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(Α΄ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Αν οι εταιρείες δεν υποβάλουν προς έλεγχο στην Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς, εντός εικοσαημέρου, το πρακτικό της Γ.Σ. που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του 

Δ.Σ. και το πρακτικό του Δ.Σ., στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα κάθε μέλους, η Ε.Κ. μπορεί να 
επιβάλει τις κυρώσεις του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3016/2002 σε βάρος των μελών του Δ.Σ., 
εκτός εάν η αρμοδιότητα αυτή έχει ανατεθεί σε ορισμένο πρόσωπο, μέλος ή μη του Δ.Σ. Ανάθεση 
με απόφαση του Δ.Σ. της συνολικής εκπροσωπευτικής εξουσίας σε μέλος ή μη του Δ.Σ. Μη 

νομίμως επιβλήθηκε η επίμαχη κύρωση στον αναιρεσείοντα που είχε την ιδιότητα του μη 
εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., εφόσον είχε ανατεθεί σε ορισμένο μέλος η εκπροσώπηση της 

εταιρίας. Η αναίρεση ασκήθηκε παραδεκτά κατά το άρθρο 53 παρ. 3 του π.δ. 18/1989. Δεκτές η 
αναίρεση και η προσφυγή (αναιρεί την αριθμ. 5475/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών) 
  
  

   
 Αριθμός 304/2020 
 
 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
 

 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 14 Νοεμβρίου 2017, με την εξής σύνθεση: Ε. 

Αντωνόπουλος, Σύμβουλος της Επικρατείας, Προεδρεύων, ελλείποντος Προέδρου του Τμήματος 
και σε αναπλήρωση της αρχαιοτέρας του Συμβούλου, που είχε κώλυμα, Κ. Κουσούλης, Ο. 
Παπαδοπούλου, Σύμβουλοι, Χ. Μπολόφη, Ο. Νικολαράκου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. 
Τσαπαρδώνη. 
 
 Για να δικάσει την από 11 Απριλίου 2014 αίτηση: 

 
 του ………, κατοίκου ………… Αθηνών (………), ο οποίος παρέστη με τον δικηγόρο Νικόλαο Μουσά 
(Α.Μ. ………), που τον διόρισε με πληρεξούσιο, 
 
 κατά της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που εδρεύει στην Αθήνα (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου), η 
οποία παρέστη με τον δικηγόρο Θεόδωρο – Δώρο Λέκα (Α.Μ. ……),που τον διόρισε με απόφαση 
της Εκτελεστικής της Επιτροπής. 

 
 Με την αίτηση αυτή ο αναιρεσείων επιδιώκει να αναιρεθεί η υπ’ αριθμ. 5475/2013 απόφαση του 
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 

 
 Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, Συμβούλου Κ. Κουσούλη. 
 

 Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του αναιρεσείοντος, ο οποίος ανέπτυξε και 
προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους αναιρέσεως και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση και τον 
πληρεξούσιο της αναιρεσίβλητης Επιτροπής, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της. 
 
 Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ 
α ι 
 

 Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α 



 

 Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο 
 
 1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο 

παράβολο (υπ’ αριθμ. 3826690-4/2014 ειδικά γραμμάτια παραβόλου) ζητείται η αναίρεση της 
5475/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη προσφυγή 
του ήδη αναιρεσείοντος κατά της 38/572/23.12.2010 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.). Με την απόφαση αυτή επεβλήθη εις βάρος του αιτούντος, 
ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της εταιρίας «………», κατ’ εφαρμογή της διατάξεως 
του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3016/2002, η διοικητική κύρωση της επιπλήξεως για παράβαση της 
διατάξεως του άρθρου 4 παρ. 3 του ίδιου νόμου και ειδικώς, λόγω μη τηρήσεως της εικοσαήμερης 

προθεσμίας για την υποβολή στην Ε.Κ. του πρακτικού της από 23.05.2005 αποφάσεως της Γ.Σ. 
των μετόχων της εν λόγω εταιρίας περί εκλογής νέων μελών του Δ.Σ. και καθορισμού των 
ανεξάρτητων μελών αυτού καθώς και του πρακτικού της από 23.05.2005 συνεδριάσεως του Δ.Σ. 
περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα. 
 
 2. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση ασκήθηκε στις 17.4.2014 και, επομένως, διέπεται από τις διατάξεις 

της παρ. 4 του άρθρου 53 του π.δ/τος 18/1989 (Α 8), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του ν. 3900/2010 (Α 213, έναρξη ισχύος 1.1.2011). Περαιτέρω, δεδομένου ότι με 
την αίτηση άγεται κατ` αναίρεση διαφορά, η οποία δεν έχει άμεσο χρηματικό αντικείμενο, εφόσον 
προέκυψε από την επιβολή της διοικητικής κυρώσεως της επιπλήξεως (πρβλ. Σ.τ.Ε. 446/2014), 
η εν λόγω αίτηση ασκείται καταρχάς παραδεκτώς από την άποψη αυτή, σύμφωνα με τις ανωτέρω 
διατάξεις, απορριπτομένων ως αβασίμων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων με το από 
12.11.2015 υπόμνημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 
 3. Επειδή, με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται ότι κατ` εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 
10 παρ. 1 του ν. 3016/2002 το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι η Ε.Κ. μπορεί να επιβάλει 
διοικητικές κυρώσεις εις βάρος όλων των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας αδιακρίτως εάν οι σχετικές 
με την καταλογισθείσα παράβαση αρμοδιότητες δεν έχουν ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο, μέλος ή 
μη του Δ.Σ. αυτής. Ειδικότερα, ο αιτών προβάλλει ότι κατ’ ορθή ερμηνεία της ανωτέρω διάταξης 
του άρθρου 10, ο καταλογισμός ευθύνης για την παράβαση του άρθρου 4 παρ. 3 προϋποθέτει 

κατ’ αρχήν ότι στο αναφερόμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν ειδικώς ανατεθεί 
αρμοδιότητες που έχουν σχέση με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3016/2002. Άλλως, κατά τον 

αναιρεσείοντα, σε περίπτωση μη ειδικής ανάθεσης αρμοδιοτήτων σχετικών με τις υποχρεώσεις 
του ν. 3016/2002, προϋπόθεση της επιβολής κυρώσεων είναι η εξέταση της φύσης και της 
έκτασης των αρμοδιοτήτων ενός εκάστου των μελών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν θα 
επιβληθεί κύρωση σε όποιο/όποια εξ αυτών θα όφειλαν σύμφωνα με τις ανειλημμένες 

αρμοδιότητές τους να έχουν φροντίσει για τη συμμόρφωση με τις κρίσιμες διατάξεις, έστω και 
εάν αυτό δεν προβλέπεται ρητά. 
 
 4. Επειδή, για το παραδεκτό του προβαλλομένου λόγου, εν αναφορά προς τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 53 παρ. 3 του π.δ/τος 18/1989, με το εισαγωγικό δικόγραφο προβάλλεται ότι δεν υπάρχει 
νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του νομικού ζητήματος, αν, κατά την έννοια του 
άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3016/2002, σε περίπτωση που η σχετική με τη διαπιστωθείσα παράβαση 

αρμοδιότητα δεν έχει ανατεθεί ειδικώς σε κάποιο πρόσωπο, μέλος ή μη του Δ.Σ. της υπόχρεης 
εταιρίας, υπεύθυνα είναι τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία, κατόπιν εξετάσεως των αρμοδιοτήτων που 
τους έχουν ανατεθεί, φέρουν ευθύνη για τη συμμόρφωση της εταιρίας προς τις υποχρεώσεις του 
ν. 3016/2002, ενώ ευθύνη όλων των μελών του Δ.Σ. υφίσταται σε περίπτωση που δεν έχει γίνει 

ανάθεση αρμοδιοτήτων διοικήσεως σε οποιοδήποτε μέλος αυτού. Ο ισχυρισμός αυτός είναι 
βάσιμος και ως εκ τούτου ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως είναι εξεταστέος επί της ουσίας. 
 

 5. Επειδή, στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3016/2002 (Α 110) «Για την εταιρική διακυβέρνηση, 
θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις», όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με τη 
διάταξη του άρθρου 26 παρ. 3 του ν. 3091/2002 (Α 330), ορίζονται τα εξής: «Προκειμένου να 
ελεγχθεί η τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού η εταιρία, μέσα σε είκοσι ημέρες από τη 
συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ., υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πρακτικό της γενικής 
συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ομοίως υποβάλλεται 

μέσα στην ίδια προθεσμία και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο ορίζεται η 
ιδιότητα του κάθε μέλους του διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικού, μη εκτελεστικού ή 



εκλέγεται προσωρινό ανεξάρτητο μέλος σε αντικατάσταση άλλου που παραιτήθηκε, εξέλιπε ή για 

οποιονδήποτε λόγο κατέστη έκπτωτο..». Περαιτέρω, στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ίδιου 
νόμου, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 3756/2009 (Α 53), 
ορίζονται τα εξής: «Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων των άρθρων 3 έως 8 και 11 του 

παρόντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
ή σε όποιο πρόσωπο, μέλος ή μη του διοικητικού συμβουλίου, έχουν τυχόν ανατεθεί οι σχετικές 
αρμοδιότητες αυτού, επίπληξη ή πρόστιμο από τρεις χιλιάδες μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ. Κατά 
την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, η 
επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης 
στα συμφέροντα των επενδυτών, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η λήψη μέτρων από τον παραβάτη 
για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδικής και γενικής πρόληψης και η 
τυχόν καθ’ υποτροπήν τέλεση παραβάσεων του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την 
κεφαλαιαγορά». Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 18 του  ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων 
Εταιριών», κωδικοποιηθέντος με το β.δ. 174/1963 (Α 37) ρυθμίζονται τα θέματα της οργανικής 
εκπροσωπήσεως του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας. Ειδικότερα, με τις διατάξεις 
αυτές (όπως ίσχυαν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, πριν την αντικατάσταση της παρ. 2 

με το άρθρο 25 παρ. 2 του  ν. 3604/2007, Α 189) ορίζεται ότι: «1. Η ανώνυμος εταιρεία 
εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, 
ενεργούντος συλλογικώς. 2. Το Καταστατικόν δύναται να ορίση, ότι και εν ή πλείονα μέλη του 
Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπώσι την εταιρείαν εν γένει ή εις ωρισμένου 
μόνον είδους πράξεις. 3. ...». Εξάλλου, στο άρθρο 22 του ίδιου ν. 2190/1920 (όπως η παρ. 3 
ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 10 παρ. 4 
του ν. 2339/1995, Α 204, και πριν από την αντικατάστασή της με το άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 

3604/2007) προβλέπεται ότι: «1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον  ν’ αποφασίζη πάσαν 
πράξιν αφορώσα εις την διοίκησιν της, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν 
γένει επιδίωξιν του σκοπού της ... 2. ... 3. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει θέματα για τα οποία 
η εξουσία του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικά ή μερικά από ένα ή περισσότερα 
μέλη του, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους. Τα πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν 
και δεσμεύουν την εταιρία, καθώς και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο. 4. ...». 

 
 6. Επειδή, κατά την έννοια των ανωτέρω διατάξεων, οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία των 

συμφερόντων των μετόχων και εν γένει του επενδυτικού κοινού, καθώς και στη διαφύλαξη της 
ορθολογικής και εύρυθμης λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που οι εταιρείες που 
υπάγονται στο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής του ν. 3016/2002, κατ’ άρθρο 1 του νόμου αυτού, 
δεν υποβάλουν προς έλεγχο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εντός της προβλεπόμενης στο άρθρο 

4 παρ. 3 του ίδιου νόμου εικοσαήμερης προθεσμίας, το πρακτικό της Γ.Σ. που εξέλεξε τα 
ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., καθώς και το πρακτικό του Δ.Σ., στο οποίο ορίζεται η ιδιότητα κάθε 
μέλους του ως εκτελεστικού και μη εκτελεστικού, η Ε.Κ. μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες 
στο άρθρο 10 παρ. 1 του εν λόγου νόμου διοικητικές κυρώσεις. Περαιτέρω, κατά την έννοια της 
τελευταίας αυτής διατάξεως, οι εν λόγω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. της 
υπόχρεης εταιρίας, εκτός εάν η αρμοδιότητα του Δ.Σ. για την υποβολή των παραπάνω πρακτικών 
έχει ανατεθεί σε ορισμένο πρόσωπο, μέλος ή μη του Δ.Σ. της εταιρίας αυτής. Εφόσον προβλέπεται 

από το καταστατικό της εταιρίας, τέτοια ανάθεση συνιστά και η, κατά τα άρθρα 18 παρ. 2 και 22 
παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, ανάθεση με απόφαση του Δ.Σ. της συνολικής εκπροσωπευτικής 
εξουσίας σε μέλος ή μη του Δ.Σ., καθόσον σε αυτή περιλαμβάνεται η εξουσία προς εκπροσώπηση 
της εταιρίας ενώπιον διοικητικών αρχών και ειδικώς, προς διενέργεια των αναγκαίων υλικών 

πράξεων, διαδικαστικού χαρακτήρα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας, όπως η 
υποβολή των προαναφερθέντων πρακτικών στην Ε.Κ. 
 

 7. Επειδή, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και τα διαδικαστικά έγγραφα, 
η εταιρία «…………» με ανακοίνωσή της που δημοσιεύθηκε στις 24.05.2005 στο ημερήσιο δελτίο 
τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποίησε ότι κατά την ετήσια τακτική γενική συνέλευση 
των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε στις 23.5.2005 εξελέγη νέο Δ.Σ., αποτελούμενο από 
τους …………, …………, …………., …………, …………, ………… και …………, εκ των οποίων καθορίσθηκε ότι 
ο αναιρεσείων …………… και ο ………. έχουν την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών. 

Η Ε.Κ. διαπίστωσε ότι η ως άνω εταιρία δεν είχε υποβάλει εντός της προβλεπόμενης, κατ’ άρθρο 
4 παρ. 3 του ν. 3016/2002, εικοσαήμερης προθεσμίας το πρακτικό της τακτικής γενικής 



συνέλευσης των μετόχων ούτε το πρακτικό του Δ.Σ., με το οποίο συγκροτήθηκε αυτό σε σώμα 

και ορίσθηκε η ιδιότητα κάθε μέλους του Δ.Σ., απέστειλε δε στην εταιρία αυτή την από 
01.12.2005 επιστολή, με την οποία ζήτησε να της υποβληθούν τα πρακτικά αυτά. Ακολούθως, η 
παραπάνω εταιρία με την από 06.12.2005 επιστολή της διαβίβασε στην Ε.Κ. τα ζητηθέντα 

πρακτικά. Κατόπιν τούτων, ο αναιρεσείων, ως μέλος του Δ.Σ. της εν λόγω εταιρίας κατά τον 
κρίσιμο χρόνο, εκλήθη με την από 01.10.2010 επιστολή της Ε.Κ. προς παροχή εξηγήσεων για 
την μη εμπρόθεσμη υποβολή των ως άνω πρακτικών. Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ε.Κ., αφού έλαβε υπόψη και τις απόψεις του αναιρεσείοντος, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην 
από 19.10.2010 απαντητική επιστολή του, με την 38/572/23.12.2010 απόφασή του επέβαλε σε 
αυτόν την ποινή της επιπλήξεως λόγω μη εμπρόθεσμης υποβολής των παραπάνω πρακτικών, 
κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 3016/2002. Προσφυγή του 

αναιρεσείοντος κατά της ανωτέρω αποφάσεως απορρίφθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση. 
Ειδικότερα, το δικάσαν δικαστήριο απέρριψε ως αλυσιτελή τον προβληθέντα με την προσφυγή 
λόγο ότι η απόφαση επιβολής επιπλήξεως εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση του ευλόγου χρόνου και ότι, 
ως εκ τούτου, η Ε.Κ. είχε καταστεί κατά χρόνο αναρμόδια προς έκδοση της αποφάσεως αυτής, 
με την αιτιολογία ότι η διάταξη του άρθρου 10 του ν. 3016/2002 δεν θεσπίζει συγκεκριμένη 
αποκλειστική προθεσμία, εντός της οποίας η Ε.Κ. οφείλει να ασκήσει την αρμοδιότητά της για 

επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση διαπιστώσεως της παραβάσεως της μη τηρήσεως 
της προθεσμίας υποβολής των επίμαχων πρακτικών. Εν συνεχεία, το δικάσαν δικαστήριο έκρινε 
ότι «και αν ακόμη ήθελε θεωρηθεί ότι, παρόλο που δεν προβλέπεται αποκλειστική προθεσμία, 
εντός της οποίας μπορεί η Ε.Κ. να ασκήσει την ανωτέρω αρμοδιότητά της, εν πάση περιπτώσει η 
σχετική πράξη πρέπει να εκδίδεται εντός ευλόγου χρόνου από την τέλεση της παραβάσεως, στην 
προκειμένη περίπτωση, και υπό τα δεδομένα της συγκεκριμένης υποθέσεως, δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι η έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης εις βάρος του προσφεύγοντος εχώρησε μετά 

την πάροδο ευλόγου χρόνου από την τέλεση της αποδιδόμενης σε αυτόν παραβάσεως, ενόψει 
μάλιστα όσων υποστηρίζονται από την Ε.Κ. περί του μεγάλου αριθμού των εισηγμένων εταιρειών 
και του πλήθους των υποθέσεων διαφορετικών αντικειμένων που εποπτεύει». Επιπλέον, ο 
αναιρεσείων με τη προσφυγή του προέβαλε ότι η επίδικη κύρωση επεβλήθη εις βάρος του, κατ’ 
εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3016/2002, αφενός μεν διότι δεν είχε ανατεθεί 
σε αυτόν η, κατ’ άρθρο 4 παρ. 3 του ίδιου νόμου, υποχρέωση υποβολής των παραπάνω 
πρακτικών στην Ε.Κ., αφετέρου δε διότι με το από 23.05.2005 πρακτικό του Δ.Σ. αποφασίστηκε 

η ανάθεση εξουσιών διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας σε άλλα μέλη του Δ.Σ., τα 
οποία επιβαρύνονται με την υποχρέωση υποβολής των πρακτικών. Το δικάσαν δικαστήριο με την 

αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε ότι η Ε.Κ. μπορεί να επιβάλει τις προβλεπόμενες στο 
άρθρο 10 του ν. 3016/2002 διοικητικές κυρώσεις εις βάρος των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας, εάν 
οι σχετικές με την καταλογισθείσα παράβαση αρμοδιότητες δεν έχουν ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο, 
μέλος ή μη του Δ.Σ. αυτής. Εν συνεχεία, έλαβε υπόψη το 279/23.05.2005 πρακτικό του Δ.Σ. της 

παραπάνω εταιρίας, το περιεχόμενο του οποίου, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη 
απόφαση, είναι το εξής: «στο θέμα 1α και 1β του 279/23-5-2005 πρακτικού του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρίας …………… με αντικείμενο «Απονομή αρμοδιοτήτων και κατανομή εξουσιών 
διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας» και «εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα 
μέλη» αποφασίσθηκε ότι ο …………, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος εκπροσωπεί και δεσμεύει 
την εταιρία για όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο πράξεις, ότι στον …………, εντεταλμένο 
σύμβουλο ανατίθεται η υπογραφή αξιογράφων και η ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων από 

αυτά, ότι στους …………., ………… και ………… ανατίθεται η αρμοδιότητα κατάρτισης και υπογραφής 
συμβάσεων δανείου, υπογραφής αιτήσεων διακανονισμού προς τράπεζες και υπογραφή 
εξουσιοδοτήσεων προς υπαλλήλους της εταιρίας για διάφορα ζητήματα, ότι ο ………… έχει 
αρμοδιότητα την παρακολούθηση και τον χειρισμό των νομικών υποθέσεων του ομίλου, ότι ο 

……………, μη εκτελεστικό μέλος είναι αρμόδιος για θέματα οργάνωσης και διοίκησης και ότι ο 
………… [ήδη αναιρεσείων] και ο …………… είναι μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη». Αφού έλαβε 
υπόψη το πρακτικό αυτό το δικάσαν δικαστήριο έκρινε ότι δεν προκύπτει ότι έχει ανατεθεί σε 

κάποιο από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας η ειδική αρμοδιότητα της υποβολής στην Ε.Κ. των 
παραπάνω πρακτικών και περαιτέρω, ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προέκυψε ότι η εν 
λόγω αρμοδιότητα είχε ανατεθεί σε άλλο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ. Κατ’ ακολουθίαν τούτων, 
απέρριψε τον προεκτέθεντα λόγο ως νόμω αβάσιμο, με την αιτιολογία ότι συντρέχει στο πρόσωπο 
του αιτούντος η ιδιότητα του μέλους του ΔΣ, σε βάρος του οποίου μπορούν να επιβληθούν οι 
προβλεπόμενες στο άρθρο 10 του ν. 3016/2002 κυρώσεις. 

 



 8. Επειδή, εν όψει όσων μνημονεύονται στη σκέψη 6, είναι βάσιμος ο εξεταζόμενος λόγος 

αναιρέσεως, με τον οποίο υποστηρίζεται ότι, σύμφωνα με τις ανωτέρω εφαρμοστέες διατάξεις, 
βαρυνόμενα με την υποχρέωση υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του πρακτικού της 
γενικής συνέλευσης που εξέλεξε τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., είναι τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία, 

κατόπιν εξετάσεως των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί, φέρουν ευθύνη για τη 
συμμόρφωση της εταιρίας προς τις υποχρεώσεις του ν. 3016/2002, και μεταξύ των οποίων δεν 
συγκαταλέγεται ο αναιρεσείων, όπως προκύπτει από το ίδιο πρακτικό, είναι δε μη νόμιμη η περί 
του αντιθέτου κρίση του Διοικητικού Εφετείου. Κατόπιν τούτου, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση 
πρέπει να εξαφανιστεί εν όλω, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της εξετάσεως του λόγου 
αναιρέσεως, με τον οποίο πλήττεται η κρίση του δικάσαντος δικαστηρίου, με την οποία απερρίφθη 
ο λόγος της προσφυγής ότι η προσβληθείσα απόφαση της Ε.Κ. είχε εκδοθεί μετά την 

πάροδο ευλόγου χρόνου από την τέλεση της αποδοθείσας παράβασης, ανεξαρτήτως του 
παραδεκτού της προβολής του εν λόγω λόγου αναιρέσεως, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 53 παρ. 3 του π.δ/τος 18/1989. Περαιτέρω, μετά την εξαφάνιση της αναιρεσιβαλλομένης 
αποφάσεως πρέπει, εν όψει του ότι το πραγματικό είναι εκκαθαρισμένο, να κρατηθεί η υπόθεση, 
να δικαστεί η προσφυγή του αναιρεσείοντος και να γίνει δεκτός ως βάσιμος ο λόγος της 
προσφυγής, με τον οποίο υποστηρίζεται ότι μη νομίμως επιβλήθηκε η επίμαχη κύρωση στον 

προσφεύγοντα που είχε την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., εφόσον, όπως 
προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση (βλ. ανωτέρω σκέψη 7 και σκέψη 5 της 
αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως), στη συγκεκριμένη περίπτωση είχε ανατεθεί σε ορισμένο μέλος 
η εκπροσώπηση της εταιρίας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή, για την 
άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. 1192453 ειδικό έντυπο παραβόλου), 
και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη 38/572/23.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της εξετάσεως των λοιπών 

προβαλλομένων με την προσφυγή λόγων. 
 
 9. Επειδή, τέλος, το Δικαστήριο, εκτιμώντας τις περιστάσεις, κρίνει ότι η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς πρέπει να απαλλαγεί από τη δικαστική δαπάνη για την ουσιαστική δίκη, σύμφωνα 
με το άρθρο 275 παρ. 1 εδάφ. τελευταίο του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 
97). 
 

 Δ ι ά τ α ύ τ α 
 

 Δέχεται την αίτηση αναιρέσεως. 
 
 Εξαφανίζει, κατά το σκεπτικό, την 5475/2013 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. 
 

 Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου που καταβλήθηκε για τη άσκηση της αίτησης αναιρέσεως. 
 
 Επιβάλλει εις βάρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τη δικαστική δαπάνη του αναιρεσείοντος που 
ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι (920) ευρώ. 
 
 Κρατεί και δικάζει την προσφυγή. 
 

 Δέχεται την προσφυγή του ……………. . 
 
 Ακυρώνει την 38/572/23.12.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 
Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με το σκεπτικό. 

 
 Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου που καταβλήθηκε για την άσκηση της προσφυγής και 
 

 Απαλλάσσει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τη δικαστική δαπάνη της ουσιαστικής δίκης, 
σύμφωνα με το σκεπτικό. 
 
 Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 30 Νοεμβρίου 2017 
 
 Ο Προεδρεύων Σύμβουλος                           Η Γραμματέας 

 
 Ε. Αντωνόπουλος                                         Μ. Τσαπαρδώνη 



 

 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2020. 
 
 Η Πρόεδρος του Δ? Τμήματος               Η Γραμματέας του Δ? Τμήματος 

 
 Μ. Καραμανώφ                                                  Ι. Παπαχαραλάμπους 
 
 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 
 
 Εντέλλεται προς κάθε δικαστικό επιμελητή να εκτελέσει όταν του το ζητήσουν την παραπάνω 
απόφαση, τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα 

άλλα όργανα της Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί. 
 
 Η εντολή πιστοποιείται με την σύνταξη και την υπογραφή του παρόντος. 
 
 Αθήνα, ........................................................... 
 

 Η Πρόεδρος του Δ΄ Τμήματος                            Η Γραμματέας του Δ΄ Τμήματος 
 
 
 
 Σ.Τ. 
  
  

  


