
 

 
Παρέμβαση ΚΕΕ προς υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας & Ανάπτυξης  

για τη μη λύση ζημιογόνων επιχειρήσεων . 
 

 

Με επιστολή του στον Υπουργό Οικονομικών ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ Κ.Μίχαλος ζητά τη μη 
λύση ζημιογόνων επιχειρήσεων . 
Αναλυτικά ο κ. Μίχαλος αναφέρει : 
“Κύριε Υπουργέ, 
Είναι γνωστές οι αντίξοες συνθήκες επιβίωσης των ελληνικών επιχειρήσεων. Το ασφυκτικό 
οικονομικό κλίμα, που από καιρό ταλαιπωρεί την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας, δεν 
επιτρέπει, στις περισσότερες από αυτές, να παρουσιάζουν κερδοφόρα δραστηριότητα, 
αφού η στενότητα του χρήματος και ο καταιγισμός των παντός είδους φόρων και τελών, 
έχουν μειώσει δραστικά την αγοραστική κίνηση. 
Ως εκ τούτου, είναι φυσικό οι περισσότερες επιχειρήσεις, στην συντριπτική τους 
πλειοψηφία, να παρουσιάζουν ζημιογόνες χρήσεις σε επαναλαμβανόμενο ρυθμό, χωρίς να 
διαφαίνεται στο άμεσο μέλλον ελπίδα καλυτέρευσης της όλης οικονομικής κατάστασης. 
Παράλληλα με το δυσμενές αυτό περιβάλλον, υπάρχει για τις ανώνυμες εταιρείες και η 
ρύθμιση του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 
του Π.Δ. 409/1986, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων γίνει κατώτερο του ½ του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ανώνυμης εταιρείας υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξη 
(6) μηνών από τη λήξη της χρήσης με θέμα την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου 
μέτρου (αύξηση κεφαλαίου, δανεισμός κλπ). Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της 
ανώνυμης εταιρείας στην ανωτέρω διάταξη, η Περιφέρεια ή ο αρμόδιος Υπουργός μπορούν 
να καταφύγουν στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας με αίτημα τη λύση 
αυτής κατά το άρθρο 48 του ιδίου Κ.Ν. 
Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικά αυστηρή η ρύθμιση αυτή εν μέσω του περιγραφέντος 
δυσμενούς οικονομικού κλίματος, για το οποίο δεν ευθύνονται οι εταιρείες. Για τον λόγο 
αυτό κρίνουμε σκόπιμο όπως προτείνουμε την εκ μέρους της Πολιτείας ανάληψη 
πρωτοβουλίας για την βελτίωση της άνω διάταξης του άρθρου 47, με την υιοθέτηση της 
ακόλουθης τροπολογίας : 
«Στο άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920 προστίθεται παράγραφος 2 ως ε£ής : Η Γενική 
Συνέλευση της εταιρείας, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
δύναται να παρατείνει την εξάμηνη προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου έως τρία 
xρόνια». 
Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα παραμένει το ανωτέρω θέμα σε εκκρεμότητα 
και μέχρι της ψήφισης της ως άνω τροπολογίας, η Περιφέρεια δεν θα προβαίνει σε 
δικαστική προσφυγή για την λύση των υπαγόμενων στην τροποποιούμενη διάταξη 
ανώνυμων εταιρειών. 
Με τον τρόπο αυτό θεωρούμε ότι ενισχύονται οι ελληνικές επιχειρήσεις και δίδεται μια 
πνοή ανανέωσης της επιχειρηματικής δράσης, με σκοπό την διάσωση των επιχειρήσεων 
προς όφελος της εθνικής οικονομίας και με σαφώς ευμενή κοινωνικό αντίκτυπο. 
Παρακαλούμε για την όσο το δυνατό ταχύτερη λήψη του ανωτέρω μέτρου». 


