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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Επηζηνιή πξνο ηνπο ππνπξγνύο Γικαιοζύνης, κ. Ανηώνη Ροσπακιώηη, και
Οικονομικών, κ. Γιάννη ηοσρνάρα, απέζηεηιε ζήκεξα ο πρόεδρος ηης ΚΔΔΔ και
ηοσ ΔΒΔΑ κ. Κωνζηανηίνος Μίταλος, ζηελ νπνία επηζεκαίλεη ηελ αλάγθε
λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ νη παξεξκελείεο ηνπ λόκνπ
πνπ δηέπεη ηε ζύζηαζε ηωλ Δηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίωλ ηωλ εηαηξεηώλ θαη ηηο
αξκνδηόηεηεο ηωλ κειώλ ηνπο. Σηελ επηζηνιή ηνλίδεηαη όηη ζήκεξα δηώθνληαη πνηληθά
αθόκε θαη ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηωλ Δ.Σ. ηωλ εηαηξεηώλ, παξά ην γεγνλόο όηη δελ
αζθνύλ θακία δηαρεηξηζηηθή πξάμε ηεο εηαηξείαο θαη θαηά ζπλέπεηα δε θέξνπλ
νηαδήπνηε πνηληθή επζύλε. Τν γεγνλόο απηό δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηε
ιεηηνπξγία ηωλ επηρεηξήζεωλ, θαζώο απνζαξξύλνληαη ηα θπζηθά πξόζωπα λα
ζηειερώζνπλ ηα Δ.Σ. ηωλ επηρεηξήζεωλ ζε ζέζεηο κε εθηειεζηηθώλ κειώλ.
Επηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή.
«Αμηόηηκε Κύξηε Υπνπξγέ,
Θα ζέιακε λα ζαο ελεκεξώζνπκε γηα έλα δσηηθήο ζεκαζίαο δήηεκα πνπ έρεη
ελζθήςεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη δεκηνπξγεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηε
ζύλζεζε θαη ιεηηνπξγία ησλ Δηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ. Σπγθεθξηκέλα πξόθεηηαη γηα
ηηο δηώμεηο πνπ πθίζηαληαη ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ησλ Δηνηθεηηθώλ Σπκβνπιίσλ
ησλ επηρεηξήζεσλ γηα παξαηππίεο θαη παξαλνκίεο πνπ δηαπηζηώλνληαη θαηά ηελ
άζθεζε ζεκάησλ δηνίθεζεο ησλ εηαηξεηώλ.
Σύκθσλα όκσο κε ην άξζξν 3 παξ. 1 ηνπ λόκνπ 3016/2002 «Τν Δηνηθεηηθό
Σπκβνύιην απνηειείηαη από εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά κέιε. Εθηειεζηηθά
κέιε ζεσξνύληαη απηά πνπ απαζρνινύληαη κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο
ηεο εηαηξείαο, ελώ κε εθηειεζηηθά ηα επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή όισλ ησλ
εηαηξηθώλ δεηεκάησλ».
Όπσο πξνθύπηεη από ηελ αλσηέξσ δηάηαμε, ηελ επζύλε γηα ηε δηνίθεζε θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηώλ, θέξνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηα
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηα νπνία νξίδνληαη ξεηώο από απηό
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θαη ηα νπνία αζθνύλ πξάμεηο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, εθπξνζώπεζεο θαη
δέζκεπζεο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο.
Ωο εθ ηνύηνπ, δεδνκέλνπ όηη ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
δελ αζθνύλ νπδεκία δηαρεηξηζηηθή πξάμε ηεο εηαηξείαο, δε θέξνπλ νηαδήπνηε
πνηληθή επζύλε.
Σαο γλσζηνπνηώ όηη ππάξρνπλ θαη ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ειιεληθώλ
δηθαζηεξίσλ (ΕΕκπΛ 2003/228, 1062/2010 Πιεκ. Θήβαο), όπσο θαη ζρεηηθέο
εξκελείεο ηνπ λόκνπ (βι. θαη Λ.Ι. Αζαλαζίνπ, Εηζαγσγή Με Εθηειεζηηθώλ Μειώλ
ζην ΔΣ Εηζεγκέλσλ Εηαηξεηώλ: Υπνρξεώζεηο θαη Επζύλε).
Καζώο ζήκεξα, ην θαηλόκελν απόδνζεο πνηληθώλ επζπλώλ, ζε αλεμάξηεηα κε
εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δ.Σ. εηζεγκέλσλ εηαηξεηώλ ηείλεη λα ιάβεη κνξθή
ρηνλνζηηβάδαο, απνζαξξύλνληαο έηζη ηα θπζηθά πξόζσπα λα αλαιακβάλνπλ
ζρεηηθέο ζέζεηο, ζα ζαο παξαθαινύζακε όπσο πξνβείηε ζηελ πξνώζεζε ζρεηηθήο
δηεπθξηληζηηθήο λνκνζεηηθήο ξύζκηζεο πνπ δε ζα επηδέρεηαη νπδεκίαο
παξεξκελείαο γηα ην όηη ηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Δ.Σ. ησλ εηαηξεηώλ δε θέξνπλ
θακία επζύλε γηα ηηο πξάμεηο δηνίθεζεο, δηαρείξηζεο, εθπξνζώπεζεο θαη
δέζκεπζεο ηεο εθάζηνηε εηαηξείαο.
Σαο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη επειπηζηνύκε ζηε ζεηηθή αληαπόθξηζε ηνπ
αηηήκαηόο καο».
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