
Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των 
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών 
Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα 

  
  
'Εχοντας υπόψη :  
1.   Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ ' 159) 
"Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και 
άλλες διατάξεις" όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 
2372/96 (ΦΕΚ Α' 29) "Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της 
αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις".  
2.   Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α' 137) το 
οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α' 154). 
3.   Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτού του Π.Δ./τος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προυπολογισμού.  
4.   Την με αριθμ. 118/96 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε. 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 ως ίδιες είτε ως 
μέλη κοινοπραξιών, στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών 
συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς υπηρεσιών, και εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παρ. 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 παρ. 1 του άρθρου 15 του 
Ν. 2328/95 (η "Εταιρεία") θεωρείται ότι εκπληρώθηκε εφόσον η 
Εταιρεία, κατά την υποβολή της προσφοράς για 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 μετοχές 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 
Κατασταστικού της Εταιρείας να έχει μετατραπεί σε ονομαστικές, με 
την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της 
απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για την έγκριση της 
τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας.  
Το Δ.Σ. της Εταιρείας πρέπει επίσης να έχει προσκαλέσει τους 
μετόχους της, κατόχους ανωνύμων μετοχών οιασδήποτε κατηγορίας 
και μορφής (τίτλοι ανώνυμων μετοχών ή και ανώνυμα αποθετήρια 
έγγραφα) όπως προσέλθουν να 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 παρ. 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 
τριάντα εργάσιμες ημέρες" (αντικ. από την παρ. 1 του άρθρου 109 
του Ν. 2533/97, ΦΕΚ-228 Α') πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς.  
3.   Εφόσον από την κατάσταση των μετόχων της παρ. 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 μέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα προσωπικές εταιρείες, ΕΠΕ 
ή οποιαδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων 
εταιρειών. Αν μέτοχοι και αυτών των ανωνύμων εταιρειών είναι 
ανώνυμες εταιρείες πρέπει οι τελευταίες να έχουν ονομαστικές 
μετοχές και να προσκομίσουν αντίστοιχη βεβαίωση περί του ότι οι 
μέτοχοί τους είναι φυσικά πρόσωπα, προσωπικές εταιρείες ΕΠΕ, ή 
οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικά πρόσωπα πλην ανωνύμων 
Εταιρειών. Αν μέτοχοι και των τελευταίων ανωνύμων Εταιρειών είναι 
ανώνυμες εταιρείες, πρέπει και οι τελευταίοι να προσκομίσουν 
βεβαίωση περί του ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και 
βεβαιώσεις για τους μετόχους τους, αντίστοιχα με όσα ορίζονται 
παραπάνω, έως ότου προσδιορισθούν μέχρι φυσικού προσώπου ή 
προσωπικής εταιρείας ΕΠΕ ή οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικού 
προσώπου πλην ανωνύμου εταιρείας οι τελικοί μέτοχοι 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 κλπ. 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 μετοχολόγιό 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.  
[Αρχή Τροποποίησης] 
4.   Αν μέτοχοι της Εταιρείας είναι ανώνυμες εταιρείες, των οποίων 
κατά την υποβολή της προσφοράς, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο 
της παρ. 2 του άρθρου 1, δεν είναι δυνατό να προσδιορισθούν οι 
ειδικοί τελικοί μέτοχοι μέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια της 
παρ. 3 του άρθρου 1, η Εταιρεία πρέπει να προσκομίσει στον 
αρμόδιο φορέα των διαγωνισμών ή των προμηθειών υπεύθυνη 
δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 με την οποία ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της βεβαιώνει ότι η Εταιρεία προσκάλεσε τις ανώνυμες 
εταιρείες με 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 
παρ. 3 του άρθρου 1 καθώς και ότι τους ανακοίνωσε τις συνέπειες 
της μη συμμόρφωσης με αυτήν την υποχρέωση - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η 
ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 
3310/05, ΦΕΚ-30 Α'   [Τέλος Τροποποίησης] 
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 παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2328/95, 
και των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών ανακοινώνουν την πρόθεσή τους αυτή στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών τουλάχιστον 10 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της πρώτης προσφοράς που 
εμπίπτει στις διατάξεις της παραπάνω διάταξης και την γνωστοποιούν 
μέσω του τύπου μέσα στην ίδια προθεσμία με δημοσίευση σε 3 
τουλάχιστον ημερήσιες πολιτικές και 3 τουλάχιστον ημερήσιες 
οικονομικές εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία 
κυκλοφορία. Με τις δημοσιεύσεις αυτές ανακοινώνονται και οι 
προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παρ. 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. 348/85 (ΦΕΚ Α' 125).  
6.   (Καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 109 του Ν. 2533/97, 
ΦΕΚ-228 Α' και η παρ. 7 αναριθμείται σε 6). 6(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 
παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 2328/95 και των οποίων οι μετοχές 



δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, 
ανακοινώνουν την πρόθεσή τους σ' αυτή στους μετόχους τους με 
συστημένη επιστολή που απευθύνεται σ' αυτούς τουλάχιστον 10 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της πρώτης προσφοράς που 
εμπίπτει στους οργανισμούς της παραπάνω διάταξης.  
Με τις επιστολές αυτές ανακοινώνονται και οι προβλεπόμενες στο 
άρθρο 2 παρ. 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:  
[Αρχή Τροποποίησης] 
1.   Από την υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 1 εξαιρούνται οι 
εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και οι ανώνυμες εταιρείες 
διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ Α' 167) με 
την επιφύλαξη των οριζομένων στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 15 του Ν. 2328/95, καθώς και ανώνυμες εταιρείες που 
εδρεύουν σε κράτη μέλη της Ευρωπαικής 'Ενωσης οι οποίες 
υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ πράγμα που 
πιστοποιείται με βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής την 
οποία οι ως άνω ανώνυμες εταιρείες μέτοχοι προσκομίζουν στην 
Εταιρεία - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 7 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 3310/05, ΦΕΚ-30 Α'  [Τέλος Τροποποίησης]  
2.   Μέτοχοι της Εταιρείας η οποία μετέχει στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προμηθειών οι οποίοι :  
α)   Παρά την πρόσκληση του γ' εδαφίου της παρ. 2α' του άρθρου 1 
δεν κατέθεσαν εμπροθέσμως στην Εταιρεία τις ανώνυμες μετοχές 
τους να αντικατασταθούν με ονομαστικές, ή β)   είναι ανώνυμες 
εταιρείες με ανώνυμες μετοχές ή γ)   παρά την αποστολή σ' αυτούς 
της προβλεπόμενης στην παρ. 2 επιστολής, δεν έχουν παράσχει 
εμπροθέσμως στην Εταιρεία πλήρη στοιχεία για τον μέχρι φυσικού 
προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους, κατά την έννοια της 
παρ. 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 μετοχών τους που είναι ανώνυμες 
Εταιρείες, κατά την έννοια της παρ. 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 
καταβάλλει μέρισμα, ελέγχει τη συνδρομή των προυποθέσεων της 
παρ. 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 παρ. 3 του άρθρου 1.  
4.   Στην αναλυτική κατάσταση της παρ. 2β' 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 παρ. 3 του άρθρου 2. Στην κατάσταση αυτή 
αναγράφεται επίσης ο αριθμός της πράξης θεώρησης από την 
αρμόδια ΔΟΥ του προβλεπόμενου από τον κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων βιβλίου μετόχων.   
  
  
[Αρχή Τροποποίησης] 
¶ρθρο 3 :  
Τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος 
δικαιολογητικά υποβάλλονται από την ανάδοχο εταιρεία στο Τμήμα 
Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. πριν από την υπογραφή της σχετικής 
δημόσιας σύμβασης. Η αναλυτική κατάσταση της παραγράφου 2β΄ 
του άρθρου 1 περιέχει τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων και του 
ειδικού μετοχολογίου της αναδόχου εταιρείας, όπως αυτά είναι 
καταχωρημένα, το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή των στοιχείων στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του 
Ε.Σ.Ρ. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, 3 και 4 εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση του άρθρου αυτού - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 3310/05, ΦΕΚ-30 Α'   [Τέλος 
Τροποποίησης]  
  
  
  
'Αρθρο 4 :  
(Καταργήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 109 του Ν. 2533/97, 
ΦΕΚ-228 Α' και τα άρθρα 5 και 6 αναριθμούνται σε 4 και 5 
αντιστοίχως).   
  
  
  
'Αρθρο 4(5) :  
Οι Εταιρείες που εμπίπτουν στην παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 
2328/95 και στην παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2372/96 
υποχρεούνται μέχρι τις 2 Μαίου 1996 να υποβάλλουν τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος δικαιολογητικά, στους 
φορείς που διενεργούν ή διενήργησαν διαγωνισμούς.   
  
  



  
'Αρθρο 5(6) :  
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
Στους Υπουργούς Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων 'Εργων ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγματος.   
  
  
 


