










Μαυρομιχάλη 23 | 106 80 | Αθήνα
Τ 210 3678 800 | F 210 3678 819
www.nb.org | info@nb.org

© 2019, ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ

Ο Νέος Κώδικας Ανωνύμων Εταιρειών

Ι. Κ. Δρυλλεράκης

ISBN 978-960-622-756-1

Σύμφωνα με το Ν. 2121/93 για την Πνευματική Ιδιοκτησία απαγορεύεται η αναδημο-
σίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, η αποθήκευσή του σε βά-
ση δεδομένων, η αναμετάδοσή του σε ηλεκτρονική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή και 
η φωτοανατύπωσή του με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 

Το περιεχόμενο του παρόντος έργου έχει τύχει επιμελούς και αναλυτικής επιστημο-
νικής επεξεργασίας. Ο εκδοτικός οίκος και οι συντάκτες δεν παρέχουν διά του παρό-
ντος νομικές συμβουλές ή παρεμφερείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, ουδεμία δε ευ-
θύνη φέρουν για τυχόν ζημία τρίτου λόγω ενέργειας ή παράλειψης που βασίστηκε εν 
όλω ή εν μέρει στο περιεχόμενο του παρόντος έργου.

Εκδοτική επιμέλεια: Θεόδωρος Στίγκας
Art Director: Νεκταρία Καπογιάννη
Υπεύθυνος Παραγωγής: Ανδρέας Μενούνος
Σελιδοποίηση: Χρυσούλα Ζιά, Γιάννης Δεδούσης
Παραγωγή: NB Production ΑΜ050419M23

Law Publishers in Europe

http://www.nb.org/
mailto:info@nb.org


|

|

|



The New Code for the Greek Company Limited by Shares

Edited by: J. K. Dryllerakis, Attorney-at-law

ISBN 978-960-622-756-1

Abstract: This book contains the basic legislative texts (L 4548/2018) regulating the 
Greek Company Limited by shares as well as the most recent Law No. 4601/2019 for 
the corporate transformations. Moreover, this edition, except for a comprehensive 
synopsis of all amendments introduced under the new laws, also includes tables 
with the new (Law No. 4548/2018) and the pre-existing (Law No. 2190/1920) provi-
sions for the Greek Company Limited by shares.

COPYRIGHT

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a re-
trieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permis-
sion of NOMIKI BIBLIOTHIKI S.A., or as expressly permitted by law or under the terms 
agreed with the appropriate reprographic rights organisation. Enquiries concerning 
reproduction which may not be covered by the above should be addressed to NOMI-
KI BIBLIOTHIKI S.A. at the address below.

DISCLAIMER

The content of this work is intended for information purposes only and should not 
be treated as legal advice. The publication is necessarily of a general nature; NOMIKI 
BIBLIOTHIKI S.A. makes no claim as to the comprehensiveness or accuracy of the 
information provided; Information is not off ered for the purpose of providing indi-
vidualized legal advice. Professional advice should therefore be sought before any 
action is undertaken based on this publication. Use of this work does not create an 
attorney-client or any other relationship between the user and NOMIKI BIBLIOTHIKI 
S.A. or the legal professionals contributing to this publication.

23 Mavromichali str. | 106 80 | Athens | Greece
T +30 210 3678 800 | F +30 210 3678 819
www.nb.org | info@nb.org

© 2019, NOMIKI BIBLIOTHIKI S.A.

Law Publishers in Europe

tel:+30 210 3678 800
tel:+30 210 3678 819
http://www.nb.org/
mailto:info@nb.org


VII

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1. Γιατί η έκδοση; Γιατί άλλη μια έκδοση για το Ν 4548/2018, τη νέα νομοθεσία 
για τις ανώνυμες εταιρείες; ∆ιότι είναι μια διαφορετική έκδοση με αποκλειστι-
κό σκοπό να υπηρετήσει τη χρηστικότητα. Ένα βιβλίο μετρίου μεγέθους αλλά και 
όγκου σελίδων, ώστε να χωρεί άνετα στην τσάντα, αλλά, αν χρειαστεί, ακόμα και 
στην τσέπη του χρήστη για να του δώσει όλες τις βασικές πληροφορίες που σχε-
τίζονται με το κείμενο του νόμου. Με την έννοια αυτή είναι ένας ταπεινός σύντρο-
φος του χρήστη σε κάθε έξοδό του από το γραφείο του, ένας συνέκδημος1 κώδι-
κας λοιπόν που ακόμα και στην άνεση του γραφείου θα έχει τη θέση και τη χρησι-
μότητά του. Ένα βιβλίο που συνοδοιπορεί και συμπορεύεται με τον τρόπο αυτό με 
τον χρήστη του και τον συμπαραστέκεται σε κάθε τόπο και χρόνο.
2. Ο βασιλεύς -επί τέλους!- απέθανεν, ζήτω οι συμβασιλείς. Ο Ν 4548/2018 δεν 
κατήργησε το μακρόβιο Ν 2190/20, που μόνο ο Ν 146/1914 τον συναγωνιζόταν σε 
ρεκόρ πραγματικής επιβίωσης. Η υλοτόμηση και ο ακρωτηριασμός του είχε αρχί-
σει ήδη με το Ν 4308/2014 για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ο δε Ν 4548/2018 
διατήρησε τις διατάξεις για τους μετασχηματισμούς (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, 
μετατροπές), που ήδη όμως καταργήθηκαν -επί το ορθότερον αντικαταστάθηκαν- 
με τον πρόσφατο Ν 4601/2019 περί εταιρικών μετασχηματισμών, που και αυτός 
επέφερε τροποποιήσεις στο Ν 4548/2018. Αφού επομένως και ο Ν 4601/2019 συ-
μπληρώνει τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών, η αναστήλωσή της απαιτεί 
-για λόγους πληρότητας- να τον περιλάβουμε στην παρούσα έκδοση, ώστε να μπο-
ρούμε να αναφωνήσουμε, «ο βασιλεύς απέθανεν, ζήτω οι συμβασιλείς», ας πούμε 
όπως στην αρχαία Σπάρτη. Ολίγα μόνο άρθρα του Ν 2190/20 εξακολουθούν να επι-
βιώνουν, σχετιζόμενα με ειδικές διατάξεις.
3. Γιατί νέος νόμος και όχι συμπλήρωση του Ν 2190/20. Ο 2190 δεν διακρινό-
ταν για τη σωστή κατανομή της ύλης λόγω των πολλαπλών μεταβολών και προ-
σθηκών που συνδυαζόταν και με θεσμικές αλλαγές λόγων των κοινωνικών και 
οικονομικών μεταβολών ώστε πολλές φορές ήταν δύσκολο να εντοπίσεις τη 
διάταξη που έψαχνες, η οποία βρισκόταν σε άσχετο κεφάλαιο. Ο παλαιότερος 
Ν 3604/2007 μπορεί να θεωρηθεί ότι επέφερε ριζικές αλλαγές και καινοτομίες 
στο νομικό καθεστώς των ανωνύμων εταιρειών, αλλά εξάντλησε τη δυνατότη-

1. Συνέκδημος= συνοδοιπόρος, συνταξιδιώτης, σύντροφος σε ταξίδι (ΕΚΚΛ. Φορητό λει-
τουργικό βιβλίο με προσευχές και ψαλμούς σύντροφο των ταξιδιωτών προσκυνητών και 
όχι μόνο). Βλ. Ακαδημία Αθηνών Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας, Μπαμπινιώ-
τη, Λεξικό Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
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τα δομικής επεμβάσεως στο υπάρχον κείμενο. Ο νεαρός Ν 4548/2018, του οποί-
ου η έναρξη τοποθετήθηκε στην 1η Ιανουαρίου 2019 με ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. 
κατάργηση ονομαστικών μετοχών), αποτελεί κυρίως νοικοκύρεμα αν και –όπως 
προδίδει και το μέγεθός του και ο αριθμός των άρθρων του- είναι σημαντική η 
έκταση τόσο των καινοτομιών όσο κυρίως και των διαφόρων ρυθμίσεων, όπως 
και των προσαρμογών με τις επιταγές του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. ∆εν αλλοιώνε-
ται όμως το γνωστό πλαίσιο, εντός του οποίου κινείται η ανώνυμη εταιρεία. Και 
με αυτή τη βάση ήταν εύλογο ο νέος νόμος να μην εισάγει απλώς τροποποιήσεις, 
αντικαταστάσεις και προσθήκες άρθρων στον υπάρχοντα νόμο, τον 2190/1920, 
αλλά να αποτελέσει χωριστό νομοθέτημα με εσωτερική συνοχή και λογική. Επο-
μένως περισσότερο συστηματοποιεί και ταξινομεί τα ισχύοντα παρά εισάγει και-
νοτόμες αλλαγές και πρωτοβουλίες, χωρίς να υποτιμούνται οι τελευταίες. Η ση-
μερινή δομή είναι πειθαρχημένη και προσιτή. ∆εν διακρίνεται όμως για λεκτική 
λιτότητα και χαρακτηρίζεται από την τάση της ρυθμίσεως της λεπτομέρειας, την 
οποία δεν παραχωρεί στη λογική ή ακόμα και στην αυτονόητη ερμηνεία.
Τα χαρακτηριστικά επομένως του νέου νόμου είναι ότι έχομε ένα ενιαίο κείμενο, 
με πολλές δυστυχώς νομοθετήσεις κατά παραπομπή σε άλλα νομοθετήματα, ότι 
νομιμοποιεί και ρυθμίζει θεσμούς που είχαν αναπτυχθεί στην πράξη με βάση το 
361 ΑΚ, βελτιώνει τη λειτουργικότητα της ανωνύμου εταιρείας και εισάγει σημα-
ντικούς νέους θεσμούς και ρυθμίσεις όπως τις κατηγορίες των τίτλων και των 
μετοχών, το αποθεματικό της μειώσεως, τις ενώσεις μετόχων, το μονομελές όρ-
γανο διοίκησης σε αντικατάσταση του πολυμελούς ∆ιοικητικού Συμβουλίου, τη 
διαιτησία κ.ά. Σύνοψη αυτών παρατίθεται για γενικότερη ενημέρωση.
Το περιεχόμενο του βιβλίου θα συνδράμει τον χρήστη όχι μόνο να αντλήσει την 
άμεση πληροφορία για τις εφαρμοστέες διατάξεις αλλά και να αντιληφθεί και την 
ενημερωτική ή ερμηνευτική έρευνα, στην οποία πρέπει να αφιερώσει τον περαι-
τέρω χρόνο του, διότι είναι φυσικό ότι η ενασχόληση με την τελευταία θα μετέ-
βαλε τη χρήση του βιβλίου και τη χρησιμότητά του και θα εξέφευγε από τον σκο-
πό του.

Ι.Κ. ∆ρυλλεράκης
∆ικηγόρος
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οδηγίες προς του ναυτιλομένους στο νέον ωκεανό,
που δεν είναι τόσο νέος

(α) Το κείμενο του νόμου. Με βάση όσα προελέχθησαν για τον σκοπό του βιβλίου 
και τη χρηστικότητά του ώστε να αποτελέσει τον συνοδοιπόρο του νομικού και 
όχι μόνο, η έκδοση περιέχει το κείμενο του νόμου, όπως ισχύει ήδη μετά τις επελ-
θούσες τροποποιήσεις – μικρής εκτάσεως μεν αλλά τροποποιήσεις- πριν να στε-
γνώσει το μελάνι της δημοσιεύσεώς του. Όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από 
τους συγκριτικούς πίνακες των δύο νόμων, ο Ν 2190/20 ζει αυτούσιος σε πλή-
θος ταυτόσημων διατάξεων, ενώ επαναλαμβάνεται, αν και όχι αυτολεξεί, σε πολ-
λές άλλες διατάξεις. Στον καμβά αυτό εντάσσονται όλες οι αλλαγές , οι προσθή-
κες και οι καινοτομίες.
(β) Σύνοψη. Προηγείται μια Σύνοψη των βασικών αλλαγών, που επέφερε ο νέος 
νόμος. ∆εν πρόκειται για επιστημονική ανάλυση εις βάθος και ούτε διεκδικεί πλη-
ρότητα. Στόχος είναι να δώσει μια γρήγορη αντίληψη των βασικών αλλαγών που 
επήλθαν, ώστε να διευκολύνει τον αναγνώστη τόσο στην αναζήτηση των σχετι-
κών διατάξεων όσο και στην καλύτερη κατανόησή τους.
(γ) Προσαρτήματα. Προς διευκόλυνση του αναγνώστη, όπου ο νόμος παραπέμπει 
σε διάταξη ή διατάξεις άλλων νόμων, κάτι αρκετά συχνό, παρατίθεται σε υποση-
μείωση το κείμενο του νόμου αυτού, εφόσον είναι σχετικά βραχύ. Αν είναι εκτετα-
μένο (αλλά όχι πολυσέλιδο ώστε να μη είναι συμβατό με το μέγεθος του βιβλίου), 
παρατίθεται σε Προσάρτημα (με Ελληνική αρίθμηση Α-ΙΒ) ώστε να μην επηρεάζε-
ται η ροή του νόμου και να δυσχεραίνεται ο χρήστης αντί να διευκολύνεται.
(δ) Παραρτήματα. Εκτός από το κείμενο του νόμου περιέχει και τα εξής βοηθήμα-
τα:
Παράρτημα Ι. Ολιγοσέλιδος Πίνακας με αντιστοίχιση των άρθρων του νέου νόμου 
με τα επί του θέματος αυτού άρθρα του προϊσχύσαντος Ν 2190/20 και με περι-
ληπτική ένδειξη των αλλαγών που επέφερε ο νέος νόμος ή της επισήμανσης ότι 
πρόκειται για ταυτόσημη διάταξη (επανάληψη) της παλιάς διάταξης, έστω και με 
ελάχιστες λεκτικές αποκλίσεις. Η αντιστοιχία είναι χρήσιμη, ώστε να καθιστά ευ-
χερή την έρευνα σε νομολογία και θεωρία υπό τις προϊσχύσασες διατάξεις προ-
κειμένου να διαπιστωθεί η χρησιμότητά τους.
Παράρτημα ΙΙ. Πίνακας αντιστοιχίας διατάξεων Ν 4548/2018 (άρθρα 59-70 και 73 
με τις διατάξεις του Ν 3156/2003 (Ομολογιακά ∆άνεια).
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Παράρτημα ΙΙΙ. Κατάλογος μόνο των διατάξεων του νέου νόμου που είναι λεκτικά 
ταυτόσημες με το προϊσχύσαν δίκαιο. Η επιλογή τους -αν και πρόκειται για επανά-
ληψη- και η παράθεσή τους σε κατάλογο παρέχει μια πλήρη εικόνα της συνέχειας 
του δικαίου. Ας σημειωθεί ότι και στις υπόλοιπες (μη ταυτόσημες) διατάξεις συ-
ναντούμε ταυτότητα ρυθμίσεων αλλά με διαφορετική λεκτική διατύπωση, ώστε 
να χρειάζεται ανάλυσή της.
Παράρτημα ΙV. Πρότυπο καταστατικού ΑΕ. 
Όλα τα ανωτέρω βοηθήματα προσφέρουν τη βοήθεια, που έχει ανάγκη ο χρήστης 
για μια γρήγορη και επί τόπου αναφορά.
(ε) Εταιρικοί μετασχηματισμοί. Στο τέλος παρατίθεται και ο Ν 4601/2019 περί 
εταιρικών μετασχηματισμών που ναι μεν δεν αφορά μόνο τις ανώνυμες εταιρεί-
ες, όμως ρυθμίζει και αυτές, καταργούμενων τελικά και των σχετικών διατάξε-
ων του Ν 2190/20, οι οποίες εξακολουθούσαν να ισχύουν, ώστε να είναι πλήρες το 
νομοθετικό πλαίσιο. Υπενθυμίζομε ότι η τύχη των διατάξεων άλλων νόμων, που 
ρυθμίζουν τους μετασχηματισμούς, παραμένει αβέβαιη, πολύ περισσότερο επει-
δή τόσο στο Ν 4172/2013 όσο και στο δοκιμασμένο και αποδεκτό στην πρακτική 
Ν 2166/1993 οι φορολογικές διατάξεις είναι αναπόσπαστα δεμένες με τις ουσι-
αστικές ρυθμίσεις, ώστε να μη είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους. Είναι κρίμα ότι 
το ζήτημα δεν επιλύεται από τον νέο νόμο, ενώ είναι ζητούμενο αν μπορεί να επι-
λυθεί ερμηνευτικώς.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΟΥ Ν 4548/2018

1. Φιλελευθεροποίηση διαδικασιών 
και νομικού πλαισίου λειτουργίας

Η γενικότερη τάση όλων των ρυθμίσεων, στη γραμμή που ήδη καθιέρωσε ο 
Ν 3604/2007, είναι η παροχή ευελιξίας στην εταιρεία να προσαρμόσει στις ανά-
γκες της το πλαίσιο λειτουργίας της και περιορισμός των ελέγχων με παράλλη-
λη καθιέρωση διαφάνειας στις ενέργειες της. Παρατηρούνται ειδικότερα τα εξής 
ως μερικότερα παραδείγματα αυτής της αρχής πέραν των διαφορών που θα εντο-
πισθούν και θα αναλυθούν κατωτέρω. Σημειώνεται πάντως εξ αρχής ότι πολλές 
από τις βελτιώσεις απαιτούν καταστατική πρόβλεψη, ενώ παραμένει άλυτο το νο-
μικό ερώτημα, αν οι αλλαγές του νόμου μπορούν να εφαρμοστούν παρά την υπάρ-
χουσα αντίθετη πρόβλεψη του Καταστατικού σε συμμόρφωση με τις προϊσχύου-
σες διατάξεις. Ελλείψει νομοθετικής ρυθμίσεως επ’ αυτού η σχετικής ρήτρας του 
Καταστατικού είναι πάντοτε θέμα ερμηνείας του Καταστατικού. Ειδικότερα:
Ο διοικητικός έλεγχος της ανώνυμης εταιρείας περιορίζεται σημαντικά υπό το 
νέο νόμο. Παρ’ ότι εκ πρώτης όψεως η κατάργηση του ορίου των €3εκ που είχε 
καθιερώσει ο Ν 3604/07 δημιουργεί την αίσθηση της επαύξησης των διοικητι-
κών εγκρίσεων (αφού πλέον οποιαδήποτε τροποποίηση καταστατικού, ακόμη και 
εταιρειών με ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο, θα χρήζει διοικητικής εγκρίσεως, ενώ 
μέχρι σήμερα αρκούσε απλή καταχώριση), ωστόσο από την συνολική επισκόπη-
ση των διατάξεων προκύπτει σημαντική ελάφρυνση της ανάμιξης της ∆ιοίκησης 
στην καθημερινότητα της ανώνυμης εταιρείας (ενδεικτικώς κατάργηση υποχρε-
ωτικής υποβολής όλων αδιακρίτως των πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, κα-
τάργηση αναμίξεως στην πιστοποίηση του μ/κ κ.λπ.).
Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ανατίθεται πλέον σε πι-
στοποιημένους ειδικούς με προεξάρχοντες τους ορκωτούς ελεγκτές (άρθ. 17 § 
3), αφού είχαμε προ αρκετού χρόνου αποδεσμευθεί από την γραφειοκρατική και 
όχι απαραίτητα αξιόπιστη επιτροπή του άρθ. 9 του Ν 2190/20.
Οι μειώσεις μετοχικού κεφαλαίου διευκολύνονται μέσα σε λογικά πλαίσια. Επι-
τρέπεται η μείωση σε είδος με αποτίμηση του μεταβιβαζόμενου περιουσιακού 
στοιχείου ή και χωρίς αυτή, αν η Γενική Συνέλευση λαμβάνει ομόφωνη απόφαση 
περί της αξίας (άρθ. 31 § 1), όπως επίσης επιτρέπεται και ο διακανονισμός ληξι-
πρόθεσμων απαιτήσεων αντί εξοφλήσεώς των, ενώ περιορίζεται ο χρόνος αναμο-
νής της υλοποίησης της μειώσεως από 60 ημέρες σε 40 (άρθ. 30).

http://??.?p/
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∆ιευκολύνεται η λήψη αποφάσεων από την Γενική Συνέλευση, αφού η αυξημένη 
απαρτία της πρώτης συνεδριάσεως καθορίζεται στο 1/2 (αντί των 2/3 η δε επανα-
ληπτική Γ.Σ. είναι πλέον μία και όχι δύο) και μπορεί να συνέρχεται εντός 5 (και όχι 
10) ημερών, εφ’ όσον καλείται ήδη από την αρχική πρόσκληση (άρθ. 130).
Επιτρέπεται καταστατική πρόβλεψη για αυξημένη πλειοψηφία (μέχρι και ομοφω-
νία) ακόμα και για κατ’ αρχήν απλά θέματα.

2. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο
2.01. Η ενδυνάμωση της διοίκησης. Οι εξουσίες του ∆.Σ., που είναι το όργανο δι-
οίκησης της εταιρείας και διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων, διευρύνονται 
και ενδυναμώνεται η εξουσία και ο ρόλος του έναντι της Γ.Σ. Η τελευταία παραμέ-
νει μεν το ανώτατο όργανο, που εκλέγει άλλωστε τα μέλη του ∆.Σ., όμως πολλές 
από τις αρμοδιότητες της μεταφέρονται στο ∆.Σ. ακόμα και σε πεδία που ανήκαν 
στη Γ.Σ. ∆ιευρύνεται το ύψος των έκτακτων αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου 
και παρέχεται εξουσία τροποποιήσεων του Καταστατικού, που στην ουσία αποτε-
λούσαν λεκτική απεικόνιση ήδη υλοποιηθεισών αλλαγών (άρθ. 24). Αναλαμβάνει 
την έγκριση και τον χειρισμό των θεμάτων των συμβατικών σχέσεων με συνδεδε-
μένα μέλη, αρμοδιότητα η οποία με το προϊσχύσαν άρθ. 23α του Ν 2190/20 ανήκε 
στη Γ.Σ. (άρθ. 99).
Ακόμα δε και η εκλογή του ∆.Σ. φαλκιδεύεται εν μέρει, αφού αυξάνεται ο αριθμός 
των μελών που μπορεί να διοριστούν απευθείας από μέτοχο ή μετόχους στα 2/5 
των μελών αντί του 1/31. ∆ιευκρινίζεται δε –αν και δεν είχε αμφισβητηθεί– ότι 
το δικαίωμα μπορεί να παρέχεται από κοινού σε περισσότερους μετόχους (άρθ. 
79).
2.02. Εκλογή και συγκρότηση. Προβλέπεται η δυνατότητα θέσπισης προϋποθέσε-
ων εκλογιμότητας. Έστω και ως δυνατότητα και σε συνδυασμό με τα θέματα ευ-
θύνης του ∆.Σ. μπορεί να ωθήσει στην επιλογή μελών με προσόντα ικανά να κα-
λύψουν τις ανάγκες διοίκησης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ώστε το ∆.Σ. να 
ανταποκριθεί στο ρόλο του και να μη αποτελεί αδρανέα όργανο, όπως συμβαίνει 
πολλάκις (άρθ. 83).
Αναγνωρίζεται και θεσμοθετείται η πρακτική της τμηματικής ανανέωσης του 
∆.Σ. (άρθ. 85 § 2), ασχέτως καταστατικής πρόβλεψης ή υποχρεωτικώς, εάν υπάρ-
χει τέτοια πρόβλεψη, διασφαλίζοντας έτσι, με την τμηματική αντικατάσταση, την 
συνέχεια της διοίκησης.

1. Αν και στην πράξη με βάση την αριθμητική ή διαφορά εμφανίζεται μόνο σε 15μελές ∆Σ 
όπου αντί 5 διοριζόμενων έχουμε 6. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις λόγω ελλιπούς κλάσμα-
τος το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
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Ρυθμίζεται ο θεσμός του αναπληρωματικού μέλους (που εφαρμοζόταν μόνο επί 
εκλογής βάσει καταλόγου) διττώς (άρθ. 81). Είτε αναπληρώνει μέλος μετά την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρησή του (οπότε το κενό δεν συμπληρώνεται με 
απόφαση των λοιπών μελών) ή αναπληρώνει μέλος που δεν αποχωρεί, αλλά κω-
λύεται να συμμετέχει στην συγκεκριμένη συνεδρίαση (π.χ. λόγω αποχής μέλους 
σε περίπτωση συγκρούσεως συμφερόντων). Για το λόγο αυτό επιτρέπεται να συμ-
μετέχει το αναπληρωματικό μέλος σε όλες τις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψή-
φου, ώστε να τηρείται ενήμερος επί των εταιρικών υποθέσεων και να είναι εις 
θέση να ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του.
2.03. Λειτουργία ∆.Σ. Οι εισαγόμενες νέες ρυθμίσεις που αφορούν τη λειτουργία 
του ∆.Σ. καταγράφονται ως καινοτομίες με την επιφύλαξη ότι μένει να διαπιστω-
θεί πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη και αν θα εξυπηρετήσουν, τουλάχιστον κά-
ποιες από αυτές, το σκοπό για τον οποίο τέθηκαν, δηλαδή τη διευκόλυνσή της λει-
τουργίας του συλλογικού οργάνου που αποτελεί τον ελλείποντα βιολογικό εγκέ-
φαλο του νομικού προσώπου, και όχι μόνο.
(α) Καθιερώνεται δυνατότητα εκλογής του Προέδρου και ο καθορισμός του ρό-
λου και των καθηκόντων του όχι από το σώμα του ∆.Σ. αλλά απευθείας από τη Γ.Σ. 
που εκλέγει το ∆.Σ. (άρθ. 89).
(β) Η δυνατότητα «διά περιφοράς» λήψεως αποφάσεως επεκτείνεται και στην πε-
ρίπτωση διατυπώσεως μειοψηφίας για τη λαμβανόμενη απόφαση από μέλος ή μέ-
λη του ∆.Σ. (άρθ. 94 § 1).
(γ) ∆ιευκρινίζεται η δυνατότητα μερικής τηλεδιάσκεψης που καθίσταται υποχρε-
ωτική αν το μη συμμετέχον μέλος βρίσκεται στο εξωτερικό, είναι ασθενής κ.λπ. 
(άρθ. 90).
(δ) Καθιερώνεται η δυνατότητα, υπαρχούσης καταστατικής προβλέψεως, λήψε-
ως αποφάσεως μέσω email (άρθ. 94 § 3).
(ε) Σπάζει το φράγμα της φυσικής παρουσίας τουλάχιστον τριών μελών, επιτρέ-
ποντας ευρύτερη αντιπροσώπευση (άρθ. 77 § 3).
(στ) Προβλέπεται η δημιουργία Εκτελεστικής Επιτροπής μέσα στα πλαίσια του δι-
ορισμού υποκατάστατου στις συλλογικές εξουσίες του ∆.Σ. Η Επιτροπή –σε αντί-
θεση με τη συνήθη πρακτική της διπλής ή και τριπλής υπογραφής για εκπροσώ-
πηση– τίθεται ως ένα μικρότερο συλλογικό όργανο, οι κανόνες λειτουργίας του 
οποίου προφανώς θα ρυθμίζονται από την ιδρυτικής του απόφαση (άρθ. 87 § 4).
(ζ) Περιορίζεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας 3 τουλάχιστον μελών για συνεδρία-
ση ∆.Σ., αφού ένας εξ αυτών τουλάχιστον μπορεί να αντιπροσωπεύεται από παρόν 
μέλος (άρθ. 92 § 1).

http://?.?p/
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(η) Προβλήματα γεννώνται από την διάταξη που επιβάλλει την υπογραφή των 
πρακτικών του ∆.Σ. από τα παραστάντα μέλη του, δεδομένου ότι πολλές αποφά-
σεις απαιτούν χρόνο για να διατυπωθούν προκειμένου εν συνεχεία να επιδιωχθεί 
η υπογραφή τους (άρθ. 93 § 2). Ενώ μέχρι τώρα αρκούσε η υπογραφή των πρα-
κτικών από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα (ασχέτως αν ανεζητείτο η υπογρα-
φή όλων για λόγους ασφάλειας) καθιερώνεται ρητώς το αντίθετο, θέμα που γεν-
νά ζήτημα κύρους των πρακτικών και των εκδιδομένων αντιγράφων προ της υπο-
γραφής από τα παρόντα μέλη. Τούτο δε σε αντίθεση με τα προϊσχύοντα, κατά τα 
οποία η απόφαση ίσχυε κατά τη νομολογία από της λήψεώς της ασχέτως και αν 
δεν είχε λάβει έγγραφη μορφή, ανήκε δε στην ευθύνη του Προέδρου και του Γραμ-
ματέα και η υπογραφή των μελών εζητείτο για λόγους ασφαλείας εκ των υστέ-
ρων.
(θ) Η ευχέρεια τηρήσεως ενιαίου βιβλίου πρακτικών Γ.Σ. και ∆.Σ. (άρθ. 93 § 4) 
ίσως διευκολύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
2.04. Λοιπές νέες ρυθμίσεις. Οι λοιπές νέες ρυθμίσεις συνοψίζονται στα εξής:
(α) Ελλείψει αναπληρωματικών μελών, παρέχεται εκ του νόμου και χωρίς ανάγκη 
καταστατικής πρόβλεψης η αντικατάσταση μέλους που απώλεσε την ιδιότητα 
με οποιονδήποτε λόγο (π.χ. παραίτηση) ή απεβίωσε. Η σχετική εκλογή γίνεται με 
απόφαση των εναπομενόντων μελών αν είναι τουλάχιστον τρία (3) (άρθ. 82 § 2).
(β) Περιορίζεται το πρώτον ο αριθμός των μελών του ∆.Σ. στα 15 (άρθ. 77 § 3).
(γ) ∆ιευκρινίζεται ότι η εκ του νόμου παράταση της ληξάσης θητείας του ∆.Σ. 
ισχύει μέχρι της εκλογής νέου από την ακολουθούσα Γ.Σ. και όχι μέχρι την πρό-
σκλησή της (άρθ. 85 § 1).
(δ) Για τις «μικρές εταιρείες» δίδεται η δυνατότητα αντικαταστάσεως του ∆.Σ., 
κατόπιν καταστατικής πρόβλεψης, με «μονομελές διοικητικό όργανο» ήτοι με δι-
αχειριστή (άρθ. 115) (βλ. ειδικότερα κατωτέρω).
2.05. Ελαττώματα Αποφάσεων ∆.Σ. (άρθ. 95) Τίθενται οι ελλείποντες κανόνες για 
την προσβολή αποφάσεων του ∆.Σ. ως ελαττωματικών, επειδή πάσχουν είτε δια-
δικαστικά ή κατά περιεχόμενο (ελήφθησαν κατά τρόπον μη σύμφωνο με το νόμο ή 
το καταστατικό – εκτός αν ελήφθησαν ομοφώνως – ή το περιεχόμενό τους αντί-
κειται στο νόμο ή το Καταστατικό). Τίθεται όμως αποσβεστική προθεσμία 6 μη-
νών για την επίκληση της ακυρότητας, αρχόμενη από την καταχώριση της αποφά-
σεως στο ΓΕΜΗ ή (εάν οι αποφάσεις δεν υπόκεινται σε καταχώριση) από την κα-
ταχώριση στο βιβλίο πρακτικών. Απρόθεσμη είναι η επίκληση και λαμβάνεται υπ’ 
όψιν και αυτεπαγγέλτως, αν προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστι-
κού δικαίου (σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 95, η ασάφεια της οποίας δεν θα βοη-
θήσει στην επίλυση ερμηνευτικών θεμάτων).
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Για θέματα αρμοδιότητας της Γ.Σ., η οποία ανατίθεται στο ∆.Σ. (π.χ. έκτακτη αύξη-
ση μετοχικού κεφαλαίου) εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί ακυρότητας 
ή ακυρωσίας της Γ.Σ.
Στα μέλη του ∆.Σ. αναγνωρίζεται εκ του νόμου έννομο συμφέρον, ενώ τρίτοι -μέ-
τοχοι ή μη- πρέπει να το επικαλεστούν και να το αποδείξουν.
Για ζητήματα που περιλαμβάνονται γενικώς στην εξουσία της Γ.Σ., αλλά εκχωρού-
νται στο ∆.Σ. εκ του νόμου (π.χ. έκτακτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) εφαρμόζο-
νται οι σχετικές διατάξεις περί ακυρότητας ή ακυρωσίας των αποφάσεων της Γ.Σ.
2.06. Υποχρεώσεις και Ευθύνη μελών ∆.Σ. Τίθενται αναλυτικότεροι κανόνες για 
υποχρέωση πίστεως των μελών, όπως και σύγκρουσης συμφερόντων, την τυχόν 
ύπαρξη της οποίας το μέλος υποχρεούται να δηλώσει και να απέχει από τη διαδι-
κασία λήψεως αποφάσεως (άρθ. 97 § 3 και 66 ΑΚ). Ειδικότερα η υπάρχουσα απα-
γόρευση ανταγωνισμού αίρεται όχι μόνο με απόφαση της Γ.Σ., όπως κατά το προϊ-
σχύσαν, αλλά και με τυχόν υπάρχουσα καταστατική πρόβλεψη (αρ. 98). Η απαγόρευ-
ση επεκτείνεται και στη συμμετοχή ως μόνων μετόχων ή εταίρων σε κάθε μορφής 
εταιρείας (αρ. 98§1), διευκρινίζεται δε ότι τυχόν παράβαση πρέπει να είναι «υπαί-
τια», προϋπόθεση εννοιολογικά απαραίτητη για την αγωγή αποζημιώσεως.
Πληρέστερα ρυθμίζονται και τα θέματα ευθύνης των μελών του ∆.Σ. (άρθ. 102) αν 
και οι διαφορές αποτελούν φραστικές μεταβολές και βελτιώσεις, οι οποίες όμως 
δεν παύουν να έχουν σημασία και πρέπει να αναγνωσθούν προσεκτικά. Ανιχνεύο-
νται οι εξής διαφορές:
(α) Επισημαίνεται η εις ολόκληρον ευθύνη των μελών εν περιπτώσει «κοινής πρά-
ξεως» ή συρροής πράξεων διαφόρων μελών ή ενεργειών συγχρόνων ή διαδοχι-
κών και αδυναμίας διακριβώσεως της πράξεως, που επέφερε τη ζημία, και του 
δράστη (άρθ. 102 § 3).
(β) Προστίθεται το αυτονόητο, που πολλάκις διέφυγε της προσοχής ιδίως των 
διοικητικών αρχών ότι δηλ. τα κρίσιμα στοιχεία δεν κρίνονται εκ του δεδομένου 
αποτελέσματος (συνήθως αρνητικού) αλλά «με αναφορά στο χρόνο λήψεως της 
απόφασης» που χαρακτηρίζεται ως παραβατική (άρθ. 102 § 4).
(γ) Πράξεις ή παραλείψεις στηριζόμενες «σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργά-
νου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία σύμφωνα με το νόμο» μπορεί να οδη-
γήσουν το ∆ικαστήριο «να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη». Το εύρος εφαρ-
μογής της διατάξεως εμφανίζεται περιορισμένο, αφού τέτοια όργανα, οριζόμενα 
από νόμο, μάλλον μόνον σε ειδικές περιπτώσεις δημόσιων επιχειρήσεων απαντώ-
νται (π.χ. Υπερταμείο, ΤΑΙΠΕ∆) (άρθ. 102 § 4).
(δ) Η παραγραφή παραμένει 3ετής γενικώς (ακόμη και σε περίπτωση δόλου) αλλά 
ορίζεται ότι αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος κατέχει την ιδιότητα του μέλους, 
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ο συνολικός όμως χρόνος παραγραφής δεν υπερβαίνει εν πάση περιπτώσει τη δε-
καετία (άρθ. 102 § 6).
(ε) Η απαλλαγή του ∆.Σ. από τη τακτική Γ.Σ. αναδιατυπώνεται σε «έγκριση της συ-
νολικής διαχείρισης» (άρθ. 108) και συνεκτιμάται, αλλά δεν αίρει την ευθύνη των 
μελών.

3. Γενική συνέλευση
3.01. Εξουσίες. Παραμένει το ανώτατο εταιρικό όργανο αλλά πολλές από τις αρ-
μοδιότητές της έχουν εκχωρηθεί στο ∆.Σ. (βλ. κατάλογο εκεί). Επίσης η έγκριση 
συμβατικών σχέσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα πρόσωπα κατ’ αρχήν εμπί-
πτει πλέον στην αρμοδιότητα του ∆.Σ. και μόνο κατ’ εξαίρεση μεταφέρεται στη 
Γ.Σ. Για πρώτη φορά καθιερώνεται από το νόμο η, κατά την θεωρία, διάκριση μετα-
ξύ τακτικής και έκτακτης Γ.Σ. (άρθ. 119).
3.02. Σύγκληση. ∆ιατηρούνται οι γενικοί κανόνες για διαδικτυακή ανάρτηση της 
Προσκλήσεως της Γ.Σ. και των συνοδευτικών εγγράφων, ενώ με το Καταστατικό 
μπορεί να καθορισθεί υποχρέωση ατομικής ειδοποίησης του μετόχου ή των μετό-
χων (άρθ. 122 § 3). ∆ημιουργείται επίσης δικαίωμα του μετόχου να απαιτήσει ενη-
μέρωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), χωρίς όμως να γεννάται δικαίωμα 
ακυρωσίας από την παράλειψη. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι επί πτωχεύσεως ή ειδι-
κής εκκαθαρίσεως η σύγκληση γίνεται, ελλείψει ∆.Σ., από τον σύνδικο ή ειδικό εκ-
καθαριστή (άρθ. 123).
3.03. Συγκρότηση (άρθ. 124). Ο έλεγχος της ιδιότητας του μετόχου προς συμμετο-
χή στη Γ.Σ. μεταφέρεται στην συνεδρίαση της Γ.Σ., εκτός εάν Καταστατική πρόβλε-
ψη επιβάλλει την προκατάθεση μετοχών και νομιμοποιητικών εγγράφων και την 
κατάρτιση Πίνακα Μετόχων. Στην τελευταία περίπτωση, οι εκπρόθεσμοι θα γίνο-
νται υποχρεωτικώς δεκτοί, επιτρέπεται δε ο κατ’ εξαίρεση αποκλεισμός τους μό-
νο για σπουδαίο λόγο. Το Καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει και επί εται-
ρειών με μη εισηγμένες μετοχές το σύστημα συμμετοχής βάσει ημερομηνίας κα-
ταγραφής (record date) που ίσχυε ήδη και εξακολουθεί να ισχύει για τις εταιρεί-
ες με εισηγμένες μετοχές. Τέλος καταργείται η υποχρεωτική παράσταση συμβο-
λαιογράφου σε Γ.Σ. όπου παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, αλλά το βάρος της απο-
δείξεως ότι η συνεδρίαση της Γ.Σ. έλαβε χώρα την ημέρα εκείνη έχει η εταιρεία. 
Για το λόγο αυτό θα εξακολουθήσει να μετέχει ο συμβολαιογράφος ως πρακτικό-
τερη λύση.
3.04. Τρόποι πραγματοποίησης. Η Πραγματοποίηση της Γ.Σ. διευκολύνεται με τον 
εμπλουτισμό μεθόδων συνεδριάσεως προς διαμόρφωση της συλλογικής βουλή-
σεως του σώματος.



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ Ν 4548/2018

7

Εκτός από την συγκέντρωση σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο και την συμμετο-
χή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική 
παρουσία, η οποία ρυθμίζεται σε γενικές γραμμές και δεν συνδέεται με την έκδο-
ση κανονιστικής αποφάσεως, ο νόμος προβλέπει και άλλους εναλλακτικούς τρό-
πους. ∆ιατηρείται επίσης η καθολική Γ.Σ. (προσυπογραφή από όλους τους μετό-
χους χωρίς συνεδρίαση). Ειδικότερα:
(α) ∆ιατηρείται η δυνατότητα καθολικής Γ.Σ. με προσυπογραφή του σχετικού πρα-
κτικού από όλους τους μετόχους με δύο αποκλίσεις· η Συνέλευση μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί και με ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αντί θέσεως υπογρα-
φών, ενώ επιτρέπεται η καθολική Γ.Σ. όχι μόνο όταν όλοι οι μέτοχοι συμφωνούν 
επί του περιεχομένου της αποφάσεως, αλλά και όταν αποδέχονται να συμμετά-
σχουν διατυπώνοντας μειοψηφία (άρθ. 136).
(β) Με βάση καταστατική πρόβλεψη σε εταιρείες με μη εισηγμένες μετοχές, η 
υπογραφή του μετόχου μπορεί να υποκατασταθεί με ανταλλαγή μηνυμάτων με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, μετά από πρόταση 
του ∆.Σ. αποστολή σχεδίου αποφάσεων, επεξηγήσεων κ.λπ. και ηλεκτρονική απά-
ντηση των μετόχων, εφ’ όσον δεν ζητηθεί πραγματική συνεδρίαση από μετόχους 
που αντιπροσωπεύουν το 1/5 των μετά ψήφου μετοχών (άρθ. 135).
(γ) ∆ιατηρείται η δυνατότητα λήψεως αποφάσεως από απόσταση και δι’ αλληλο-
γραφίας (με επιστολική ψήφο) καταργείται όμως η ανάγκη εκδόσεως Υ.Α. κατ’ 
εξουσιοδότηση νόμου. Οι λεπτομέρειες επομένως μένει να προσδιορισθούν από 
το Καταστατικό (άρθ. 126).
3.05. Λήψη αποφάσεως. Χωρίς να αποκλείεται η διατήρηση αυξημένων ποσο-
στών με καταστατική πρόβλεψη, η αυξημένη απαρτία μειώνεται στο ½ (αντί των 
2/3), οπότε η επαναληπτική Γ.Σ. συνέρχεται άπαξ, ενώ η προθεσμία προσκλήσεώς 
της μειώνεται σε 5 (από 10) ημέρες, εφόσον έχει ήδη κληθεί με την αρχική πρό-
σκληση (άρθ. 130).
Τέλος, οι κανόνες πλειοψηφίας παραμένουν ως είχαν, αλλά επιτρέπεται καταστα-
τική ρήτρα για αυξημένη πλειοψηφία (μέχρι ομοφωνία) ακόμα και για κατ’ αρχήν 
απλά θέματα (άρθ. 132 § 3).
3.06. Ακυρωσία (άρθ. 137). Οι λόγοι παραμένουν οι ίδιοι αλλά η αποσβεστική προ-
θεσμία αυξάνεται μεν σε 4 (από 3) μήνες, αλλά προκειμένου για ακυρωσία απόφα-
σης προς έκδοση και εισαγωγή τίτλων σε οργανωμένη αγορά, το δικαίωμα του με-
τόχου συρρικνώνεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σε αποζημίωση μόνο. 
Επίσης, δεν συντρέχει ακυρωσία λόγω τυχόν ελαττωμάτων διατυπώσεων ή εκλο-
γής Προεδρείου Γ.Σ. καθιερώνεται δε η θεραπεία της ακυρώσιμης αποφάσεως με 
επικύρωσή της από νεότερη έγκυρη Γ.Σ. Τέλος διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η 
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καταχώριση στο ΓΕΜΗ ακυρώσιμης αποφάσεως Γ.Σ. (αφού κατά νόμον ισχύει μέ-
χρι την ακύρωσή της) μέχρι την έκδοση δικαστικής αποφάσεως.
3.07. Ακυρότητα Γ.Σ. (άρθ. 138). ∆ιευκρινίζεται ότι για την εξώδικη προσβολή άκυ-
ρης ΓΣ απαιτείται ρητή και έγγραφη εξώδικη δήλωση του θιγομένου εντός προ-
θεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευσή της στο ΓΕΜΗ ή από της λήψεώς της, 
αν δεν υπόκειται σε δημοσιεύσεις. Εξαιρείται και στην περίπτωση αυτή από την 
ακυρότητα απόφαση για έκδοση και εισαγωγή τίτλων σε οργανωμένη αγορά και 
το δικαίωμα του μετόχου συρρικνώνεται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σε 
αποζημίωση μόνο. Περιορίζεται η ακυρότητα λόγω κακής συγκλήσεως, αφού δι-
ευκρινίζεται η αποδεκτή έννοια της προσκλήσεως «προερχόμενης από την εται-
ρεία» (π.χ. από άκυρη απόφαση του ∆.Σ.) που είχε εισαχθεί με τον Ν 3604/07. Ο νό-
μος προβλέπει ρητώς την δυνατότητα λήψεως ασφαλιστικών μέτρων για ανα-
στολή της Γ.Σ. ενώ οριοθετούνται ακόμη σαφέστερα οι ανυπόστατες Γ.Σ. η προ-
σβολή των οποίων είναι απρόθεσμη.

4. Μετοχές & άλλοι τίτλοι
4.01. Εισαγωγικά. «∆ει δη χρημάτων και άνευ τούτων ουδέν μέλλει γενέσθαι». Πη-
γές της χρηματοδότησης της ανώνυμης εταιρείας αποτελούσαν οι μέτοχοι με την 
κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου και ο δανεισμός, συνήθως τραπεζικός ή ενδοο-
μιλικός, ο οποίος όμως λειτουργικά δεν συνδεόταν με την έκδοση αξιογράφων. Ο 
νέος νόμος αφ’ ενός περιέχει συγκεντρωτική κατάσταση των τίτλων με τις γνω-
στές μετοχές, ομολογίες και ιδρυτικούς τίτλους αλλά προσθέτει στην έννοιά 
τους προς γενική χρήση και τα “warrants”, ήτοι τίτλους κτήσεως μετοχών κατά 
την απόδοση ελληνιστί. Τα warrants δεν ήταν παρά ένα παράγωγο (derivative) και 
είχαν ήδη εισαχθεί με τις διατάξεις περί κεφαλαιοποίησης των Τραπεζών, ως κί-
νητρο για τους συμμετέχοντες στην αύξηση του κεφαλαίου, προκειμένου να συμ-
μετάσχουν σε μελλοντική υπεραξία σε περίπτωση αυξήσεως. ∆εδομένου δε ότι 
οι μετοχές των ήσαν εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και τα warrants αποτέλεσαν 
αντικείμενο συναλλαγής στο Χρηματιστήριο, ως κάτι αντίστοιχο με το δικαίωμα 
προτίμησης των μετόχων για κάλυψη μελλοντικών αυξήσεων. Κατά τα λοιπά ο νέ-
ος νόμος δεν προχώρησε ονομαστικά σε περαιτέρω διεύρυνση των τίτλων με την 
εισαγωγή νέων τίτλων χρηματοδότησης της εταιρείας π.χ. με ένα άλλο παράγω-
γο που θα επέτρεπε τη χρηματοδότηση υπό μορφή ιδίων κεφαλαίων προς συμμε-
τοχή στα κέρδη εν όλω ή εν μέρει χωρίς μετοχική ιδιότητα. Επέτρεψε όμως στη 
Γενική Συνέλευση ή στο ∆ιοικητικό Συμβούλιο να δημιουργεί κατηγορίες μετο-
χών.
4.02. Καινοτομίες. Οι καινοτομίες και οι νεωτερισμοί του νέου νόμου συνοψίζο-
νται στο εξής:
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(α) Επιτρέπει την έκδοση κατηγοριών τίτλων οπότε η αρχή της ισότητας διέπει 
τίτλους της ίδιας κατηγορίας μόνον και όχι όλων αδιακρίτως. Ο νόμος δεν προσ-
διορίζει την έννοια της κατηγορίας, επαφιέμενος όχι μόνο σε διατάξεις νόμου αλ-
λά και σε αποφάσεις του αρμοδίου προς έκδοση των τίτλων οργάνου π.χ., προκει-
μένου περί μετοχών, της Γενικής Συνέλευσης, καταστατικής ή μη, ή του ∆.Σ. αντι-
στοίχως. Η πράξη και οι ανάγκες της επομένως θα νομιμοποιήσουν κατηγορίες 
που θα διαμορφωθούν π.χ. μετοχές που θα χρηματοδοτήσουν συγκεκριμένο έρ-
γο και θα δίδουν δικαίωμα στον μέτοχο να συμμετέχει μόνο στα κέρδη από αυτό, 
κάτι εφικτό με χωριστή λογιστική (άρθ. 33). Η δυνατότητα αυτή μπορεί να απο-
τελέσει σημαντικό εργαλείο για ικανοποίηση επενδυτικών αναγκών και διαχωρι-
σμό των μετόχων ανάλογο με το λόγο και το χρόνο της συμμετοχής τους, πάντοτε 
προς όφελος της αναπτύξεως της εταιρείας.
(β) Η κάθε κατηγορία μπορεί να εκδίδεται σε διαδοχικές κατά χρόνον σειρές, με 
δυνατότητα διαφορετικής ονομαστικής αξίας για κάθε σειρά (άρθ. 35 § 1).
(γ) Παρέχεται η δυνατότητα διαχωρισμού και ελευθέρας μεταβιβάσεως της απαι-
τήσεως απολήψεως κερδών, τόκων, τοκοχρεολυσίων και άλλων αυτοτελών περι-
ουσιακών δικαιωμάτων, εκτός αν τίθεται περιορισμός από το Καταστατικό ή την 
περί εκδόσεως του τίτλου απόφαση. Η δυνατότητα αυτή εμφανίζει ιδιαίτερη ση-
μασία και ικανοποιεί συνήθεις ανάγκες, ιδίως σε περιπτώσεις μεταβιβάσεως με-
τοχών, οι οποίες ανάγκες ικανοποιούντο, εν μέρει μόνο, με τη χρήση των θεσμών 
του αστικού και του εμπορικού δικαίου (εκχώρηση κ.λπ.), αλλά δεν έλυνε όλα τα 
αναφυόμενα ζητήματα, όπως τα φορολογικά προβλήματα της φύσεως του εισο-
δήματος.
(δ) Σε περίπτωση εκδόσεως περισσοτέρων ειδών ή κατηγοριών τίτλων επι-
τρέπεται η αναγκαία σύνδεση ταυτόχρονης αποκτήσεως τίτλων «από κοινού» 
(stapling) (άρθ. 33 § 3).
(δ) ∆ιευρύνεται η ευελιξία εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με τη δυνατότη-
τα μετατροπής του προνομίου (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης μετατροπής 
εντός της αυτής χρήσεως) ή παροχής περιορισμένου δικαιώματος ψήφου σε ορι-
σμένα ζητήματα (άρθ. 38).
4.03. Η Μετοχή. Η μετοχή οριζόταν ως «δικαίωμα» που ενσωματωνόταν σε έγ-
γραφο που αποτελούσε αξιόγραφο. Οι εξελίξεις οδήγησαν πρακτικά στην κατάρ-
γηση του εγγράφου και στη δημιουργία υβριδίου, αποκαλούμενου «Προσωρινός 
Τίτλος». Το υβρίδιο εξοβελίζεται και ορθώς καταργείται ρητώς, προς προστασία 
των συναλλαγών.
Η ανώνυμη μετοχή (που έδωσε και το όνομα στην εταιρεία ως ανώνυμη) επίσης 
εξοβελίζεται μετά τη δαιμονοποίησή της και η ονομαστικοποίηση υπαρχόντων 
τίτλων καθίσταται υποχρεωτική. Η έκδοση έγγραφου τίτλου δεν είναι υποχρεω-
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τική και μπορεί να αποκλεισθεί ή να περιορισθεί εκ του Καταστατικού, ως και να 
υποκατασταθεί από το θεσμό των αποϋλοποιημένων ή ακινητοποιημένων2 μετο-
χών, που μεταφράζεται σε αναγνώριση του δικαιούχου μετόχου βάσει Κ.Α.Τ. είτε 
διαμεσολαβητών (Καν. 909/2014).
Το βιβλίο μετόχων διατηρείται αλλά επιτρέπεται η τήρησή του ηλεκτρονικά (άρθ. 
40). Η υπογραφή στο βιβλίο κατά την καταχώριση μεταβίβασης δεν είναι απαραί-
τητη όχι μόνο εάν κατατεθεί στην εταιρεία υπογεγραμμένο αντίγραφο της σύμβα-
σης μεταβίβασης αλλά και σε περίπτωση που η εταιρεία προβαίνει οικεία βουλή-
σει στην καταχώριση, πληροφορούμενη (;) την κατάρτιση της συμβάσεως με τρό-
πο που προβλέπει το Καταστατικό. Σε περίπτωση που το δικαίωμα της μετοχής 
παρακολουθείται λογιστικά (αποϋλοποίηση – ακινητοποίηση) η μεταβίβαση κατα-
χωρίζεται στο σχετικό λογαριασμό, που τηρείται σε Κ.Α.Τ. ή σε διαμεσολαβητή κα-
τά τα ανωτέρω (άρθ. 41).

5. Λογιστικές & συναφείς διατάξεις
5.01. Τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. ∆ιατάξεις επί των λογιστικών αλλά και συ-
ναφών θεμάτων (συνοδευτικές εκθέσεις κ.λπ.), που αποτελούσαν μεγάλο τμήμα 
του Ν 2190/20 (άρθ. 41 επ. και 90 επ.), είχαν ήδη καταργηθεί κατά το μεγαλύτε-
ρο μέρος τους και τα σχετικά θέματα είχαν καλυφθεί με το Ν 4308/2014 που καθι-
έρωσε τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σε αντικατάσταση του Ελληνικού Γε-
νικού Λογιστικού Σχεδίου που είχε καθιερωθεί με το Π∆ 1123/1980 (βλ. και άρθ. 
42γ και 42δ του Ν 2190/20) τα οποία όμως εξακολουθούν να εφαρμόζονται σε με-
γάλη έκταση, σύμφωνα και με μεταβατική διάταξη του Ν 4308/ 2014.
5.02. Ο Ν 4308/2014. Παρά τη μονοπώληση του θέματος από το Ν 4308/2014, ο 
Ν 4548/ 2018 περιέχει λογιστικές και συναφείς διατάξεις στα άρθ. 145-157. Κα-
νονίζει την εταιρική χρήση, θέτοντας όριο τους δώδεκα μήνες σε συμφωνία με τα 
ως άνω Ε.Λ.Π. και τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 4172/2013), τη γλώσ-
σα των βιβλίων και τη διενέργεια απογραφής3. Ρυθμίζει τις τεχνικές λεπτομέρει-
ες που συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, απλές και ενοποιημέ-
νες, ήτοι την υπογραφή την έγκριση και την δημοσίευσή τους όπως και τα των μη 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και μη, τα της ετήσιας έκθε-

2. Βλ. Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων, Αιτιολογική Σκέψη 11 και Άρθρα 2 (3) και 3 (1) 
καθώς και Ν 4548/2018, Άρθρο 40 παρ. 5.

3. Ας σημειωθεί ότι εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το δόκιμο όρο απογραφή αντί του όρου 
επιμέτρηση που εισήγαγε αδοκίμως ο Ν 4308/2014.
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σης διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συμβουλίου, των Εκθέσεων πληρωμών προς Κυ-
βερνήσεις και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης. Θέτει δε και ρητώς υπο-
χρέωση εγκρίσεως των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ενώ 
κατά τα λοιπά ισχύει και ο Ν 4403/2016.

6. ∆ιανομή κερδών & προσωρινό μέρισμα
6.01. Το λεγόμενο «πρώτο μέρισμα». Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται στο 35% των 
καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και των λοι-
πών πιστωτικών κονδυλίων που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη 
(realized profits). Με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία το υποχρεωτικό μέρισμα 
μπορεί να περιορισθεί, μέχρι 10% ή να αποφασισθεί η κεφαλαιοποίησή του προς 
διανομή στους μετόχους, ενώ με πλειοψηφία του 80% του εκπροσωπουμένου κε-
φαλαίου μπορεί να αποφασισθεί η μη διανομή. Επιτρέπεται επίσης η διανομή του 
μερίσματος εις είδος, κατόπιν αποτίμησης (άρθ. 161). Περιορισμοί αντίστοιχοι με 
το άρθ. 44α του Ν 2190/1920 τίθενται με το άρθ. 159 του Ν 4548/2018.
6.02. Προμέρισμα. Επιτρέπεται η διανομή προσωρινού μερίσματος χωρίς να τί-
θεται ο περιορισμός του ημίσεως των διανεμητέων κερδών, ενώ ορίζεται ρητώς 
ότι η διανομή αποφασίζεται από το ∆.Σ. Απαιτείται όμως δημοσιότητα των συ-
ντασσομένων για το σκοπό αυτό Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και δίμηνη 
αναμονή πριν τη διανομή (άρθ. 162).
6.03. ∆ια νομή αποθεματικών. ∆ιακρίνεται η διανομή κερδών από προαιρετικά 
αποθεματικά εντός της χρήσεως, η οποία πραγματοποιείται πλέον είτε με απόφα-
ση της Γ.Σ. είτε του ∆.Σ. αν το τελευταίο έχει εξουσιοδοτηθεί προς τούτο από τη 
Γ.Σ. (άρθ. 162 § 3).

7. ∆ικαιώματα μειοψηφίας (άρθ. 141)
Τα δικαιώματα μειοψηφίας παραμένουν γενικώς τα ίδια, με τάση ενίσχυσής τους. 
Προστίθεται το δικαίωμα του κάθε μετόχου, επί μετοχών μη εισηγμένων σε ορ-
γανωμένη αγορά για πληροφόρησή του σχετικά με το μετοχικό κεφάλαιο, τη σύν-
θεσή του, τις τυχόν δεσμεύσεις μετόχων, όπως επίσης και στοιχεία για τις δικές 
του μετοχές. Αν οι πληροφορίες είναι ήδη ανηρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της 
εταιρείας, υπάρχει υποχρέωση υποδείξεώς τους στον αιτούντα μέτοχο.
Νέο είναι και το δικαίωμα που χορηγείται με καταστατική πρόβλεψη σε κάθε μέ-
τοχο να λαμβάνουν αντίγραφο του Πίνακα Μετόχων, επιφυλασσομένης της εφαρ-
μογής των διατάξεων του Κανονισμού Προσωπικών ∆εδομένων.
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8. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
8.01. Το προϊσχύσαν άρθ. 10 (για την μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων ενεργη-
τικού από συνδεδεμένα πρόσωπα) συρρικνώνεται δραστικά με το νέο άρθ. 19, το 
πεδίο εφαρμογής του οποίου περιορίζεται πλέον μόνον στα δύο πρώτα έτη από 
την σύσταση.
Το δε προϊσχύσαν άρθ. 23α καταργείται ή ορθότερα αντικαθίσταται και αναμορ-
φώνεται ριζικά με τα άρθ. 99-101 κατά πλήρη μεταφορά του άρθ. 9γ της Οδηγί-
ας 2007/36 ΕΚ και 2017/828ΕΕ. ∆ιατηρείται ο κανόνας ότι το κύρος των σχετικών 
συναλλαγών απαιτεί προηγουμένη έγκριση από το ∆.Σ. στο οποίο μεταφέρεται η 
σχετική αρμοδιότητα παροχής της, ενώ η αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως 
διατηρείται μόνο κατ’ εξαίρεση.
8.02. Τα συνδεμένα πρόσωπα ορίζει ο νόμος κατά παραπομπή. Επί εταιρειών με 
μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά η παραμονή γίνεται στα ∆ιεθνή Λογι-
στικά Πρότυπα 24 και 27. Για τις λοιπές εταιρείες σ.π. είναι τα μέλη του ∆.Σ., τα 
πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία και τα στενά μέλη οικογένειας των προσώ-
πων αυτών. Ο ορισμός των προσώπων αυτών γίνεται επίσης κατά παραπομπή στο 
Ν 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και δη στο Α’ Παράρτημα και στο άρθ. 
32 του νόμου αυτού. Καταστατική πρόβλεψη μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή 
των περιορισμών και σε άλλα πρόσωπα και δη τους Γενικούς ∆ιευθυντές και ∆ι-
ευθυντές της εταιρείας.
8.03. Εξαιρέσεις από τους περιορισμούς εισάγει η παρ. 2 του άρθ. 99 με εξάρχου-
σα περίπτωση, την υπάρχουσα ήδη στο άρθ. 23α, των τρεχουσών συναλλαγών με 
όλες τις ερμηνευτικές δυσχέρειες που τη συνοδεύουν. Καταστατικές διατάξεις 
επιτρέπεται να εξαιρέσουν από την εφαρμογή του άρθ. 99 ορισμένες συναλλα-
γές, που κατά νόμον απαιτούν έγκριση της Γ.Σ. η οποία και διασφαλίζει επαρκώς 
τα συμφέροντα της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα 
μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.
8.04. Η καθοριζόμενη διαδικασία χορηγήσεως της εγκρίσεως χαρακτηρίζεται 
από την αρχή της διαφάνειας. Σε περίπτωση δε σύγκρουσης συμφερόντων στο 
επίπεδο του ∆.Σ. ή σε περίπτωση που μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του με-
τοχικού κεφαλαίου το ζητήσουν για οποιονδήποτε λόγο, το θέμα παραπέμπεται 
στη Γ.Σ. για να παράσχει αυτή –και όχι το ∆.Σ.– την απαιτούμενη έγκριση. Στη Γ.Σ. 
που συγκαλείται ψηφίζει και ο ενδιαφερόμενος μέτοχος, αν και συνδεδεμένο πρό-
σωπο. Στην περίπτωση όμως εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ο εν λόγω μέτο-
χος ψηφίζει μόνον εφ’ όσον η άδεια του ∆.Σ. δόθηκε με τη συμφωνία της πλειοψη-
φίας των ανεξαρτήτων μελών του (άρθ. 100 παρ. 5, όπως τροποποιήθηκε με τον 
Ν 4587/18). Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της αδείας από τη Γ.Σ. ματαιώνεται, 
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αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του εκπροσωπουμέ-
νου στη Γ.Σ. κεφαλαίου.

9. Καινοτομίες
Εκτός από τον εμπλουτισμό των τίτλων με τα παράγωγα (warrants) και με 
τους συνδυαζόμενους τίτλους (stapling), την κατηγοριοποίηση των μετοχών 
και τη διεύρυνση των προνομιούχων, ζητήματα που αναλύονται στο οικείο θέ-
μα, όπως επίσης και την επανατοποθέτηση του ελέγχου των συμβατικών θε-
σμών με το άρθ. 99 επ. (που υποκατέστησε το πολύ γνωστό άρθ. 23α του Ν 
2190/1920), ο νέος νόμος εισήγαγε και εντελώς νέους θεσμούς, που εμπλου-
τίζουν τις δυνατότητες της ακώλυτης ανάπτυξης των ανωνύμων εταιρειών, 
που αποτελούν το βασικό κύτταρο της οικονομικής ζωής μιας χώρας. Τους 
νέους αυτούς θεσμούς θα παραθέσουμε εν συντομία.

9.01 Αποθεματικό Μειώσεως. Η υπάρχουσα υπεραξία μιας εταιρείας από την 
ανατίμηση των περιουσιακών της στοιχείων (αύξηση των στοιχείων ενεργητικού 
ή/και μείωση των υποχρεώσεων και προβλέψεων) αντιμετωπίζεται στις αυξή-
σεις κεφαλαίου κατά την εισδοχή νέων μετόχων με την έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιον. Όταν όμως όχι μόνο δεν υπάρχει υπεραξία αλλά και απομείωση του καθα-
ρού ενεργητικού (networth) τι γίνεται;
Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε κατ’ αρχήν για τις εισηγμένες των οποίων η ως 
άνω απομείωση αξίας αντικατοπτρίζεται στην χρηματιστηριακή αξία των με-
τοχών, που υπολείπεται και της ονομαστικής της αξίας. Κάθε αύξηση κεφαλαί-
ου στην περίπτωση αυτή καθίσταται αδύνατη, αφού είναι ανέφικτο να αναμένεις 
κάλυψη της αυξήσεως κεφαλαίου με έκδοση μετοχών σε ονομαστική αξία ανώ-
τερη της χρηματιστηριακής. Ο νόμος επέλυσε το πρόβλημα επιτρέποντας μείω-
ση κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας στα κατάλληλα επίπεδα και δη-
μιουργία ισόποσου αποθεματικού (Ν 3763/2009 και άρθ. 4 § 4α Ν 2190/20). Μετα-
τρέπει επομένως τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου σε αποθεματικό ειδικού σκο-
πού. Το τελευταίο δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί αλλά μπορεί να κεφαλαιοποιη-
θεί στο μέλλον, όταν ανακάμψει η εταιρεία, και να μοιραστούν μετοχές στους με-
τόχους άνευ άλλου ανταλλάγματος. Έχουμε δηλαδή το αντίστροφο της διαφοράς 
υπέρ το άρτιο που υπηρετεί τον ίδιο εξορθολογισμό της ονομαστικής με την εσω-
τερική αξία της μετοχής (άρθ. 31).
Ο θεσμός αυτός επεκτάθηκε και στις ανώνυμες εταιρείες πάσης φύσεως, ασχέ-
τως αν οι μετοχές τους αποτελούν αντικείμενο διαπραγματεύσεως στο Χρηματι-
στήριο.
9.02. ∆εσμευμένες Μετοχές και δεσμεύσεις μετόχων. Έκδοση Μετοχών υπό πε-
ριορισμούς μεταβιβάσεως προέβλεπε και ο Ν 2190/1920 (άρθ. 3 § 7).
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Ανέκαθεν αναγνωριζόταν η δυνατότητα με βάση το άρθ. 361 ΑΚ να τεθούν δεσμεύ-
σεις και περιορισμοί στην ελευθέρα διάθεση των μετοχών, που κατά τα λοιπά 
αποτελεί τον κανόνα (άρθ. 41). Οι δεσμεύσεις μπορούσαν να επιβληθούν με το Κα-
ταστατικό, οπότε ίσχυαν erga omnes, ή και με ιδιωτικές συμφωνίες μετόχων, η τή-
ρηση των οποίων διασφαλιζόταν με σοβαρές ρήτρες. Το δικαίωμα προτιμήσεως 
του μετόχου επί ίσοις όροις σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών (first refusal 
right) το δικαίωμα προαιρέσεως αγοράς ή πωλήσεως (tag or drag along clause), 
αποτελούσαν συνήθεις όρους σε συμβάσεις μετόχων και ενίοτε μεταφερόταν και 
στο Καταστατικό των εταιρειών.
Ο νέος νόμος προσέθεσε μορφές δεσμεύσεως που ήσαν συνήθεις σε συμβάσεις 
μετόχων αλλά δρούσαν με ενοχική δέσμευση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών 
ήτοι: Πέραν του δικαιώματος προτιμήσεως των λοιπών μετόχων ή τρίτου υποδει-
κνυόμενου από την εταιρεία σε περίπτωση μεταβίβασης (first refusal right) (που εί-
χε εισαχθεί ήδη με τον Ν 3604/07, προστέθηκαν μεταξύ των επιλογών· (α) όρος 
ότι ο υποψήφιος αγοραστής θα υποχρεωθεί να αποκτήσει μετοχές και άλλων με-
τόχων που θα προσφερθούν με τους ίδιους ή και διαφορετικούς όρους (drag along 
clause) (άρθ. 44)· (β) όρος ότι σε περίπτωση μεταβιβάσεως μετοχών σε τρίτο, οι 
λοιποί μέτοχοι θα υποχρεούνται να μεταβιβάσουν και αυτοί στον τρίτο αντίστοιχο 
ποσοστό μετοχών (fug along clause) (άρθ. 43).
Οι ως άνω περιορισμοί μπορεί να τεθούν και στην περίπτωση έκδοσης ονομαστι-
κών ομολογιών μετατρέψιμων σε ή ανταλλάξιμων με μετοχές.
Το σημαντικό είναι ότι οι ενοχικές δεσμεύσεις της πρακτικής του παρελθόντος 
όχι μόνο παίρνουν καταστατική ισχύ αλλά αποκτούν και ειδική νομική βάση. Ήδη 
οι δεσμεύσεις και το είδος τους αποτελούν νομικό θεσμό (άρθ. 43) που εξοπλίζε-
ται και με ρυθμίσεις καθιστώσες την εφαρμογή του ανεμπόδιστη. Η τυχόν συμφω-
νημένη μεταβίβαση κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού 
εξοπλίζεται με ακυρότητα, ενώ παράλληλα η εταιρεία αντιμετωπίζει σοβαρές κυ-
ρώσεις αν δεν παράσχει εγκαίρως την αιτουμένη έγκριση μεταβιβάσεως (υποχρε-
ούται να αγοράσει τις πωλούμενες μετοχές). Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αδυ-
ναμία της ενοχικής δεσμεύσεως (σύμβασης μετόχων) ή και της καταστατικής 
ρυθμίσεως να αντιμετωπίσει εξελίξεις σχετιζόμενες με διατάξεις αναγκαστικού 
δικαίου υπηρετούσες γενικότερα συμφέροντα ή και το δημόσιο συμφέρον, όπως 
περιπτώσεις καθολικής διαδοχής, πτώχευσης ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ή 
αναγκαστικής εκτέλεσης.
Ήδη αντιμετωπίζεται και επιλύεται το άλλως δυσεπίλυτο θέμα της ισχύος των 
ως άνω περιορισμών στις ως άνω περιπτώσεις που δεν έχουμε μεταβίβαση εν 
ζωή αλλά αιτία θανάτου, αναγκαστικής εκτέλεσης ή συλλογικής διαδικασίας εκ-
ποίησης της περιουσίας του μετόχου, περιλαμβανομένης της πτωχευτικής δια-
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δικασίας. Στην περίπτωση αυτή και εφ’ όσον το προβλέπει το Καταστατικό της 
εταιρείας, οι δεσμεύσεις εξακολουθούν να ισχύουν αλλά μέσω της εταιρείας, η 
οποία και θα υποδείξει το πρόσωπο προς το οποίο θα γίνει η μεταβίβαση με πλή-
ρες τίμημα ή αντάλλαγμα που θα καθορίσει το αρμόδιο δικαστήριο κατά την εκου-
σία δικαιοδοσία. Το άρθ. 43 § 3 εξισορροπεί τα συμφέροντα καθιερώνοντας δια-
δικασία «πλήρους τιμήματος» καθοριζόμενου από το δικαστήριο με τη διαδικασία 
της εκούσιας διαδικασίας, λύση που τελικώς αποβαίνει και προς όφελος των επι-
σπευδόντων δανειστών αλλά και των κληρονόμων, αφού αποζημιώνονται πλή-
ρως ενώ ταυτοχρόνως θεραπεύεται και ο σκοπός των περιορισμών που έχουν τε-
θεί.
Ακόμη και ελλείψει καταστατικής διατάξεως, δικαίωμα προαίρεσης μεταβιβάσε-
ως ή αποκτήσεως μετοχών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, επιτρέπεται να 
καταχωρισθεί στο βιβλίο μετόχων ή, επί άυλων μετοχών, στο μητρώο με επιμέ-
λεια των μερών. Βεβαιωμένης της ασκήσεως του δικαιώματος καθίσταται υπο-
χρεωτική ή αμελλητί καταχώριση της επελθούσης μεταβιβάσεως (άρθ. 44 § 1).
9.03. Αρμόδιο δικαστήριο. ∆ιαιτησία. Με ειδική διάταξη καθαρά δικονομικού χα-
ρακτήρα (3 § 1) καθορίζεται το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της ανώνυ-
μης εταιρείας ως το αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπον δικαστήριο για όλες τις 
υποθέσεις που ο Ν 4548/ 2018 παραπέμπει σε δικαστική κρίση. Ο νόμος δεν πε-
ριέχει διάταξη που να διαφοροποιεί την αρμοδιότητα, αλλά βεβαίως τίποτε δεν 
αποκλείει να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον.
Σημαντικής σημασίας καινοτομία είναι η παρεχόμενη με το άρθ. 2 § 2 δυνατότη-
τα να υπαχθούν σε ∆ιαιτησία καθοριζόμενη από το αρχικό Καταστατικό ή διαμεσο-
λάβηση του Ν 4512/2018 όλες οι διαφορές που ανακύπτουν από την εταιρική σχέ-
ση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, περιλαμβανομένων και πε-
ριπτώσεων για τις οποίες ο Ν 4548/2018 παραπέμπει στο Μονομελές Πρωτοδι-
κείο της έδρας (π. χ. άρθ. 1 § 1 σε συνδυασμό με τα άρθ. 43 § 4, 105 §§ 1-2, 137 § 7, 
142 § 1). Η ρήτρα διαμεσολάβησης μπορεί να παραπέμπει σε οργανωμένη διαδικα-
σία διαμεσολάβησης ή να προβλέπει τον τρόπο και τα κριτήρια επιλογής του δι-
αμεσολαβητή. Ελλείψει διατάξεως στο αρχικό καταστατικό, η προσθήκη της με 
τροποποίηση του Καταστατικού απαιτεί ομοφωνία των μετόχων σύμφωνα με τη 
συνταγματική επιταγή να μην αφαιρείται κανείς ακουσίως (παρά τη θέλησή του) 
από το φυσικό του δικαστή, πράγμα που συμβαίνει αν επιβληθεί χωρίς τη συναίνε-
σή του υποκατάσταση του φυσικού δικαστή με ∆ιαιτησία. Η διαιτησία έχει πλεονε-
κτήματα αλλά και μειονεκτήματα (περιλαμβανομένου και του σχετικού κόστους 
διενέργειας της που είναι δικαιολογημένο για σοβαρές υποθέσεις αλλά όχι για δι-
ενέξεις της καθημερινότητας. ∆ιαιτητική ρήτρα πάντως δεν παρεμποδίζει την 
προσφυγή στη διαδικασία λήψεως ασφαλιστικών μέτρων.
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9.04. Πολιτική αποδοχών. Εναρμόνιση προς τα άρθ. 9α της Οδηγίας 2007/36ΕΚ και 
2017/828ΕΕ αποτελούν οι διατάξεις των άρθ. 110 και 111 οι οποίες καθιερώνουν, 
για τις εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, την υποχρέωση 
θεσπίσεως Πολιτικής Αποδοχών των μελών του ∆.Σ. και του Γενικού ∆ιευθυντή ή 
του αναπληρωτή του. Η ισχύς των διατάξεων μπορεί να επεκταθεί με καταστατι-
κή διάταξη και σε εταιρείες μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. Το περιεχόμενο 
της πολιτικής Αποδοχών προσδιορίζεται από το άρθ. 111 ενώ το άρθ. 112 καθιε-
ρώνει την συνακόλουθη υποχρέωση της σύνταξης Έκθεσης Αποδοχών καθορίζο-
ντας και το περιεχόμενό της.
9.05. Καταβολή μετοχικού κεφαλαίου. Πέραν του νέου κανόνα ότι η πιστοποίηση 
της καταβολής αυξήσεων κεφαλαίου γίνεται πλέον κατ’ αρχήν από (ανεξάρτητο) 
ορκωτό ελεγκτή και της επανόδου της υποχρεωτικής καταβολής σε ειδικό τρα-
πεζικό λογαριασμό, πλέον σημαντική είναι η ρητή αναγνώριση της δυνατότητας 
καταβολής του κεφαλαίου με συμψηφισμό (κατ’ ουσίαν αύξηση με κεφαλαιοποίη-
ση υποχρεώσεων). Κατά το προϊσχύσαν, το θέμα ήγειρε διχογνωμία για το αν στην 
περίπτωση αυτή επρόκειτο περί εισφοράς εις είδος, οπότε και ακολουθητέα η 
προηγούμενη αποτίμηση κατά το άρθ. 9 του Ν 2190/20, ή μη. Πλέον το θέμα επιλύ-
εται με το νέο άρθ. 20 § 4, με το οποίο εισάγεται υποχρέωση βεβαίωσης και πάλι 
από (ανεξάρτητο) ορκωτό. Επιπλέον εισήχθη και η σημαντική δυνατότητα συμψη-
φισμού με μη ληξιπρόθεσμο χρέος, το οποίο όμως θα πρέπει να αποτιμηθεί σε πα-
ρούσα αξία.
9.06. Μονομελές ∆ιοικητικό Όργανο. Προκειμένου για πολύ μικρές και μικρές 
ανώνυμες εταιρείες (ήτοι κατ’ αποκλεισμό των μεσαίων και μεγάλων επιχειρή-
σεων) αντί ∆ιοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να εκλέγεται από τη Γ.Σ. Σύμβου-
λος – ∆ιαχειριστής που αποτελεί το Μονομελές ∆ιοικητικό Όργανο της Εταιρεί-
ας (άρθ. 115).
Η έννοια των ως άνω εταιρειών καθορίζεται στο άρθ. 2 του Ν 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) 
και είναι αυτές που υπερβαίνουν τα κάτωθι όρια.

Στοιχεία Πολύ Μικρές Μικρές
Σύνολο Ενεργητικού €350.000 4.000x
Καθαρός Κ.Ε. €700.000 8.000x
Μέσος όρος προσωπικού 10 άτομα 50 άτομα
Για τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες πολύ μικρές και μικρές εταιρείες νοούνται εκεί-
νες που το μετοχικό τους κεφάλαιο δεν υπερβαίνει το ποσό των €100.000 και € 
500.000 αντιστοίχως.
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Για τον «Σύμβουλο ∆ιαχειριστή» ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν το ∆.Σ., ενώ 
όπου υπάρχει υποχρέωση ενημερώσεως των άλλων μελών του ∆.Σ., η υποχρέω-
ση ισχύει έναντι της Γ.Σ., η οποία είναι αρμόδια και για τη λήψη αποφάσεως κατά 
το άρθ. 99.
9.07. Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Η ίδρυση Μονοπρόσωπης Α.Ε. είχε επι-
τραπεί ήδη από το 2007, κατ’ απομάκρυνση από τη δογματική αρχή ότι η ίδρυση 
της εταιρείας αποτελεί σύμβαση και αποδοχή της οικονομικής αρχής ότι η εται-
ρεία αποτελεί ένα διαχωρισμό περιουσίας και δραστηριοτήτων προς ορισμένο 
σκοπό. Ο νέος νόμος όμως, κατ’ ακολουθία προς τα ισχύοντα στις ΕΠΕ, προσέθε-
σε ότι, σε περίπτωση μονοπρόσωπης ΑΕ, η επωνυμία θα πρέπει να περιέχει την 
οικεία ένδειξη «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία». Η εν λόγω ρύθμιση ισχύει και 
στην περίπτωση που πολυπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία καταλήγει να έχει ένα μέ-
τοχο. Και στην περίπτωση αυτή πρέπει να προσθέσει τον χαρακτηρισμό της και 
στην επωνυμία της, κάτι μπου δεν ίσχυε προηγουμένως. Η νέα ρύθμιση, καθαρά 
εννοιοκρατική, ενδέχεται να λειτουργήσει στην πράξη ως αντικίνητρο στην διατή-
ρηση μονοπρόσωπων Α.Ε. και θα οδηγήσει στην παλαιά πρακτική να διατηρείται 
μέτοχος με μία μετοχή ή με ελάχιστο αριθμό μετοχών, προκειμένου να αποφευ-
χθεί ο χαρακτηρισμός της ως «Μονοπρόσωπης», δεδομένου ότι αποτελεί αρνητι-
κό προσδιορισμό, αφού άλλωστε κατ’ αυτό τον τρόπο τον αντιμετωπίζει και ο νό-
μος. Και ναι μεν χρειαζόταν ρύθμιση για να επιτραπεί η ίδρυση εταιρείας με μονο-
μερή πράξη κατά παρέκκλιση από τη κρατούσα αρχή του συμβατικού χαρακτήρα 
του Καταστατικού, δεν υπήρχε λόγος όμως να επεκταθεί ο χαρακτηρισμός και σε 
μεταγενέστερη συγκέντρωση των μετοχών από ένα μέτοχο και η υποχρέωση αλ-
λαγής της επωνυμίας.




