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Θέμα: Παράταση της δυνατότητας διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων με τηλεδιάσκεψη 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της προσπάθειας περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 και της αντιμετώπισης των συνεπειών του, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού 

Συμβουλίου, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέδωσε, μεταξύ άλλων, την από 20.3.2020 Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας 

διοίκησης», (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), η οποία κυρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του υπ’ 

αριθμόν 4683 Νόμου (ΦΕΚ Α' 83/10.04.2020). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 της 

από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ορίστηκαν τα εξής: 

 

«Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε 

νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα 

μέλη της. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει 

τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα 

ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2020». 

 

Δυστυχώς σήμερα, ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 λανθάνει ενεστώς και η 

ανάγκη κοινωνικής αποστασιοποίησης παραμένει, κατά τους ειδικούς, η κύρια μέθοδος 

πρόληψης ενός νέου κύματος της νόσου. Επιπλέον, διατηρούνται σε ισχύ τα μέτρα για τον 

περιορισμό μεγάλων συναθροίσεων, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι Γενικές Συνελεύσεις 

των μετόχων εισηγμένων εταιρειών. Εξάλλου, αφενός ο Νόμος 4548/2018 δεν επιτρέπει υπό 

κανονικές συνθήκες την αποκλειστικώς ηλεκτρονική Γενική Συνέλευση για τις εισηγμένες 

εταιρείες, αφετέρου πολλές εισηγμένες εταιρείες δεν έχουν προβλέψει στο καταστατικό τους τη 

δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μετόχων με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως. 

 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, αιτούμαστε να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της 

διάταξης του άρθρου 33 παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως 

κυρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Νόμου 4683/2020, πέραν της 30ης Ιουνίου 2020 και 

μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ώστε να παρασχεθεί στις ανώνυμες εταιρείες που δεν το έχουν 

περιλάβει ως καταστατική πρόβλεψη, η δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων 

μέσω τηλεδιάσκεψης μέχρι και την ανωτέρω αιτούμενη ημερομηνία, καθόσον οι περισσότερες 

mailto:info@eneiset.gr


Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών 

2 

εταιρείες διεξάγουν αυτό το διάστημα τις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις τους. Επιπλέον, και με 

δεδομένο ότι αφενός η αρχική πρόσκληση περιλαμβάνει και τον τρόπο διεξαγωγής, οδηγίες και 

διατυπώσεις για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση, αφετέρου στην περίπτωση εξ αναβολής 

Γενικής Συνέλευσης κατόπιν αιτήματος μετόχου δεν δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, θα πρέπει η 

διάταξη να καταλαμβάνει και τις επαναληπτικές ή εξ αναβολής Γενικές Συνελεύσεις μετά 

την 30η Σεπτεμβρίου 2020, εφόσον η αρχική Συνέλευση έλαβε χώρα μέχρι την 30 

Σεπτεμβρίου 2020. Ειδικότερα προτείνουμε την κάτωθι διατύπωση: 

 

«Παρατείνεται η ισχύς της διάταξης του άρθρου 33 παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου, όπως κυρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 1 του Νόμου 4683/2020, μέχρι την 30η 

Σεπτεμβρίου 2020. Η κατά τα άνω διάταξη εφαρμόζεται και σε επαναληπτικές ή εξ αναβολής 

Γενικές Συνελεύσεις μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2020, εφόσον η αρχική Συνέλευση έλαβε χώρα 

μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2020». 

 

Καθώς η Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας προσκαλείται 20 πλήρεις ημέρες πριν τη 

διεξαγωγή της, το θέμα καθίσταται άκρως επίκαιρο και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες 

σας. 

 

Με τιμή, 

 

 

 

Παναγιώτης Γ. Δράκος 

Πρόεδρος 
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Κοινοποίηση: 

 

- Κύριο Χρήστο-Γεώργιο Σκέρτσο, Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό 

 

- Κύριο Άδωνι - Σπυρίδωνα Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων 

 

- Κύριο Γεώργιο Ζαββό, Υφυπουργό Οικονομικών 

 

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (E.K.): 

Κυρία Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρο E.K.  

 

Κύριο Νικόλαο Κονταρούδη, Α΄ Αντιπρόεδρο E.K. 

 

Κυρία Αναστασία Στάμου, Β΄ Αντιπρόεδρο E.K.  

 

-  Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.): 

Κύριο Σωκράτη Λαζαρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο X.A. 


