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Πελοπόννησος Α.Ε.  
 

Προς  
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου 

Κοινοποίηση: 
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου 

2. AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ 
 

Σχετικό: το υπ’ αριθ.πρωτ. 4/7.1.2021 έγγραφο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Πελοποννήσου 

Αναφορικά με την κοινοποίηση της υπ’ αρ. 64/2020 απόφασης του Δ.Σ. της ΠΕΔ 
Πελοποννήσου, για τον ορισμό της Εταιρείας AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΕΠΕ ως Ορκωτός Ελεγκτής από την πλευρά της ΠΕΔ, ώστε να διενεργήσει έλεγχο στην 
Εταιρεία Πελοπόννησος ΑΕ, σημειώνονται τα ακόλουθα.  
Η ΠΕΔ Πελοποννήσου ως μέτοχος της Πελοπόννησος ΑΕ απολαμβάνει του συνόλου των 
προβλεπόμενων εκ του νόμου και του καταστατικού δικαιωμάτων των μετόχων.  
Ειδικότερα, η αίτηση έκτακτου ελέγχου διέπεται από τη διάταξη του άρθρου 142 του ν. 
4548/2018:  
«Αίτηση έκτακτου ελέγχου 
1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας από το δικαστήριο που δικάζει 
κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν:  
α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου. … 
2.  Ο έλεγχος …διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του 
νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι 
καταγγελλόμενες πράξεις. 
3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο  (1/5) του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον 
από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό 
ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή 
διαχείριση. …».  
Αντίστοιχου περιεχομένου είναι και η πρόβλεψη του άρθρου 33 παρ 7 -8 του 
Καταστατικού της Πελοπόννησος ΑΕ.  
Εν προκειμένω, με το ως άνω σχετικό έγγραφο, δεν προκύπτει η τήρηση της 
προβλεπόμενης εκ του νόμου και εκ του καταστατικού διαδικασίας για την αίτηση 
έκτακτου ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η παροχή συνδρομής εκ μέρους 
της Πελοπόννησος ΑΕ στη διενέργεια ελέγχου, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο.  
Ειδικότερα, δεν προκύπτει η τήρηση της διαδικασίας της αίτησης έκτακτου ελέγχου από 
το δικαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, όπως ορίζεται στις 
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ανωτέρω νομοθετικές και καταστατικές διατάξεις, παρά μόνο η απόφαση του ΔΣ της ΠΕΔ 
Πελοποννήσου, ως μετόχου της Πελοπόννησος ΑΕ, η οποία δεν δύναται να υποκαταστήσει 
την προβλεπόμενη εκ του νόμου δικαστική απόφαση.  
Η Πελοπόννησος ΑΕ παραμένει στη διάθεση των μετόχων της, για την παροχή 
οποιασδήποτε συνδρομής στη διενέργεια έκτακτου ελέγχου, υπό την προϋπόθεση τήρησης 
των εκ του νόμου ή εκ του καταστατικού διαδικασιών.  
 

Με εκτίμηση, 
 
 


