §1 έως 5 του άρθρου 28α1257. Δηλαδή, τήρηση της διαδικασίας 

νομιμοποίησης και προαναγγελίας. Σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων, 

προκαλείται ελάττωμα σύγκλησης ή συγκρότησης που με τη σειρά του καθιστά ακυρώσιμη 

την απόφαση της γσ (άρθρο 35α). Στην περίπτωση που σημειωθεί κάποιου είδους ελάττωμα, 

αναφορικά με ψήφους που έχουν ληφθεί υπόψη ενώ δεν έπρεπε, τότε η απόφαση δεν 

μπορεί να ακυρωθεί παρά μόνο εάν αυτές οι ψήφοι ήταν αποφασιστικές για την επίτευξη 

πλειοψηφίας (άρθρο 35α§5). 

Προβληματισμός δημιουργείται στην περίπτωση της διαδικασίας ψηφοφορίας μη 

εισηγμένης αε και εντοπίζεται στην προθεσμία των δύο (2) ημερών που θέτει ο νομοθέτης 

(άρθρο 28§7 εδ.γ). Ο προβληματισμός δεν αφορά θέμα τεχνικής υλοποίησης της 

νομοθετικής επιλογής, αλλά αφορά την προσκόλληση του νομοθέτη στη συμβατική 

επιστολική ψηφοφορία, αγνοώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, που προσφέρουν 

τη δυνατότητα απευθείας μετάδοσης των ψήφων σε πραγματικό χρόνο. Η τελευταία δεν 

καθιστά αυτόματα την ηλεκτρονική ψηφοφορία απολύτως σύγχρονη με τη συμβατική, αλλά 

της επιτρέπει να διατηρεί τον ασύγχρονο χαρακτήρα της, παρέχοντας συμπληρωματικά τη 

δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής μέχρι και λίγο πριν τη συμβατική 

συνεδρίαση. Έτσι, καθίσταται εφικτή η παρακολούθηση της εξέλιξης της συζήτησης από 

απόσταση για να διαμορφωθεί πλήρως και με ολοκληρωμένο τρόπο η βούληση του μετόχου, 

ώστε να ακολουθήσει στη συνέχεια η αποτύπωσή της στην ηλεκτρονική ψήφο, 

αποτρέποντας σε πολύ μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο να ζητηθεί ανάκληση ψήφου1258. 

Επιπρόσθετα, η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής του μετόχου στη 

συμβατική ψηφοφορία, ακόμα και στην περίπτωση που έχει ψηφίσει ηλεκτρονικά, διότι η 

ηλεκτρονική ψήφος μπορεί να αναγνωριστεί και να διαγραφεί, χωρίς να αποκαλυφθεί το 

περιεχόμενό της1259. Παράλληλα, το γεγονός της άμεσης παράδοσης της ηλεκτρονικής 

ψήφου επιτρέπει την εφαρμογή διαδοχικής ψηφοφορίας. Δηλαδή, την εισαγωγή του 

αποτελέσματος της πρώτης ψηφοφορίας ως θέμα προς διευκρίνιση στη δεύτερη 

ψηφοφορία1260 και μάλιστα, με σχετικά μικρή χρονική επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας 

                                            
1257 για τη μη εισηγμένη και για την εισηγμένη αε αντίστοιχα. 
1258 σχετικά με την ανάκληση ψήφου βλ. αμέσως παρακάτω στην ίδια ενότητα. 
1259 πρβλ. §14, ΙΙ.  
1260 Για παράδειγμα αντικείμενο της πρώτης ψηφοφορίας μπορεί να είναι η λήψη απόφασης για 

αύξηση μισθού στους εργαζόμενους ενώ της δεύτερης ψηφοφορίας ο καθορισμός του ύψους της 

αύξησης.  
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της γσ. Όλες οι παραπάνω δυνατότητες μπορούν να αξιοποιηθούν μόνο για την εισηγμένη 

αε, αφού για τη μη εισηγμένη, ο νόμος προβλέπει κατάθεση των ψήφων δύο (2) 

τουλάχιστον ημέρες πριν τη γσ1261.  

Διαδικαστικό ζήτημα αποτελεί και η περίπτωση ανάκλησης ψήφου που υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά. Αίτημα ανάκλησης ψήφου είναι πολύ πιθανό να προκύψει δεδομένου ότι: α) για 

τη μη εισηγμένη αε παρέχεται χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών, εντός του οποίου μπορεί 

να λάβουν χώρα γεγονότα που μεταβάλλουν σημαντικά την κατάσταση· β) ο μέτοχος που 

ψηφίζει από απόσταση δεν συμμετέχει στη συζήτηση και μπορεί να θελήσει να αλλάξει την 

άποψή του· γ) είναι δυνατή η εξ αποστάσεως υποβολή ψήφου και στη συνέχεια η φυσική 

συμμετοχή στη συνεδρίαση και η υποβολή ψήφου εκ νέου. Προφανώς, οι περισσότερες 

εκδοχές ανάκλησης προκύπτουν για τις περιπτώσεις που υπάρχει σημαντική διάσταση μεταξύ 

του χρόνου άσκησης ψηφοφορίας εξ αποστάσεως και της συμβατικής ψήφου. Έτσι, η 

απαίτηση είναι μεγαλύτερη στις περιπτώσεις των επιστολικών ψήφων, παρά σε αυτές που 

συμβαίνουν online με χρονική εγγύτητα στη γσ ή ακόμα καλύτερα, κατά τη διάρκειά της.   

Από νομικής απόψεως, η ανάκληση θα πρέπει καταρχήν, να γίνει δεκτό ότι είναι εφικτή 

αφού η ψήφος αποτελεί δήλωση βούλησης. Πράγματι, η ψήφος ως απευθυντέα δήλωση 

βούλησης, μπορεί να ανακληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, εφόσον υπάρχει 

σπουδαίος λόγος και αν προηγουμένως, ή ταυτόχρονα με την περιέλευσή της στον 

ψηφολέκτη1262, περιέλθει σε αυτόν και δήλωση ανάκλησης1263. Έτσι, ενόψει της ΑΚ168 

ανακύπτουν δύο ζητήματα: α) ο χαρακτηρισμός και η αποδοχή ενός συγκεκριμένου λόγου 

ως σπουδαίου ώστε, να επισύρει την ανάκληση και β) ο καθορισμός του χρόνου περιέλευσης 

της ψήφου στον ψηφολέκτη, αφού από αυτόν εξαρτάται η αποδοχή ή όχι του αιτήματος της 

ανάκλησης.  

Ως προς το πρώτο ζήτημα, ως σπουδαίος θα πρέπει να χαρακτηριστεί ο λόγος που 

μεταβάλλει ουσιαστικά το υπό ψήφιση θέμα. Η σπουδαιότητα του λόγου ανάκλησης πρέπει 

να κρίνεται με αντικειμενικά κριτήρια. Σε σχέση με το χρονικό σημείο περιέλευσης της 

ανάκλησης στο ψηφολέκτη η προβληματική δεν εστιάζεται στις περιπτώσεις επιστολικής 

ψήφου. Για αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος περιέλευσης μπορεί να ποικίλλει σημαντικά, ενώ 

είναι δυνατή η ταυτόχρονη περιέλευση στον ψηφολέκτη, τόσο της ψήφου, όσο και της 

δήλωσης ανάκλησης. Αντιθέτως, στην περίπτωση άσκησης του δικαιώματος ψήφου με 
                                            
1261 πρβλ. σχετική δογματική προσέγγιση υπό ΙΙ, 1, α. 
1262 Το ρόλο του ψηφολέκτη μπορεί να λάβει και ένα ηλεκτρονικό σύστημα στις περιπτώσεις 

που προβλέπεται ηλεκτρονική κατάθεσή ψήφων, βλ. παρακάτω. 
1263 βλ. 168ΑΚ σύμφωνα με το οποίο «η δήλωση βούλησης δεν έχει καμία ενέργεια, αν 

προηγουμένως ή ταυτόχρονα περιήλθε σε εκείνον στον οποίο απευθύνεται η ανάκλησή της». 
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ηλεκτρονικά μέσα, είναι δεδομένη η σειρά περιέλευσης των ψήφων (οι ψήφοι 

μεταβιβάζονται σχεδόν άμεσα), οπότε και η αυστηρή εφαρμογή της ΑΚ168 θα είχε ως 

αποτέλεσμα την απαγόρευση ανάκλησης ψήφου. Έτσι, για αυτήν τη περίπτωση πρέπει στο 

καταστατικό να ορίζεται το καταληκτικό χρονικό σημείο, πέραν από το οποίο δεν θα 

επιτρέπεται η ανάκληση ψήφου1264. Το χρονικό αυτό σημείο πρέπει να επιλεχθεί καταλλήλως, 

ώστε να παρέχεται αρκετός χρόνος στους μετόχους να αντιδράσουν, αλλά ταυτόχρονα να 

μην καθυστερεί υπερβολικά η εξέλιξη της ψηφοφορίας. Ο χρόνος που θα διατεθεί εξαρτάται 

από τον αριθμό των μετόχων. Στην περίπτωση πολυμετοχικών εταιρειών με σημαντική 

διασπορά, εύλογος χρόνος για την ανάκληση ψήφου θα πρέπει να θεωρηθεί η μια ώρα πριν 

την έναρξη της συμβατικής ψηφοφορίας. Για εταιρείες με μικρή διασπορά ο χρόνος 

θεωρείται εύλογος, αν οριστεί μέχρι δέκα λεπτά πριν την έναρξη της συμβατικής 

ψηφοφορίας. Εντός του παραπάνω χρόνου, θα πρέπει να υπολογιστεί ο αριθμός των 

ηλεκτρονικών ψήφων και να ενημερωθούν οι κατάλογοι των μετόχων, έτσι ώστε εάν 

παρουσιαστεί μέτοχος που έχει ψηφίσει ηλεκτρονικά, να μη του επιτραπεί να ξαναψηφίσει. 

Στην τελευταία περίπτωση, δεν πρόκειται για αποκλεισμό μετόχου ώστε να προκληθεί 

ακυρωσία, αφού ο μέτοχος μετέχει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στη διαδικασία και 

ψηφίζει1265. 

Με την ανάκληση της δήλωσης βούλησης, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο μέτοχος δεν 

συμμετείχε ποτέ στη ψηφοφορία. Σημειώνεται επίσης ότι, η καταχρηστική εκ μέρους της 

εταιρείας άρνηση για ανάκληση της ψήφου εγείρει θέμα ακυρωσίας της απόφασης, χωρίς να 

απαιτείται η ψήφος να ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωσης της πλειοψηφίας1266. Ωστόσο, 

δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο θα έπρεπε να δοθεί επιπλέον χρόνος στους μετόχους 

που ανακάλεσαν τις ψήφους τους, για να ξανασυμμετέχουν ηλεκτρονικά στην ψηφοφορία, 

αφού δεν ήταν αυτοί υπαίτιοι για τη δημιουργία του σπουδαίου λόγου ανάκλησης. Η 

απάντηση στο ερώτημά αυτό θα πρέπει να είναι αρνητική για πρακτικούς λόγους αφού κάτι 

τέτοιο θα επιμήκυνε σημαντικά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Έτσι, η ανάκληση μπορεί να 

έχει δύο μορφές: α) να περιλαμβάνει νέα δήλωση βούλησης, οπότε θεωρείται νέα ψήφος, β) 

να υπάρχει μόνο ανάκληση, οπότε πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν υπήρξε συμμετοχή στην 

ψηφοφορία και όχι ότι υπήρξε λευκή ψήφος. Στην τελευταία περίπτωση η ψήφος δεν πρέπει 

να συμπεριληφθεί στον υπολογισμό των ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας. Επίσης, η 

ανάκληση της ψήφου μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα απαρτίας ή πλειοψηφίας, εφόσον 
                                            
1264 Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική ρήτρα στο καταστατικό, ως καταληκτικό χρονικό 

σημείο θα πρέπει να θεωρηθεί η έναρξη της συμβατικής ψηφοφορίας, πρβλ. §33, ΙΙΙ, 2. 
1265 πρβλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.84. 
1266 βλ. άρθρο 35α§2 αλλά και Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.84. 
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ελήφθη υπόψη ενώ ανακλήθηκε, ή ελήφθη υπόψη ενώ παρελήφθη μετά τη παρέλευση της 

προθεσμίας. Σε αυτήν την περίπτωση προκαλείται ακυρωσία της απόφασης, μόνο αν η 

συγκεκριμένη ψήφος ήταν καθοριστική στη διαμόρφωση του ποσοστού απαρτίας ή 

πλειοψηφίας1267. Αναφορικά με την τύχη της ψήφου σε περίπτωση ματαίωσης της 

συνεδρίασης, γίνεται δεκτό ότι πρόκειται για θέμα που μπορεί να ρυθμιστεί από το 

καταστατικό, με δυνατότητα επιλογής μεταξύ διατήρησης της ισχύος των ψήφων και για την 

επόμενη συνεδρίαση, ή απόρριψή τους1268. Η τύχη των ψήφων μπορεί να καθοριστεί και με 

σχετική υπουργική απόφαση (άρθρο 28§7, τελ.εδ.). 

Αναφορικά με τα τεχνικά θέματα ασφαλείας και το διαχωρισμό των απαιτήσεων σε 

λειτουργικές και μη λειτουργικές, πρέπει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι  

απαιτήσεις αυτές «συνδέονται»1269. Η «σύνδεση» αυτή έχει αρνητικό και θετικό πρόσημο. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται ότι οι απαιτήσεις έχουν αντικρουόμενες ιδιότητες. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η εξασφάλιση ιδιωτικότητας που έρχεται σε 

αντίθεση με την απαίτηση για επαληθευσιμότητα, ή η απαίτηση για ορθότητα και ακρίβεια 

που έρχεται σε αντίθεση με την απαίτηση για ευκολία συμμετοχής. Σε άλλες περιπτώσεις οι 

απαιτήσεις αλληλοσυσχετίζονται, υπό την έννοια ότι η μια απαίτηση αποτελεί προϋπόθεση 

για την ικανοποίηση της άλλης. Παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι ο μη εξαναγκασμός 

και η ιδιωτικότητα1270. Τέλος, υπάρχουν και απαιτήσεις που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν 

σε απόλυτο βαθμό με βάση τις διαθέσιμες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα ο μη 

εξαναγκασμός κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας από απόσταση. 

Τα τεχνικά θέματα ασφαλείας και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται, οφείλουν να 

λαμβάνονται υπόψη στο στάδιο του σχεδιασμού του συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

Ωστόσο, η προαναφερθείσα «σύνδεση» των απαιτήσεων ασφαλείας μεταξύ τους, δημιουργεί 

την απαίτηση για αναγκαίους συμβιβασμούς και στάθμιση συμφερόντων. Έτσι, κατά 

περίπτωση, θα πρέπει να δίνεται ανάλογη βαρύτητα σε κάθε μια από τις απαιτήσεις 

ασφαλείας, με βασικούς γνώμονες τη βέλτιστη συνολική «απόδοση» του συστήματος 

ψηφοφορίας. Ο «ισόρροπος» σχεδιασμός της ασφάλειας του συστήματος ψηφοφορίας, 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση αποδοχής της ηλεκτρονικής ψήφου, 

τόσο από τις εταιρείες όσο και από τους επενδυτές.  

                                            
1267 Βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.84 αλλά και άρθρο 35α§5. 
1268 Βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 28, αριθμ.95. 
1269 πρβλ. Μελέτη εργασίας ebusiness forum, ο.π., ομάδα ΣΤ, Συστήματα ασφαλούς 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ενότητα 4.3.3. 
1270 βλ. Μελέτη εργασίας ebusiness forum, ό.π., ομάδα ΣΤ, Συστήματα ασφαλούς ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, σελ.48. 
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Στη νομοθεσία των περισσότερων ανεπτυγμένων χωρών (ΗΠΑ, Καναδάς, Ιαπωνία, 

Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία κ.α), παρέχεται η δυνατότητα διαφόρων μορφών ηλεκτρονικής 

ψήφου1271. Η δυνατότητα αυτή σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρει ιδιαίτερα θετικά 

αποτελέσματα. Η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής ψήφου γίνεται κυρίως από τους μετόχους 

εισηγμένων αε1272.  

Οι περισσότερες νομοθεσίες διακρίνονται από την τάση αξιοποίησης του ηλεκτρονικού 

πληρεξουσίου, μέσω του οποίου ο μέτοχος εξουσιοδοτεί ηλεκτρονικά τρίτο πρόσωπο να 

ψηφίσει στη γσ. Ακολουθεί, από πλευράς συχνότητας εμφάνισης, η εκμετάλλευση 

συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κατά βάση από την εισηγμένη αε. Ιδιαίτερα 

πρωτοποριακή θεωρείται η επιλογή του γαλλικού δικαίου το οποίο με το άρθρο R225-75 του 

Code de Commerce, θεσμοθετεί το δικαίωμα σε κάθε μέτοχο να ζητήσει (ακόμα και με 

ηλεκτρονικό τρόπο έξι μέρες πριν τη διεξαγωγή της γσ) την παροχή από την αε κάποιου 

είδους ψηφοφορίας εξ αποστάσεως (remote voting). Σημειώνεται ότι στο γαλλικό δίκαιο, εν 

αντιθέσει με το ελληνικό, προβλέπονται με το άρθρο R225-77 διαφορετικές προθεσμίες για 

την παραλαβή ψήφων μέσω ταχυδρομείου και ηλεκτρονικά. Στην πρώτη περίπτωση η  

παραλαβή των ψήφων πρέπει να γίνει τρείς (3) ημέρες πριν τη γσ ή σε συντομότερο χρόνο, 

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό, ενώ στην περίπτωση ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας η παραλαβή των ψήφων μπορεί να γίνει μέχρι και δεκαπέντε (15) ώρες πριν τη 

γσ.  

 

§33. Τεχνολογική προσέγγιση 

Οι δυνατότητες ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που προσφέρονται στα εταιρικά όργανα 

είναι: α) προφορική ψήφος μέσω τηλεδιάσκεψης ή των ειδικών μορφών αυτής 

(τηλεπαρουσία ή βιντεοκλήση μέσω Skype)· β) αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ηλεκτρονικής ψήφου υπογεγραμμένης με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό· γ) ηλεκτρονική 

ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ χρησιμοποιώντας προσωπικό ηλεκτρονικό 

πιστοποιητικό ή συνδυασμό προσωπικού αναγνωριστικού μετόχου (username) και 
                                            
1271 πρβλ. ΗΠΑ Delaware General Corporation Law (DGCL) §215.e,  Καναδά Business 

Corporation Act §141.3 και 4, Ιαπωνία Corporation Law §76 και 312, Ισπανία Corporate Enterprises 

Act άρθρο 189§2, Γαλλία Code de Commerce R225-75 και R225-77, Γερμανία AktG §118(2) και 

§134(4). 
1272 πρβλ. στατιστική ανάλυση της §3 (υπό VI) όπου παρουσιάζεται η διείσδυση των νέων 

τεχνολογιών σε θέματα λειτουργίας των εταιρικών οργάνων. 

V. Συγκριτικό δίκαιο

Ι. Γενικά
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συνθηματικού (password)· δ) έμμεση ψήφος με ηλεκτρονική υπογραφή «δια περιφοράς» 

πρακτικών· ε) ηλεκτρονική ψήφος με χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα. Οι 

μέθοδοι αυτές προσεγγίζονται αναλυτικά στις παρακάτω ενότητες, όπου «κατατάσσονται» 

από άποψη καταλληλότητας στα διάφορα είδη αε.  

 

Οι τεχνικές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από απόσταση που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στις συνεδριάσεις του δσ είναι: α) η προφορική ψήφος με τηλεπαρουσία ή 

βιντεοκλήση μέσω Skype· β) προφορική ψήφος με χρήση τηλεφώνου μετά από ηλεκτρονική 

αναμετάδοση  της συνεδρίασης1273· γ) ηλεκτρονική υπογραφή των «δια περιφοράς» 

πρακτικών . 

Όλες οι παραπάνω τεχνικές ταιριάζουν, με τη δομή και τη λειτουργία του δσ1274 που 

χαρακτηρίζεται από το μικρό αριθμό των μελών του και από την απαίτηση για άμεση λήψη 

αποφάσεων. Έτσι, η προφορικότητα της ψήφου στις δυο εκ των παραπάνω περιπτώσεων 

προσφέρει ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, αφού η διαδικασία καταμέτρησης ψήφου 

υλοποιείται άμεσα, ενώ η στενή σχέση μεταξύ των μελών του δσ παρέχει δυνατότητα 

φωνητικής αναγνώρισης του μέλους που ψηφίζει από απόσταση. Στην περίπτωση της 

τηλεπαρουσίας και της βιντεοκλήσης μέσω Skype, η επιβεβαίωση της ταυτότητας είναι πιο 

εύκολη και αξιόπιστη, αφού μεταδίδεται ταυτόχρονα και η εικόνα του ψηφίζοντα1275. Η 

περίπτωση της ηλεκτρονικής υπογραφής των πρακτικών αποτελεί μια έμμεση μορφή ψήφου, 

αφού η δήλωση βούλησης αντί για το ψηφοδέλτιο, αποτυπώνεται απευθείας στα 

πρακτικά1276. Το γεγονός ότι οι παραπάνω τεχνικές υποστηρίζουν μόνο τη δυνατότητα 

φανερής ψηφοφορίας1277, συμβαδίζει με τη λειτουργία του οργάνου, που απαιτεί διαφάνεια 

και εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών του.  

 

                                            
1273 βλ. Μήτσου, ο.π., σελ.191 
1274 αλλά και για την κλειστή αε, βλ. παρακάτω υπό ΙΙΙ, 1. 
1275 Σχετικά με το θέμα που εγείρεται αναφορικά με την παραβίαση προσωπικών δεδομένων του 

ψηφίζοντα εξαιτίας αποθήκευσης της εικόνας του στα πρακτικά, πρβλ. κεφάλαιο 13.   
1276 σχετικά με τη διαδικασία πρβλ. κεφάλαιο 13. 
1277 Η επιλογή μυστικής προφορικής ψηφοφορίας, παρότι υποστηρίζεται τεχνικά (βλ. §32, IV, 

1), κρίνεται ως πρακτικά ασύμβατη με τον χαρακτήρα του οργάνου, εξαιτίας της πολυπλοκότητας που 

εισάγει και της δυσχρηστίας που αυτή συνεπάγεται. 

ΙΙ. Διοικητικό συμβούλιο 

ΙΙΙ. Γενική συνέλευση 
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Οι τεχνικές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γσ 

είναι: α) προφορική ψήφος με τηλεπαρουσία ή βιντεοκλήση μέσω Skype· β) αποστολή με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ηλεκτρονικής ψήφου υπογεγραμμένης με ηλεκτρονικό 

πιστοποιητικό· γ) ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ χρησιμοποιώντας 

προσωπικό ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ή συνδυασμό προσωπικού αναγνωριστικού μετόχου 

(username) και συνθηματικού (password)· δ) έμμεση ψήφος με ηλεκτρονική υπογραφή των 

«δια περιφοράς» πρακτικών· ε) ηλεκτρονική ψήφος με χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ 

ξένου φορέα. 

 

Πρόκειται για τεχνικές, που ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση για το δσ ενώ, μπορούν να 

υποστηρίξουν και τη λειτουργία της κλειστής αε, γιατί τα εταιρικά της όργανα συγκροτούνται 

από μικρό αριθμό μελών. Η τηλεπαρουσία και η βιντεοκλήση μέσω Skype προσφέρουν 

αμφίδρομη επικοινωνία υψηλής ποιότητας και επιτρέπουν την προφορική, με ονομαστική 

κλήση, ψηφοφορία1278. Τα ποσοστά πλειοψηφίας και απαρτίας υπολογίζονται άμεσα, ενώ η 

ταυτότητα του ψηφίσαντος εξασφαλίζεται με οπτικοακουστική αναγνώριση και έτσι, 

επιβεβαιώνεσαι και η προέλευση της ψήφου. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται εύκολα, 

γρήγορα, με διαφανή τρόπο και μπορούν να ανακοινωθούν αμέσως, κατά τη διάρκεια της 

ίδιας της τηλεπαρουσίας ή της βιντεοκλήσης. 

Τόσο η τηλεπαρουσία όσο και η βιντεοκλήση, λειτουργούν με πρακτικό τρόπο μόνο 

στην περίπτωση της φανερής ψηφοφορίας και όχι στη μυστική. Βέβαια, η λειτουργία αυτή 

δεν δημιουργεί πρόβλημα αφού έτσι και αλλιώς, όπως έχει προαναφερθεί1279, η εφαρμογή  

της μυστικής ψηφοφορίας σε ολιγομελή όργανα συνοδεύεται από σημαντικά προβλήματα. 

Πάντως, και οι δύο τεχνολογίες (τηλεπαρουσία και βιντεοκλήση) είναι πλήρως «συμβατές» 

με τις απαιτήσεις ονομαστικής ψήφου των άρθρων 35§1 και 39§7 του κ.ν.2190/1920. 

 

Η ηλεκτρονική ψήφος με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελεί μια σύγχρονη 

εκδοχή της συμβατικής επιστολικής ψήφου, όπου η ένχαρτη ψήφος που αποστέλλεται με 

συμβατικό ταχυδρομείο, αντικαθίσταται από ηλεκτρονική ψήφο, που μεταβιβάζεται με 

                                            
1278 Η άσκηση του δικαιώματος ψήφου προφορικά προσφέρει και τη μεγαλύτερη ασφάλεια, βλ. 

Σωτηρόπουλο, ο.π., σελ.28. 
1279 βλ. §32, IV, 1. 

1. Προφορική ψήφος με τηλεπαρουσία ή βιντεοκλήση μέσω Skype 

2. Αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ηλεκτρονικής ψήφου υπογεγραμμένης

με ηλεκτρονικό πιστοποιητικό 
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ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εξαιτίας της ομοιότητάς της με την επιστολική ψήφο προσφέρει 

ομαλή μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή. Δίνει την αίσθηση στον εξ᾽ αποστάσεως 

ψηφοφόρο, ότι η διαδικασία παραμένει η ίδια και ότι αλλάζουν μόνο τα μέσα ολοκλήρωσής 

της. Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική ψήφος που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

φαίνεται ότι προσεγγίζει περισσότερο τη βούληση του εθνικού και του ενωσιακού νομοθέτη, 

όπως αυτή εκδηλώνεται μέσα από τις διατάξεις τους (άρθρα 28§7 και 28α§8 κ.ν.2190/1920 

και άρθρο 12 οδηγίας 2007/36/ΕΚ αντίστοιχα). 

Από πλευράς υλοποίησης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, η τεχνική διαφοροποιείται ελαφρώς ανάλογα με το αν πρόκειται για εισηγμένη 

ή μη αε. Στη μη εισηγμένη αε, ο μέτοχος παραλαμβάνει τα ψηφοδέλτια με την πρόσκληση 

(άρθρο 28§7), ενώ στην εισηγμένη τα λαμβάνει με δική του πρωτοβουλία από την 

ιστοσελίδα της εταιρείας (άρθρο 28α§8 εδ.β). Στη συνέχεια και στα δυο εταιρικά είδη 

σημειώνει την επιλογή του στα ψηφοδέλτια και αποθηκεύει το αρχείο που περιέχει την 

ψήφο. Το αρχείο αυτό αποστέλλεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που 

υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή, χρησιμοποιώντας είτε το αναγνωρισμένο 

πιστοποιητικό που ήδη κατέχει ο μέτοχος1280 είτε αυτό που έχει εκδώσει για αυτόν η αε1281. 

Ταυτόχρονα, με την ηλεκτρονική υπογραφή, το μήνυμα χρονοσημαίνεται έτσι ώστε να 

καθορίζεται με βέβαιο τρόπο η ημερομηνία αποστολής. Εναλλακτικά, ο μέτοχος μπορεί να μη 

χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο, αλλά να εκφράσει την προτίμησή του με απλό 

και καθαρό τρόπο απευθείας στο υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό μήνυμα που θα αποστείλει 

στην αε. Άλλος τρόπος είναι το περιεχόμενο του ψηφοδελτίου να αποτυπωθεί στο 

ηλεκτρονικό μήνυμα οπότε ο μέτοχος μπορεί να απαντήσει συμπληρώνοντας στο αρχικό 

μήνυμα τις επιλογές του (για την περίπτωση μη εισηγμένης αε). Ωστόσο, η πρώτη μέθοδος, 

κατά την οποία η επιλογή του μετόχου «αποτυπώνεται» στο αρχικό ψηφοδέλτιο, πλεονεκτεί 

σημαντικά, αφού δεν είναι δυνατό να προκληθεί αμφισβήτηση της βούλησης του 

μετόχου1282.  

Με τη χρήση του ηλεκτρονικού πιστοποιητικού εξασφαλίζεται η ταυτότητα του 

ψηφίσαντα μετόχου, διασφαλίζεται η σύνδεσή του με την απεσταλμένη ψήφο, καθώς και ότι 

το περιεχόμενο της ψήφου δεν υπέστη αλλοίωση κατά τη μεταφορά. Τα μηνύματα 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχουν τις ψήφους παραλαμβάνονται από την αε, 

εκτυπώνονται και παρουσιάζονται στη γσ. Τα εκτυπωμένα μηνύματα ηλεκτρονικού 

                                            
1280 στην περίπτωση μη εισηγμένης αε, πρβλ. §27, Ι, 1 και 2. 
1281 στην περίπτωση εισηγμένης αε, πρβλ. §27, ΙΙΙ, 2, Πρόταση 2.  
1282 πρβλ. §32, IV, 1. 
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ταχυδρομείου, μπορούν να επανελεγχθούν για τη γνησιότητά τους και για την ταυτότητα 

του αποστολέα τους οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οι επιλογές των μετόχων που έχουν 

ψηφίσει με αυτό τον τρόπο, δεν ανακοινώνονται μέχρι να ολοκληρωθεί η συμβατική 

ψηφοφορία, ώστε να μην επηρεαστούν οι συμμετέχοντες σε αυτή. Ωστόσο, οι κατάλογοι 

των μετόχων που έχουν ψηφίσει ενημερώνονται έτσι ώστε να αποτραπεί διπλή ψήφος. Εάν 

κάποιος που έχει ψηφίσει ηλεκτρονικά επιθυμεί να ανακαλέσει την ψήφο του και να ψηφίσει 

συμβατικά, μπορεί να το κάνει, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Τέτοιες είναι 

η κατάλληλη καταστατική διαμόρφωση, που επιτρέπει τέτοια δυνατότητα, αλλά και η 

πρόβλεψη σπουδαίου λόγου και εύλογου χρόνου άφιξης στον ψηφολέκτη1283. Επί των 

παραπάνω θεμάτων (σπουδαίος λόγος και χρόνος άφιξης στο ψηφολέκτη) αποφασίζει η 

Επιτροπή Ψηφοφορίας που έχει οριστεί στην αρχή της συνεδρίασης1284. Μετά τη λήξη της 

συμβατικής ψηφοφορίας, αρχίζει η καταμέτρηση των ψήφων, στην οποία συνυπολογίζονται 

και οι ψήφοι που έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αναφορικά με το 

καταληκτικό χρονικό σημείο, στο οποίο θα γίνει αποδεκτή μια ψήφος απεσταλμένη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αυτός διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος της αε. Για τη μη 

εισηγμένη αε το άρθρο 28§7 εδ.γ, ορίζει ότι οι ψήφοι πρέπει να παραληφθούν τουλάχιστον 

δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν τη γσ. Για την εισηγμένη αε η παραλαβή των ψήφων πρέπει να 

γίνει λίγο1285 πριν την έναρξη της συνεδρίασης και το αργότερο μέχρι την έναρξή της (άρθρο 

28α§8 εδ.δ).  

Η ηλεκτρονική ψήφος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι δυνατό να εξασφαλίζει 

μυστικότητα ψήφου, εφόσον συνδυαστεί με κατάλληλη τεχνική υποδομή και προστεθούν 

ορισμένα τμήματα στη διαδικασία ψηφοφορίας. Προσφορότερος μηχανισμός που μπορεί να 

υιοθετηθεί, από άποψη αξιοπιστίας, είναι ο μηχανισμός που ακολουθήθηκε στις εκλογές της 

Εσθονίας1286. Εντούτοις, σε αυτή την περίπτωση η διαδικασία γίνεται αρκετά πιο πολύπλοκη, 

ενώ καθίσταται υποχρεωτική η χρήση των ψηφοδελτίων που διαθέτει η εταιρεία και δε 

δύναται ο μέτοχος να εκφράσει τη βούλησή του απευθείας στο σώμα του ηλεκτρονικού 

μηνύματος. Αυτή η απαγόρευση πηγάζει από το γεγονός ότι για την επίτευξη μυστικότητας 

είναι απαραίτητο να προηγηθεί η κρυπτογράφηση της ψήφου με το δημόσιο κλειδί της 

                                            
1283 πρβλ. §32, IV, 2. 
1284 Στην περίπτωση της κλειστής αε, η Επιτροπή Ψηφοφορίας μπορεί να συντίθεται από μέλη 

του δσ.  
1285 Ο ακριβής χρονικός καθορισμός (από 1 ώρα μέχρι 10 λεπτά πριν την έναρξη της 

συνεδρίασης) εξαρτάται από τη διασπορά των μετοχών και εναπόκειται στην αε, βλ. σχετική ανάλυση 

§32, IV, 2. 
1286 πρβλ. σχετικά §14, ΙΙ, 2. 
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ψηφοφορίας, που εκδίδεται από την Επιτροπή Ψηφοφορίας ειδικά για τη συγκεκριμένη γσ. 

Έτσι, παράγεται η κρυπτογραφημένη ψήφος (αρχείο), η οποία στη συνέχεια επισυνάπτεται 

στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το οποίο υπογράφεται και αποστέλλεται στην αε. 

Το περιεχόμενο της ψήφου μπορεί να αποκαλυφθεί μόνο με χρήση του κατάλληλου 

ιδιωτικού κλειδιού της ψηφοφορίας, το οποίο διαθέτει αποκλειστικά η Επιτροπή 

Ψηφοφορίας. Το ιδιωτικό κλειδί συνθέτεται με τη συνεργασία όλων των μελών της 

Επιτροπής Ψηφοφορίας αφού κάθε μέλος διαθέτει μόνο τμήμα αυτού1287. Όλη η διαδικασία 

αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα. Η ψηφοφορία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά με 

φανερή και όχι μυστική ψήφο, διαφοροποιείται διαδικαστικά μόνο ως προς το στάδιο 

κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης των ψήφων, που δεν απαιτείται να περιληφθεί 

στην περίπτωση αυτή.  

 

Τέλος, σημειώνεται ότι η υιοθέτηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, ενώ είναι θεωρητικά δυνατή για όλα τα είδη αε, εντούτοις προορίζεται κυρίως 

για αε με αρκετά μεγάλο αριθμό μετόχων και όχι για την κλειστή, ή έστω την κοινή αε1288.  

 

                                            
1287 Σχετικά με την κρυπτογραφία τύπου Threshold πρβλ. §13, ΙΙ, 10. 
1288 Σε περίπτωση ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων ηλεκτρονικά καταλληλότερη 

κρίνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ διότι σε αυτή πολλά από τα βήματα 

της ψηφοφορίας αυτοματοποιούνται με τη χρήση της ιστοσελίδας της ψηφοφορίας. 
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Η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του ηλεκτρονικού φόρουμ που διαθέτει η αε,  

υλοποιείται με παρόμοιο τρόπο, όπως η ψηφοφορία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην οποία 

κάθε ψήφος υπογράφεται με κατάλληλο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Διαφοροποίηση 

συνίσταται στην αυτοματοποίηση της διαδικασίας, μέσα από την ιστοσελίδα της 

ψηφοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ο μέτοχος ταυτοποιείται με την είσοδό του στην 

ιστοσελίδα της εταιρείας1289, είτε από το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που ήδη κατέχει1290, 

είτε από αυτό που έχει εκδώσει για αυτόν η αε1291, ή από το συνδυασμό προσωπικού 

αναγνωριστικού μετόχου (username) και συνθηματικού (password) που χρησιμοποιεί. Στη 

συνέχεια, παραπέμπεται στην ειδική ιστοσελίδα της ψηφοφορίας, όπου  διαπιστώνεται η 

μετοχική του ιδιότητα και ο αριθμός των ψήφων που κατέχει. Ακολούθως προσκαλείται να 

σημειώσει τις επιλογές του στο ψηφοδέλτιο που διατίθεται στην ιστοσελίδα, με τη μορφή 

διαδικτυακής φόρμας επιλογών1292. Αφού ολοκληρώσει τη διαδικασία επιλογής, επιλέγει το 

πλήκτρο «υποβολή ψήφου» από τη σελίδα της ψηφοφορίας. Στη συνέχεια, ως ασφαλιστική 

δικλείδα, παρουσιάζονται οι επιλογές του ψηφοφόρου και ερωτάται εάν θέλει να προβεί σε 

αλλαγές. Εφόσον επιλέξει «επιστροφή», οδηγείται εκ νέου στο ψηφοδέλτιο-φόρμα, για να 

τροποποιήσει τις επιλογές του. Με την επιλογή «υπογραφή και αποστολή ψήφου», ο 

χρήστης ερωτάται για το πιστοποιητικό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την υπογραφή της 

ψήφου. Σε αυτό το σημείο, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει τη χρήση του πιστοποιητικού που 

δηλώθηκε από αυτόν ως αναγνωριστικό στοιχείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

προαναγγελίας συμμετοχής του στη γσ1293 έτσι ώστε, να προχωρήσει στην υπογραφή του 

ψηφοδελτίου. Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί προσωπικό πιστοποιητικό, αλλά 

συνδυασμός προσωπικού αναγνωριστικού μετόχου και συνθηματικού, τότε η αναγνώριση 

του μετόχου έχει ήδη γίνει αυτόματα κατά την είσοδό του στο φόρουμ, οπότε δεν 

παρουσιάζεται κανένα άλλο ενδιάμεσο βήμα. Ακολουθεί η αποστολή του ψηφοδελτίου στην 

αε. 

                                            
1289 Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα της ιστοσελίδας στην οποία διεξάγεται η ψηφοφορία θα 

πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα, αφού εξυπηρετεί τη συμμετοχή των αλλοδαπών 

μετόχων. 
1290 στην περίπτωση μη εισηγμένης αε, πρβλ. §27, Ι, 1 και 2. 
1291 στην περίπτωση εισηγμένης αε, πρβλ. §27, ΙΙΙ, 2, Πρόταση 2.  
1292 βλ. παρακάτω εικόνα.  
1293 πρβλ. §27. 

3. Ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω ηλεκτρονικού φόρουμ
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Στην περίπτωση χρήσης προσωπικού ηλεκτρονικού πιστοποιητικού1294, με την επιλογή 

του πλήκτρου υπογραφής και αποστολής ψήφου συμβαίνουν από τεχνικής άποψης τα 

ακόλουθα: α) ο μέτοχος ανακτά το αρχείο κειμένου του ψηφοδελτίου με τον φυλλομετρητή 

διαδικτύου (browser) του. Στο κείμενο σημειώνονται και οι επιλογές του μετόχου· β) επιλέγει 

το ιδιωτικό κλειδί (αυτόματη διαδικασία) που αντιστοιχεί στο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που 

θα χρησιμοποιηθεί για την υπογραφή του ψηφοδελτίου· γ) υπογράφει το ψηφοδέλτιο1295· δ) 

το ψηφοδέλτιο υπογεγραμμένο μεταφέρεται μέσω διαδικτύου σε κατάλληλο χώρο στον 

εξυπηρετητή (server) της αε. Εκεί καταμετράται ώστε να εξαχθεί το τελικό αποτέλεσμα. 

Σημειώνεται ότι, καθ᾽ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, το ιδιωτικό κλειδί του μετόχου 

δεν φεύγει ποτέ από τον αποκλειστικό του έλεγχο. Στην περίπτωση χρήσης συνδυασμού 

προσωπικού αναγνωριστικού μετόχου (username) και συνθηματικού (password), η επιλογή 

του μετόχου απλώς καταχωρείται στο αρχείο των ψήφων.  

Αφού το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο παραληφθεί και αποθηκευτεί σε ορισμένη τοποθεσία 

μαζί με τα υπόλοιπα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια όπως στην περίπτωση 

αποστολής ηλεκτρονικής ψήφου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της αε. Ο επισκέπτης μπορεί να έχει πρόσβαση 

                                            
1294 και όχι όταν χρησιμοποιείται συνδυασμός προσωπικού αναγνωριστικού μετόχου (username) 

και συνθηματικού (password). 
1295 Σε περίπτωση που επιλεχθεί μυστικότητα ψήφου τότε πριν την υπογραφή του 

ψηφοδελτίου, προηγείται η κρυπτογράφησή του με το δημόσιο κλειδί της Επιτροπής Ψηφοφορίας. 
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στα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας, όπου η ψήφος κάθε μετόχου μπορεί να 

εμφανιστεί ξεχωριστά, ώστε να επιβεβαιώνεται η γνησιότητά της από οποιονδήποτε, σε 

μεταγενέστερο της ψηφοφορίας, χρόνο1296. Μία τυπική μορφή της ιστοσελίδας αυτής 

παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην εισηγμένη 

αε, ενώ μπορεί να παρέχει και ανωνυμία στους μετόχους που ψηφίζουν1297. Στην περίπτωση 

αυτή, στα αναλυτικά αποτελέσματα ο μέτοχος παρουσιάζεται με το ψευδώνυμό του, που 

όμως αντιστοιχεί στο αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό που του έχει αποδοθεί1298. 

Η μετοχική ιδιότητα του ανώνυμου μετόχου, αλλά και ο αριθμός ψήφων που διαθέτει δεν 

μπορούν να αμφισβητηθούν, αφού η πρώτη διαπιστώνεται κατά την είσοδό του στο 

φόρουμ, ενώ ο αριθμός των ψήφων προκύπτει με τη σειρά του, από την ταυτότητα του 

μετόχου.  

Η μέθοδος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με χρήση του εταιρικού φόρουμ και χρήση 

ηλεκτρονικών πιστοποιητικών από τους μετόχους, προορίζεται για τις αε με μεγάλο αριθμό 

μετόχων που επιθυμούν να συμμετέχουν από απόσταση στην ψηφοφορία. Μπορεί να 

                                            
1296 Στην περίπτωση της μυστικής ψηφοφορίας η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται. 
1297 Βέβαια η δυνατότητα ανωνυμίας έχει καταργηθεί από το άρθρο 15§2 του ν.3842/2010, 

πρβλ. §27, ΙΙΙ, 1 και 2 (πρόταση Νο 2).  
1298 πρβλ. §27, ΙΙΙ, 2. 
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συνδυαστεί με διαφορετικές τεχνολογίες ηλεκτρονικής διαδικτυακής ψηφοφορίας, όπως το 

ομοιομορφικό μοντέλο1299 ή τα συστήματα e-vote και ΠΝΥΚΑ1300. 

 

Πρόκειται για περίπτωση έμμεσης ψήφου με ηλεκτρονική υπογραφή «δια περιφοράς» 

πρακτικών. Η περίπτωση αυτή ίσως καταχρηστικά συγκαταλέγεται μεταξύ των μεθόδων 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αφού δεν υφίσταται κυριολεκτικά ψηφοφορία (δηλ. τα τυπικά 

στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της ψηφοφορίας, όπως η ύπαρξη ψηφοδελτίων, 

επιτροπής ψηφοφορίας, χρονικοί περιορισμοί για την υποβολή ψήφου κ.τ.λ). Εντούτοις, η 

απόφαση που περιέχεται στα πρακτικά που υπογράφονται ηλεκτρονικά, εξομοιώνεται με 

απόφαση που λαμβάνεται μετά από ψηφοφορία στο δσ ή στη γσ.  

 

Πρόκειται για παρόμοια μέθοδο, όπως αυτή του ηλεκτρονικού φόρουμ, με μόνη 

διαφορά ότι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας δεν είναι η αε, αλλά ξένος φορέας, που παρέχει 

την υπηρεσία ηλεκτρονικής γσ, στα πλαίσια σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Στη μέθοδο αυτή 

η αναγνώριση των μετόχων γίνεται μόνο με το συνδυασμό προσωπικού αναγνωριστικού 

μετόχου (username) και συνθηματικού (password) που τους έχει δοθεί. Στις κυριότερες 

εμπορικές εφαρμογές που υπάρχουν στην πράξη δεν υποστηρίζονται ηλεκτρονικά 

πιστοποιητικά, με τα μειονεκτήματα που αυτό συνεπάγεται από άποψη ασφάλειας1301, αλλά 

με το πλεονέκτημα της απλότητας και ταχύτητας της διαδικασίας.  

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της εταιρικής ιστοσελίδας, η οποία και συνδέεται με ειδικό 

κανάλι επικοινωνίας με τον ξένο φορέα. Μετά την ανακοίνωση έναρξης της διαδικασίας της 

ηλεκτρονικής γσ, που κοινοποιείται στους μετόχους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η 

ηλεκτρονική συνεδρίαση υλοποιείται, συνήθως, σε τρία στάδια, η διάρκεια των οποίων 

μπορεί να μεταβάλλεται σύμφωνα με τη βούληση της αε. Στο πρώτο στάδιο, υλοποιούνται 

όλες οι προκαταρκτικές ενέργειες για τη γσ, όπως η δήλωση συμμετοχής των μετόχων και η 

παροχή σε αυτούς, σε ψηφιακή μορφή, όλου του απαραίτητου ενημερωτικού υλικού, καθώς 

και ο ορισμός αντιπροσώπων. Επίσης, σε αυτό το στάδιο, είναι δυνατή η υποβολή 

ερωτήσεων από τους μετόχους προς το δσ, αλλά και η κατάθεση, από τους πρώτους, 

                                            
1299 πρβλ. §14, ΙΙ, 3. 
1300 πρβλ. §14, Ι. 
1301 πρβλ. §32, IV, 1. 

4. Έμμεση ψήφος με ηλεκτρονική υπογραφή «δια περιφοράς» πρακτικών 

5. Ψηφοφορία με χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής γενικής συνέλευσης ξένου 

φορέα 
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σχεδίων απόφασης. Στο δεύτερο στάδιο, η διοίκηση της αε προετοιμάζει την ηλεκτρονική γσ 

με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από το πρώτο στάδιο. Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο 

υλοποίησης της γσ με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι μέτοχοι λαμβάνουν το «λόγο» από τον 

προεδρεύοντα της συνεδρίασης και εκφράζονται μέσω γραπτού κειμένου, που γίνεται άμεσα 

ορατό σε πραγματικό χρόνο από όλους τους μετόχους. Οι τελευταίοι, μπορούν να 

υποβάλλουν γραπτά ερωτήματα στους «ομιλητές», οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να 

«απαντήσουν», επίσης με γραπτό τρόπο. Στο τέλος της συνεδρίασης διενεργείται 

ψηφοφορία για τα θέματα που έχουν τεθεί, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας που έχει 

δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό, στην οποία οι μέτοχοι ψηφίζουν υπέρ, κατά ή παρόν, 

επιλέγοντας με το ποντίκι τους το αντίστοιχο εικονίδιο. Για κάθε απόφαση ξεχωριστά 

υπολογίζονται τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, ενώ τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 

άμεσα.  

Τυπικό παράδειγμα παροχής υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα, αποτελεί η 

υπηρεσία Virtual Annual General Meeting (AGM) της εταιρείας VP Securities με έδρα την 

Κοπεγχάγη1302. Η λειτουργία της υπηρεσίας αυτής περιγράφεται αναλυτικά στο παράρτημα 

αυτής της εργασίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1302 πρβλ. στοιχεία αναφορικά με την υπηρεσία στην ιστοσελίδα της εταιρείας στη διεύθυνση 

https://www.vp.dk/en/Services/Investor-Services/Meeting-Services/Virtual-AGM (Τελευταία 

προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012), αλλά και στο παράρτημα αυτής της εργασίας. 
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ΔΕΚΑΤΟΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

Λεξικογραφικά1303 πρακτικό είναι η «επίσημη έγγραφη έκθεση των λεχθέντων κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης από τους μετέχοντες σε αυτή, η οποία συντάσσεται από 

εξουσιοδοτημένο ή αρμόδιο παριστάμενο πρόσωπο και αποτελεί επίσημη μαρτυρία 

γεγονότων ή πράξεων». Αυτός ο ορισμός αποδίδει σε γενικές γραμμές την έννοια των 

πρακτικών της αε. Εντούτοις, τα εταιρικά πρακτικά διακρίνονται για τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. Στην περίπτωση των αε, τα συλλογικά όργανα που 

οφείλουν να τηρούν πρακτικά των συνεδριάσεών τους είναι το δσ και η γσ. 

Παρακάτω παρουσιάζεται το ισχύσαν και το ισχύον δίκαιο που διέπει τα εταιρικά 

πρακτικά, περιγράφεται η υπόσταση και τα χαρακτηριστικά τους, ο ρόλος που οφείλουν να 

διαδραματίσουν, καθώς και οι απαιτήσεις του νόμου που πρέπει να πληρούνται, ενώ 

παρουσιάζονται και οι ιδιότητές τους. Τέλος, αναλύεται η δογματική της ρύθμισης του 

νόμου, εξετάζεται η δυνατότητα «ηλεκτρονικοποίησης» των πρακτικών και παρουσιάζονται 

οι αντίστοιχες τεχνολογικές προτάσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

 

§34. Νομική προσέγγιση 

Οι βασικές επιλογές του νομοθέτη που αποτέλεσαν το ισχύσαν δίκαιο διατηρούνται 

μέχρι και σήμερα. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η χρήση των πρακτικών για την απόδειξη 

των πεπραγμένων στις συνεδριάσεις των οργάνων της αε. Η βασική ρύθμιση των πρακτικών 

περιλαμβάνεται στα άρθρα 32 και 20 για τη γσ και το δσ αντίστοιχα. Στο άρθρο 20§6 

ορίζεται ότι οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του δσ καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό 

βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα, ενώ, στο άρθρο 32§1, 

με όμοιο τρόπο, προβλέπεται  ειδικό βιβλίο για την καταχώριση των αποφάσεων και των 

συζητήσεων της γσ. Στην περίπτωση της γσ καταχωρίζεται στα πρακτικά κατάλογος των 

παριστάμενων μετόχων ή των αντιπροσώπων τους, ενώ είναι δυνατή μετά από αίτηση 

μετόχου, η καταχώρηση της άποψής του. Επίσης, στη νομοθεσία προβλέπεται η 

δημοσιότητα κατά περίπτωση των πρακτικών τόσο του δσ (άρθρο 7α§1  περ.στ, άρθρο 

11§5, άρθρο 20§7 και 8) όσο και της γσ (άρθρο 7β§12, άρθρο 26α§2 και άρθρο 43β§6). 

Ο ν.3604/2007 επέφερε μια σημαντική αλλαγή στη χρήση των πρακτικών· ο 

νομοθέτης καθιέρωσε, τόσο για το δσ όσο και για τη γσ, τη «δια περιφοράς» υπογραφή των 

                                            
1303 βλ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Μπαμπινιώτη, Β’ έκδοση, 2002. 

I. Ισχύσαν και ισχύον δίκαιο 
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πρακτικών, στην οποία έδωσε ισχύ απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρακτικά θα 

υπογραφούν από όλα τα μέλη του οργάνου (βλ. άρθρα 32§3 και 21§5). Κατ̕ εξαίρεση, η 

παραπάνω δυνατότητα, δεν προσφέρεται στην εισηγμένη εταιρεία. Με τις ρυθμίσεις αυτές 

καθίσταται δυνατή η λήψη απόφασης χωρίς να έχει προηγηθεί συνεδρίαση1304.   

Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2007/36/ΕΚ 

αντικαταστάθηκε η §1 του άρθρου 32 του κ.ν.2190/1920. Με τη νέα ρύθμιση εισάγεται για 

την εισηγμένη αε η υποχρέωση δημοσίευσης στην εταιρική ιστοσελίδα των αποτελεσμάτων 

της ψηφοφορίας για κάθε γσ. Η δημοσίευση αυτή πρέπει να λάβει χώρα εντός πέντε (5) 

ημερών από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Οφείλει να περιλαμβάνει για κάθε απόφαση 

τουλάχιστον τον αριθμό των μετόχων για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία 

του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων 

ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των 

αποχών (άρθρο 32§1 εδ.γ). 

 

Στη νομοθεσία1305 τα πρακτικά χαρακτηρίζονται ως ειδικά βιβλία. Η λέξη «ειδικό» 

χρησιμοποιείται για να αποκλείσει τη χρήση των βιβλίων αυτών για άλλο σκοπό, ενώ 

ταυτόχρονα απαγορεύει έμμεσα τη συνύπαρξη των πρακτικών δσ και γσ σε ένα κοινό 

τόμο1306. Παρότι, για τα πρακτικά της γσ το γράμμα του κ.ν.2190/1920 παραπέμπει σε βιβλίο 

που έχει υλική υπόσταση, εντούτοις, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα πρακτικά της μπορούν να 

τηρούνται και σε ηλεκτρονικό αρχείο1307.  

Αναφορικά με το περιεχόμενο των πρακτικών, σημειώνεται σύμπτωση στις διατάξεις 

του νόμου που αφορούν τα πρακτικά του δσ και της γσ. Έτσι, τα πρακτικά πρέπει να 

                                            
1304 πρβλ. §22, ΙΙ, 3 και §22, ΙΙΙ, 2 αλλά και παρακάτω ενότητα ΙΙΙ. 
1305 Άρθρο 32§1εδ.α και  άρθρο 20§6εδ.α. 
1306 Έτσι και αλλιώς μια τέτοια επιλογή στερείται πρακτικότητας. 
1307 Η άποψη αυτή στηρίζεται στην §6 του άρθρου 20, στην οποία δίνεται η δυνατότητα 

τήρησης του βιβλίου των πρακτικών του δσ με μηχανογραφικό σύστημα (ως μηχανογραφικό σύστημα 

μπορεί να θεωρηθεί και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που διατηρεί δεδομένα σε ηλεκτρονικά αρχεία 

διαφόρων μορφών). Με εφαρμογή του ερμηνευτικού επιχειρήματος από το «έλασσον στο μείζον» 

(βλ. Παναγόπουλο, ο.π., σελ.41) προκύπτει ότι: εφόσον προβλέπεται μηχανογραφική τήρηση των 

πρακτικών του δσ, που έχουν μικρό όγκο εξαιτίας της ολιγομελούς σύνθεσης του οργάνου, τότε 

συνεπάγεται ότι πρέπει να είναι επιτρεπτή αυτή η τεχνική και για τη γσ, που αποτελεί 

πολυπληθέστερο όργανο. Στο νόμο δεν αναλύεται περαιτέρω ο όρος μηχανογραφικό σύστημα, 

προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα υιοθέτησης μεγάλου αριθμού τεχνολογικών μεθόδων. 

II. Νομικά ζητήματα
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αποτελούν γενική περίληψη των λεχθέντων στη διαδικασία της συνεδρίασης και μόνο μετά 

από αίτηση μετέχοντος σε αυτή1308, καταχωρείται επακριβώς η γνώμη του τελευταίου. 

Επίσης, στα πρακτικά καταχωρείται και κατάλογος των συμμετεχόντων και των 

αντιπροσώπων των μετόχων που συμμετέχουν στη συνεδρίαση. Παρότι δεν αναφέρεται 

ειδικά στο νόμο, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι στα πρακτικά πρέπει να περιλαμβάνονται, εκτός 

από το περιεχόμενο των αποφάσεων, λεπτομερή στοιχεία για τον τρόπο λήψης τους, δηλαδή 

τον αριθμό των θετικών και αρνητικών ψήφων, τυχόν άκυρες ή λευκές ψήφοι κ.α1309. Επίσης 

επιβάλλεται για λόγους ελέγχου του κύρους των αποφάσεων, η αναγραφή χρονολογίας και 

τόπου λήψης της απόφασης1310. Ακόμα, στα πρακτικά θα πρέπει να σημειώνεται οποιαδήποτε 

διαδικαστική «ανωμαλία» συμβεί γενικά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ανάλογη ρύθμιση 

στη γαλλική νομοθεσία έχει πιο αυστηρό χαρακτήρα, προβλέποντας ότι στα πρακτικά πρέπει 

να καταγράφονται και τα τυχόν προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια 

τηλεδιάσκεψης1311.  

Τα πρακτικά είναι εμπορικά βιβλία που πρέπει να τηρούνται παράλληλα με τα εμπορικά 

βιβλία των άρθρων 8 επ. του Εμπορικού Νόμου (ΕΝ)1312. Ως εμπορικά βιβλία, αποτελούν 

γνήσια1313 ιδιωτικά έγγραφα, οπότε και έχουν την αποδεικτική δύναμη που προβλέπουν τα 

άρθρα 443 επ. ΚΠολΔ1314. Έτσι, η αε μόνο με το βιβλίο πρακτικών μπορεί να αποδείξει 

συνεδριάσεις, αποφάσεις, συζητήσεις και συμμετοχή στη συνεδρίαση, ενώ οι τρίτοι μπορούν 

να επικαλεστούν αποφάσεις ή άλλα περιστατικά της γσ, ακόμα και με μάρτυρες1315. Η 

πρόβλεψη για τήρηση πρακτικών δεν έχει την έννοια ότι απαραίτητη προϋπόθεση του 

κύρους των αποφάσεων, αποτελεί η καταχώρηση στα πρακτικά και πολύ περισσότερο η 

καταχώρηση γνώμης μετόχου1316. Έτσι, η μη καταχώρηση γνώμης μετόχου ή και της ίδιας 

                                            
1308 για λόγους απόδειξης βλ. παρακάτω για την αποδεικτική ισχύ των πρακτικών. 
1309 Η άποψη αυτή ενισχύεται από την πρόσφατη επιλογή του νομοθέτη να προσδιορίσει, μέσα 

από το άρθρο 32§1 εδ.γ, το περιεχόμενο της διαδικτυακής δημοσίευσης για την εισηγμένη αε, βλ. 

παρακάτω υπό ΙΙΙ. 
1310 βλ. Γεωργακόπουλο, Το δίκαιο των εταιριών, τ.2 1972, σελ. 326-327. 
1311 πρβλ. Code de Commerce άρθρα R225-23, R225-50, R225-99 για τηλεδιάσκεψη κατά τη 

συνεδρίαση του δσ, του Εποπτικού Συμβουλίου και στη γσ αντίστοιχα.  
1312 Βλ. Σκαλίδη, Προς το δίκαιο γσ αε με τεχνικές διαδικτύου, ΕΤρΑξΧρΔ 1/2004, σελ.42. 
1313 βλ. ΕφΠατρ. 130/1997, ΔΕΕ 1977, σελ.712. 
1314 βλ. Αυγητίδη, ο.π., άρθρο 32, αριθμ.6.  
1315 βλ. Γεωργακόπουλο, ο.π., σελ.328. 
1316 βλ. Αυγητίδη, ο.π., άρθρο 32, αριθμ.4. 
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της απόφασης δεν επηρεάζει το κύρος της, αλλά δυσχεραίνει την απόδειξή της1317. Για τα 

πρακτικά προβλέπονται σε αρκετές διατάξεις απαιτήσεις δημοσιότητας ή διάθεσής τους1318. Η 

δημοσιότητα δεν έχει την έννοια απόδοσης κύρους στις αποφάσεις των οργάνων. Αποτελεί 

όμως μέσο που εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε μετέπειτα αλλοίωση των πρακτικών μπορεί να 

γίνει αντιληπτή. 

Διαδικαστικά η σύνταξη των πρακτικών δεν γίνεται κατά τη διάρκεια της συνέλευσης, 

αλλά τις επόμενες ημέρες με βάση πρόχειρες σημειώσεις1319. Στην περίπτωση της γσ 

υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών είναι ο πρόεδρος της συνέλευσης1320, ενώ για το 

δσ ο πρόεδρός του. Στην πράξη τη συμπλήρωση των πρακτικών επιλαμβάνεται ο 

γραμματέας ή πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα γραμματέα. 

 

Ιδιαίτερη καινοτομία που ανατρέπει τον παραδοσιακό ρόλο των πρακτικών, αποτελεί η 

θέσπιση από το νομοθέτη των «δια περιφοράς» υπογραφόμενων πρακτικών, τόσο για τη γσ 

όσο και για το δσ. Για πρώτη φορά στο δίκαιο της αε, δίνεται η δυνατότητα λήψης 

απόφασης χωρίς την ταυτόχρονη παρουσία των μελών των εταιρικών οργάνων και χωρίς την 

ύπαρξη προηγηθείσας συζήτησης. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνικής προχωρά ένα βήμα 

περισσότερο στην αποδυνάμωση της συζήτησης, ως απαραίτητου στοιχείου διαμόρφωσης 

της βούλησης της αε. Η επιλογή αυτή δεν στερείται κριτικής, δεδομένης της αντίδρασης της 

θεωρίας στην πρακτική υποβολής σχεδίων απόφασης στη γσ1321, όπου επισημαίνεται ο 

κίνδυνος μετατροπής της γσ σε ένα απλό εγκριτικό όργανο1322. Πάντως, πρέπει να γίνει 

δεκτό ότι, λήψη απόφασης με τη «δια περιφοράς» υπογραφή των πρακτικών, πρέπει να 

λαμβάνει χώρα σε ειδικές περιπτώσεις όπου, είτε είναι σχεδόν σίγουρη η θετική απάντηση 

από όλα τα μέλη του οργάνου1323, ώστε να είναι άσκοπη η συζήτηση επί του θέματος, ή η 

απόφαση να πρέπει να ληφθεί άμεσα, αλλιώς να επίκειται σημαντικός κίνδυνος, ή 

συνδυασμός των παραπάνω περιπτώσεων. Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, δεν απομακρύνεται 

η συζήτηση από τις διαδικασίες των εταιρικών οργάνων, αλλά παραμένει εγγυητικό στοιχείο 

της διαμόρφωσης της αντιπροσωπευτικής βούλησης της αε. Εξισορροπητικό ρόλο της 

                                            
1317 βλ. Σκαλίδη, ο.π., σελ.42. 
1318 πρβλ. ενότητα I. 
1319 βλ. Πασσιά, Το δίκαιο της Ανωνύμου Εταιρίας, τ.2 1968, σελ.353. 
1320 βλ. Πασσιά, ο.π., σελ.352. 
1321 πρβλ. §30, ΙΙ.     
1322 βλ. Κουλορίδα, ο.π., άρθρο 27, άριθμ.41.  
1323 ενδεχομένως εξαιτίας προηγηθείσας συζήτησης ή για άλλους προφανείς λόγους. 

III. Δογματική προσέγγιση
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έλλειψης συζήτησης για τη λήψη της απόφασης, διαδραματίζει η απαίτηση του νομοθέτη για 

υπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του οργάνου, σε αντίθεση με την αρχή της 

πλειοψηφίας που ισχύει για την έγκυρη λήψη των συμβατικών αποφάσεων. Με τον τρόπο 

αυτό εξασφαλίζεται η ενημέρωση όλων των μελών ή μετόχων για το περιεχόμενο της 

απόφασης. Βέβαια, στην περίπτωση αυτή τα πρακτικά δεν πρέπει να έχουν τη συνήθη, 

συνοπτική μορφή τους, αλλά απαιτείται να είναι λεπτομερή σε τέτοιο βαθμό, που να 

παρουσιάζονται και να διευκρινίζονται απόλυτα όλα τα σημεία της απόφασης. Πάντως, αξίζει 

να σημειωθεί ότι, παρά τους προβληματισμούς που δημιουργεί η λήψη απόφασης «δια 

περιφοράς» πρακτικών, πρόκειται για πρακτική που βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τη 

διεθνώς επικρατούσα τάση που προστάζει προσαρμοστικότητα στο ευμετάβλητο 

επιχειρηματικό περιβάλλον και ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων. 

Από τις νεοεισαχθείσες διατάξεις (άρθρο 21§5 και 32§3) που προβλέπουν τη 

δυνατότητα λήψης απόφασης με τη «δια περιφοράς» λήψη των πρακτικών, δεν προκύπτει 

κατά απόλυτο τρόπο η μέθοδος με την οποία θα υλοποιηθεί η μεταφορά των πρακτικών σε 

κάθε μέτοχο ή μέλος (στην περίπτωση της γσ και του δσ αντίστοιχα). Εντούτοις, είναι 

προφανές ότι ο νομοθέτης στόχευε στη συμβατική μεταφορά των πρακτικών. Πρόκειται για 

διαδικασία που μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη και χρονοβόρα, ακόμα και για το δσ ή τις γσ 

της ολιγομελούς, κλειστής αε. Μπορεί να καταστεί ακόμα και πρακτικά ανέφικτη, εάν ένα και 

μόνο πρόσωπο από αυτά που πρέπει να υπογράψουν, βρίσκεται προσωρινά σε άλλο τόπο. 

Με τον τρόπο αυτό χάνεται το πλεονέκτημα ταχείας λήψης απόφασης, ενώ σε περίπτωση 

μόνιμης απομάκρυνσης ενός υπόχρεου υπογραφής, καθίσταται εντελώς αδύνατη η 

χρησιμοποίηση αυτής της δυνατότητας, εξαιτίας της απαίτησης του νόμου για καθολική 

συμμετοχή. 

Με βάση την υπάρχουσα νομοθετική ρύθμιση, που δεν διακρίνει για το είδος των 

υπογραφών που απαιτούνται, τη φύση των πρακτικών ως ιδιωτικά έγγραφα και την τεχνική 

και νομική δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών, καθίσταται δυνατή και νομικά 

ισχυρή η αντικατάσταση των συμβατικών υπογραφών του νόμου, από ηλεκτρονικές που 

τίθενται με χρήση αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. Αναφορικά με το είδος 

των υπογραφών που απαιτούνται μπορεί ενόψει της «σιωπής» του νόμου να εξαχθεί με 

ασφάλεια το συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η χρήση οποιουδήποτε είδους υπογραφής, 

εφόσον παρέχονται τα ίδια χαρακτηριστικά με τη συμβατική και υπάρχει νομοθετική 

αναγνώρισή της1324. Επιπρόσθετα με την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής καθίσταται 

                                            
1324 Όπως συμβαίνει με τις ηλεκτρονικές υπογραφές, βλ. §13, IV, και §17 σχετικά με τις 

ρυθμίσεις των ΠΔ131/2003 και ΠΔ150/2001.  
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επιτρεπτή η μετακίνηση των πρακτικών μέσω διαδικτύου σε κάθε υπογράφοντα. Με τον 

τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ασύγχρονη, υπερτοπική και υπερχρονική λήψη απόφασης. Η 

διαδικασία καθώς και οι προτεινόμενες λύσεις αναλύονται διεξοδικά στην παρακάτω ενότητα.   

Εκτός από τη νέα μέθοδο λήψης απόφασης με υπογραφή των πρακτικών, ο νομοθέτης 

με το ν.3604/2007 μετέβαλε και τις προϋποθέσεις για τη πρόκληση ακυρωσίας, με τρόπο 

που να εξαρτά την επέλευσή της από την αρτιότητα τήρησης των πρακτικών. Έτσι, για 

πρώτη φορά εισήχθη εξαίρεση στον κανόνα της ουδετερότητας των πρακτικών, που ορίζει 

ότι μια απόφαση γσ δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών 

τήρησης του πρακτικού, εκτός εάν για τους λόγους αυτούς δεν είναι δυνατό να αναγνωστεί 

το περιεχόμενο της απόφασης (άρθρο 35α§5 περ.γ). Διαφορετικής λειτουργίας είναι η 

ρύθμιση της §7 του άρθρου 23α, σύμφωνα με την οποία, συμβάσεις που συνάπτονται 

μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της αε, την οποία αυτός εκπροσωπεί, πρέπει να 

καταχωρούνται στα πρακτικά του δσ ή της γσ, ή να καταρτίζονται εγγράφως επί ποινή 

ακυρότητας, με την προϋπόθεση ότι οι συμβάσεις αυτές δεν αφορούν τρέχουσες 

συναλλαγές της αε1325. 

Με το ν.3884/2010 εισήχθη για την εισηγμένη αε υποχρέωση δημοσίευσης ορισμένων 

στοιχείων στη εταιρική της ιστοσελίδα (άρθρο 32§1 εδ.γ). Πρόκειται για προσθήκη που δεν 

φαίνεται να ταιριάζει, από συστηματικής απόψεως, με το βασικό αντικείμενο του άρθρου, 

που είναι τα πρακτικά της γσ και όχι η ρύθμιση θεμάτων δημοσιότητας. Ωστόσο, η συνάφειά 

της έγκειται στο περιεχόμενό της, αφού περιλαμβάνει στοιχεία που εύλογα θα περίμενε 

κανείς να περιέχονται στα πρακτικά (αριθμός έγκυρων ψήφων, αναλογία μετοχικού 

κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, αριθμό ψήφων υπέρ ή κατά κάθε απόφασης, 

αριθμό αποχών). Έτσι, «εξ αντιδιαστολής» προκύπτουν, με έμμεσο τρόπο, τα στοιχεία που 

οφείλουν να περιέχουν τα πρακτικά. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής πρακτικών υπό 

τη μορφή οπτικοακουστικού αρχείου κατά τη διάρκεια υλοποίησης της συνεδρίασης (δσ ή γσ 

κλειστής αε) με τηλεδιάσκεψη ή τις ειδικές μορφές αυτής, την τηλεπαρουσία και την 

βιντεοκλήση μέσω Skype1326. Σε αυτή την περίπτωση επιτυγχάνεται ακριβής αποτύπωση, όχι 

μόνο των λεχθέντων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που απαιτεί ο νόμος, αλλά και άλλων 

λεπτομερειών όπως, φωτογραφίες και βίντεο προσώπων, κινήσεις, ύφος ομιλίας, μορφασμοί, 

κ.α. Έτσι, ενώ υπερκαλύπτεται η απαίτηση του νόμου για καταγραφή της συζήτησης, 

                                            
1325 βλ. Αυγητίδη, ο.π., άρθρο 32, αριθμ.5. 
1326 πρβλ. §35, Ι, 1. 
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εγείρεται ζήτημα αναφορικά με τυχόν παραβίαση προσωπικών δεδομένων1327 των 

συμμετεχόντων στη συνεδρίαση, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να αρνηθούν την 

συμμετοχή τους υπό αυτές τις συνθήκες. Η νομική θεωρία1328 υποστηρίζει ότι η άρνηση 

μετάδοσης δεν είναι δικαιολογημένη, όταν η ψηφιακή πρόσβαση έχει επιτραπεί αποκλειστικά 

σε πρόσωπα που έχουν τέτοιο δικαίωμα, δηλαδή σε μέλη του δσ στην περίπτωση 

συνεδρίασης του δσ και σε μετόχους στην περίπτωση της γσ. Ωστόσο, η «έκθεση» των 

προσωπικών δεδομένων δεν περιορίζεται μόνο κατά τη διάρκεια μετάδοσης της συνεδρίασης, 

αλλά επεκτείνεται και στο μέλλον εφόσον το παραγόμενο οπτικοακουστικό υλικό αποτελέσει 

επισήμως ηλεκτρονική μορφή πρακτικών. Στην τελευταία περίπτωση είναι δυνατό αυτό το 

υλικό να αποκτηθεί από τρίτους μετά από υποβολή αίτησης για πρόσβαση στα τηρούμενα 

πρακτικά σύμφωνα με τις διατάξεις του εταιρικού νόμου (άρθρο 7β§12 τελ.εδάφιο για τα 

πρακτικά της γσ και άρθρο 20§7 για τα πρακτικά του δσ). Παράλληλα, εκτός από την 

«επίσημη» καταγραφή του οπτικοακουστικού πρακτικού, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος 

καταγραφής της συνεδρίασης ατομικά από κάποιον τηλεσυμμετέχοντα, με δικά του μέσα. 

Βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη τη δομή των οργάνων για τα οποία προτείνεται η τηλεδιάσκεψη 

και οι παρόμοιες με αυτή τεχνικές, δηλαδή για το δσ και για τη γσ κλειστής αε, στα οποία 

υφίστανται προσωπικές σχέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων, πιθανολογείται σε αρκετά 

μεγάλο βαθμό, ότι δεν θα παρουσιαστεί θέμα προσβολής της τεχνικής αυτής τήρησης των 

πρακτικών για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, είναι σαφές ότι όλοι οι 

συμμετέχοντες στην ηλεκτρονική συνεδρίαση διατηρούν το δικαίωμα ενημέρωσης, 

πρόσβασης και αντίρρησης που τους δίδεται από το άρθρο 13 του ν.2472/1997 (Προστασία 

του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).  

                                            
1327 Το είδος των δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω (φωτογραφίες, βίντεο κ.α), 

εντάσσονται στα προσωπικά δεδομένα όπως τα ορίζει ο νομοθέτης στο άρθρο 2 περ.α του 

ν.2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Πιο 

συγκεκριμένα προσωπικό δεδομένο είναι και η εικόνα ενός υποκειμένου που ενσωματώνεται σε 

φωτογραφικό χαρτί, με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι η ευκρίνεια της φωτογραφίας είναι τέτοια 

ώστε να καθίσταται δυνατή η αναγνώριση του εικονιζόμενου προσώπου, (βλ. Αλεξανδροπούλου-

Αιγυπτιάδου, Η αυθαίρετη φωτογράφηση προσώπου και η προστασία του από την ειδική νομοθεσία 

για τα προσωπικά δεδομένα, Αρμενόπουλος 2005, 2, σελ.314). Είναι προφανές ότι στις ηλεκτρονικές 

μεθόδους συνεδρίασης που προτείνονται για τα εταιρικά όργανα της αε, η ευκρίνεια των 

φωτογραφιών είναι αρκετά υψηλή (άλλωστε αυτό επιδιώκεται για λόγους αναγνώρισης των 

συμμετεχόντων), ώστε να αποτελούν προσωπικά δεδομένα. 
1328 Riegger, Zetzsche, Noack, Mimberg, βλ. Άνθιμο, Η «ηλεκτρονική γενική συνέλευση, 

σελ.998. 
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Η παραπάνω προβληματική περιπλέκεται περαιτέρω εάν ληφθεί υπόψη η αρχή της 

αναλογικότητας (άρθρο 4 του ν.2472/1997), η οποία επιβάλλει τα συστήματα τηλεδιάσκεψης 

να είναι πρόσφορα και αναγκαία σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, ο οποίος θα πρέπει να 

μη δύναται να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα. Πράγματι, επειδή τα συστήματα αυτά 

χρησιμοποιούνται και για την οπτική αναγνώριση και ταυτοποίηση των τηλεσυμμετεχόντων, 

δεν είναι δυνατή η χρήση άλλου ηπιότερου μέσου.  

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, προκύπτουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στο 

πρόβλημα που ανακύπτει. Με βάση την πρώτη προσέγγιση το οπτικοακουστικό υλικό 

αποτελεί ενδιάμεση μορφή πρακτικών η οποία και καταστρέφεται (ή φυλάσσεται σε ασφαλή 

χώρο μη προσιτό σε τρίτους), αφού πρώτα απομαγνητοφωνηθούν και παραχθούν τα 

«τελικά» έντυπα πρακτικά. Η προσέγγιση αυτή συμφωνεί με τη συνήθη μορφή των 

πρακτικών που ορίζει ότι τα πρακτικά αποτελούν γραπτή περίληψη των λεχθέντων1329. 

Επιπρόσθετα τα πρακτικά που δημιουργούνται δύναται να πλεονεκτούν έναντι των 

συμβατικών ως προς την ακρίβεια, τη σαφήνεια και την πληρότητά τους, αφού το πρόσωπο 

που τα συντάσσει έχει τη δυνατότητα να ανατρέχει στο οπτικοακουστικό υλικό. Σύμφωνα με 

τη δεύτερη προσέγγιση το οπτικοακουστικό υλικό δεν καταστρέφεται, αλλά υποβάλλεται σε 

ειδική τεχνική επεξεργασία κατά την οποία «θολώνονται1330» τα πρόσωπα των 

συμμετεχόντων στη συνεδρίαση. Οι παραπάνω λύσεις επιτρέπουν τη δημοσιότητα των 

πρακτικών όπως ορίζεται στη νομοθεσία1331, χωρίς να απαιτείται συγκατάθεση των 

συμμετεχόντων στη συνεδρίαση. 

 

Στο συγκριτικό δίκαιο, παρατηρείται ότι οι περισσότερες νομοθεσίες απαιτούν την 

τήρηση πρακτικών κατά τις συνεδριάσεις των οργάνων της αε, τόσο του δσ όσο και της 

                                            
1329 πρβλ. παραπάνω ενότητα ΙΙ. 
1330 Η τεχνική αυτή προτείνεται στην οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. Η οδηγία αυτή διατίθεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

http://www.dpa.gr/pls/portal/docs/PAGE/APDPX/LAW/ODIGIES/ITEMS/ODIGIA_CCTV_FINAL_1_2011

.PDF (Τελευταία προσπέλαση, Δεκέμβριος 2012). Παρότι στο άρθρο 3 της οδηγίας αναφέρεται ότι η 

οδηγία δεν εφαρμόζεται σε συστήματα τηλεδιάσκεψης, ωστόσο οι τεχνικές λύσεις που περιγράφονται 

σε αυτή οριοθετούν την κατεύθυνση προς την οποία οφείλει να κινηθεί ο υπεύθυνος επεξεργασίας 

των δεδομένων. 
1331 πρβλ. §34, Ι. 

IV. Συγκριτικό δίκαιο 
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γσ1332. Επίσης, επιτρέπουν την τήρηση των πρακτικών και σε άλλες μορφές εκτός της 

ένχαρτης, με τη προϋπόθεση ότι μπορούν να αναπαραχθούν σε έντυπη μορφή εντός 

εύλογου χρόνου1333. Συνήθως προβλέπεται ότι τα πρακτικά τηρούνται στα γραφεία της 

εταιρείας1334. Ιδιαίτερα προοδευτική χαρακτηρίζεται η νομοθεσία του Καναδά, στην οποία 

προβλέπεται ηλεκτρονική πρόσβαση στα πρακτικά, εφόσον αυτά τηρούνται εκτός της 

χώρας1335. Δικαίωμα πρόσβασης στα πρακτικά έχουν όλοι οι μέτοχοι1336 ενώ σε ορισμένες 

νομοθεσίες προβλέπεται ότι επιτρέπεται πρόσβαση και σε τρίτα πρόσωπα, όπως πιστωτές 

κτλ1337. Ο χρόνος διατήρησης των πρακτικών ποικίλλει, ορισμένες νομοθεσίες απαιτούν 

βραχεία προθεσμία διατήρησης των πρακτικών της τάξης των τριών (3) ετών1338 από την 

ημέρα της συνεδρίασης, άλλες μεγαλύτερη (10 έτη)1339, ενώ πολλές δεν καθορίζουν 

συγκεκριμένο χρόνο. Επίσης, αρκετές φορές το περιεχόμενο των πρακτικών δεν καθορίζεται 
                                            
1332 πρβλ. ΗΠΑ §142α Delaware General Corporation Law (DGCL), §16.01 Model Business 

Corporation Act (MBCA), Καναδάς Canada Business Corporation Act §20.1b και §20.2 για γσ και δσ 

αντίστοιχα, Ιαπωνία Japan Corporation Law §371 (δσ) και §318 (γσ), Ηνωμένο Βασίλειο UK 

Companies Act 2006 §248.1 (δσ) και §355.1 (γσ),  Ισπανία Corporate Enterprises Act άρθρα 202 

(γσ) και 250 (δσ), Γαλλία Code de Commerce άρθρο R225-22 (δσ), R225-49 (Εποπτικό Συμβούλιο), 

R225-106 (γσ), Γερμανία AktG §130 και 107§2 (Εποπτικό Συμβούλιο), Σουηδία Swedish Companies 

Act §24 chapter 8 (δσ) και §48 chapter 7 (γσ). Πρακτικά οφείλουν να τηρούνται και κατά τις 

συνεδριάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου για τις νομοθεσίες που προβλέπουν την ύπαρξη του 

οργάνου. 
1333 πρβλ. ΗΠΑ §224 Delaware General Corporation Law (DGCL), §16.01.d Model Business 

Corporation Act (MBCA)-στην επίσημη ερμηνεία που συνοδεύει το κυρίως κείμενο του νόμου 

διευκρινίζεται ότι ως μορφές τήρησης των πρακτικών νοούνται τα microfilm, microfiche, μνήμη 

ηλεκτρονικού υπολογιστή κτλ), Καναδάς Canada Business Corporation Act §267.1 και §22.1, 

Ιαπωνία §81.3 Japan Corporation Law και §22 του εφαρμοστικού διατάγματος του Japan 

Corporation Law, Ηνωμένο Βασίλειο UK Companies Act 2006 §1134 και 1135. 
1334 πρβλ. ενδεικτικά §16.01.e.4 Model Business Corporation Act (MBCA), Swedish Companies 

Act §49 chapter 7 και §26 chapter 8.  
1335 βλ. §2.5.1 περ.2 της Canada Business Corporation Act. 
1336 πρβλ. ενδεικτικά ΗΠΑ §16.02 Model Business Corporation Act (MBCA), Αυστραλία §251Β 

και §253Ν Australian Corporation Act 2001, Καναδάς §120.6.1 Canada Business Corporation Act, 

Ιαπωνία §318.4, §371.2 και §394 του Japan Corporation Law, Σουηδία §49 chapter 7 Swedish 

Companies Act.  
1337 πρβλ. Καναδάς §21 Canada Business Corporation Act. 
1338 πχ ΗΠΑ Model Business Corporation Act (MBCA) §16.01.e.4. 
1339 πχ Ιαπωνία Japan Corporation Law §318, 371 και 394, Ηνωμένο Βασίλειο UK 

Companies Act 2006 §248.2 και §355.2. 
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επακριβώς. Ωστόσο, θεωρείται αναγκαίο στοιχείο η καταγραφή του χρόνου και του τόπου 

της συνεδρίασης, των αποφάσεων που λήφθηκαν καθώς και τα ποσοστά ψήφου που 

συγκέντρωσε κάθε απόφαση (ψήφοι υπέρ, κατά, αποχή), ο αριθμός των μετόχων που 

ψήφισαν με αντιπρόσωπο, τα θέματα ημερήσιας διάταξης και οι συζητήσεις και οι απόψεις 

των μετόχων. Σε μερικές νομοθεσίες προβλέπεται η συμμετοχή συμβολαιογράφου στη 

διαδικασία τήρησης των πρακτικών, εφόσον κάτι τέτοιο ζητηθεί από ορισμένο ποσοστό της 

μειοψηφίας ή για λόγους επικύρωσής τους1340. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η 

υπογραφή των πρακτικών από τον πρόεδρο του οργάνου και τη γραμματεία που τα 

συντάσσει1341. Τέλος, σε αρκετές νομοθεσίες περιλαμβάνεται αντίστοιχη πρόβλεψη, όπως 

αυτή της ελληνικής νομοθεσίας, για  λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση του οργάνου, με 

«περιφορά» και υπογραφή των πρακτικών από το σύνολο των μετόχων1342. 

 

§35. Τεχνολογική προσέγγιση 

Οι ηλεκτρονικές τεχνικές που μπορούν να υιοθετηθούν στην περίπτωση των πρακτικών 

διαχωρίζονται σε: α) αυτές που επιτρέπουν την σχεδόν αυτόματη σύνταξη των πρακτικών 

και β) σε αυτές που υποστηρίζουν τη λήψη απόφασης δια «περιφοράς» των πρακτικών.  Οι 

πρώτες διαχωρίζονται περαιτέρω ανάλογα με την μέθοδο συνεδρίασης που θα 

χρησιμοποιηθεί. 

 

Ένας από τους προβλεπόμενους στο νόμο, ηλεκτρονικός τρόπος συνεδρίασης γσ και 

δσ, είναι η τηλεδιάσκεψη (άρθρο 28§6 για γσ και 20§3α για δσ). Στην τηλεδιάσκεψη και στις 

παρόμοιες με αυτή τεχνικές1343, το σύνολο της συνεδρίασης είναι δυνατό να αποθηκευτεί σε 

ηλεκτρονικό μέσο με τη μορφή οπτικοακουστικού υλικού. Το οπτικοακουστικό αυτό υλικό 

μπορεί να αποτελέσει ειδική μορφή πρακτικού, τηρουμένου κατά το μηχανογραφικό 

                                            
1340 πρβλ. ενδεικτικά Ισπανία Corporate Enterprises Act άρθρο 203, Γερμανία §130(1) AktG. 
1341 βλ. ενδεικτικά Ισπανία Corporate Enterprises Act άρθρο 250 (για τα πρακτικά του δσ), 

Γερμανία §130(4) AktG. 
1342 βλ. ενδεικτικά ΗΠΑ §141.3.f Delaware General Corporation Law (DGCL), §7.04.a Model 

Business Corporation Act (MBCA). 
1343 όπως είναι η τηλεπαρουσία που προτείνεται στην εργασία αυτή ως καταλληλότερη για τις 

περιπτώσεις συνεδριάσεων δσ και γσ κλειστής αε. 

Ι. Αυτόματη σύνταξη πρακτικών 

1. Με τηλεδιάσκεψη - τηλεπαρουσία  
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σύστημα1344. Η τελευταία διαδικασία δεν είναι εντελώς ξένη για την ελληνική 

πραγματικότητα, αφού παρόμοια διαδικασία προβλέπεται από το νόμο σε συνεδριάσεις, όπως 

πχ η τήρηση πρακτικών στο δικαστήριο με φωνοληψία (άρθρο 256§3 ΚΠολΔ και άρθρο 142α 

ΚΠΔ). Εντούτοις, στις παραπάνω περιπτώσεις, η μηχανική εγγραφή (φωνοληψία) αποτελεί 

τα λεγόμενα «πρόχειρα» πρακτικά (βλ. άρθρο 142α§4 ΚΠΔ) από τα οποία εξάγονται τα 

πρακτικά στη συμβατική, γραπτή τους μορφή. Επίσης, σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει οι 

διάλογοι να αποτυπώνονται με ακρίβεια. Αντιθέτως, η τήρηση των εταιρικών πρακτικών 

διακρίνεται για την «ανοχή» της στα ελαττώματα, η οποία αποτυπώνεται και στο νόμο, στο 

άρθρο 35α§5 περ.γ, όπου εμμέσως τίθεται ως μοναδική προϋπόθεση για την αποφυγή της 

ακυρωσίας, η απλή δυνατότητα ανάγνωσης του περιεχομένου της απόφασης. Έτσι, η 

οπτικοακουστική καταγραφή της συνεδρίασης κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης γίνεται 

δεκτή, ως πρακτικό ειδικής μορφής.  Στη συνέχεια η αε έχει δύο δυνατότητες: ή την 

εξαγωγή από την οπτικοακουστική καταγραφή έγγραφων πρακτικών (υπό τη μορφή αρχείων 

κειμένου) ή την ειδική επεξεργασία «θόλωσης» των προσώπων των συμμετεχόντων1345. 

Το ζήτημα της υπογραφής, από το πρόεδρο του δσ, των πρακτικών που παράγονται με 

αυτόν τον τρόπο (άρθρο 20§8), αντιμετωπίζεται με ηλεκτρονική υπογραφή, είτε των 

εξαχθέντων από το οπτικοακουστικό υλικό έγγραφων πρακτικών, είτε του επεξεργασμένου 

(με «θόλωση») οπτικοακουστικού υλικού της συνεδρίασης. Η ηλεκτρονική υπογραφή τίθεται 

από τον πρόεδρο του δσ, με χρήση του αναγνωρισμένου προσωπικού πιστοποιητικού που 

αυτός διαθέτει. Το υλικό αυτό, που αποτελεί στην ουσία τα πρακτικά της συνεδρίασης, αφού 

υπογραφεί, μπορεί να αποσταλεί προς δημοσίευση όπως απαιτεί ο νόμος, προσφέροντας 

ταυτόχρονα ταυτοποίηση του αποστολέα και εγγύηση μη αλλοίωσης των πρακτικών κατά τη 

διάρκεια της αποστολής. Η τεχνική τήρησης των πρακτικών με οπτικοακουστικά μέσα είναι 

συμβατή1346 και με την απαίτηση που θέτει η οδηγία 2007/36/ΕΚ, για δημοσίευση των 

αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας, στην ιστοσελίδα της αε. Η ίδια απαίτηση έχει ενσωματωθεί 

και στο εθνικό δίκαιο, στο άρθρο 32§1 εδ.γ του κ.ν.2190/1920. Για την κάλυψη αυτής της 

απαίτησης είναι δυνατή η δημοσίευση του τμήματος του οπτικοακουστικού υλικού στο οποίο 

ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.   

 

                                            
1344 βλ. άρθρο 20§6 εδ.α για το δσ όπως και την ενότητα ΙΙΙ για τη θεωρητική θεμελίωση της 

επέκτασης και στη γσ. 
1345 πρβλ. ανάλυση υπό §34, ΙΙΙ. 
1346 Χωρίς όμως να είναι και ταυτόχρονα πρακτική. 

2. Σε εταιρικό φόρουμ ή κατά τη χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα 
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Στις ηλεκτρονικές μεθόδους υλοποίησης γσ περιλαμβάνονται η χρήση εταιρικού 

φόρουμ ή αντίστοιχης υπηρεσίας ξένου φορέα1347. Σε αυτές τις μεθόδους οι μέτοχοι, αφού 

ταυτοποιηθούν με βάση ειδική διαδικασία1348, στη συνέχεια συμμετέχουν στη «συζήτηση» 

που διεξάγεται με τη μορφή γραπτών μηνυμάτων. Με βάση τον τρόπο που διεξάγεται η 

«συζήτηση», καθίσταται προφανές ότι οι δημοσιεύσεις των μετόχων στο φόρουμ της 

εταιρικής ιστοσελίδας ή οι ερωτήσεις/προτάσεις/δηλώσεις που υποβάλλουν κατά τη 

συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική γσ που υποστηρίζεται από ξένο φορέα, μπορούν να 

λειτουργήσουν απευθείας ως πρακτικά, χωρίς καμία ειδική ενέργεια. Τα πρακτικά αυτά έχουν 

το πλεονέκτημα ότι είναι ακριβή και λεπτομερή, ενώ δημιουργούνται σχεδόν χωρίς κόπο. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση του εταιρικού φόρουμ, εφόσον αυτό δεν φιλοξενείται στην 

ιστοσελίδα της αε, αλλά σε προγραμματισμένο χώρο δημόσιας αποθήκευσης1349, τότε δεν 

μπορεί να τεθεί και θέμα αμφισβήτησης αναφορικά με ενδεχόμενη παρέμβαση στο 

περιεχόμενό του1350. Στην περίπτωση χρήσης υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα, ο 

φορέας είναι αυτός που εγγυάται τη γνησιότητα του περιεχομένου των πρακτικών1351.  

 

Η περίπτωση της «εκ περιφοράς» και υπογραφής πρακτικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και ως μέσο λήψης αποφάσεων1352. Επιπρόσθετα, μπορεί να υλοποιηθεί η «περιφορά» με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και έτσι η λήψη απόφασης γίνεται εξ αποστάσεως. Τα πρακτικά 

μπορούν να υπογραφούν από ένα ή περισσότερα πρόσωπα με χρήση ηλεκτρονικών 

υπογραφών, ενώ για να γίνει η μεταβίβασή τους με ασφάλεια και με τρόπο που θα 

εξασφαλίζει τη μη αλλοίωση του περιεχομένου τους, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

ηλεκτρονικά πιστοποιητικά. 

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική υπογραφή των πρακτικών μόνο από όσους 

δεν δύνανται να υπογράψουν συμβατικά. Δημιουργείται, δηλαδή, ένα μικτό σχήμα στο οποίο 

τα ένχαρτα πρακτικά υπογράφονται συμβατικά από τους παρόντες στη συνεδρίαση 

μετόχους, ή τα μέλη του δσ (περίπτωση γσ ή δσ αντίστοιχα), ενώ τα ηλεκτρονικά από τους 

υπόλοιπους. Η ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών που έχει μόνο την υπογραφή του 

                                            
1347 πρβλ. §31, ΙV και V και §33, ΙΙΙ, 3 και 5. 
1348 βλ. §27. 
1349 βλ. άρθρο 21§4 ν.3556/2007. 
1350 πρβλ. §31, IV. 
1351 πρβλ. §29, ΙΙΙ. 
1352 πρβλ. §33. ΙΙΙ, 4.   

ΙΙ. Μεταφορά πρακτικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ηλεκτρονική

υπογραφή τους 
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προεδρεύοντος, για λόγους ταυτοποίησης αποστολέα, γνησιότητας πρακτικών και 

εξασφάλισης περιεχομένου από αλλοίωση κατά τη μεταφορά,  αποστέλλεται ταυτόχρονα σε 

όλους τους υπογράφοντες από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτοί, αφού 

παραλάβουν τα πρακτικά, τα υπογράφουν με τα αναγνωρισμένα προσωπικά τους 

πιστοποιητικά και τα αποστέλλουν πίσω στον προεδρεύοντα του οργάνου. Στο τέλος της 

διαδικασίας τα πρακτικά, σε ολοκληρωμένη και πλήρη μορφή, συνθέτονται από δύο 

επιμέρους τμήματα: α) τα συμβατικά υπογραμμένα πρακτικά· β) τα ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα πρακτικά, ένα για κάθε μέτοχο ή μέλος του δσ που τα υπέγραψε εξ 

αποστάσεως (περίπτωση γσ ή δσ αντίστοιχα). Η διαδικασία υλοποιείται ταχύτατα και οι 

ηλεκτρονικές υπογραφές θέτονται χωρίς καθυστερήσεις (παράλληλη διαδικασία). 

Επιπρόσθετα, η επιβεβαίωση των υπογραφών γίνεται εύκολα, αφού κάθε μέτοχος ή μέλος 

του δσ (περίπτωση γσ ή δσ αντίστοιχα) υπογράφει αντίγραφο των αρχικών πρακτικών. Η 

πλήρης διατήρηση των πρακτικών θα απαιτούσε τη διατήρηση όλων αυτών των αρχείων. Για 

καθαρά πρακτικούς λόγους, προτείνεται η εκ των υστέρων υπογραφή των συμβατικών 

πρακτικών και από τους συμμετέχοντες από απόσταση, σε κάποια χρονική στιγμή στο 

μέλλον, ώστε να απλοποιηθεί η φύση των πρακτικών.  
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ΔΕΚΑΤΟΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ  

 

Οι νόμιμοι ελεγκτές αποτελούν το ιδιότυπο όργανο με το οποίο ελέγχεται η νομιμότητα 

της διαχείρισης και εξετάζεται κατά πόσο η εταιρική περιουσιακή κατάσταση αντανακλά την 

πραγματικότητα. Στα πλαίσια του ελέγχου και προς εκπλήρωση με ορθό τρόπο των 

υποχρεώσεών τους, προσφέρεται στους νόμιμους ελεγκτές πρόσβαση στις απαραίτητες 

πληροφορίες, ενώ βαρύνονται με την υποχρέωση συμμετοχής σε ορισμένες εταιρικές 

συλλογικές διαδικασίες. Η πρόσβαση των νόμιμων ελεγκτών στις πληροφορίες μπορεί να 

γίνει με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, όπως και η συμμετοχή τους στις διαδικασίες 

των εταιρικών οργάνων.  

 

§36. Νομική - Τεχνολογική ανάλυση 

Τα θέματα των νόμιμων ελεγκτών δεν ρυθμίζονται αποκλειστικά από τις διατάξεις των 

άρθρων 36-38 του κ.ν.2190/1920, αλλά και από διατάξεις διαφόρων νόμων και προεδρικών 

διαταγμάτων γενικού ή ειδικότερου χαρακτήρα (όπως ο ν.3693/2008 ή το ΠΔ226/1992), ενώ 

ταυτόχρονα επηρεάζονται και από ευρωπαϊκές οδηγίες (όπως πχ η 78/660/ΕΟΚ)1353. 

Ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση σημειώθηκε με το ν.3693/20081354 ο οποίος είχε ως 

αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της οδηγίας 

2006/43/ΕΚ. Ο ν.3693/2008, με την εισαγωγή της έννοιας του νόμιμου ελεγκτή, άρει, ως 

προς τους υποχρεωτικούς ελέγχους, τη διπλή νομοθετική πραγματικότητα που 

παρουσιαζόταν ως προς την αε (κοινοί-ορκωτοί ελεγκτές), όπου ίσχυαν για τους ελεγκτές 

παράλληλα, τόσο οι ρυθμίσεις του κ.ν.2190/1920, όσο και οι ρυθμίσεις του ΠΔ226/19921355.  

 

                                            
1353 Περιληπτική παρουσίαση των βασικών ρυθμίσεων του κ.ν.2190/1920 που αφορούν τους 

ελεγκτές έχουν παρουσιαστεί περιληπτικά στην §11, αλλά και σε άλλες επιμέρους ενότητες αυτής της 

εργασίας, βλ. §22, IV, §23, ΙΙ, 3, §23, ΙΙΙ, 3, §23, IV, 3, §24, IV, §27, IV, §30, ΙΙΙ.  
1354 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών 

ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των οδηγιών 

78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και άλλες διατάξεις». 
1355 για περισσότερα βλ. Κοκκίνη, ΔικΑΕ, 2010, άρθρο 36, αριθμ.7-15. 

I. Ρυθμιστικό πλαίσιο

II. Δογματική προσέγγιση 
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Πρωταρχικό αντικείμενο των νόμιμων ελεγκτών και υποχρέωσή τους, αποτελεί 

σύμφωνα με το άρθρο 37§1 εδ.α, η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής 

κατάστασης της εταιρείας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης. Μετά τη λήξη της 

εταιρικής χρήσης οφείλουν να ελέγχουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

για να διαπιστώσουν, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική κατάστασή 

της. Ακολουθεί η σύνταξη έκθεσης με το πόρισμα του ελέγχου, που υποβάλλεται μέσω του 

δσ στη τακτική γσ, ώστε η τελευταία να προχωρήσει στην έγκριση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων. Η απαίτηση για έλεγχο οφείλεται στην αδυναμία της γσ, ως ανώτερο όργανο, 

να ελέγχει διαρκώς και επί μονίμου βάσεως το όργανο διαχείρισης της αε1356, που είναι το δσ. 

Οι νόμιμοι ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι, δεν ανήκουν και δεν συνδέονται με την αε που 

ελέγχουν, ώστε να μπορούν να επιτελούν ορθά το έργο που τους έχει ανατεθεί. 

Η ανάγκη ο νόμιμος ελεγκτής να είναι τρίτος, έχει προκαλέσει διχογνωμία στη θεωρία 

για το κατά πόσο οι νόμιμοι ελεγκτές αποτελούν το τρίτο όργανο της αε μετά τη γσ και το 

δσ. Κατά την κρατούσα άποψη οι νόμιμοι ελεγκτές είναι εταιρικά όργανα1357. Ωστόσο, δεν 

λείπει και ο αντίλογος1358, που υποστηρίζει ότι οι νόμιμοι ελεγκτές δεν μπορεί να είναι όργανα 

της αε, διότι είναι παράγοντες ελέγχου, έξω από τη δομή της εταιρείας, που δεν εκφράζουν 

τη βούλησή της και που έχουν την υποχρέωση να μεριμνούν όχι μόνο για τα συμφέροντα 

της αε. Σύμφωνα με τρίτη άποψη, οι νόμιμοι ελεγκτές είναι ιδιόμορφο όργανο της εταιρείας, 

εσωτερικό και όχι καταστατικό, στο οποίο έχουν ανατεθεί εκ του νόμου αρμοδιότητες για το 

συμφέρον της αε1359.  

Αναφορικά με το περιεχόμενο του ελέγχου, γίνεται δεκτό ότι οι νόμιμοι ελεγκτές 

ασκούν έλεγχο νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας1360 (αν και σε μερικές περιπτώσεις τα όρια 

είναι δυσδιάκριτα), που συνίσταται κυρίως σε λογιστικό έλεγχο1361 χωρίς να αποτελεί πλήρη 

επαλήθευση όλων των λογιστικών πράξεων1362.  

                                            
1356 Η αδυναμία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η γσ είναι περιοδικό όργανο, με μεταβλητή 

σύνθεση χωρίς κατάλληλη κατάρτιση για να ελέγχει αποτελεσματικά το δσ, βλ. Πασσιά, Το δίκαιον 

της ανωνύμου εταιρίας, τομ.2 1969, παρ.583, σελ.735. 
1357 βλ. Κοκκίνη, ΔικΑΕ, τόμος 5, 2002, 36, αριθμ.45-47 με παραπομπές σε αλλοδαπή και 

ημεδαπή θεωρία. 
1358 βλ. Περάκη, Ο τακτικός έλεγχος της αε, 1984, σελ. 45επ.  
1359 βλ. Κοκκίνη, ΔικΑΕ, 2010, 36, άριθμ.22. 
1360 Κρατούσα άποψη, βλ. Περάκη, ο.π., σελ.119-120, Κοκκίνη, ο.π., 37, αριθμ.15-18. 
1361 βλ. Κοκκίνη, ο.π., 37, αριθμ.21. 
1362 Κάτι τέτοιο είναι ανέφικτο από άποψη χρόνου. Ο λογιστικός έλεγχος των νόμιμων ελεγκτών 

είναι δειγματοληπτικός και όχι συνεχής όπως προκύπτει λανθασμένα με πιστή ερμηνεία του γράμματος 
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Για να ανταποκριθούν στην υποχρέωση ελέγχου, ο νόμος παρέχει στους νόμιμους 

ελεγκτές ευρύτατα δικαιώματα πρόσβασης στις υπάρχουσες πληροφορίες. Το δικαίωμα 

πρόσβασης σε έγγραφα και εν γένει πληροφόρησης των ελεγκτών είναι αναγκαστικού 

δικαίου (δημοσίας τάξεως)1363. Έτσι δικαιούνται να λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 

λογαριασμού ή εγγράφου περιλαμβανομένων και των πρακτικών της γσ και του δσ (άρθρο 

37§1εδ.α). Εκτός των συμβατικών μορφών των παραπάνω πληροφοριών, θεωρείται ως 

δεδομένο ότι οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν πρόσβαση και στις ηλεκτρονικά φυλασσόμενες 

πληροφορίες1364. Το δικαίωμα πληροφόρησης ασκείται κατά κανόνα στην έδρα της αε, αλλά 

και σε οποιοδήποτε εταιρικό χώρο, ενδεχομένως και εκτός αυτού1365. Ως εταιρικός χώρος θα 

πρέπει να εννοείται και ο ιστοχώρος της αε, ακόμα και ο ειδικός χώρος που προβλέπεται για 

τους μετόχους (εφόσον υπάρχει τέτοιος), ενώ η πρόσβαση σε αυτόν πρέπει να είναι δυνατή 

και με διαδικτυακά μέσα από απόσταση1366. Εντούτοις, οι νόμιμοι ελεγκτές δεν έχουν 

απεριόριστη πρόσβαση στις εταιρικές πληροφορίες, αλλά μόνο σε αυτές που σχετίζονται με 

τη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της αε και βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση συνάφεια 

με το διενεργούμενο έλεγχο1367. Σε αντιστάθμισμα του ενισχυμένου δικαιώματος 

ενημέρωσης, οι νόμιμοι ελεγκτές υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια (άρθρα 63§3 και 

63γ§2). Βέβαια, η υποχρέωση εχεμύθειας δεν έχει την έννοια αποσιώπησης παραβάσεων 

διατάξεων του νόμου (άρθρο37§1εδ.β). 

Η απαίτηση για ενημέρωση του κοινού αναφορικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου, 

καθιστά αναγκαία τη δημοσιότητα των εκθέσεων των νόμιμων ελεγκτών (άρθρα 7α περ.ζ, 

7β§1 και 43β). Ζήτημα προκαλείται αναφορικά με το κατά πόσο οι νόμιμοι ελεγκτές έχουν 

την ιδιότητα του δημοσίου λειτουργού, αφού τότε τα έγγραφα που συντάσσονται από 

αυτούς καθίστανται δημόσια έγγραφα, οπότε λειτουργεί για αυτά τεκμήριο γνησιότητας1368. 

Οι νόμιμοι ελεγκτές γίνεται δεκτό ότι επιτελούν δημόσιο λειτούργημα και ασκούν ιδιότυπη 

δημόσια υπηρεσία, ενώ η λειτουργία της ελεγκτικής τους δραστηριότητας δικαιολογεί τον 

τίτλο τους ως δημόσιου λειτουργού1369. Έτσι, η έκθεση των νόμιμων ελεγκτών καθίσταται 

                                                                                                                                     
του νόμου στο άρθρο 37§1εδ.α του κ.ν.2190/1920 («παρακολουθώσι»), βλ. Κοκκίνη, ο.π., 37, 

αριθμ.7. 
1363 Κοκκίνη, ο.π., άρθρο 37, αριθμ.90. 
1364 βλ. άρθρο 16§3 ΠΔ226/1992. 
1365 βλ. Κοκκίνη, ο.π., 37, αριθμ.94. 
1366 βλ. §20, Ι, 1, β. 
1367 βλ. Κοκκίνη, ο.π., αρθρ.37, αριθμ.93. 
1368 βλ. Κοκκίνη, ο.π., 37, αριθμ.77. 
1369 βλ. Κοκκίνη, ο.π.,  αρθ.36, αριθμ.24. 
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δημόσιο έγγραφο, φέρει το τεκμήριο γνησιότητας και επιτρέπεται μόνο να προσβληθεί ως 

πλαστή (άρθρο 455 ΚΠολΔ). Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, είναι προφανές ότι θα ήταν 

ιδιαίτερα χρήσιμο οι νόμιμοι ελεγκτές να επιδιώκουν τη λήψη όλων των δυνατών μέτρων 

ασφαλείας, ώστε να αποτρέψουν τον κίνδυνο πλαστογραφίας των εγγράφων τους και 

ιδιαίτερα των εκθέσεων που συντάσσουν1370.  

Τέλος, υποχρέωση των νόμιμων ελεγκτών που ορίζεται στο άρθρο 37§2, είναι η 

συμμετοχή στη γσ, όπου οφείλουν να παρέχουν οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί σχετικά 

με τον έλεγχο που διενήργησαν. Προφανώς πιο σημαντική είναι η συμμετοχή τους στην 

τακτική γσ, στην οποία θα ληφθεί απόφαση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς. 

Ωστόσο η γενική αναφορά του νόμου, που δεν ξεχωρίζει το είδος της γσ, καθιστά 

απαραίτητη την παρουσία των νόμιμων ελεγκτών και στην έκτακτη γσ, χωρίς όμως η 

απουσία τους να έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της απόφασης1371. 

 

Οι τεχνολογικές δυνατότητες που μας προσφέρει το διαδίκτυο είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν από τους νόμιμους ελεγκτές, τόσο προς δικό τους όφελος, όσο και προς 

όφελος της αε. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις τεχνολογίες του διαδικτύου, είναι εφικτή η 

πρόσβαση των νόμιμων ελεγκτών από απόσταση στα έγγραφα και στα στοιχεία της 

εταιρείας1372. Επίσης μπορούν να υιοθετηθούν μέθοδοι ηλεκτρονικής υπογραφής κατά τη 

δημοσίευση και αποστολή των εγγράφων των ελεγκτών, ώστε να τεκμαίρεται η γνησιότητά 

τους και να αποτρέπεται οποιαδήποτε απόπειρα πλαστογράφησης, αλλά και για να προκύπτει 

με βεβαιότητα η προέλευσή τους. Επιπρόσθετα, μπορεί να υποστηριχθεί η συμμετοχή των 

νόμιμων ελεγκτών στις γσ εξ αποστάσεως.  

Αναφορικά με την πρόσβαση στα στοιχεία της εταιρείας εξ αποστάσεως, το γεγονός ότι 

στις σημερινές αε το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων (παραστατικά, λογιστικά βιβλία και 

καταστάσεις) είναι μηχανογραφημένο, σε ηλεκτρονική μορφή, τα καθιστά δυνητικά 

προσβάσιμα μέσω διαδικτύου. Στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται και τα δεδομένα που 

βρίσκονται στην εταιρική ιστοσελίδα, στον ειδικό χώρο που προβλέπεται για τους 

μετόχους1373. Για την πρόσβαση στο χώρο αυτό απαιτείται η ταυτοποίηση των νόμιμων 

ελεγκτών, που μπορεί να γίνει είτε με αναγνώριση υπαρχόντων ηλεκτρονικών 
                                            
1370 οι προτεινόμενες ενέργειες εκ μέρους των νόμιμων ελεγκτών παρατίθενται παρακάτω υπό 

ΙΙΙ. 
1371 βλ. Κοκκίνη, ο.π., άρθρο 37, αριθμ.87. 
1372 στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό. 
1373 πρβλ. §20, Ι, 1, β.  

III. Τεχνολογικές δυνατότητες 
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πιστοποιητικών που αυτοί κατέχουν, ή με έκδοση ειδικών πιστοποιητικών για αυτούς, είτε με 

τη διάθεση σε αυτούς κατάλληλου συνδυασμού αναγνωριστικού χρήστη (username) και 

κωδικού πρόσβασης (password). Επιπροσθέτως, ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την 

ασφάλεια της επικοινωνίας1374, ώστε να μην υπάρξει διαρροή κρίσιμων εταιρικών δεδομένων 

στο διαδίκτυο. Εννοείται ότι η απαίτηση για εχεμύθεια των νόμιμων ελεγκτών επεκτείνεται 

και στα στοιχεία στα οποία έχουν πρόσβαση από απόσταση. Με την εξ αποστάσεως 

πρόσβαση στα στοιχεία της εταιρείας μπορεί να ενισχυθεί η συχνότητα του 

δειγματοληπτικού έλεγχου των στοιχείων1375, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο 

αντιπροσωπευτικά και πιο αξιόπιστα. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω1376, το γεγονός ότι τα έγγραφα που συντάσσουν οι 

νόμιμοι ελεγκτές είναι δημόσια έγγραφα, καθιστά ιδιαίτερα χρήσιμη τη λήψη μέτρων που θα 

αποτρέψουν την πλαστογραφία. Τέτοιο μέτρο είναι η ηλεκτρονική υπογραφή των εγγράφων 

με τη χρήση αναγνωρισμένου ηλεκτρονικού πιστοποιητικού έτσι ώστε να τεκμαίρεται η 

ταυτότητα του συντάκτη, να βεβαιώνεται η ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου (μέσω 

χρονοσήμανσης) και να εξασφαλίζεται ότι το έγγραφο δεν θα υποστεί αλλοίωση χωρίς αυτή 

να γίνει αντιληπτή. Η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής προσφέρει ασφάλεια από τη στιγμή 

που θα τεθεί επί του εγγράφου. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά για την 

έκθεση ελέγχου, αφού αυτή θα πρέπει να αποσταλεί στο δσ, να υποβληθεί στην 

προβλεπόμενη δημοσιότητα (άρθρα 7α§1 περ.ζ, 7β§1 και 43β) και τέλος να προωθηθεί 

στους νόμιμους ελεγκτές. Έτσι, εφόσον η ηλεκτρονική υπογραφή τίθεται στην αρχή αυτής 

της διαδικασίας η ασφάλεια του εγγράφου «κληρονομείται» στο σύνολο της διαδικασίας. 

Αντί της υπογραφής των εγγράφων, είναι δυνατή η υπογραφή μόνο του μηνύματος 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που μεταβιβάζει το έγγραφο. Ωστόσο, αυτή η πρακτική παρέχει 

ασφάλεια1377 (ταυτότητα συντάκτη, μη αλλοίωση, χρόνο αποστολής) μόνο κατά τη διάρκεια 

της επικοινωνίας και δεν συνοδεύει το ίδιο το έγγραφο.   

Αναφορικά με την απαίτηση συμμετοχής των νόμιμων ελεγκτών στη γσ σύμφωνα με 

το άρθρο 37§2, αυτή μπορεί να καλυφθεί με τη χρήση μεθόδων επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως. Οι μέθοδοι αυτές δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία στις τακτικές γσ, στις οποίες 

                                            
1374 Κρυπτογράφηση των δεδομένων με χρήση ασφαλών πρωτοκόλλων όπως το Secure Socket 

Layer (SSL). 
1375 Έτσι και αλλιώς η θεωρία αποδέχεται για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων ότι 

μόνο δειγματοληπτικός έλεγχος είναι νοητός, βλ. Κοκκίνη, ο.π., άρθρο 37, αριθμ.78. 
1376 υπό ΙΙ. 
1377 δηλαδή την ταυτότητα του συντάκτη, τη βεβαίωση του χρόνου αποστολής και τη μη 

αλλοίωση των στοιχείων του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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είναι εύκολο να προγραμματιστεί η φυσική συμμετοχή των νόμιμων ελεγκτών, όσο στις 

έκτακτες1378 .  Σε αυτές οι νόμιμοι ελεγκτές μπορεί να κληθούν να συμμετέχουν με ελάχιστη 

χρονική προειδοποίηση.  

Από τις τεχνικές μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η τηλεδιάσκεψη και οι 

ειδικές μορφές αυτής, είναι προσφορότερες από άποψης πρακτικότητας. Η συμμετοχή των 

νόμιμων ελεγκτών γίνεται με παρόμοιο τρόπο όπως με τους μετόχους, ενώ ο χρόνος 

προετοιμασίας που απαιτείται είναι πολύ μικρός, γεγονός που καθιστά την τηλεδιάσκεψη και 

τις ειδικές μορφές της καταλληλότερες στις περιπτώσεις των έκτακτων γσ. Με αυτές τις 

μεθόδους οι νόμιμοι ελεγκτές συμμετέχουν ηλεκτρονικά καθ̕ όλη τη διάρκεια της γσ και 

παρέχουν κάθε πληροφορία που θα τους ζητηθεί. Επίσης, μπορούν να αποστείλουν στη γσ 

στοιχεία που πιθανώς τους ζητηθούν, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στις 

περιπτώσεις που η γσ υλοποιείται μέσω εταιρικού φόρουμ, ή χρησιμοποιώντας υπηρεσία 

ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα, οι νόμιμοι ελεγκτές μπορούν να συμμετέχουν με τον ίδιο 

τρόπο όπως οι μέτοχοι και να απαντούν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν. Βέβαια, στην 

περίπτωση χρήσης υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ ξένου φορέα, προφανώς για τους νόμιμους 

ελεγκτές θα υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης κατά τη διαδικασία και δεν θα αναμένουν στη 

σειρά για να γράψουν το μήνυμά τους, όπως οι μέτοχοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1378 σχετικά με την υποχρέωση συμμετοχής των νόμιμων ελεγκτών τόσο στις τακτικές όσο και 

στις έκτακτες γσ, βλ. παραπάνω υπό ΙΙ. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Το αποτέλεσμα της έρευνας είναι η ανάδειξη των καλύτερων διαδικτυακών τεχνικών 

για χρήση από τα όργανα της αε, μετά από συνδυαστική εξέταση του θέματος από τεχνική, 

νομική, αλλά και λειτουργική σκοπιά. Επίσης η έρευνα εντοπίζει προβληματικά σημεία στο 

νόμο και προτείνει σκέψεις νομοθετικής πολιτικής (De lege ferenda). 

Από την αρχή της έρευνας διαπιστώθηκε ο εμμέσως υποχρεωτικός χαρακτήρας της 

διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των εταιρικών οργάνων της αε, ως 

ειδικότερη έκφανση της διείσδυσης που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό της αε (§3, Ι). 

Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε η διαβάθμιση της παραπάνω διείσδυσης με βάση διάφορους 

παράγοντες (είδος της αε, ένταση και βαθμός καινοτομίας, επιλογές του νομοθέτη-§3, ΙΙΙ). Η 

έρευνα διέκρινε ότι η υιοθέτηση διαδικτυακών τεχνικών για χρήση από τα όργανα της αε 

είναι ορθότερο να διαβαθμιστεί σε δύο επίπεδα: α) σε αυτό της «απλής ηλεκτρονικοποίησης» 

της αε, όπου απλά υιοθετούνται ηλεκτρονικές μέθοδοι δημοσιότητας και κοινοποίησης και β) 

σε αυτό της «πλήρους ηλεκτρονικοποίησης», κατά την οποία οι διαδικτυακές τεχνικές 

διεισδύουν στον τρόπο λειτουργίας των οργάνων της αε.  

Η «απλή ηλεκτρονικοποίηση» βασίζεται στον άυλο χαρακτήρα των ηλεκτρονικών 

εγγράφων, τα οποία όπως αποδεικνύεται (§17), μπορούν να αποτυπώσουν τη βούληση ενός 

προσώπου, και κατά συνέπεια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσα δημοσιότητας και 

κοινοποίησης (§19), υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Για αυτό το σκοπό, σημαντικό ρόλο 

μπορούν να διαδραματίσουν η ιστοσελίδα (ως εταιρική ιστοσελίδα με πίνακα ανακοινώσεων 

ή/και ειδικό διαδικτυακό χώρο για τους μετόχους, ως ιστοσελίδα θεσμικής οντότητας και ως 

ιστοσελίδα ηλεκτρονικού μέσου ενημέρωσης) και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (στην απλή 

του μορφή ή ως μέσο υλοποίησης της υπηρεσίας «ηλεκτρονικού» συμβολαιογράφου - §20). 

Στην εργασία μελετήθηκε ο τρόπος λειτουργίας των παραπάνω τεχνολογιών και προτείνονται 

τρόποι ενσωμάτωσής τους στις εταιρικές διαδικασίες. Ειδικά, για την περίπτωση της 

εταιρικής ιστοσελίδας, αναγνωρίστηκε  η αδυναμία να επιτευχθεί με απόλυτα αξιόπιστο 

τρόπο η συνδεσιμότητα, προσβασιμότητα, αλλά και η ακρίβεια των στοιχείων που 

φιλοξενούνται σε ένα εξυπηρετητή διαδικτύου. Ωστόσο, η ιδιαίτερη ευχρηστία και 

λειτουργικότητα που προσφέρει, καθιστά απαραίτητη τη χρησιμοποίησή της, σε συνδυασμό, 

όμως, προς αντιμετώπιση των παραπάνω αδυναμιών, με άλλα μέσα, όπως με ιστοσελίδα 

θεσμικής οντότητας (π.χ. το ΓΕΜΗ ή η Ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ για τις εισηγμένες αε), ή με 

ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Παράλληλα, κρίθηκε απαραίτητος ο εξοπλισμός της εταιρικής 

ιστοσελίδας με τα προσήκοντα στοιχεία ασφαλείας, όπως το ηλεκτρονικό πιστοποιητικό 

εξυπηρετητή. Ακόμα, επισημάνθηκαν σχετικά σημεία του νόμου που ρυθμίζουν θέματα 

δημοσιότητας και χρήζουν επανεξέτασης, όπως η απαίτηση τοιχοκόλλησης πίνακα των 
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εχόντων δικαίωμα ψήφου του άρθρου 27§2, που πρέπει τουλάχιστον να περιοριστεί στις μη 

εισηγμένες αε, ενώ για τις εισηγμένες αε θα πρέπει να αντικατασταθεί από δημοσίευση του 

πίνακα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Επίσης, διαπιστώθηκε αντιφατική ρύθμιση στο 

τελευταίο εδάφιο της §3 του άρθρου 27, όπου προβλέπεται η ενημέρωση των μετόχων 

σχετικά με τους εναλλακτικούς-συμβατικούς τρόπους πρόσβασης στα στοιχεία που αφορούν 

τη γσ, μέσω ανακοίνωσης στην εταιρική ιστοσελίδα, όταν η τελευταία δεν είναι δυνατό να 

προσπελαστεί για τεχνικούς λόγους. Είναι προφανές ότι δεν είναι δυνατή η δημοσίευση σε 

ένα μέσο, όταν αυτό δεν λειτουργεί. Η ενημέρωση σχετικά με εναλλακτικές μορφές 

ενημέρωσης σε περίπτωσης βλάβης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην πρόσκληση για 

σύγκληση γσ. 

Στην «απλή ηλεκτρονικοποίηση» εντάσσεται και η περιέλευση της πρόσκλησης για 

σύγκληση των οργάνων της αε με ηλεκτρονικές μεθόδους. Στην περίπτωση της πρόσκλησης 

για σύγκληση του δσ, διαπιστώθηκε (§23, ΙΙΙ) η δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών τρόπων 

αποστολής της πρόσκλησης, όπως μέσω τηλεφώνου, sms ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 

παρότι δεν προβλέπεται στη νομοθεσία ή ακόμα και σε αντίθεση με το γράμμα του νόμου 

που προβλέπει «έγγραφη» εκτύπωση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Η νομιμοποίηση 

αυτών των τεχνικών μεθόδων προκύπτει με τελολογική ερμηνεία των διατάξεων, υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται το δικαίωμα πληροφόρησης των μελών του δσ ή δεν 

επιχειρείται υφαρπαγή απόφασης τους. Πρόκειται για μεθόδους που έχουν ήδη υιοθετηθεί 

από ξένα δίκαια (βλ. συγκριτικό δίκαιο §23, IV), ενώ και στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται 

ευρύτατα στην πράξη (πχ τηλεφωνική επικοινωνία). Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η περίπτωση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένης της δυνατότητας 

ανάγνωσης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσφέρουν όλα τα σύγχρονα 

κινητά τηλέφωνα, σε συνδυασμό με το όλο και μικρότερο κόστος που συνεπάγεται αυτή η 

υπηρεσία. Βέβαια, προϋπόθεση που οφείλει να υφίσταται για την εγκυρότητα της 

πρόσκλησης, αποτελεί η προσφορά εγγυήσεων όσον αφορά στην ταυτότητα της πηγής 

προέλευσης της επικοινωνίας. Στην περίπτωση του τηλεφώνου αυτό είναι εφικτό μέσω της 

αναγνώρισης κλήσης του καλούντος, ενώ για την περίπτωση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική υπογραφή των μηνυμάτων πρόσκλησης με 

αναγνωρισμένο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό. Παρόμοια μέθοδος ενημέρωσης με τα μέλη του 

δσ προτείνεται και για τους ελεγκτές της αε.  

Στην περίπτωση της πρόσκλησης για σύγκληση γσ, στην εργασία διαπιστώθηκε η 

πρόθεση του νομοθέτη να «συνδέσει» ορισμένες μεθόδους παράδοσης της πρόσκλησης με 

συγκεκριμένα είδη αε. Για τη μη εισηγμένη αε φαίνεται ότι προορίζονται μέθοδοι 

κοινοποίησης της πρόσκλησης (άρθρο 26§2α), ενώ για την εισηγμένη, ιδιαίτερη σημασία 
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δίνεται στην ηλεκτρονική δημοσιότητα της πρόσκλησης μέσω ιστοσελίδας (άρθρο 26§2γ). Η 

εργασία αναδεικνύει (§24, ΙΙΙ, 6) την περιοριστική διατύπωση του άρθρου 26§2α, που 

αφαιρεί από την εισηγμένη αε τη δυνατότητα υιοθέτησης μεθόδων προσωπικής ενημέρωσης 

των μετόχων, αφού ο νομοθέτης αγνοεί σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα (όπως τον τρόπο 

λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), αλλά και την ύπαρξη χρήσιμων υποδομών που 

εξυπηρετούν την εισηγμένη αε. Ο συνδυασμός των δύο τελευταίων στοιχείων επιτρέπει την 

ατομική ενημέρωση των μετόχων των εισηγμένων εταιρειών με χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Οι μέθοδοι που προτείνονται στηρίζονται σε δύο είδη τεχνολογιών· στο 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην ιστοσελίδα. Παρότι, οι μέθοδοι αυτές συνοδεύονται από 

αρκετά ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης (όπως διαπίστωση αρμοδιότητας σύγκλησης 

και αναφορικά με τον τύπο, την προθεσμία, το περιεχόμενο, τη δημοσιότητα της 

ηλεκτρονικής πρόσκλησης , αλλά και ειδικότερα θέματα, που αφορούν την κλειστή και την 

εισηγμένη αε), εντούτοις διαπιστώθηκε ότι αυτά μπορούν να ξεπεραστούν (§24, ΙΙΙ). 

Σε αντίθεση με την «απλή ηλεκτρονικοποίηση», η «πλήρης ηλεκτρονικοποίηση» 

περιλαμβάνει τη διείσδυση διαδικτυακών τεχνικών στον τρόπο λειτουργίας των οργάνων της 

αε. Σε αυτή την περίπτωση επηρεάζονται πολλά σημεία στη διαδικασία λειτουργίας των 

οργάνων, όπως ο τόπος συνεδρίασης, οι απαιτούμενες προπαρασκευαστικές ενέργειες, 

θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας, θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή της συζήτησης, αλλά 

τον τρόπο ψηφοφορίας για τη λήψη αποφάσεων. 

Το πρώτο στοιχείο, που επηρεάζεται άμεσα από τις διαδικτυακές τεχνικές είναι, ο 

τόπος συνεδρίασης των οργάνων της αε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αφού εξετάστηκε το 

ισχύσαν και το ισχύον δίκαιο, που αφορά τον τόπο συνεδρίασης των εταιρικών οργάνων. 

Μελετήθηκε δογματικά η ρύθμιση του νόμου, διαπιστώθηκε ότι βρισκόμαστε σε μια 

μεταβατική φάση τροποποίησης του δόγματος του δικαίου της έδρας. Κατά πόσο η 

μετάβαση αυτή, θα οδηγήσει σε «ελαστικοποίηση» του ισχύοντος δόγματος ή ακόμα, και 

στην πλήρη ανατροπή του, εναπόκειται στην αποδοχή των προτεινόμενων σύγχρονων 

πρακτικών από τις αε και τους μετόχους (§21, ΙΙΙ). Πάντως, τόσο η μελέτη του συγκριτικού 

δικαίου (§21, ΙV) όσο και τα μέχρι σήμερα στατιστικά δεδομένα (§3, VI), αναδεικνύουν 

σαφώς την τάση για αποδέσμευση του τόπου συνεδριάσεων από την έδρα της εταιρείας. 

Αναφορικά με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής από απόσταση στις 

διαδικασίες των εταιρικών οργάνων, η έρευνα οδήγησε στην κατάταξη των προτεινόμενων 

τεχνολογικών λύσεων ανά εταιρικό όργανο και εταιρικό είδος (βλ. σχήμα §22, Ι), με βάση 

την ανταπόκρισή τους σε συγκεκριμένες αρχές, όπως της προσιτότητας, προαιρετικότητας 

και βεβαίως, της νομιμότητας.  
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Η έρευνα ανέδειξε τις αμφίδρομες διαδραστικές τεχνικές πραγματικού χρόνου (την 

τηλεδιάσκεψη και μια ειδική κατηγορία αυτής, την τηλεπαρουσία, αλλά και την εφαρμογή 

skype) ως καταλληλότερες διαδικτυακές τεχνικές για την υλοποίηση των συνεδριάσεων του 

δσ. Πρόκειται για τεχνικές, που αντλούν την νομιμοποίησή τους απευθείας από το άρθρο 

20§3α του κ.ν.2190/1920. Πλεονεκτούν από τεχνικοοικονομικής απόψεως και παράλληλα, 

προσφέρουν ευκολία στη χρήση και στη διαπίστωση της ταυτότητας και του δικαιώματος 

συμμετοχής, μέσω οπτικής και ηχητικής αναγνώρισης. Βέβαια, στην εργασία επισημαίνεται η 

λανθασμένη χρήση στο νόμο του όρου τηλεδιάσκεψη, που δρα περιοριστικά, έναντι της 

ευρύτερης αναφοράς σε «τεχνικές πραγματικού χρόνου» (§27, I). Επίσης αποδείχθηκε (§22, 

ΙΙ, 3) ότι είναι τεχνικά δυνατή και νομικά αποδεκτή, η λήψη απόφασης από το δσ με την 

ηλεκτρονική, εξ αποστάσεως, υπογραφή πρακτικού, από ένα ή περισσότερα μέλη, με 

τελολογική ερμηνεία του άρθρου 21§5 του κ.ν.2190/1920 και χρήση ηλεκτρονικών 

υπογραφών. Σε όλες τις προτεινόμενες μεθόδους, η έρευνα υποδεικνύει (σε ξεχωριστές 

ενότητες ανά κεφάλαιο) τον τρόπο αντιμετώπισης των θεμάτων που θα προκύψουν, 

αναφορικά με το δσ και τον υπολογισμό των ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας, τη 

διεξαγωγή της συζήτησης και τον τρόπο υλοποίησης της ψηφοφορίας. Παράλληλα, και για το 

νόμιμο ελεγκτή, διαπιστώθηκαν ως καταλληλότερες τεχνικές για τη συμμετοχή του στις 

συνεδριάσεις, οι αμφίδρομες διαδραστικές τεχνικές πραγματικού χρόνου. 

Στην περίπτωση της γσ, από τις νομοθετικά προβλεπόμενες τεχνολογίες, μόνο η 

αναμετάδοση της συνεδρίασης του οργάνου και η παρέμβαση με συμβατικό τρόπο, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στη γσ όλων των ειδών αε.  

Στην κλειστή αε, της οποίας η γσ μοιάζει με τη συνεδρίαση του δσ, όσον αφορά στον 

αριθμό των συμμετεχόντων και στο γεγονός ότι οι τελευταίοι γνωρίζονται μεταξύ τους, 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες τεχνικές. Ως καλύτερη επιλογή κρίνεται ότι είναι, οι 

αμφίδρομες διαδραστικές τεχνικές πραγματικού χρόνου (τηλεδιάσκεψη, τηλεπαρουσία, 

εφαρμογή skype). Ο προβληματισμός που δημιουργείται σχετικά με την εύρεση κατάλληλου 

κριτηρίου για την εύκολη και αντικειμενική διάκριση της κλειστής αε από τα υπόλοιπα είδη 

αε, σε συνδυασμό με το γεγονός  ότι στο νόμο δεν υφίσταται σχετική ρύθμιση, οδηγεί 

αναπόφευκτα στη μεταβίβαση του βάρους λήψης της απόφασης στην ίδια την εταιρεία, που 

θα πρέπει να αυτοπροσδιοριστεί ως κλειστή αε. Έτσι, στην εργασία αυτή προτείνεται η 

αυτοτελής ρύθμιση της κλειστής αε από το νόμο και ταυτόχρονα, η διόρθωση του 

τελευταίου ώστε, να γίνει πιο ακριβής, αντιστοιχίζοντας την τηλεδιάσκεψη του άρθρου 28§6, 

μόνο στο σωστό είδος αε, δηλαδή την κλειστή αε, έναντι της γενικότερης σήμερα αναφοράς 

σε μη εισηγμένη αε. Αυτή η πρόταση αίρει την αντίφαση μεταξύ, της νομικής ρύθμισης και 

της τεχνικής πραγματικότητας, αφού τεχνικά είναι προφανές ότι η τηλεδιάσκεψη δεν μπορεί 
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να υποστηρίξει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, όπως αυτός που αναμένεται να παρουσιαστεί 

σε μια γσ αε άλλου είδους, εκτός της κλειστής αε. Ως προς το θέμα της συμμετοχής στη 

συζήτηση, δεν παρουσιάζεται ουσιαστικά διαφοροποίηση στον τρόπο υλοποίησής της σε 

σχέση με τη συμβατική διαδικασία. Αναφορικά με την διαδικασία της ψηφοφορίας γίνεται 

δεκτό ότι αυτή γίνεται, συνήθως, φανερά. Έτσι, επιτρέπεται η προφορική, με ονομαστική 

κλήση ψηφοφορία, που υλοποιεί τον άμεσο υπολογισμό των ποσοστών απαρτίας και 

πλειοψηφίας, την οπτικοακουστική αναγνώριση του ψηφίσαντα και κατά συνέπεια, την 

άμεση επιβεβαίωση της προέλευσης κάθε ψήφου και την απευθείας εξαγωγή 

αποτελεσμάτων. Επίσης, για τη γσ κλειστής αε, διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατή η δια 

ηλεκτρονικών μέσων περιφορά και υπογραφή των πρακτικών για τη λήψη απόφασης. 

Ωστόσο, αυτή η πρακτική θα πρέπει να χρησιμοποιείται με «φειδώ», διότι παρακάμπτει τη 

διαδικασία της συζήτησης.  

Ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα προέκυψαν από τη μελέτη της γσ εισηγμένης αε. 

Στην περίπτωση αυτήν, εκτός από τη δυνατότητα αναμετάδοσης συνεδρίασης γσ και την 

παρέμβαση με συμβατικό τρόπο, είναι δυνατή η χρήση υπηρεσίας ηλεκτρονικής γσ, 

υποστηριζόμενη από ξένο φορέα ή υλοποιούμενης μέσω διαδικτυακού φόρουμ. Οι δυο 

τελευταίες τεχνικές παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, διότι έχουν «ασύγχρονο» χαρακτήρα. 

Ιδιαίτερα, το διαδικτυακό φόρουμ μπορεί να αποτελέσει απόλυτα ασύγχρονη μέθοδο 

συμμετοχής στη συνεδρίαση. Δηλαδή, χωρίς να απαιτεί σε κανένα σημείο την ταυτόχρονη 

συμμετοχή όλων των μετόχων. Στην περίπτωση του διαδικτυακού φόρουμ, «εικονικός 

τόπος» υλοποίησης της γσ, είναι η εταιρική ιστοσελίδα, που λειτουργεί ως «όχημα 

φιλοξενίας» της συνεδρίασης. Στην έρευνα αποδείχθηκε ότι είναι δυνατός, ο συνδυασμός 

του εταιρικού φόρουμ με την υποδομή του συστήματος HE.R.ME.S της εταιρείας Ελληνικά 

Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ), που είναι ο διαχειριστής της οργανωμένης αγοράς στην Ελλάδα. Ο 

παραπάνω συνδυασμός, ενισχυόμενος από τη συμμετοχή υπαρχόντων οντοτήτων 

διαμεσολάβησης (όπως οι Χειριστές λογαριασμών μετόχων), μπορεί να δημιουργήσει ένα 

λειτουργικό, ασφαλές, ευέλικτο και νομικά ισχυρό σχήμα, που είναι δυνατό να υποστηρίζει 

τον έλεγχο της ταυτότητας και της μετοχικής ιδιότητας των επισκεπτών στην εταιρική 

ιστοσελίδα (§27,ΙΙΙ), τον έλεγχο των ποσοστών απαρτίας και πλειοψηφίας (§29, ΙΙΙ), την 

υλοποίηση της συζήτησης με ηλεκτρονικό τρόπο (§31,ΙV), μέχρι και τη διενέργεια 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (§33, III,3). Αναφορικά με την υπηρεσία ηλεκτρονικής γσ με την 

υποστήριξη ξένου φορέα, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για μέθοδο ηλεκτρονικής γσ που 

διακρίνεται από ιδιαίτερη ευκολία χρήσης, ενώ απαιτεί ελάχιστες διαχειριστικές ενέργειες εκ 

μέρους της αε. Ωστόσο, παρέχεται σημαντικά μικρότερη ασφάλεια σε σχέση με την 
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περίπτωση του εταιρικού φόρουμ. Και οι δύο παραπάνω μέθοδοι εκτιμάται ότι θα τύχουν 

ευρείας αποδοχής από τις εισηγμένες (και όχι μόνο) αε στο μέλλον. 

Στην περίπτωση της γσ κοινής αε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες μέθοδοι, 

όπως και στην περίπτωση της εισηγμένης αε. Ωστόσο, η κοινή αε, στερείται σημαντικών 

πλεονεκτημάτων που διαθέτει η εισηγμένη αε, όπως η έκταση της μετοχικής βάσης και η 

ύπαρξη υποδομών (όπως η HE.R.ME.S), που περιορίζουν σημαντικά την πιθανότητα 

υιοθέτησης ηλεκτρονικών μεθόδων για τη συμμετοχή στη γσ. Επιπρόσθετα στην έρευνα 

διαπιστώθηκαν ρυθμίσεις στο νόμο που αφορούν στην κοινή αε, επιδρούν αρνητικά και 

πρέπει να διορθωθούν. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να τροποποιηθεί η §7 του άρθρου 28 

που απαιτεί την παραλαβή των ψηφοδελτίων, που συμπληρώνονται ηλεκτρονικά μέσω του 

διαδικτύου, δύο ημέρες πριν την ημέρα της γσ, αφού κάτι τέτοιο ουσιαστικά ακυρώνει τα 

πλεονεκτήματα της άμεσης μεταβίβασης ψήφου που προσφέρουν τα ηλεκτρονικά μέσα. 

Ορθότερη επιλογή θα ήταν, ο διαχωρισμός από το νομοθέτη της περίπτωσης επιστολικής 

ψήφου, για την οποία θα ίσχυε η προαναφερθείσα προθεσμία, από την περίπτωση 

ηλεκτρονικής online συμπλήρωσης ψήφου στην οποία η παραλαβή των ψήφων μπορεί να 

γίνεται και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

Επίσης, στην εργασία εξετάζεται η δυνατότητα «ηλεκτρονικοποίησης» των εταιρικών 

πρακτικών με τρόπο σύμφωνο προς τη νομοθεσία. Η «ηλεκτρονικοποίηση» των πρακτικών 

είναι επιθυμητή: αφενός μεν για λόγους υιοθέτησης της ηλεκτρονικής εκδοχής της «δια 

περιφοράς» υπογραφής των πρακτικών και κατά συνέπεια, εκμετάλλευση των 

πλεονεκτημάτων που αυτή δύναται να προσφέρει· και αφετέρου δε, για λόγους αξιοποίησης 

της αυτόματης σύνταξής τους, κατά τη διαδικασία συνεδρίασης με ηλεκτρονικό χαρακτήρα. 

Η έρευνα διαπίστωσε ότι είναι τεχνικά δυνατή και νομικά ισχυρή η ηλεκτρονική «περιφορά» 

και υπογραφή των πρακτικών, ως μέθοδος λήψης απόφασης (§34, ΙΙΙ). Η περιφορά των 

πρακτικών μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και η υπογραφή τους με χρήση 

ηλεκτρονικών υπογραφών. Παράλληλα, είναι αποδεκτή, υπό προϋποθέσεις, η αυτόματη 

παραγωγή πρακτικών υπό μορφή οπτικοακουστικού αρχείου, κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη (ή τις ειδικές μορφές αυτές), ή υπό τη μορφή γραπτών 

μηνυμάτων όπως αυτά συλλέγονται στο εταιρικό φόρουμ, ή κατά τη χρήση υπηρεσίας 

ηλεκτρονικής γσ με υποστήριξη ξένου φορέα. Ωστόσο, στην πρώτη περίπτωση εγείρονται 

θέματα προσωπικών δεδομένων που αντιμετωπίζονται  με δύο διαφορετικούς τρόπους· με 

την αντιμετώπιση του οπτικοακουστικού υλικού ως ενδιάμεση μορφή, η οποία 

καταστρέφεται, όταν εξαχθούν τα τελικά απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, ή μέσω ειδικής 

επεξεργασίας «θόλωσης» των προσώπων που συμμετέχουν στη συνεδρίαση.  
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Τέλος, στην εργασία περιλαμβάνεται ξεχωριστό κεφάλαιο για τους νόμιμους ελεγκτές 

(κεφάλαιο 14). Σε αυτό, εκτός από την ανάλυση του ιδιότυπου χαρακτήρα του οργάνου, 

προτείνονται τεχνολογικές μέθοδοι για την ηλεκτρονική συμμετοχή τους στις εταιρικές 

διαδικασίες, καθώς και η χρήση εκ μέρους τους, ηλεκτρονικών πιστοποιητικών για την 

αναγνώρισή τους και την απόδοση σε αυτούς δικαιωμάτων πρόσβασης, αλλά και ως μέσα για 

την ηλεκτρονική υπογραφή των εγγράφων που αυτοί δημιουργούν. 
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Όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια http://www.helex.gr 

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων www.eett.gr 

Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής Επιτροπής http://ec.europa.eu/ 

Ιστοσελίδα νομοθεσίας Ε.Ε http://eur-lex.europa.eu 

Ελληνική Εταιρεία Στατιστικών και Οικονομικών Πληροφοριών www.hellastat.gr 
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Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr 

Χρηματιστήριο Αθηνών, www.ase.gr 

Internet Architecture Board http://www.iab.org/ 

http://www.ebusinessforum.gr 

http://www.syzefxis.gov.gr/ 

Συστήμα e-vote http://www.instore.gr/evote/evote_end/htm/3public/sort_project_ 

description.htm 

Αμερικάνικος δικηγορικός σύλλογος, http://www.americanbar.org/aba.html 

Εθνική Εκλογική Επιτροπή Εσθονίας http://www.vvk.ee/ 

Εταιρεία Cisco www.cisco.com 

Ιστοσελίδα εφαρμογής Skype www.skype.com 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξη https://www.businessregistry.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Η εταιρεία VP Securities με έδρα την Κοπεγχάγη αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες 

που ανέπτυξαν ηλεκτρονικά συστήματα και υπηρεσίες για χρήση από τα όργανα των αε. 

Μεταξύ των προσφερόμενων υπηρεσιών περιλαμβάνεται και η υπηρεσία Virtual General 

Meeting (VGM). Πρόκειται για υπηρεσία που υποστηρίζει τη διενέργεια γσ εξ ολοκλήρου με 

ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη γσ μέσα από την εταιρική 

ιστοσελίδα, η οποία συνδέεται με ειδικό κανάλι επικοινωνίας με την εταιρεία VP. Στους 

μετόχους δίνεται η δυνατότητα να ασκούν όλα τα δικαιώματά τους ηλεκτρονικά και να 

λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, χωρίς χωρικούς και χρονικούς 

περιορισμούς. Παράλληλα εξασφαλίζεται σημαντικό οικονομικό όφελος από το μικρό κόστος 

χρήσης της υπηρεσίας έναντι της συμβατικής συνεδρίασης. Η αναγνώριση των μετόχων 

γίνεται εφικτή με τη χρήση ξεχωριστού αναγνωριστικού (Net ID ή VP User ID) για κάθε 

μέτοχο. Το σύστημα προσφέρει τη διαχείριση της διαδικασίας στον προεδρεύοντα της 

συνεδρίασης, ενώ στους μετόχους παρέχονται πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το 

εκπροσωπούμενο κεφάλαιο και τα δικαιώματα ψήφου των ηλεκτρονικά παριστάμενων 

μετόχων.  

Η ηλεκτρονική συνεδρίαση χωρίζεται σε τρία ξεχωριστά στάδια η διάρκεια των οποίων 

μπορεί να μεταβάλλεται (εντός ορίων). Το σύνολο της διαδικασίας μπορεί να διαρκέσει 

μερικές εβδομάδες. Η αλληλουχία των σταδίων και η διάρκειά τους διακρίνονται στο 

παρακάτω σχήμα.  

 

 

 

 

Το πρώτο στάδιο των ερωταπαντήσεων (Question & Answer phase) περιλαμβάνει τη 

διαδικασία σύγκλησης, την εγγραφή και τον ορισμό αντιπροσώπων, καθώς και την υποβολή 

ερωτήσεων. Κατά το στάδιο αυτό, που μπορεί να διαρκέσει από μερικές ημέρες μέχρι και 

λίγες εβδομάδες, η εταιρεία διαθέτει στην ιστοσελίδα της όλο το απαραίτητο υλικό σε 

ψηφιακή μορφή. Στην ίδια ιστοσελίδα περιλαμβάνεται εταιρικό φόρουμ, μέσω του οποίου οι 

μέτοχοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις, απαντήσεις, αλλά και να καταθέσουν τα σχόλιά 

τους.  

Στο δεύτερο στάδιο της διαχείρισης (Administration phase), η διοίκηση της εταιρείας 

προετοιμάζει την υλοποίηση της ηλεκτρονικής γενικής συνέλευσης. Στο στάδιο αυτό 

Ι. Υπηρεσία Εικονικής Γενικής Συνέλευσης- Virtual AGM (VP Securities) 

Q&A phase

Εβδομάδες - Ημέρες Ημέρες Ώρες 

Administrator phase VGM phase
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περιλαμβάνεται ο ορισμός αντιπροσώπων από τους μετόχους και η δήλωση συμμετοχής τους 

στην ηλεκτρονική συνεδρίαση. Η διάρκεια αυτού του σταδίου είναι λίγες ημέρες. 

Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο της ηλεκτρονικής γσ (VGM phase). Σε αυτό, που 

διαρκεί λίγες ώρες, προσομοιώνονται οι διαδικασίες της συμβατικής γσ. Οι μέτοχοι, μπορούν 

να ζητήσουν να περιληφθούν στη λίστα «ομιλητών» ώστε να εκφράσουν τη γνώμη τους στη 

γσ. Τη διαχείριση της διαδικασίας αναλαμβάνει ο προεδρεύον αυτής. Πρόκειται μόνο για κατ᾽ 

όνομα ομιλία, αφού κάθε μέτοχος πληκτρολογεί την άποψή του σε κατάλληλο πεδίο που 

δημοσιοποιείται αυτόματα σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν 

να ζητήσουν διευκρινήσεις, επίσης με γραπτό τρόπο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, 

αλλά και αργότερα, είναι δυνατή η προβολή σχετικών παρουσιάσεων. Στο τέλος της 

διαδικασίας διενεργείται ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων ενώ τα αποτελέσματα 

υπολογίζονται και ανακοινώνονται άμεσα. Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας 

υπολογίζονται ξεχωριστά για κάθε απόφαση. 

Στις παρακάτω εικόνες διακρίνεται η βασική μορφή των κυριότερων σταδίων της 

διαδικασίας. 

 

Question & Answer phase 

 

Αρ. Μετοχών
Αρ. Ψήφων
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Ηλεκτρονική ψηφοφορία 

 

 

 

 

 

 

Θέματα 
ημερήσιας 
διάταξης

Πληροφοριακό 
υλικό 

Πλαίσιο  
διεξαγωγής 
διαλόγου 

Πλαίσιο συμπλήρωσης 
ερωτήσεων

Λίστα 
ομιλητών

Ποσοστό 
απαρτίας

Πλαίσιο
ψηφοφορίας 
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Δημοσίευση αποτελεσμάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα 
ψηφοφορίας 
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