
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

Θεσσαλονίκη, 15-17.11.2018 

 

Αναλυτικό πρόγραμμα 

 

 

Πέμπτη, 15.11.2018 

4.30-9.30 μ.μ. 

Εταιρική οργάνωση  

1. Ζητήματα διαχείρισης και εκπροσώπησης, με έμφαση στην κατάχρηση της 

εξουσίας του διαχειριστή (Α. Βαλτούδης, Αν. Καθηγητής ΑΠΘ) 

2. Ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού 

συμβουλίου μετά τον ν. 4548/2018 (Α. Μπεχλιβάνης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ) 

3. Η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση του ν. 4430/2016 (Ε. Τζίβα, Αν. 

Καθηγήτρια ΑΠΘ) 

 

Εταιρική ευθύνη 

4. Η εσωτερική ευθύνη των εταιρικών διοικητών, ιδίως μετά τον ν. 4548/2018 (Ν. 

Τέλλης, Καθηγητής ΑΠΘ) 

5. Η ευθύνη διαχειριστών και εταίρων κεφαλαιουχικής εταιρίας έναντι των εταιρικών 

δανειστών (Ν. Ελευθεριάδης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ) 

6. Η ευθύνη διαχειριστών και εταίρων κεφαλαιουχικής εταιρίας έναντι του ΕΦΚΑ (Β. 

Κουζιώρτη, Δ.Ν.) 

 

 

Παρασκευή, 16.11.2018 

4.30-9.30 μ.μ. 

Εταιρικοί μετασχηματισμοί 

7. Νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο της συγχώνευσης (Ε. Μαστρομανώλης, Επ. 

Καθηγητής ΕΚΠΑ) 

8. Νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο της διάσπασης (Γ. Ψαρουδάκης, Επ. Καθηγητής 

ΑΠΘ) 

 

Εταιρική δημοσιότητα και εταιρικές μεταβολές 



9. Εταιρική δημοσιότητα – Γ.Ε.ΜΗ. (Α. Καραγκουνίδης, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ) 

10. Μεταβολές του κεφαλαίου και δυνητικό κεφάλαιο μετά τον ν. 4548/2018 (Ι. 

Λιναρίτης, Δ.Ν.) 

11. Έξοδος και αποκλεισμός εταίρου: ιδίως το ζήτημα της αξίας της συμμετοχής (Ρ. 

Γιοβαννόπουλος, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ) 

 

 

 

Σάββατο, 17.11.2018 

9.30 π.μ. – 3.30 μ.μ. 

Ποινική ευθύνη 

12. Η ποινική ευθύνη των διοικητών νομικών προσώπων για αδικήματα διαφθοράς 

στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (Κ. Χατζηκώστας, Λέκτορας ΑΠΘ) 

13. Η ποινική ευθύνη των διοικητών νομικών προσώπων και λοιπών οντοτήτων για 

φορολογικές παραβάσεις και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (Θ. Παπακυριάκου, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ) 

14. Η ποινική ευθύνη των διοικητών νομικών προσώπων για διαχειριστικά αδικήματα 

σε βάρος της περιουσίας του νομικού προσώπου (Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια 

ΑΠΘ) 

15. Τα νομικά πρόσωπα ως πολιτικώς ενάγοντες στην ποινική δίκη – Αναιρετικός 

έλεγχος αποφάσεων ποινικής ευθύνης διοικητών νομικών προσώπων (Λ. Μαργαρίτης, 

Καθηγητής ΑΠΘ) 

 

Φορολογική Ευθύνη 

16. Η φορολογική μεταχείριση των εταιρειών στην Ελλάδα (Γ. Κορομηλάς, Λογιστής 

– Φοροτεχνικός, Πρόεδρος Ι.Ο.ΦΟ.Μ.) 

17. Η ευθύνη των διοικητών νομικού προσώπου σε περίπτωση καταλογισμού φόρων, 

και προστίμων σε βάρος του νομικού προσώπου (Κ. Φινοκαλιώτης, Καθηγητής ΑΠΘ) 

18. Η ευθύνη των μετόχων και των εταίρων σε περίπτωση καταλογισμού φόρων και 

προστίμων σε βάρος κεφαλαιουχικής εταιρίας (Π. Πανταζόπουλος, Δ.Ν.) 

19. Η ευθύνη του λογιστή απέναντι στη φορολογική αρχή (Κ. Σαββαΐδου, Επ. 

Καθηγήτρια ΑΠΘ) 

 


