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ΘΕΜΑ: «Προστασία του επενδυτικού κοινού εισηγμένης 
ανώνυμης εταιρείας κατά τον ορισμό των ορκωτών 
ελεγκτών» 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η διαδικασία ορισµού ορκωτού ελεγκτή από τη Γενική Συνέλευση 
γίνεται για την προστασία των µετόχων από τυχόν παρατυπίες και για 
τη διασφάλιση του κύρους των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που 
παρουσιάζονται προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

Κατά τη διαδικασία του ορισµού του ορκωτού ελεγκτή οι µέτοχοι που 
έχουν εκτελεστική εξουσία που πηγάζει από τη συµµετοχή τους στο 
διοικητικό συµβούλιο (ΔΣ) της εισηγµένης ανώνυµης εταιρείας έχουν 
σύγκρουση συµφερόντων και ως εκ τούτου δεν είναι θεµιτό να 
ορίζουν τους ελεγκτές των δικών τους διοικητικών πεπραγµένων.  

Σκοπός της προσθήκης του εν λόγω εδαφίου είναι να αποφευχθούν 
φαινόµενα, όπως αυτά που παρατηρήθηκαν σε πρόσφατες 
υποθέσεις εισηγµένων εταιρειών, όπου ο ελεγχόµενος µπορεί να 
ψηφίσει για τον ορισµό του ελεγκτή του. Φαινόµενα που υφίστανται 
τώρα βάσει του τρόπου επιλογής ορκωτών ελεγκτών, όπως ορίζεται 
στους ν. 2190/1920 και 4336/2015, τα οποία απασχολούν την κοινή 
γνώµη, πλήττουν την επενδυτική εµπιστοσύνη και δηµιουργούν 
σηµαντικές απώλειες στο επενδυτικό κοινό.  

Από τα ανωτέρω δεν προκαλείται δηµοσιονοµική επίπτωση επί του 
κρατικού προϋπολογισµού.  



Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

ΑΡΘΡΟ… 

1. Στο τµήµα 6ο του παρόντος σχεδίου νόµου µε τίτλο «Διοικητικό 

Συµβούλιο» και στο κεφάλαιο Α µε τίτλο «Διορισµός, Αρµοδιότητες και 

Αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου» ορίζεται στο άρθρο 87 «Ανάθεση 

αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβουλίου σε µέλη ή τρίτους» στην 

παράγραφο 1. 

«Το διοικητικό συµβούλιο (ΔΣ) µπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης 

και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα µέλη του ή 

µη εφόσον αυτό επιτρέπεται σύµφωνα µε το καταστατικό. Το καταστατικό 

µπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό συµβούλιο ή να το υποχρεώνει να 

αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα 

µη µέλη του.» 

Στο σηµείο αυτό προστίθεται παράγραφος 1α  η οποία έχει ως εξής  

«Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει µέρος του µετοχικού κεφαλαίου 

εισηγµένης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ανώνυµης εταιρείας και το οποίο 

συµµετέχει ως µέλος στο διοικητικό συµβούλιο (ΔΣ), της εν λόγω ανώνυµης 

εταιρείας δεν µπορεί να έχει δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων για την ανάθεση του ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

σε νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.» 

Οι προτείνοντες Βουλευτές:  
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