
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  12
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Αθήνα, 6 - 5  - 1996
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜ. ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΚΩΔ/ΣΗΣ Αριθ.Πρωτ. Δ17α/06/38/Φ.Ν.380
ΤΜΗΜΑ: α’

ΠΡΟΣ: Τον Πίνακα Αποδεκτών
Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη 182
Ταχ. Κώδικας: 101 78 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 64 29 185

ΘΕΜΑ: Ονομαστικοποίηση μετοχών ελληνικών Α.Ε.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ 159Α), του
άρθρου ενδέκατου του Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29 Α) και π.δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66 Α) που εκδόθηκε
κατ’εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων και σας παρέχουμε τις κατωτέρω οδηγίες.

Στις διατάξεις αυτές προβλέπεται να έχουν προχωρήσει οι εργοληπτικές επιχειρήσεις
στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι τις 2 Μαϊου 1996 (παρ. 1 του άρθρου
ενδέκατου του Ν.2372/1996). Αν δεν έχουν προβεί στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους
μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες ανάληψης έργων,
εφόσον με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους αναλάβουν την υποχρέωση να
προβούν στην ονομαστικοποίηση μέχρι 28 Μαϊου 1996 (πάροδος 3μήνου που προβλέπεται
στην παρ.3 του άρθρου ενδέκατου Ν.2372/1996). Στην ίδια αυτή τελευταία διάταξη (παρ.3
άρθρου ενδέκατου Ν.2372/1996) προβλέπονται και οι κυρώσεις για τυχόν παράβαση της
υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών.

Μετά την ημερομηνία αυτή (28-5-1996) οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν θα έχουν
ονομαστικοποιήσει τις μετοχές τους και δεν υποβάλλουν στις υπηρεσίες που δημοπρατούν τα
δημόσια έργα τα στοιχεία που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 82/1996, υπόκεινται στις
κυρώσεις που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2328/1995 και
άρθρου ενδέκατου του Ν.2372/1996.

Της εγκυκλίου αυτής παρακαλούμε να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι
και να φροντίσετε για την πιστή εφαρμογή της.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 3 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             Ι. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ



1. Ν.2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας,
ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 159
Α’/3.8.1995).

Αρθρο 15
Ονομαστικοποίηση μετοχών

1. Οι μετοχές των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες
ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου
δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τα άρθρα 9 παρ. 1 του Ν.1232/1982 και 1 παρ. 6
του Ν.1256/1982, ύψους μεγαλύτερου του ενός δισεκατομμυρίου (1.000.000.000) δραχμών,
είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Στα έργα ή τις προμήθειες περιλαμβάνεται και η προσφορά
υπηρεσιών. Εφόσον μέτοχος είναι άλλη ανώνυμη εταιρεία και οι μετοχές αυτής της εταιρείας
πρέπει να είναι ονομαστικές και ούτω καθεξής μέχρι φυσικού προσώπου. Ειδικά ως προς τις
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι
φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές που κατέχονται από Οργανισμούς Συλλογικών
Επενδύσεων σε κινητές αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) και μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) για τον
καθένα από αυτούς και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) συνολικά του μετοχικού κεφαλαίου. Η
ονομαστικοποίηση των μετοχών είναι προϋπόθεση για την παραδεκτή συμμετοχή της εταιρείας
ή κοινοπραξίας, στην οποία μετέχει η εταιρεία αυτή στη σχετική διαδικασία.
2. Ανώνυμες εταιρείες που εφάπτουν στην προηγούμενη παράγραφο και μετέχουν σε
εκκρεμείς διαδικασίες έχουν την υποχρέωση να προβούν στην ονομαστικοποίηση των μετοχών
τους μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών, από την ισχύ του νόμου αυτού, εφόσον έως τότε δεν
έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες ή εφόσον έχουν ανακηρυχθεί ανάδοχες του έργου
ή προμηθεύτριες. Παράβαση της παραγράφου αυτής συνεπάγεται ακυρότητα της προσφοράς ή
έκπτωση του αναδόχου ή του προμηθευτή.
3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων και Εμπορίου,
ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

2. Ν.2372/1996 "Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και
άλλες διατάξεις". (ΦΕΚ 29Α΄/28.2.1996)

Αρθρο ενδέκατο
1. Η προβλεπόμενη στην παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν.2328/1995 προθεσμία παρατείνεται
κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 2 Μαϊου 1996.
2. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν.2328/1995 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
"Με αυτό το προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται μεταξύ άλλων: α) Η διαδικασία και οι
προϋποθέσεις της ονομαστικοποίησης των μετοχών, β) η νομική κατάσταση των μετοχών που
μετά την ονομαστικοποίηση δεν φέρονται να ανήκουν σε προσδιορισμένο μέχρι φυσικού
προσώπου κύριο λόγω ευρείας διασποράς των μετοχών και χωρίς ευθύνη των εταιρικών
οργάνων, γ) ο τρόπος παρακολούθησης της ονομαστικοποίησης από το Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών και την Ανώνυμη Εταιρία αποθετηρίων εγγράφων, δ) κάθε άλλο συναφές ζήτημα".
3. Ανώνυμες εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του
Ν.2328/1995 και οι οποίες δεν έχουν προβεί στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέσα
στην προθεσμία των έξι (6) μηνών της παρ. 2 του αυτού άρθρου δύνανται να μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του



ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους, η
οποία υποβάλλεται στην υπηρεσία ή το νομικό πρόσωπο που έχει προκηρύξει το σχετικό
διαγωνισμό, αναλάβουν την υποχρέωση να προβούν στην ονομαστικοποίηση των μετοχών
τους εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ισχύ του παρόντος. Παράβαση της
υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται ακυρότητα της προσφοράς και κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ή έκπτωση του αναδόχου, ή προμηθευτή και
κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, με ταυτόχρονη
επιβολή προστίμου ίσου προς το ποσό της προκαταβολής, το οποίο εισπράττεται σαν δημόσιο
έσοδο σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.

Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής αυτής της διάταξης ισχύουν τα προβλεπόμενα από το
άρθρο 24 του Ν.2214/1994.

Το προεδρικό διάταγμα θα εκδοθεί μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από την ισχύ
του παρόντος νόμου.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 82
Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του
ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.3 του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ Α΄159) "Νομικό καθεστώς
της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της
ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις", όπως τροοποιήθηκε με το άρθρο ενδέκατο του
Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29 Α΄) "Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας
και άλλες διατάξεις".
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137 Α') το οποίο προστέθηκε με το
άρθρο 27 του Ν.2081/92 (ΦΕΚ Α' 154).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτού του Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους κρατικού προϋπολογισμού.
4. Τη με αριθμό 118/1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μετά από
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1
1. Ελληνικές Ανώνυμες εταιρείες που μετέχουν, είτε οι ίδιες είτε ως μέλη κοινοπραξιών,
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών, συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς
υπηρεσιών, και εμπίπτουν στις διαταγές της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.2328/95
(ΦΕΚ Α' 159), όπως αυτό ισχύει, υποχρεούνται κατά την υποβολή της προσφοράς για τη
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ανάληψης έργων ή προμηθειών αν έχουν ονομαστικοποιήσει
τις μετοχές τους μέχρι φυσικού προσώπου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν
διάταγμα.
2. Η υποχρέωση για την ανωτέρω ονομαστικοποίηση των μετοχών εταιρείας που εμπίπτει
στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.2328/95 (η "Εταιρεία") θεωρείται ότι
εκπληρώθηκε εφόσον η Εταιρεία, κατά την υποβολή της προσφοράς γαι τη συμμετοχή της στις



διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών, εκτός των άλλων στοιχείων που προβλέπονται
από άλλες διατάξεις νόμων ή από την προκήρυξη του διαγωνισμού, υποβάλλει στον αρμόδιο
φορέα:
α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ν.2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετόχες της, με βάση το ισχύον
καταστατικό της, είναι ονομαστικές.

Προκειμένου περί Εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του
Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η
τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, να
έχει μετατραπεί σε ονομαστικές, με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του
Καταστατικού της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει επίσης να έχει προσκαλέσει τους
μετόχους της, κατόχους ανωνύμων μετοχών οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής (τίτλοι
ανωνύμων μετοχών ή και ανώνυμα αποθετήρια έγγραφα) όπως προσέλθουν και καταθέσουν
τις ανώνυμες μετοχές τους στην Εταιρεία, προκειμένου αυτή να καταρτίσει το μετοχολόγιο και
να τις αντικαταστήσει με ονομαστικές. Η πρόσκληση πρέπει να αναφέρει επίσης και τις
συνέπειες της μη συμμόρφωσης προς την ως άνω πρόσκληση, σύμφωνα με την παραγρ.3 του
άρθρου 2.
β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των
μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
Εταιρείας, το πολύ τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
3. Εφόσον από την κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της παραγράφου 2.β'
προκύπτει ότι μέτοχοι της Εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες, αυτές πρέπει να έχουν,
βάσει του Καταστατικού τους, ονομαστικές μετοχές και να έχουν προσκομίσει στην Εταιρεία
βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχοι τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ ή
οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων εταιρειών. Αν μέτοχοι και των
τελευταίων ανωνύμων εταιρειών είναι ανώνυνες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίες να
προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι μέτοχές τους είναι ονομαστικές και
βεβαιώσεις για τους μετόχους τους, αντίστοιχα με όσα ορίζονται παραπάνω, έως ότου
προσδιορισθούν μέχρι φυσικού προσώπου ή προσωπικής εταιρείας ή ΕΠΕ ή οποιασδήποτε
άλλης μορφής νομικού προσώπου πλην ανωνύμου εταιρείας οι τελικοί μέτοιχοι όλων των
ανωνύμων εταιρειών. Για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, η
εταιρεία τηρεί επιπλέον ειδικό μετοχολόγιο για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες
εταιρείες. Στο ειδικό αυτό μετοχολόγιο η Εταιρεία καταχωρεί όλα τα στοιχεία που αφορούν
τους μετόχους κάθε ανώνυμης εταιρείας που είναι μέτοχος της Εταιρείας κ.ο.κ., μέχρι φυσικού
προσώπου, κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου. Οι ανώνυμες εταιρείες που είναι
μέτοχοι της Εταιρείας αναλαμβάνουν γραπτώς έναντι της Εταιρείας την υποχρέωση να την
ενημερώνουν αμέσως για κάθε αλλαγή στο μετοχολόγιο τους ή στο μετοχολόγιο μετόχου των
που είναι ανώνυμη εταιρεία κ.ο.κ. Η Εταιρεία καταχωρεί αμέσως τα στοιχεία αυτά στο ειδικό
της μετοχολόγιο, το οποίο τηρεί για τους μετόχους της που είναι ανώνυμες εταιρείες.
4. Αν μέτοχοι της Εταιρείας είναι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων, κατά την υποβολή της
προσφοράς σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1, δεν είναι δυνατό
να προσδιορισθούν οι τελικοί μέτοχοι μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια της
παραγράφου 3 του  άρθρου 1, η Εταιρεία πρέπει να προσκομίσει στο αρμόδιο φορέα των



διαγωνισμών ή των προμηθειών υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, με την οποία
ο νόμιμος εκπρόσωπός της βεβαιώνει ότι η Εταιρεία προσκάλεσε τις ανώνυμες αυτές εταιρείες
σε συστημένη επί αποδείξει επιστολή, την οποία απέστειλε στη διεύθυνση που αυτές έχουν
δηλώσει στην Εταιρεία, να της παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού
προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1,
καθώς και ότι τους ανακοίνωσε τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με αυτήν την υποχρέωση.
5. Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν την πρόθεση να συμμετέχουν, είτε οι
ίδιες είτε ως μέλη κοινοπραξιών, στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών, ούτως ώστε
να εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.2328/1995 και των
οποίων οι μετοχές, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ανακοινώνουν την
πρόθεσή τους αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών
τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της πρώτης προσφοράς που
εμπίπτει στις διατάξεις της παραπάνω διάταξης και την γνωστοποιούν μέσω του τύπου, μέσα
στη ίδια προθεσμία, με δημοσίευση σε τρεις τουλάχιστον ημερήσιες πολιτικές και τρεις
τουλάχιστον ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία
κυκλοφορία. Με τις δημοσιεύσεις αυτές ανακοινώνονται και οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2
παράγραφος 3 του παρόντος κυρώσεις για τους μετόχους των εταιρειών αυτών που είναι
ανώνυμες εταιρείες και δεν έχουν προβεί στην μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του
παρόντος διατάγματος, ονομαστικοποίηση των μετοχών τους. Οι κυρώσεις αυτές αποτελούν
επίσης περιεχόμενο κάθε ενημερωτικού δελτίου που δημοσιεύεται από τις εταιρείες αυτές
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ Α' 125).
6. Τα μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών υποχρεούνται να γνωστοποιούν σε
παραγγελείς τους που είναι ανώνυμες εταιρείες και δίδουν εντολή αγοράς μετοχών των
εταιρειών της προηγούμενης παραγράφου τις συνέπειες της μη ονομαστικοποίησης μέχρι
φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του παρόντος, των μετοχών τους.
7. Ελληνικές ανώνυμες εταιρείες οι οποίες έχουν την πρόθεση να συμμετέχουν, είτε οι
ίδιες είτε ως μέλη κοινοπραξιών, στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών, ούτως ώστε
να εμπίπτουν στους ορισμούς της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.2328/1995 και των
οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, ανακοινώνουν την
πρόθεσή τους αυτή στους μετόχους τους με συστημένη επιστολή που απευθύνεται σ' αυτούς
τουλάχιστον δέκα εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της πρώτης προσφοράς που
εμπίπτει στους ορισμούς της παραπάνω διάταξης. Με τις επιστολές αυτές ανακοινώνονται και
οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγραφος 3 του παρόντος κυρώσεις για τους μετόχους των
εταιρειών αυτών που είναι ανώνυμες εταιρείες και δεν έχουν προβεί στην μέχρι φυσικού
προσώπου, κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος, ονομαστικοποίηση των μετοχών τους.

Αρθρο 2
1. Από την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 1 εξαιρούνται οι εταιρείες
επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι ανώνυμες εταιρείες διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων του
Ν.1969/1991 (ΦΕΚ 167 Α΄), με την επιφύλαξη των οριζομένων στο τέταρτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 15 του Ν.2328/1995, καθώς και ανώνυμες εταιρείες που εδρεύουν
σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίες υπάγονται στις διατάξεις της Οδηγίας
85/511/ΕΟΚ, πράγμα που πιστοποιείται με βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής την
οποία οι ως άνω ανώνυμες εταιρείες μέτοχοι προσκομίζουν στην Εταιρεία.



2. Μέτοχοι Εταιρείας η οποία μετέχει στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών, οι
οποίοι:
α) Παρά την πρόσκληση του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2.α΄ του άρθρου 1 δεν
κατέθεσαν εμπροθέσμως στην εταιρεία τις ανώνυμες μετοχές τους για να αντικατασταθούν με
ονομαστικές ή β) είναι ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές ή γ) παρά την αποστολή
σ'αυτούς της προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 επιστολής, δεν έχουν παράσχει εμπροθέσμως
στην Εταιρεία πλήρη στοιχεία για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων
τους, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1, στερούνται των δικαιωμάτων
παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, καθώς και των κάθε είδους
περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα. Τα δικαιώματα αυτά
ανακτώνται μόνον εφόσον οι παραπάνω μέτοχοι ονομαστικοποιήσουν τις μετοχές τους και
παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των
μετόχων τους που είναι ανώνυμες Εταιρείες, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1.
Για τον υπολογισμό της απαρτίας για τη νόμιμη συγκρότηση της γενικής συνέλευσης της
Εταιρείας και της πλειοψηφίας για τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση δεν
λαμβάνονται υπόψη οι μετοχές που στερούνται δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη
Γενική Συνέλευση σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.
3. Η Εταιρεία, προκειμένου να επιτρέψει στους μετόχους της να συμμετάσχουν στη Γενική
Συνέλευση της Εταιρείας ή να τους καταβάλει μέρισμα, ελέγχει τη συνδρομή των
προϋποθέσεων της παραγράφου 3, του άρθρου 1 κατά το χρόνο ασκήσεως του δικαιώματος,
βάσει των στοιχείων του μετοχολογίου και του ειδικού μετοχολογίου της που προβλέπεται στο
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 1.
4. Στην αναλυτική κατάσταση της παραγράφου 2.β΄ του άρθρου 1, θα γίνεται ειδική
αναφορά, κατά κατηγορία, των τυχόν μετοχών που στερούνται των δικαιωμάτων παράστασης
και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και των περιουσιακών δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα
εκτίθενται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2. Στην κατάσταση αυτή αναγράφεται επίσης ο
αριθμός της πράξης θεώρησης από την αρμόδια ΔΟΥ του προβλεπομένου από τον Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων βιβλίου μετόχων.

Αρθρο 3
Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 δικαιολογητικά υποβάλλονται

επίσης από την Εταιρεία κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάληψης του έργου ή
της προμήθειας. Η αναλυτική κατάσταση της παραγράφου 2.β΄ του άρθρου 1 περιέχει τα
στοιχεία του βιβλίου μετόχων και του ειδικού μετοχολογίου της Εταιρείας, όπως αυτά είναι
καταχωρημένα το πολύ τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υπογραφής της σχετικής
σύμβασης. Οι διατάξεις του άρθρου 2 εφαρμόζονται και στην περίπτωση του παρόντος
άρθρου.

Αρθρο 4
1. "Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Α.Ε., η Ανώνυμη Εταιρεία Αποθετηρίων Τίτλων, τα
μέλη του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών
Αθηνών Εταιρείες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 15 του Ν.2328/1995
έχουν την υποχρέωση να παρέχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Εθνικής
Οικονομίας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων
κάθε στοιχείο και πληροφορία που τους ζητείται για τον έλεγχο της εφαρμογής του παρόντος
Διατάγματος και του άρθρου 15 του Ν.2328/1995, όπως ισχύει.



2. Επιτρέπεται η ανταλλαγή μεταξύ των Υπηρεσιών των ανωτέρω Υπουργείων των
πληροφοριών και στοιχείων που περιέχονται σε γνώση τους σύμφωνα με το παρόν διάταγμα.
3. Οι αναφερόμενοι στις ανωτέρω 1 και 2 παραγράφους δεν επιτρέπεται να γνωστοποιούν
σε κανένα απολύτως άλλο πρόσωπο ή δημόσια αρχή, παρά μόνο στα αρμόδια δικαστήρια και
στις ειδικές εξεταστικές επιτροπές της Βουλής, πληροφορίες και στοιχεία που περιέχονται σε
γνώση τους σύμφωνα με το παρόν διάταγμα.

Αρθρο 5
Οι Εταιρείες που εμπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν.2328/1995 και

στην παράγραφο 3 του άρθρου ενδεκάτου του Ν.2372/1996 υποχρεούνται μέχρι τις 2 Μαϊου
1996 να υποβάλλουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος δικαιολογητικά στους φορείς
που διενεργούν ή διενήργησαν διαγωνισμούς.

Αρθρο 6
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.
Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων

ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 10 Απριλίου 1996
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                                                ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ


