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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Υφίστανται διάφορα είδη εταιρειών, εκ των οποίων μια σημαντική κατηγορία είναι η 

ΑΕ. Σε ότι αφορά στην Ανώνυμη Εταιρεία θα μπορούσε να πει κανείς, πως 

προτιμάται από τους περισσότερους επιχειρηματίες στη χώρα μας, διότι σε 

περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά κατά τη σύσταση ή τη λειτουργία της δεν 

κινδυνεύει ο ιδιοκτήτης να χάσει την προσωπική του περιουσία. Ενώ και το γεγονός, 

πως μπορεί να έχει μεγάλη διάρκεια συντελεί, ώστε να βρίσκεται στις πρώτες 

επιλογές των μετόχων.Επίσης, παρουσιάζουμε τον τρόπο που λειτουργούν οι 

Ανώνυμες Εταιρίες κατά το Εταιρικό δίκαιο, τα δικαιώματα της μειοψηφίας της και 

τον τρόπο διεκδίκησης τους.Η μειοψηφία στις Ανώνυμες Εταιρίες έχει σημαντικό 

λόγο ύπαρξης,δικαιώματα που διέπουν και την επηρεάζουν ολόκληρη ως προς το 

τρόπο λειτουργίας της,τον έλεγχο και γενικότερα την ύπαρξη της.Όλες οι κατηγορίες 

των εταιριών και περισσότερο η Ανώνυμη Εταιρία και τα δικαιώματα της μειοψηφίας 

της αναλύονται σε αυτή την εργασία. 
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ABSTRACT 

There are several types of companies, one of which is a mayor category of SA. As 

far as Societe Anonyme is concerned, one would say, as preferred by most of our 

businessmen, because if something is not going well during its establishment or 

operation there is no risk of the owner losing his personal property. Whilst the fact 

that it can take a long time, it can be found in the first choices of the shareholders. 

We also present the way in which the Societe Anonyme operates under Company 

Law, the minority rights and the way they claim. The minority interest in the Societe 

Anonyme has an important reason for existence, which governs and affects it all in 

terms of its operation, control and its existence in general. All categories of 

companies and more the Societe Anonyme and its minority rights are analyzed in 

this work. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την μελέτη των κυριότερων 

σημείων που αφορούν τις Ανώνυμες Εταιρείες και των δικαιωμάτων της 

συμμετέχουσας μειοψηφίας . Τόσο η διαδικασία όσο και οι προϋποθέσεις σύστασης 

και λειτουργίας αυτού του είδους εταιρείας, την καθιστά ελκυστική στον 

επιχειρηματικό κόσμο. Για την υλοποίηση της εργασίας εφαρμόστηκε η μέθοδος της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης. 

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν είναι πτυχιακές,μεταπτυχιακές και διδακτορικές 

εργασίες νομικού περιεχομένου ειδικότερα, που πραγματεύονται τα είδη των 

εταιρειών, την λειτουργία τους, τους μετόχους, το σκοπό της σύστασης τους και τα  

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε είδους εταιρείας.Συγγράμματα Εμπορικού Δικαίου 

και διαδικτυακές πανεπιστημιακές σημειώσεις γύρω από τον ίδιο κύκλο 

προαναφερθέντων θεμάτων, αποτελούν τα βασικά στοιχεία της βιβλιογραφίας. 

Το κοινό στοιχείο των βιβλιογραφικών πηγών είναι η ευρύτερη παρουσίαση όλων 

των ειδών των εταιριών και η στοχοθεσία των βασικότερων εμπορικών εταιρειών,οι 

άνωνυμες εταιρίες κατά κύριο λόγο και εμβάθυνση στα δικαιώματα της μειοψηφίας 

της ΑΕ.        Σε ότι αφορά τη δομή της παρούσας πτυχιακής εργασίας δομείται με την 

ακόλουθη μορφή. Στο κεφάλαιο 1, παρουσιάζεται μια μικρή ανάλυση των εταιρειών 

και ειδικότερα αναλύεται ο ορισμός τους και οι κατηγορίες τους. Το κεφάλαιο 2 

πραγματεύεται γενικότερα τις ΑΕ , και αναλύονται η έννοια τους, τα χαρακτηριστικά 

καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματά τους. Επιπλέον, αναλύονται μεταξύ άλλων οι 

διαδικασίες σύστασης, λειτουργίας και διοίκησης καθώς και τα απαιτούμενα 

οικονομικά κεφάλαια. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα όργανα Διοίκησης και οι 

αρμοδιότητες τους στην Ανώνυμη Εταιρεία. Στο κεφάλαιο 4 , υλοποιείται η ανάλυση 

των δικαιωμάτων που αφορούν την μειοψηφία της ανώνυμης εταιρείας με 

λεπτομέρεια και αποτελεί το βασικότερο κεφάλαιο της εργασίας . Στο κεφάλαιο 5, 

υπάρχουν τα συμπεράσματα και τέλος, ακολουθούν το παράρτημα με τα σχετικά 

υποδείγματα και τις ανάλογες δηλώσεις για άσκηση των σχετικών με κάθε 
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περίπτωση δικαιωμάτων της μειοψηφίας και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε 

για τη συγγραφή της εργασίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ‘ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

1.1 Ορισμός της Εταιρείας 

Ως «εταιρεία» ορίζεται η ένωση τουλάχιστον δύο Φυσικών είτε Νομικών Προσώπων, 

που προσπαθούν για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Ο εν λόγω σκοπός μπορεί 

να διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και εξαρτάται άμεσα από τον εταιρικό της τύπο, 

ο οποίος ενδέχεται να είναι πολιτικός, θρησκευτικός, εμπορικός, φιλανθρωπικός κ.ά..  

Ενώ, προτού επιλεγεί ο σκοπός της εταιρείας, είναι απαραίτητο να ενσωματώσει τον 

εκάστοτε τύπο εταιρίας, ο οποίος καθορίζεται μέσω του νόμου. Ειδικότερα, δεν είναι 

δυνατό να έχει εμπορικό σκοπό, αν πρώτα δε λάβει μια συγκεκριμένη μορφή 

εμπορικής εταιρείας. 

 Η κάθε δραστηριότητα, που είναι δυνατόν να παρέχει την ιδιότητα του εμπόρου σε 

εκείνον τον οποίο την ασκεί, θεωρείται πως έχει εμπορικό σκοπό. Ωστόσο, δεν είναι 

αναγκαίο μια εταιρία να έχει μόνο εμπορικό σκοπό, προκειμένου να χαρακτηριστεί 

ως εμπορική. Όμως, αρκεί να περιληφθεί ένας εμπορικός τύπος βάσει της 

νομοθεσίας. Παραδείγματος χάριν, κάποιες εταιρείες μπορεί να χαρακτηρίζονται ως 

εμπορικές λόγω του τύπου τους, χωρίς να έχουν εμπορικό σκοπό. Τέτοιες εταιρείες 

είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης καθώς επίσης και ο 

συνεταιρισμός.1 

 

 

 

 
1  Σκαλίδης Ε. (2000) -, Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Εκδόσεις University Studio Press, σελ. 12 
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1.2  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ2 

2 Οι εταιρείες βάσει του σκοπού που επιθυμούν να επιτύχουν χωρίζονται σε3: 

3 • Αστικές. Οι αστικές εταιρείες είναι οι εταιρείες, οι οποίες έχουν σαν σκοπό τους 

την προώθηση κοινωνικών καθώς επίσης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, ενώ 

δεν έχουν εμπορική ιδιότητα. Επιπλέον, τούτες χωρίζονται σε εταιρείες µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε κερδοσκοπικές. Οι πρώτες επιδιώκουν να 

υλοποιήσουν επιστημονικούς αλλά και γενικότερα ανιδιοτελείς σκοπούς, ενώ οι 

δεύτερες αν και έχουν οικονομικούς σκοπούς, δεν έχουν εμπορικούς. 

 • Εμπορικές. Ως εμπορικές καλούνται οι εταιρείες, οι οποίες έχουν σαν σκοπό τους 

το κέρδος, μέσα από επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σε ότι αφορά στις εμπορικές 

εταιρείες, τούτες χωρίζονται σε: -Κεφαλαιουχικές -Προσωπικές.  

Ως κεφαλαιουχικές καλούνται οι εταιρείες, οι οποίες βασίζονται στην περιουσιακή 

συμβολή των εταίρων.  

Ως προσωπικές καλούνται οι εταιρείες, των οποίων η ύπαρξη οφείλεται στις 

διαπροσωπικές σχέσεις των μετόχων. Πρέπει να σημειωθεί, πως καθαρά 

κεφαλαιουχική καθίσταται η Ανώνυμη Εταιρεία, ενώ καθαρά προσωπική η 

Ομόρρυθμη Εταιρεία. Οι άλλες εταιρείες έχουν στοιχεία και από τις κεφαλαιουχικές 

και από τις προσωπικές εταιρείες, σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο βαθμό. 

Ειδικότερα, προς τις κεφαλαιουχικές τείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι Εταιρείες 

Περιορισμένης Ευθύνης καθώς και οι Εταιρείες Συμπλοιοκτησία. Προς τις 

προσωπικές εταιρείες τείνουν περισσότερο η Αφανής Εταιρεία αλλά και η Απλή 

Ετερόρρυθμη . 

 

 

 

 

 
2 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 123-124 

3  Νεγκάκης Χ. (2010), Λογιστική Εταιρειών, εκδόσεις «σοφία» σελ. 26 
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3.1 ΕΜΠΟΡΙΚΈΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 4 

Για να συσταθεί μια εμπορική εταιρεία, πρέπει να συνυπάρχουν τα εξής ουσιαστικά 

στοιχεία: 

Α) Έγκυρη σύμβαση αμφοτεροβαρής ή πολυβαρής. Στην Ελλάδα συνεπώς 

δεν είναι δυνατή η δημιουργία εταιρίας με ένα μόνο πρόσωπο , όπως στην 

Αγγλία ή στην Γερμανία κλπ.Για την κατάρτιση της σύμβασης απαιτείται 

δικαιοπρακτική ικανότητα διενέργειας εμπορικών πράξεων ή απόκτηση της 

ιδιότητας του εμπόρου.Οι συμβαλλόμενοι άνδρες ή γυναίκες πρέπει να έχουν 

συπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην τελούν υπό δικαστική ή 

νόμικη απαγόρευση. 

Β) Κοινή εισφορά: Κάθε εταίρος οφείλει να να συνεισφέρει υλικό υλικό ή 

άυλο περιουσακό στοιχείο όπως χρήματα, εμπορεύματα, έπιπλα ακίνητα, 

εργασία επωνυμία κλπ.Για τη σύσταση όμως Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. αποκλείεται ως 

εισφορά η προσωπική εργασία των εταίρων. 

Γ) Σκοπός θεμιτός και μάλιστα οικονομικός: Να μην αντιβαίνει στα Χρηστά 

Ήθη και τη δημόσια πράξη (αγοραπωλησία ναρκωτικών ή διαξαγωγή 

λαθρεμπορίου) και ν’αποβλέπει στην απόκτηση κέρδους ή στην αποφυγή 

ζημιάς ή στον περιορισμό των δαπανών και 

Δ) Εταιρική πρόθεση-διάθεση  (Affectio societatis) των εταίρων για 

δημιουργία εταιρίας. Δεν δημιουργείται συνεπώς μια εταιρία , όταν 

συμφωνηθεί μεταξύ του εργοστασιάρχη και των εργατοϋπαλλήλων να 

λαμβάνουν εκτός από το μισθό τους και ποσοστά από τα κέρδη γιατί στην 

περίπτωση αυτή λείπει το affectio societatis , η εταιρική πρόθεση για σύσταση 

εταιρίας. 

 

 

 
4 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 
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1.4Τα είδη των εμπορικών εταιρειών  

Α) Ομόρρυθμη Εταιρεία 

Ομόρρυθμη εταιρεία καλείται η εταιρεία εκείνη , στην οποία όλοι οι εταίροι 

ευθύνονται προσωπικώς, απεριορίστως, και αλληλεγγύως.Προσωπικώς , 

εννοούμε οτι ο κάθε ένας απ’αυτούς ευθύνεται για τις υπόλοιπες υποχρεώσεις 

που ανέλαβε ο άλλος , εφόσον βέβαια ενήργησε για λογαρισμό και με το 

όνομα της εταιρείας σαν να διαπραγματεύτηκε ο ίδιος.Απεριορίστως, 

εννοούμε ότι οι εταίροι δεν ευθύνονται μέχρι το ποσό της συμμετοχής τους 

αλλά και πέρα από αυτό, ήτοι για ολόκληρη την ατομική τους 

περιουσία,υποχρεούνται οι άλλοι ή και ένας ακόμη , εφόσον δεν έχουν οι 

άλλοι , να καταββάλλει μέχρις ότου ικανοποιηθούν όλοι οι δανειστές της 

εταιρείας.Οι πιστωτές συνεπώς της εταιρείας μπορούν να ζητήσουν την 

πληωή ολόκληρου του χρέους από καθέ ένα ομόρρυθο εταίρο χωριστά και 

αυτό αποτελεί το σπουδαιότερο γνώρισμα της Ο.Ε., αλλά και εκείνο που 

προσδίδει τη εγαλύτερη δύναμη σ΄αυτή, αρκεί να υπάρχει ένας αξιόχρεος 

εταίρος. 5 

Β)Ετερόρρυθμη Εταιρεία 

Ετερόρρυθμη εταιρεία καλείται η εταιρεία εκείνη, στην οποία ένας ή 

περισσότεροι εταίροι ευθύνονται προωπικώς , απεριορίστως, και 

αλληλεγγύως και ένας ή περισσότεροι εταίροι μέχρι το ποσό της συμμετοχής 

τους.Στην ετερόρυθη δηλαδή εταιρεία υπάρχουν δύο ειδών εταίροι οι 

ομόρρυθμοι, οι οποίοι ευθύνονται προσωπικώςαπεριορίστως και 

αλληλεγγύως και οι ετερόρρυθμοι οι οποίοι ευθύνονται έχρι το ποσό της 

συμμετοχής τους. Εαν συνεπώς σε μια ετερόρρυθμη εταιρία υπάρχουν 

πολλοί ομόρρυθοι και ένας ετερόρρυθμος εταίρος και ο τελευταίος 

αποχωρήσει,η ετερόρρυθμη μετατρέπεται σε ομόρρυθμη εταιρία.6 

Γ) Ετερόρρυθη με μετοχές εταιρεία 7 

 
5 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 126 
6 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 136 
7 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 137 
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Ετερόρρυθμη με μετοχές εταιρεία καλείται εκείνη, στην οποία ένας ή 

περισσότεροι εατίροι ευθύνονται απεριορίστως και αλληλεγγύως, όπως οι 

ομόρρυθοι, και ένας ή περισσότεροι εταίροι ευθύνονται μέχρι το ποσό της 

συμμετοχής τους, όπως οι ετερόρρυθμοι εταίροι και η εισφορά τους 

παρίσταται με τίτλους, τις μετοχές. 

Η ετερόρρυθη με μετοχές εταιρεία ομοιάζει συνεπώς με την ετερόρρυθμη, με 

τη διαφορά ότι το κεφάλαιο των εταίρων έχει διερεθεί σε μερίδια ( τις μετοχές). 

Ομοιάζει δε και με την ανώνυμη εταιρεία, γιατί το κεφάλαιο της είναι διηρημένο 

σε μετοχές που μεταβιβάζονται εύκολα,από πρόσωπο σε πρόσωπο, όπως 

και στις Α.Ε..Οι μετοχές αυτές των ετερόρρυθμων εταιρειών είναι ονομαστικές 

μόνον και απαγορεύεται να εκδοθούν ανώνυμες, όπως στην Α.Ε. Το είδος 

αυτό των εταρειών σπάνια απαντάται στην πράξη και δεν παρουσιάζει 

πρακτικό ενδιαφέρον. 

 

 

Δ) Αφανής ή Συμμετοχική εταιρεία 8 

Αφανής ή συμμετοχική εταιρεία καλείται η εταιρεία εκείνη κατά την οποία είναι 

αφανή στο κοινό,δεν έχει νομικη προσωπικότητα και έχει ως σκοπό της τη 

διενέργεια μεμονομένων εμπορικών πράξεων.Τρία συνεπώς είναι τα 

χαρακτηριστηκά γνωρίσματα της συμμετοχικής ή αφανούς εταιρίας : α)  Είναι 

άγνωστη και αφανής στο κοινό. Δεν έχει συνεπώς ούτε επωνυμία, ούτε έδρα, 

ούτε δική της περιουσία.Κάθε έταιρος συμβαλλόμενος για λογαριασμό της 

εταιρείας συμμάλεται με το δικό του όνομα και αναλαμάνει υποχρεώσεις 

προσωπικά ο ίδιος και όχι για λογαριασμό της εταιρείας την οποία δεν 

γνωρίζει ο αντισυμβαλλόμενος.β) Δεν έχει νοική προσωπικότητα, γιατί δεν 

συντάχθηκε καταστατικό, και δεν δημοσιεύτηκε.Το συνταχθέν χρησιμεύει 

μόνον, για να ρυθμίζει τις εταξύ των εταίρων σχέσεις, τις εσωτερικές δηλαδή 

σχέσεις της εταιρείας. γ) Δεν υπάρχει αφανής εταιρεία του εμπορικού νόου, 

όταν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός αλλά εκπολιτιστικός ή επιστημονικός.             

 
8 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 137-138 
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Ε)Άνώνυμη εταιρεία9 

Ανώνυμη εταιρεία καλείται η εταιρεία εκείνη, της οποίας το μεν κεφάλαιο είναι 

διηρημένο σε μετοχές, στην αρχή μεταβιβάσιμες, οι δε εταίροι (μέτοχοι) 

ευθύνονται μέχρι το ποσό της συμμετοχής τους.Τρία συνεπώς είναι τα κύρια 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ΑΕ : α) το κεφάλαιο είναι διηρημένο σε ίσα 

μερίδια,τις μετοχές.β)οι μετοχές αυτές είναι στην αρχή μεταβιβάσιμες και λεμε 

στην αρχή, γιατί η εταιρεία με το καταστατικό της μπορεί να δυσχεράνει τη 

μεταβίβαση τους , να ορίσει π.χ. ότι οι μετοχές θα μεταβιβάζονται μόνο στους 

εξ αίματος συγγενείς του ιδρυτή της. Δεν μπορεί όμως ν΄απαγορεύσει τελείως 

τη μεταβίβαση τους και γ)κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι το ποσό της 

συμμετοχής του, δηλαδή μέχρι το ποσό της αξίας των μετοχών, τις οποίες 

κατέχει.       

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2.1. Ορισμός Ανώνυμης Εταιρείας 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο είναι διαιρεμένο 

σε μετοχές. Το νομικό της πλαίσιο διαμορφώθηκε από τον κωδικοποιημένο νόμο 

2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», που αποτέλεσε και το επιμέρους «Δίκαιο 

της Α.Ε.». Σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο η Α.Ε. είναι πάντα εμπορική εταιρεία 

ακόμα και όταν δεν ασκεί εμπορία. Για την σύσταση της πρέπει να είναι 

συγκεντρωμένο το κατώτατο όριο μετοχικού κεφαλαίου 24.000 ευρώ σύμφωνα με 

την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12/12/2012, ΦΕΚ 240 Α’. Πριν από αυτήν 

το ποσό ορίζονταν στα 60.000 ευρώ. Η ανώνυμη εταιρία πρέπει να διατηρεί 

ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας, οι οποίες προστατεύουν τους καλόπιστους 

τρίτους και τους συναλλασόμενους.Μέσα σε αυτές είναι η δημοσίευση των ετήσιων 

αποτελεσμάτων κατά ορισμένο τρόπο (δηλ. Ισολογισμό , τα αποτελέσματα χρήσεως, 

και αποτελέσματα διαθέσεως τηρώντας το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στην 

 
9 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 138-139 
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Εφημερίδα της Κυβερνήσεωςκαι σε μία πολιτική εφημερίδα,Στις Α.Ε. το εταιρικό 

κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μέρη , τις μετοχές, οι οποίες είναι ανώνυμες ή ονομαστικές 

και μεταβιβάζονται ελεύθερα , εκτός αν το καταστατικό υποβάλλει το μεταβιβαστό σε 

ορισμένους περιορισμούς («δεσμευμένες μετοχές»).Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι 

και το ποσό της εισφοράς του10 

 

 

 

 

2.2 Ιστορική εξέλιξη της Ανώνυμης Εταιρείας 11 

Ειναι δύσκολο να καθορίσουμε την ιστορική περίοδο, κατά την οποία εμφανίστηκε 

για πρώτη φορά η Α.Ε. Το 1407 στη Γένουα της Ιταλίας ιδρύθηκε η Τράπεζα του 

Αγίου Γεωργίου της οποίας το κεφάλαιο ήταν διηρημένο σε μετοχές (loca) και κάθε 

εταίρος ευθυνόταν μέχρι το ποσό εσφοράς του. 

Αλλά ο θεσμός της Α.Ε. αναπτύχθηκε κυρίως κατά το 17ο και 18ο αιώνα, όταν οι 

Ευρωπαικές χώρες στην προσπάθεια τους να εισδύσουν και να εκεταλλευτούν 

οικονομικά τις ανεκμετάλλευτες τότε πλούσιες χώρες της Ανατολής ίδρυσαν 

μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς, οι οποίοι με την καθοδήγηση και την εποπτεία 

της κυβέρνησεως τους είχαν σκοπό να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν μεγάλα 

κεφάλαια.Έτσι δημιουργήθηκαν και ιδίως από την Ολλανδία και την Αγγλία τεράστιοι 

οικονοικοί οργανισμοί, όπως η Ολλανδική εταιρεία των Ανατολικών Ινδιων με δηόσιο 

όμως παντοτε χαρακτήρα. 

Την πρώτη νομοθετική ρύθμιση της ΑΕ με τη σημερινή της μορφή βρίσκουμαι το 

1908 στον code du commerce του Μεγάλου Ναπολέοντα,ο οποίος, όπως είναι 

γνωστό, εισήχθηκε στην Ελλάδα απο το 1922 και περιέλαβε σε 11 μόνον Άρθρα 

 
10Πηγή: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7_%CE%95

%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%

B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF) 

 
11 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 139 
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ολόκληρο το Δίκαιο των Α.Ε..Τα άρθρα αυτά με την πάροδο του χρόνου και την 

ανάπτυξη των ανωνύμων εταιρειών κατέστησαν ενεπαρκή, για να ρυθμίσουν τα νέα 

προβλήματα τους.Έκτοτε πολλά νοοσχέδια συντάχθηκαν κατά καιρους μέχρι το 

1920 όταν τελικά ψηφίστηκε τελικά ο ασικός νόμος 2190/1920 και ο οποίος 

συπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από νεότερους νόμους. 

Ο βασικός νόμος  2190/1920 αν και περιελάμβανανε δύο βασικά άρθρα δεν 

κατόρθωσε να καταργήσει τα 11 άρθρα του Ε.Ν. , τα οποία εξακολουθούν και μέχρι 

σήμερα να ισχύουν, εφόσοσν βέβαια δεν αντίκεινται στον 2190/1920 και στους 

άλλους νεότερους νόμους. 

 

 

2.3 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της Ανώνυμης Εταιρείας 12 

Τα πλεονεκτήματα της Α.Ε. είναι τα εξής:  

1) Το κεφάλαιο διηρημένο σε πολλά μικρά μερίδια, τις μετοχές, συγκεντρώνεται 

ευχερώς και δημιουργούνται έτσι τεράστιες περιουσίες. 

2) Καταμερίζεται ο κίνδυνος της επιχείρησης σε πολλούς. 

3) Ανεξαρτοποιείται η Α.Ε. από τα ατυχήματα των μετοχών (θάνατος,αφάνεια 

κλπ), πράγμα που δεν συμβαίνει στις προσωπικές εταιρίες. 

4) Διαδίδεται στο λαό το επιχειρηματικό πνεύμα, γιατί και ο πτωχότερος ακόμη  

μπορεί να αγοράσει με τις οικονομίες του μια μετοχή και να παρακολουθεί τις 

εργασίες της εταιρείας. 

5) Ο κάτοχος των μετοχών, τόσο των ονομαστικών όσο και των ανώνυμων, εάν 

λάβει ανάγκη χρημάτων , μπορεί να προβεί στην εκποίηση τους στο 

χρηματιστήριο σε οποιαδήποτε στιγμή. 

6) Η πολιτεία εφαρμόζει υπέρ της Α.Ε. προνομιακή μεταχείριση σε σχέση με τις 

άλλες μορφές εταιριών, όπως είναι οι ευνοικές επιδοτήσεις, οι φορολογικές και 

δασμολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις και  

 
12 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 140-141 
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7) Τη  μορφή της Α.Ε. μπορούν να προσλάβουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

και μάλιστα εκείνες των οποίων οι μετοχές κυκλοφορούν στα χέρια μικρού 

αριθμού προσώπων, είναι οι λεγόμενες οικογενειακές εταιρίες, οι οποίες και 

καταλαμβάνουν την πλειοψηφία των Ελληνικών Α.Ε.. 

Τα μειονεκτήματα της Α.Ε. είναι τα εξής: 13 

1. Η εγκληματική αδιαφορία των μετόχων. 

2. Η υποδούλωση των γενικών συνελεύσεων από τους επιτήδειους, οι οποίες 

πολλές φορές λαμβάνουν αποφάσεις ανεδαφικές. 

3. Η ανυπαρξία μεθόδων σύνταξης ειλικρινών ισολογισμών. Το μειονέκτημα 

καλύφθηκε ήδη με το νόμο 104/1980, με τον οποίο καθορίστηκε η εφαρμογή 

του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και  

4. Ο απρόσωπος χαρακτήρας της Α.Ε. και τα αντικρουόμενα συμφέροντα των 

επιχειρηματιών, αποταμιευτών και κερδοσκόπων, οι οποίοι εύκολα εισέρχονται 

στην εταιρία αγοράζοντας μια μετοχή και τέλος η αξίωση των εργαζομένων να 

συμμετέχουν στη διοίκηση, τον έλεγχο και τα κέρδη της επιχείρησης 

συντέλεσαν, ώστε να χρησιμοποιούν πολλοί την εταιρία, για να 

εκμεταλλεύονται τους μετόχους και τους δανειστές της. 

Για την διευθέτηση των συμφερόντων αυτών το κράτος επέβαλε, 

Όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, την κρατική εποπτεία, το θεσμό των 

ελεγκτών και την αστική και ποινική ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Α.Ε.. 

  

 

2.4 Σύσταση, καταστατικό, διοίκηση και λειτουργία 

2.4.1. Σύσταση: 

 Για να συσταθεί μια ανώνυμη εταιρία, απαιτούνται τα εξής τέσσερα τυπικά στοιχεία 

1. Δημόσιο εγγραφο, το λεγόμενο καταστατικό, 

 
13 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 141 
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2. Ανάληψη των μετοχών  

3. Έγκριση του καταστατικού και χορήγηση άδειας σύστασης από τον αρμόδιο 

Νομάρχη και 

4. Δημοσίευση της έγκρισης και της άδειας στο τεύχος των Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης.14 

 2.4.2 Καταστατικό 15 :  

1. Το δημόσιο έγγραφο συντάσσεται από συμβολαιογράφο, γι’αυτό εξ άλλου λέγεται 

και δημόσιο και πρέπει να περιέχει : α) την επωνυμία τηε εταιρίας, η οποία 

αποτελείται από το είδος της ασκούμενης επιχείρησης, τη φράση «Ανώνυμη 

Εταιρεία», ή μόνο «Α.Ε.» και το ονοματεπώνυμο ακόμη του ιδρυτή ή των ιδρυτών16. 

Β) Το σκοπό ή το αντικείμενο της επιχείρησης, ο οποίος πρέπει να είναι σύννομος 

και να μην αντιβαίνει στα Χρηστά ήθη γ)Την έδρα της εταιρίας, ήτοι την κοινότητα ή 

τον δήμο, στον οποίο ασκείται η διοίκηση της επιχείρησης, όπου δηλ. Συνεδριάζει το 

Δ.Σ. και όχι εκεί όπου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις της εταιρίας, η οποία κατά την 

κρατούσα γνώμη της Α.Ε. είναι ορισμένη ε) το ποσό και ο τρόπος καταβολής του 

κεφαλαίου στ)Ο αριθμός και η έκδοση των μετοχών και ζ) Τα ονοματεπώνυμα και οι 

διευθύνσεις των ιδρυτών. 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενο του καταστατικού.Εάν λείπει 

ένα από τα στοιχεία αυτά, δεν εγκρίνεται το καταστατικό. 

Εκτός όμως από τα στοιχεία αυτά το καταστατικό των Α.Ε. μπορεί να περιλαμβάνει 

τον χρόνο σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων, το χρόνο σύνταξης του 

ισολογισμού, τα δικαιώματα των μετόχων, τα ονόματα του πρώτου Διοικητικού 

Συμβουλίου και των πρώτων ελεγκτών, τα οποία δεν θεωρούνται «εκ των ουκ άνευ» 

δηλ. Απαραίτητα για την έγκριση του καταστατικού, γιατί συμπληρώνονται από τον 

νόμο και γιατί η προσθήκη τους δεν κρίνεται απαραίτητη για την έναρξη της 

λειτουργίας της εταιρίας, όπως π.χ. ο διορισμός του πρώτου Δ.Σ. κ.ο.κ.. 

 
14 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 141-142 
15 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 143-144 
16 Βλέπε κεφάλαιο 3.10 (ορισμός και ονομασία στις Α.Ε. και μετά το θάνατο του ιδρυτή νόμιμα συνεχίζεται η 

χρησιμοποίηση της επωνυμίας χωρίς άλλη προυπόθεση. 
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2.  Η ανάληψη των μετοχών μπορει να γίνει κατά δύο τρόπους : α) Ν’αναληφθούν 

όλες οι μετοχές από τους ιδρυτές της εταιρίας και β) Να προσφερθούν όλες ή μερικές 

στο κοινό με δημόσια εγγραφή. 

3. Η έγκριση του καταστατικού και η χορήγηση της άδειας σύστασης από τον 

αρμόδιο κατά κατά τόπο Νομάρχη 17Το καταστατικό εγκρίνεται, έφόσον είναι 

σύμφωνο με το Ν.2190/1920 και τις νεότερες διατάξεις, διαφορετικά χωρεί 

προδφυγ’η ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μετά την έγκριση χορηγείται 

και η άδεια σύστασης της Α.Ε. και 

4. Η δημοσίευση της έγκρισης του καταστατικού και η χορήγηση της άδειας 

σύστασης και λειτουργίας γίνεται στο «Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης» 18   

Οι ίδιες διατυπώσεις δημοσιότητας απαιτούνται και για την τροποποίηση του 

καταστατικού. 

Α.Ε. υπό ίδρυση: Το νομικό πρόσωπο της Α.Ε. αρχίζει, όπως ειπώθηκε, από την 

ημέρα της δημοσίευσης της έγκρισης του καταστατικού και της άδειας στο Τ.Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε. Κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του καταστατικού και μέχρι τη 

δημοσίευση υπάρχει η Α.Ε υπό ίδρυση, η οποία μπορεί να έχει αναλάβει 

υποχρεώσεις για αγορά γραφείων ή εγκαταστάσεων, διαφημίσεις προσλήψεις 

εξειδικευμένουπροσωπικού κ.λ.π.Στην περίπτωση αυτή θα εφαρμοσθούν αναλογικά 

τα άρθρα 8 και 9 του νόμου 3190/1955 «Περί Ε.Π.Ε.» , «σύμφωνα με τα οποία οι 

ιδρυτές ευθύνονται έναντι των τρίτων απεριορίστως και αλληλεγγύως για 

συναλλαγές, που  σύνηψαν με το όνομα της εταιρίας, η οποία πρόκειται να ιδρυθεί». 

Μετά την ίδρυση της Α.Ε. οι υποχρεώσεις αναλαμβάνοναι από την ίδια την εταιρία, 

εφόσον έγιναν με το όνομα της. 

Οι αλλοδαπές εταιρίες, για να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα υποκατάστημα ή 

πρακτορεία, οφείλουν να υποβάλλουν στο υπουργείο Εμπορίου κεκυρωμένο 

αντίγραφο πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου ή πράκτορα τους, το οποίο να 

περιλαμβάνει και το διορισμό αντίκλητου. 

 
17 Σύμφωνα με το ν.δ. 532/1970 «Περί αποκεντρώσεως των Δημοσίων Υπηρεσιών». 
18 Με το άρθρο 5 του Ν. 301/1976 το «Δελτίο Α.Ε και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβέρνησης μετονομάσθηκε 

σε τεύχος Α.Ε και Ε.Π.Ε της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 
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2.4.3 Διοίκηση και Λειτουργία19 

Τη διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρίας αναλαμβάνει το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 

αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη. Το πρώτο Δ.Σ. ορίζεται από το καταστατικό 

και μετέπειτα εκλέγονται από τις γενικές συνελεύσεις, εφόσον λειτουργήσουν κατά τη 

συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. 

Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται συνήθως μέτοχοι και μάλιστα από τους ενδιαφερόμενους 

για τα συμφέροντα της εταιρίας, αλλά και κάθε τρίτος και πτωχεύσας ακόμη έμπορος 

και ομόρρυθμος εταίρος και νομικό πρόσωπο ακόμη αρκεί να μην υπάρχει από τον 

νόμο ή το καταστατικό περιορισμός και να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και όχι 

κατ’ανάγκη ικανότητα για την απόκτηση της ιδιότητας του εμπόρου.  

Ο χρόνος θητείας δεν είναι δεν είναι υποχρεωτικά ο ίδιος για όλους τους 

συμβούλους, πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξη έτη για τον καθένα, 

επιτρέπεται όμως η επανεκλογή. Οι κυριότεροι λόγοι απώλειας της ιδιότητας του 

συμβούλου είναι ο θάνατος, η ανικανότητα, η παραίτηση και η ανάκληση πριν από το 

χρόνο λήξης της θητείας από τη γενική συνέλευση, εφόσον λειτουργεί κατά συνήθη 

απαρτία και πλειοψηφία. 

Για να υπάρχει απαρτία, πρέπει να παρευρίσκονται οι μισοί σύμβουλοι συν ένας (το 

τυχόν κλάσμα παραλείπεται) και η απόφαση λαμβάνεται κατ’απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων μελών.Εάν δηλαδή το Δ.Σ. μιας Α.Ε. είναι 9/μελές, απαρτία υπάρχει 

όταν βρίσκονται παρόντα 5 μέλη και λαμβάνεται απόφαση, όταν ψηφίσουν τρία μέλη 

υπέρ. 

 

 

2.5 Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές 

2.5.1 Μετοχικό κεφάλαιο 20 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε είναι πάντοτε ορισμένο, εκφράζεται σε εγχώριο 

νόμισμα21 και αναγράφεται στο καταστατικό.Μπορεί να υποστεί μεταβολές, αλλά 

 
19 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 159-162 
20 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ 143 
21 Νόμος 5422/1932 
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πάντοτε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τον νόμο και 

έπειτ’από τη μεταβολή του καταστατικού. 

Αναγράφεται πάντοτε στο παθητικό σκέλος του ισολογισμού και αυτό γιατί δείχνει τις 

υποχρεώσεις της εταιρίας προς τους μετόχους και στην πρώτη μάλιστα γραμμή, γιατί 

είναι ορισμένο και παραμένει αμετάβλητο.Το πιστωτικό υπόλοιπο του λογαρισμού 

«αποτελέσματα χρήσης» μεταφέρεται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς, τα αποθεματικά. 

 

2.5.2 Μετοχή 22 

Μετοχή καλείται το αξιόγραφο, στο οποίο είναι ενσωματωμένα όλα τα δικαιώματα 

του κατόχου, ήτοι το δικαίωμα της συμμετοχής του στα κέρδη, στη διοίκηση, στον 

έλεγχο και στη διανομή της εταιρικής περιουσίας σε περίπτωση λύσης της. 

Η μετοχή ως χαρτί είναι έγγραφο αποκομμένο από διπλότυπο βιβλίο, του οποίου το 

στέλεχος παραμένει στην εταιρία και το οποίο περιέχει τα εξής στοιχεία :α) τον 

αύξοντα αριθμό β)το όνομα της εταιρίας γ)το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου και τον 

αριμό των μετοχών, που έχουν εκδοθεί σ’αυτή τη σειρά. δ) την ονομαστική αξία της 

μετοχής ε) το ονοματεπώνυμο του κατόχου, εάν είναι ονομαστική, στ) τη χρονολογία 

έκδοσης και ζ) τις υπογραφές εκείνων, που έχουν εξουσιοδοτηθεί γι’αυτό το σκοπό 

από το καταστατικό ή τη γενική συνέλευση.Οι μετοχές διακρίνονται σε μετοχές σε 

χρήμα και σε είδος, σε κοινές και προνομιούχες, σε ονομαστικές και ανώνυμες και σε 

μετοχές επικαρπίας. 

Οι ανώνυμες μετοχές μεταβιβάζονται  με απλή παράδοση του τίτλου, όπως τα κινητά 

πράγματα.Για τη μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών πρέπει να διακρίνουμε δυο 

περιπτώσεις : 1) τη μεταβίβαση μεταξύ των ζώντων και 2) τη μεταβίβαση μεταξύ του 

αποθανόντος και των ζώντων. 

 

 

 

 

 
22 Γ.Κ.Σφακιανός - Εμπορικό Δίκαιο Εκδοση Ι¨ , Αθήνα 1994 σελ149-152 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Όργανα Διοίκησης στην Ανώνυμη Εταιρεία 

• Το ανώτατο όργανο της Α.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στην οποία 

λαμβάνονται όλες οι μεγάλες αποφάσεις. Την Γενική Συνέλευση απαρτίζουν οι 

μέτοχοι της εταιρείας. Οι συνελεύσεις είναι έκτακτες και τακτικές. Τακτική Γενική 

Συνέλευση γίνεται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Κάθε μετοχή αποτελεί μία ψήφο 

και καθένας έχει δικαίωμα να ψηφίσει ή και να ψηφιστεί. Στις Γενικές Συνελεύσεις 

γίνεται η ψηφοφορία για τη σύνθεση του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, 

ορίζονται τα καθήκοντα του, λαμβάνονται αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα 

όπως ο καθορισμός της μακροχρόνιας πολιτικής της εταιρείας και 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που πέτυχε η εταιρεία την προηγούμενη 

χρήση και εγκρίνεται ο ισολογισμός της. Τέλος οποιαδήποτε αλλαγή 

στο καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση. 

• Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τα μέλη που ψηφίστηκαν στην 

Γενική Συνέλευση και έχει το καθήκον της επίβλεψης της εταιρείας και της 

χάραξης πολιτικής και στρατηγικής αυτής. Έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο 

συνεδριάζει για πολύ σημαντικά ζητήματα και παρακολουθεί την πορεία της 

εταιρείας στην αγορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των εργασιών του, καθώς και τον 

"Διευθύνοντα Σύμβουλο", ο οποίος ασκεί την διοίκηση και εκπροσώπηση της 

εταιρείας. Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι συχνά το ίδιο 

πρόσωπο, ενώ μπορεί να οριστούν περισσότεροι από ένας Διευθύνοντες 

Σύμβουλοι.23 

 

 

 
23 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7_%CE%95

%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%

B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF)#

%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91.%CE%

95. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF)#%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF)#%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF)#%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF)#%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91.%CE%95.
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7_%CE%95%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF)#%CE%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91.%CE%95.
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3.1 Γενική Συνέλευση 

Στην ανώνυμη εταιρία, λοιπόν, πρώτο και κυρίαρχο όργανο διοίκησης αυτής είναι η 

γενική συνέλευση των μετόχων. Κυριότερες αρμοδιότητες αυτής: εκλέγει τα όργανα 

διοικήσεως και εποπτείας (δηλαδή, διοικητικό συμβούλιο και ελεγκτές) της εταιρίας, 

εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και τα πεπραγμένα διοικήσεως, απαλλάσσει τα 

όργανα διοικήσεως και εποπτείας από κάθε ευθύνη σχετικά με την άσκηση των 

καθηκόντων και τη λειτουργία τους, παίρνει αποφάσεις για όλα τα βασικά θέματα 

που αφορούν τη ζωή και τη λειτουργία της εταιρίας (αύξηση ή μείωση μετοχικού 

κεφαλαίου, αλλαγή σκοπού ή εθνικότητας, παράταση ζωής ή διάλυση κ.ο.κ.) και 

τέλος, διορίζει εκκαθαριστές σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας.24 

 

 

 

3.2 Διοικητικό Συμβούλιο 

Η γενική συνέλευση των μετόχων εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο και 

αναθέτει των εν γένει διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, εκτός ορισμένων 

καθοριστικών αποφάσεων, που κατά το νόμο, ανήκουν στην αποκλειστική 

αρμοδιότητά της. Έτσι, στην πράξη, το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας 

αποτελεί το ανώτερο όργανο διοικήσεως αυτής. Κυριότερες αρμοδιότητες του: 

εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως, διοικεί την εταιρία 

διεκπεραιώνοντας όλες τις καθημερινές (τρέχουσες) εργασίες της, μέσα στα πλαίσια 

που διαγράφουν το καταστατικό της εταιρίας και ενδεχομένως σχετικές αποφάσεις 

της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Το διοικητικό συμβούλιο, κατ’ αρμοδιότητα 

ενεργεί συλλογικός, αλλά του παρέχεται από το νόμο το δικαίωμα να μεταβιβάζει 

μέρος ή το σύνολο των αρμοδιοτήτο^ν του σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή και σε 

τρίτα πρόσωπα. 

 

 

 
24 http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/4999/1/SDO112001.pdf 

http://digilib.teiemt.gr/jspui/bitstream/123456789/4999/1/SDO112001.pdf
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3.3 Διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος 

Συνήθως, το διοικητικό συμβούλιο ορίζει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του και τα 

εξουσιοδοτεί να ενεργούν για λογαριασμό του, ώστε να γίνεται πιο ευέλικτη η 

άσκηση της διοικήσεως. Τα μέλη αυτά λέγονται διευθύνοντες ή εντεταλμένοι 

σύμβουλοι. Αρμοδιότητες έχουν όσες τους μεταβιβάζει το διοικητικό συμβούλιο. 

3.4 Γενικός Διευθυντής 

Διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο. Άλλοτε υπάρχει παράλληλα με το 

διευθύνοντα συμβούλιο και άλλοτε είναι το ίδιο πρόσωπο. Στο γενικό διευθυντή 

ανατίθεται, κυρίως, διοικητικά καθήκοντα, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί να 

έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου. 

3.5 Διευθυντές – Τμηματάρχες 

Ανάλογα με το οργανόγραμμα που διαθέτει κάθε εταιρία, το διοικητικό συμβούλιο ή ο 

γενικός διευθυντής διορίζει τους προϊσταμένους των διαφόρων διευθυντών, 

τμημάτων και άλλων υπηρεσιών αυτής. Αν υπάρχει σχετικός κανονισμός, οι 

διατάξεις του προβλέπουν λεπτομερώς τον τρόπο πληρώσεως των θέσεων αυτών, 

τα καθήκοντα κάθε προϊσταμένου και του τρόπου λειτουργίας των διαφόρων 

υττηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΤΗΣ Α.Ε. 

 

4.1 Διάκριση δικαιωμάτων μειοψηφίας στο Ελληνικό δίκαιο  

Τα δικαιώματα της μειοψηφίας του υφιστάμενου Ελληνικού δικαίου που περιέχονται 

στον ΚΝ 2190/1920 μπορούν εννοιολογικώς να χωρισθούν σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες ως εξής, τις οποίες και ακολουθεί η παρούσα μελέτη κατά την ανάπτυξη 

των επιμέρους δικαιωμάτων μειοψηφίας:  

Α) Αφενός τα δικαιώματα άμεσης εφαρμογής, ήτοι σε εκείνα τα δικαιώματα 

μειοψηφίας, μετην άσκηση των οποίων  επέρχονται άμεσα έννομα αποτελέσματα 

στην λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας, χωρίς να είναι αναγκαία η εκ των προτέρων 

παρεμβολή δικαστικής κρίσης προκειμένου να επέλθουν τα αποτελέσματα αυτά.25 

Β) Αφετέρου, στα δικαιώματα υποβολής αιτήσεως δικαστικώς κρινομένης, ήτοι σε 

έκεινα τα δικαιώματα μειοψηφίας, τα οποία επιφέρουν τα έννομα αποτελέσματα τους 

όχι απλά με εξώδικη δήλωση απευθυντέα προς τον υπόχρεο , αλλά μόνον μετά από 

αίτηση του δικαιούχου στο αρμόδιο δικαστήριο και παρεμβολή δικαστικής κρίσης. 

Στις περιπτώσεις αυτές, προϋπόθεση επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων των 

δικαιωμάτων αυτών είναι η αποδοχή της αίτησης από το αρμόδιο δικαστήριο μετά 

από τη διαπίστωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων.26 

4.2 Ατομικό δικαίωμα μετόχου για επιβολή παροχής πληροφοριών προς τη ΓΣ 

για εκτίμηση θεμάτων ημερήσιας διάταξης ΓΣ.  

Περιπτώσεις πληροφόρησης ανάλογα με το είδος των αιτούμενων πληροφοριών και 

το ποσοστό μετοχών του δικαιούχου μετόχου. 

Οποιοσδήποτε μέτοχος ή μέτοχοι ανεξαρτήτως του ποσοστού μετοχών που 

κατέχουν στης εταιρία, ήτοι ακόμη και αν κατέχουν έστω και μια μετοχή, μπορούν να 

επιβάλουν στο ΔΣ την παροχή προς οποιανδήποτε ΓΣ , τακτική ή  έκτατη, των 

 
 
26 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία 2016 σελ. 3 
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συγκεκριμένων εκείνων  πληροφοριών που είναι χρήσιμες για την πραγματική 

εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της συγκεκριμένης ΓΣ (αρ. 39 παρ. 4 

εδ.α’).Το δικαίωμα αυτό υπό το προϊσχύσαν δίκαιο απονεμόταν μόνο στη μικρή 

μειοψηφία του 5%, ενώ μετά την αντικατάσταση με το αρ. 47 Ν. 3604/2007 κατέστη 

ατομικό μετοχικό δικαίωμα , πράγμα που εξυπηρετεί τους μετόχους μειοψηφίας εν 

γένει. 

Το ανώτερο ατομικό δικαίωμα πληροφόρησης αναπτύσσεται στο παρόν έργο, 

παρότι δεν αποτελεί δικαίωμα μειοψηφίας, επειδή ρυθμίζεται κατά τρόπο ενιαίο στον 

νόμο (αρ. 39 παρ 4 επ.) και συμπληρώνει το δικαίωμα της μικρής μειοψηφίας του 

5% του κεφαλαίου του αρ. 39 παρ. 4 εδ. Δ» προς πληροφόρηση. Το δικαίωμα 

πληροφόρησης θα ασκείται και αυτό στην πράξη προδήλως από μετόχους 

μειοψηφίας. Αυτό εξάλλου προκύπτει και από το γεγονός ότι από το προϊσχύσαν 

δίκαιο το ανώτερο ατομικό δικαίωμα, πληροφόρησης για θέματα της ημερήσιας 

διάταξης συνιστούσε δικαίωμα της μικρής μειοψηφίας του 5%. 

Το δικαίωμα είναι άμεσης εφαρμογής, ήτοι ασκείται με αίτηση του μετόχου, η οποία 

υποβάλλεται απευθείας στην εταιρία πριν από τη ΓΣ, χωρίς την ανάγκη δικαστικής 

κρίσης.Η υποχρέωση της εταιρίας να συμμορφωθεί προς το περιεχόμενο της 

αίτησηςστο πλαίσιο του νόμου υφίσταται χωρίν κατ’αρχάς να είναι αναγκαία η 

έκδοση δικαστικής απόφασης.Ειδικώς όσοσν αφορά το ατομικό δικαίωμα μετόχου 

προς πληροφόρηση, το Διοικητικό Συμβο΄θλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε 

αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο , ενώ η ΑΕ δεν υπέχει ουδεμία υποχρέωση 

παροχής των αιτούμενων πληροφοριών, αν αυτές οι πληροφορίες διατίθενται ήδη 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων (αρ 39 

παρ 4 εδ. γ’).Οι εξαιρέσεις αυτές δεν ισχύουν για το δικαίωμα της μικρής μειοψηφίας 

προς πληροφόρηση για καταβολές ή παροχές προς μέλη ΔΣ ή διευθυντές από 

σύμβαση ή κάθε άλλη αιτία, ούτε για το δικαίωμα πληροφόρησης της μεγάλης 

μειοψηφίας του αρ.39 παρ.5. 

Το Διοικητικό Συμβουλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά της ΓΣ, όπως 
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ενδεικτικώς επειδή οι αιτούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται στο ΔΣ κατ’αρ. 18 παρ. 

3.27   

  

 

4.3  Δικαίωμα του 5% για επιβολή ανακοινώσεως προς τακτική ΓΣ των 

καταβολών ή παροχών προς μέλη ΔΣ ή διευθυντές από κάθε σύμβαση ή άλλη 

αιτία 

Μέτοχος ή μέτοχοι που είναι κάτοχοι μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 

τουλάχιστον 5% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να 

επιβάλουν στο ΔΣ την ανακοίνωση ενώπιον τακτικής ΓΣ όλων των καταβολών ή 

παροχών της ΑΕ προς κάθε μέλος του ΔΣ ή προς κάθε διευθυντή της ΑΕ κατά την 

τελευταία διετία από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτά τα 

πρόσωπα. 

Και αυτό το δικαίωμα πληροφόρησης είναι άμεσης εφαρμογής, ήτοι ασκείται με 

αίτηση του ή των μετόχων της μικρής μειοψηφίας του 5%, η οποία υποβάλλεται 

απευθείας στην εταιρεία πριν από την τακτική ΓΣ, χωρίς την ανάγκη παρεμβολής 

δικαστικής κρίσης, η δε υποχρέωση της εταιρίας να συμμορφωθεί προς το 

περιεχόμενο της αίτησης στο πλαίσιο του νόμου υφίσταται χωρίς κατ’αρχήν να είναι 

αναγκαία η έκδοση δικαστικής απόφασης. 

Το Διοικητικό Συμβουλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά της ΓΣ, όπως 

ενδεικτικώς επειδή οι αιτούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται στο ΔΣ κατ’αρ. 18 παρ. 3.    

Αν το ΔΣ  αρνείται την παροχή πληροφοριών εξαιτίας αποχρώντος ουσιώδους 

λόγου, η αμφισβήτηση για τη βασιμότητα του λόγου αρνήσεως επιλύεται δικαστικώς 

κατ’αρ. 39 παρ. 6. Το δικαίωμα πληροφόρησης του ΔΣ δεν πρέπει να συγχέται με το 

δικαίωμα ενημέρωσης μελών του ΔΣ, ακόμη και όταν τα μέλη του ΔΣ έχουν ορισθεί 

από τη μειοψηφία δυνάμει του αρ.18 παρ 3.28 

 
27 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία 2016 σελ. 122 
28 Ε.Περάκη – Η Ενημέρωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου εις ΕεμπΔ 1991, 1 ,  ΜπρΘες 

32018/1995, ΔΕΕ 1996,615,. 
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Σκοπός του ατομικού δικαιώματος πληροφόρησης και του δικαιώματος 

πληροφόρησης της μικρής μειοψηφίας του 5% συμπληρώνουν το σύστημα γενικής 

δημοσιότητας της ΑΕ σε ορισμένες περιοριστικώς οριζόμενες από τον νόμο 

περιπτώσεις29 και συμβάλλει στη γενική καλή λειτουργία του θεσμού της 

ΑΕ.Αποτελεί δικαίωμα συμπληρωματικό ως προς όλα τα λοιπά δικαιώματα των 

μετόχων30 ,είτε αυτά είναι δικαιώματα μειοψηφίας είτε ατομικά μετοχικά δικαιώματα , 

διότι μόνο όταν ο μέτοχος είναι επαρκώς ενημερωμένος σχετικά με τα εταιρικά 

ζητήματα μπορεί να ασκήσει ορθώς και προς το πραγματικό συμφέρων του τα λοιπά 

δικαιώματα.31 

4.4 Δικαίωμα του 20% για επιβολή παροχής πληροφοριών προς τη ΓΣ  για την 

πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 

εταιρίας. 

Μέτοχος ή μέτοχοι που είναι κάτοχοι μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 20% του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να επιβάλουν στο ΔΣ την 

ανακοίνωση ενώπιον τακτικής ΓΣ, τακτική ή έκτακτη , σχετικών με την πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων και των περιουσιακών στοιχείων της ΑΕ. Το ΔΣ μπορεί και 

στην περίπτωση της μεγάλης μειοψηφίας, όπως και στην περίπτωση της 

πληροφόρησης της μικρής μειοψηφίας και του μεμονωμένου μετόχου, να αρνηθεί 

την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 

πρακτικά, όπως ενδεικτικώς επειδή η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο ΔΣ 

κατ’αρ. 18 παρ. 3.Ομως στην περίπτωση της άρνησης πληροφόρησης στη μεγάλη 

μειοψηφία πρέπει να συντρέχει και η επιπλέον προϋπόθεση, τα μέλη του ΔΣ, μέσω 

των οποίων εκπροσωπείται η μειοψηφία, να έχουν πράγματι λάβει τη σχετική 

πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.Αν το ΔΣ  αρνείται την παροχή των πληροφοριών 

εξαιτίας αποχρώντος ουσιώδους λόγου, η αμφισβήτηση για τη βασιμότητα του λόγου 

αρνήσεως επιλύεται δικαστικώς.32 

Σκοπός του διευρυμένου δικαιώματος του αρ.39 παρ.5 είναι η παροχή περισσότερο 

εκτεταμένων πληροφοριών στη μειοψηφία με λιγότερους περιορισμούς, δεδομένου 

 
29 Λ.Γεωργακοπούλου – Η ΑΕ 1974 σελ 341 
30 Ε.Περράκη – Το Δίκαιο της ΑΕ 1992 σελ.1030  
31 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ.124 
32 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ. 123 
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ότι η μεγάλη μειοψηφία του 20% του κεφαλαίου έχει επενδύσει πολύ περισσότερα 

χρήματα στην κοινή εταιρική προσπάθεια σε σχέση με τον μεμονωμένο μέτοχο ή και 

τη μικρή μειοψηφία του 5% του αρ.39 παρ 4 και συμμετέχει με υψηλότερο ποσοστό 

στον επιχειρηματικό κίνδυνο.Είναι επομένως επιβεβλημένο να δίνεται σε αυτή τη 

μειοψηφία ευρύτερη δυνατότητα ελέγχου και εποπτείας της επενδύσεως της.33 

 

 

4.5 Δικαίωμα τα 5% για λήψη απόφασης ΓΣ με ονομαστική κλήση.  

Άρθρον 39 παρ.7,8,9 

7.Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού 

κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερήσιας διατάξεως γενικής 

συνελεύσεως ενεργείται δι’ονομαστικής κλήσεως. 

8.Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 

αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν 

κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση 

των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 ή, προκειμένου για 

εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η προσκόμιση βεβαίωσης από το 

φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής 

ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρίας. 

9.Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως και πέραν του ημίσεως , τα ποσοστά 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που απαιτούνται για την άσκηση των 

δικαιώματων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. 

 

Έννοια:  

Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 

τουλάχιστον 5% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να επιβάλουν 

στη ΓΣ τη λήψη απόφασης επί οποιουδήποτε θέματος της ημερήσιας διατάξεως 

κατόπιν ονομαστικής κλήσεως. 

 
33 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ. 126 
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Σκοπός : 

Κατ’αρχήν ο νόμος δεν ορίζει αν η ψηφοφορία στη ΓΣ θα είναι μυστική ΄η φανερή και 

γενικότερα περί του τρόπου διεξαγωγης αυτής.34  Εάν δεν ορίζει σχετικώς ούτε το 

καταστατικό, τότε αρμόδιος για τον προσδιορισμό του τρόπου διεξαγωγής της 

ψηφοφορίας είναι ο Πρόεδρος της ΓΣ.35Σκοπός της καθιερώσεως του δικαιώματος 

μειοψηφίας του αρ.39 παρ.7 είναι να δοθεί η δυνατότητα στη μειοψηφία, αλλά και σε 

κάθε μέτοχο, να γνωρίσουν το περιεχόμενο της ψήφου των λοιπών, ιδίως σε κρίσιμα 

ζητήματα της ΑΕ  και ενδεχομένως να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τα κίνητρα 

του κάθε μετόχου για τη λήψη μιας απόφασης.Με την καθιέρωση του δικαιώματος ο 

νομοθέτης επιδιώκει να συμβάλει στην άμεση , χωρίς την παρεμβολή του 

προεδρείου της ΓΣ  ή των ψηφολεκτών, και πληρέστερη πληροφόρηση της 

μειοψηφίας σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο ασκούν το δικαίωμα ψήφου οι 

μέτοχοι της ΑΕ και ιδίως οι μέτοχοι της πλειοψηφίας αυτής, και στη διευκόλυνση 

άσκησης από τη μειοψηφία κάποιων δικαιώματων της που θεμελιώνονται στον 

τρόπο άσκησης του δικαιώματος  ψήφου από τη πλειοψηφία, όπως πχ του 

δικαιώματος ακύρωσης απόφασηςΓΣ κατ’αρ. 35α παρ 2.περίπτ.β’, διότι οι μέτοχοι 

της άσκησαν το δικαίωμα ψήφου αυτών κατά τρόπο καταχρηστικό.36Επίσησς σε 

πολυμετοχικές ΑΕ επιδιώκεται η ενίσχυση της διαφάνειας και η αποφυγή της 

διαμόρφωσης κεκρυμένων συμμαχιών μεταξύ κάποιων μετόχων σε βάρος των 

λοιπών.Υποστηρίζεται επίσης ότι ο σκοπός της διάταξης είναι η αποφυγή 

αμφισβητήσεων και η δημιουργία βεβαιότητας σχετικά με το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας (πχ αποφυγή διπλοψηφιών σε μεγάλες πολυμετοχικές ΑΕ).37 

 4.6 Δικαίωμα παρακώλυσης σύναψης συμβάσεων  

Δικαίωμα αρνησικυρίας 

Μέτοχος ή  μέτοχοι που κατέχουν μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1/3 ή στο 10% 

ή στο 5% τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου σε ΓΣ κεφαλαίου κατά περίπτωση 

έχουν δικαίωμα να αντιταχθούν σε λήψη απόφασης από τη συνεδριάζουσα ΓΣ, με 

 
34 Ε.Λεβέντη – Θ. Γρηγοράκου ΑΕ 1989 σελ 970 

 
35 Λ.Γεωργακοπούλου , Η ΑΕ, Μετοχικαί Συγκρούσεις 1991, σελ 58 
36 Λ.Γεωργακοπούλου , Η ΑΕ, Μετοχικαί Συγκρούσεις 1991, σελ 58 
37 Ε.Περάκη, Το δίκαιο της ΑΕ, 1992, σελ 1051 
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την οποία επιχειρείται να παρασχεθεί άδεια από τη ΓΣ προς τα όργανα 

εκπροσώπησης της ΑΕ ή προς άλλους υποκατάστατους κατ’αρ. 22 παρ.3 ή 

πληρεξουσίους της ΑΕ , προκ 

ειμένου να συναφθεί κάποια σύμβαση μεταξύ αφενός της ΑΕ και κάποιων άλλων 

νομικών προσώπων στενά σχετιζόμενων με την ΑΕ και αφετέρου , ως 

αντισυμβαλλομένων της ΑΕ ,κάποιων άλλων προσώπων που τελούν αμέσως ή 

εμμέσως σε ειδική ευαίσθητη σχέση με την ΑΕ, ώστε να δύνανται να την 

επηρεάσουν κατά τη σύναψη της σύμβασης υπέρ τους σε βάρος του εταιρικού 

συμφέροντος.Τα πρόσωπα αυτά ορίζονται στον νόμο και μπορεί να ορίζονται και 

στο καταστατικό.38 

 

Ευαίσθητα πρόσωπα:  

Συγκεκριμένα, στον κύκλο των εαυαίσθητων αντισυμβαλλομένων της ΑΕ 

εντάσσονται τα εξής πρόσωπα: 

1. Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

2. Τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρίας. 

3. Οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχοιστίας μέχρι τρίτου βαθμού 

όλων των μελών του ΔΣ και όλων των προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της 

εταιρείας. 

4. Κάθε άλλο πρόσωπο , στο οποίο το καταστατικό έχει επεκτείνει τη σχετική 

ρύθμιση, όπως ιδίως αλλά ενδεικτικώς γενικοί διευθυντές της ΑΕ. 

5. Τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από  

Α. τα μέλη του ΔΣ,  

Β.τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας. 

Γ.τους συζύγους και τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του 

τρίτου βαθμού όλων των μελών του ΔΣ και όλων των προσώπων που ασκούν 

έλεγχο επί της εταιρίας. 

 
38 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ. 267 
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Σκοπός της διάταξης του αρ.23α είναι η προστασία της μειοψηφίας, αλλά και 

των εταιρικών δανειστών39,μέσω της πρόληψης καταχρήσεων από τους 

ιθύνοντες της ΑΕ και λοιπά πρόσωπα που έχουν άμεσα ή έμμεσα ευαίσθητη 

σχέση με την ΑΕ και η διευθέτηση των συγκρουομένων συνφερόντων  της ΑΕ 

με αυτά τα πρόσωπα που έχουν ευαίσθητη προνομιακή σχέση με το νομικό 

πρόσωπο της ΑΕ και μπορούν ενδεχομένως να πλήξουν εκ των έσω, 

εξυπηρετώντας το δικό τους συμφέρον ή το συμφέρον τρίτων προσώπων σε 

βάρος του εταιρικού συμφέροντος.40Ειδικώς σχετικώς με τις διατάξεις του αρ. 

23α πσρ 2-4 μπορεί να γίνει δεκτό ότι σκοπός αυτών είναι αποκλειστικά η 

προστασία των μετόχων και ιδίως αυτών της μειοψηφίας και όχι των 

εταιρικών δανειστών.   

 

 

4.7 Δικαιώματα άμεσης εφαρμογής  

Κατηγορίες συμβάσεων που εμπίπτουν στη διάταξη του αρ.23α 

1.Δάνεια της ΑΕ προς τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ. 23α παρ. 5 – 

Απαγόρευση και απόλυτη ακυρότητα 

Τα δάνεια της ΑΕ προς τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ. 23α παρ 5 

απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα.Αδιάφορο είναι αν τα δάνεια είναι 

αυτά είναι απολύτως ή επαρκώς εξασφαλισμένα με οποιοδήποτε τρόπο, 

ακόμη και μεεμπράγματη ασφάλεια όπως η προσημείωση υποθήκης ή 

υποθήκη ή με δέσμευση ισόποσης κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό (cash 

collateral), αφού η διάταξη δεν αφήνει τέτοιο περιθώριο εκτίμησης του 

δανείου.Ακόμη, αδιάφορο είναι αν το δάνειο μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

επωφελές για την ΑΕ με οποιονδήποτε τρόπο ή αν η ΑΕ ενέκρινε το δάνειο με 

απόφαση οργάνου , ακόμη και με ομόφωνη απόφαση της ΓΣ των μετόχων, 

αφού η διάταξη σκοπεί και στην προστασία των εταιρικών δανειστών από την 

έμμεση απομείωση της κεφαλαιακής επάρκειας της ΑΕ ή από τη 

 
39 Λ.Γεωργακόπουλου ,Η ΑΕ 1974, σελ 82 
40 Ν.Ρόκα , Εμπορικές Εταιρίες 7η Ενημερωμένη Έκδοση , 201231/25, σελ .306 
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συγκεκαλυμμένη καταβολή ποσών στα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ.23 παρ. 

5. 

Η παραπάνω απαγόρευση και απόλυτη ακυρότητα τίθενται από τον νομοθέτη 

με δύο επιφυλάξεις: 

Ι) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές 

πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα, τα οποία έχουν 

ειδική σχέση με τις ΑΕ των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

ΙΙ)  Με την επιφύλαξη της διάταξης του αρ.16α25 , σύμφωνα με την οποία η 

ΑΕ δύναται κατ’εξαίρεση να προβαίνει σε προκαταβολές , να χορηγεί δάνεια ή 

να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίρους 

με τις εκεί αναφερόμενες ειδικές προϋποθέσεις ,υπό τις οποίες και μόνον δεν 

υφίσταται απόλυτη ακυρότητα.  

2. Παροχή πιστώσεων της ΑΕ προς τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ.23α παρ.5 

– Απαγόρευση και απόλυτη ακυρότητα  

Απαγορέυεται επίσης και είναι απολύτως άκυρη και η παροχή πιστώσεων 

από το νομικό πρόσωπο της ΑΕ προς τα ευαίσθητα πρόσωπα του αρ.23 

παρ.5 με οποιονδήποτε τρόπο.41 

4.8 Δικαίωμα παρακώλυσης παραίτησης ή συμβιβασμού 

Εννοια: 

Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 

τουλάχιστον 20% του εκπροσωπούμενου σε ΓΣ μετοχικού κεφαλαίοου 

δικαιούνται να παρεμποδίσουν τη λήψη αποφάσεως για παραίτηση ή 

συμβιβασμό σχετικά με αξιώσεις αποζημιώσεως της ΑΕ κατά μελών του ΔΣ 

αυτής. 

Το δικαίωμα χαρακτηρίζεται ως δικαίωμα εν στενή εννολια αρνησικυρίας 

(veto)42 , διότι παρέχει τη δυνατότητα στη μειοψηφία να εμποδίσει την κατά 

 
41 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ. 272-273 

 
42 Λ.Γεωργακόπουλου ,Η ΑΕ 1974, σελ 145 
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πλειοψηφία λήψη αποφάσεως με τρόπο τέτοιο, ώστε τελικώς να επικρατήσει 

η βούληση της μειοψηφίας.43 

Σκοπός:  

Κύριο σκοπό του δικαιώματος αποτελεί η αντιμετώπιση του κινδύνου να 

παραμένουν οριστικώς ατιμώρητα τα μέλη του ΔΣ ή τρίτοι ασκούντες εξουσίες 

του ΔΣ κατ’αρ. 22 παρ. 3, εφόσον προέβησαν σε ενέργειες , μετις οποίες 

ωφελήθηκαν οι ίδιοι ή η πλειοψηφία που τους διόρισε και ζημιώθηκε υπαιτίως 

η ΑΕ , διασώζοντας και κατοχυρώνοντας , εν όλω σε περίπτωση 

παραιτήσεως ή εν μέρει σε περίπτωση συμβιβασμού, τα παράνομα οφέλη 

που αποκόμισαν σε βαρος της ΑΕ, εκμεταλλευόμενα τη θέση τους και την 

ευκαιρία που αυτή τους παρείχε για να ζημιώσουν την ΑΕ. 

4.9 Δικαίωμα αντιρρήσεων σε υπέρογκη αμοιβή μέλους ΔΣ 

Όταν σε τακτική ΓΣ λαμβάνεται ειδική απόφαση περί χορηγήσεως σε μέλος 

ΔΣ αμοιβής ή αποζημίωσης, η οποία δεν υπολογίζεται επί των κερδών , δεν 

καθορίζεται κατάποσό στο καταστατικό και δεν οφείλεται δυνάμει ειδικής 

σχέσης μισθώσεως εργασίας ή εντολής, έχει δικαίωμα μέτοχος ή μέτοχοι που 

κατέχουν μετοχές , οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 10%του 

εκπροσωπούμενου στη ΓΣ κεφαλαίου, να αντιταχθούν στη λήψη της ως άνω 

απόφασης, εφόσον η αμοιβή ή αποζημίωση είναι κατ’αγαθή κρίση υπέρογκη.  

Σκοπός: 

Σκοπός του δικαιώματος του αρ.24 παρ.2 εδ.β’ είναι η διευθέτηση της 

σύγκρουσης συμφερόντων που υφίσταται μεταξύ αφενός τ.0ης ΑΕ και των 

μετόχων μειοψηφίας και αφετέρου του ΔΣ και των μετόχων πλειοψηφίας στο 

ειδικό ζήτημα των αμοιβών των μελών του ΔΣ και η αποφυγή καταχρήσεως 

των δικαιωμάτων της πλειοψηφίας. Οι μέτοχοι μειοψηφίας έχουν συμφέρουν 

οι αμοιβές αυτές να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερες , ώστε να παραμένουν 

περισσότερα χρήματα στην ΑΕ , τα οποία θα εμφανιστούν ως κέρδη  στον 

ισολογισμό και θα διανεμηθούν ως μέρισμα σε όλους τους μετόχους , και 

 
43 Α.Τσιριντάνη, Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, 1962, σελ 172 



30 

 

μεταξύ αυτών και στους ίδιους.44Επίσης το συμφέρον της ΑΕ επιτάσσει να 

αποφεύγεται η κατασπατάληση της εταιρικής περιουσίας σε αδικαιολόγητες 

αμοιβές προς τους συμβούλους.Αντιθέτως, οι μέτοχοι πλειοψηφίας, έχουν 

συμφέρον οι αμοιβές του ΔΣ να είναι κατά το δυνατόν υψηλότερες , διότι οι 

ίδιοι έχουντη δυνατότητα εκλογής μελών των μελών του ΔΣ και μπορούν να 

εκλέξουν εαυτούς ή πρόσωπα της απολύτου εμπιστοσύνης τους ή του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος στο ΔΣ, επιτυγχάνοντας την είσπαξη 

ποσών από το ταμείο της ΑΕ με τη μορφή αμοιβών πριν και ανεξαρτήτως της 

διανομής κερδών. 

4.10.1  Δικαιωμα του 5% για πρόκληση ειδικού εκτάκτου ελέγχου στην 

ΑΕ 

Έννοια  

Το δικαίωμα του αρ. 40 παρ. 1 εδ.α’ 

Μέτοχος ή μέτοχοι του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου, δικαιούνται να 

ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η 

έδρα της ΑΕ, εάν  πιθανολογείται ότι με τις καταγγελλόμενες πράξεις 

παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της ΑΕ ή οι 

αποφάσεις της ΓΣ της ΑΕ. 

Επίσης έχει κριθεί νομολογιακώς ότι ο μέτοχος μειοψηφίας που κατέχει 

ποσοστό μετοχών άνω του 20% που του παρέχει τη δυνατότητα να ασκήσει 

το δικαίωμα ελέγχου της μεγάλης μειοψηφίας του αρ. 40 παρ. 3 μπορεί να 

ζητήσει τον έλεγχο και δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 40 παρ.1περιπτ. α’ 

και 2 για τη μικρή μειοψηφία, αφού πληροί και τις εκεί αναφερόμενες 

προϋποθέσεις. 

Είδη ελέγχου ΑΕ Κάθε ΑΕ  υποβάλλεται από τον ΚΝ 2190/1920 σε τρία είδη 

ελέγχου.Η άσκηση του ενός ελέγχου δεν αποκλείει τον άλλον. 

1.Τακτικός έλεγχος ή έλεγχος πλειοψηφίας  

 
44 Ν.Ρόκα, Τα όρια , 1971 σελ 259 
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Ο Έλεγχος αυτός έχει ως αντικείμενο τη λογιστική και διαχειριστική 

κατάσταση, καθώς και τις ετήσιες χρηγματοοικονομικές καταστάσεις της ΑΕ, 

αποτελεί προϋπόθεση του κύρους τηςέγκρισης των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση της ΑΕ και εν 

γένει τα αντικείμενα που ορίζονται στον Ν.4336/2015 σε συνδυασμό προς τον 

Ν. 3693/2008 . Πρόκειται επομένως για έλεγχο νομιμότητας. 

2.Έλεγχος διοικήσεως ή κρατική εποπτεία  

Ο έλεγχος αυτός έχει τα ειδικώς οριζόμενα στον νόμο αντικείμενα και δεν 

αποτελεί γενικό , άμεσο διαχειριστικό έλεγχο.Διενεργείται από το αρμόδιο 

κρατικό όργανο (υπουργός Ανάπτυξης κλπ) και αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή 

της άποψης ότι ο θεσμός της ΑΕ ενδιαφέρει όχι μόνο τους μετόχους αυτής, 

αλλά και κάθε τρίτο συναλλασσόμενο και το ίδιο το κοινωνικό σύνολο και την 

εθνική οικονομία. 

3.Έκτακτος ή δικαστικός έλεγχος (ενίοτε έλεγχος μειοψηφίας) 

Αποτελεί έλεγχο νομιμότητας και , στην περίπτωση του αρ. 40 παρ.3, 

σκοπιμότητας που διενεργείται μόνον όταν ζητηθεί ειδικώς από τα οριζόμενα 

στον νόμο πρόσωπα και διαταχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και για τον 

λόγο αυτόν ονομάζεται έκτακτος ή δικαστικός ή διαχειριστικός.Διενεργείται 

από ελεγκτή που ορίζεται από το δικαστήριο και δεν εκλέγεται από την 

πλειοψηφία της ΑΕ , ούτε απολαύει της εμπιστοσύνη της.Ονομάζεται έλεγχος 

μειοψηφίας , όταν τον ζητά η μειοψηφία του αρ.40 παρ.1 ή του 40 παρ.3, 

αλλά και επειδή έχει ως σκοπό και την προστασία των συμφερόντων της 

μειοψηφίας.Ο έκτακτος έλεγχος μπορεί να ζητηθεί και από άλλα πλην της 

μειοψηφίας .Ο έκτακτος έλεγχος χαρακτηρίζεται από τη νομολογία και ως 

μορφή ιδιότυπης πραγματογνωμοσύνης. 

 

Σκοπός : 

Ανάγκη Ελέγχου 
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Η ανάγκη ελέγχου καθίσταται περισσότερο επιτακτική ιδίως λόγω του 

αποκλεισμού από την πληροφόρηση που συνήθως η πλειοψηφία επιβάλλει 

στη μειοψηφία.Γνωρίζοντας οτι η πληροφόρηση είναι δύναμη, η πλειοψηφία 

της ΓΣ που συνήθως συνιστά παμψηφία ή έστω πλειοψηφία στο ΔΣ 

,αποκρύπτει από τη μειοψηφία όλα εκείνα τα στοιχεία που θα της επέτρεπαν 

να σχηματίσει σαφή εικόνα για την εταιρική διαχείριση και πολύ περισσότερο 

υπόνειες για παραβάσεις.Το δικαίωμα μειοψηφίας του αρ. 39 παρ.4-5 

(δικαίωμα ενημέρωσης της μειοψηφίας) παρουσιάζει ουσιώδεις ελλείψεις που 

το καθιστούν μη αποτελεσματικό κατά τα εκτεθέντα ανωτέρω στο οικείο 

κεφάλαιο45.Συνήθως η μειοψηφία παραμένει μη ενημερωμένη ή ελλειπώς 

ενημερωμένη, με αποτέλεσμα να αδυνατεί να ασκήσει τα λοιπά δικαιώματα 

μειοψηφίας.Ενδεικτικώς,εφόσον η μειοψηφία αγνοεί τα στοιχεία που θα της 

επέτρεπαν να προκαλέσει την άσκηση των αξιώσεων της ΑΕ κατά μελών ΔΣ 

ή να ασκήσει αγωγή ακύρωσης αποφάσεων της ΓΣ ή να παρακωλύσει την 

παραίτηση ή το συμβιβασμό τότε δεν μπορεί στην πράξη να ασκήσει και τα 

αντίστοιχα δικαιώματα. 

4.10.2 Όργανο εκτάκτου ελέγχου 

Α) Μέτοχος  

Ο συντάκτης του άρ. 40 έκρινε ότι δεν είναι σκόπιμο να να ανατεθεί ο έλεγχος 

στον μέτοχο ατομικώς,διότι αυτό θα παρακώλυε τη δρασηριότητα της ΑΕ, 

ιδίως σε ανοιχτές ΑΕ με χιλιάδες μετόχους, και διότι θα αυξανόταν σημαντικά 

ο κίνδυνος κατάχρησης του ατομικού πλέον δικαιώματος ελέγχου ακόμη και 

σε μικρές ΑΕ.46  

Ένα πρόσωπο που κατέχει έστω και μια μετοχή, την οποία θα είχε αποκτήσει 

με ευκολία λόγω του ελευθέρως μεταβιβαστού χαρακτήρα της ιδίως σε 

ανοιχτές ΑΕ, θα μπορούσε να ζητήσει και να λάβει σημαντικές πληροφορίες 

και να χρησιμοποιήσει αυτές προς ζημιά της ΑΕ (πχ ενισχύοντας 

ανταγωνιστικές δραστηριότητες).47Κατόπιν των ανωτέρω  αναζητήθηκε για 

 
45 Ι.Πασσια, Τομ.Β’ 1969 σελ. 776 
46 Ι.Πασσια, Τομ.Β’ 1969 σελ. 734-736 
47 Η.Αναστασιάδη – Κ.Ρόκα σελ. 380 
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την ΑΕ ένα σύστημα ελέγχου διάφορο αυτού των προσωπικών εταιριών και 

της αστικής εταιρίας,48 το οποίο κατέστη αναγκαίο και λόγω του ότι γίνεται 

δεκτό πως στην ΑΕ αποκλείεται η εφαρμογή των γενικών διατάξεων του 

αστικού δικαίου περί ελέγχου εταιριών , ακόμη και με αίτηση ασφαλιστικών 

μέτρων49. 

Β)Γενική Συνέλευση 

Αδύνατη είναι η άσκηση του ελέγχου από την ίδια τη ΓΣ , αφού αυτή είναι 

όργανο πολυπρόσωπο, διαρκώς μεταβαλλόμενη ως προς τα πρόσωπα που 

τη συγκροτούν, δεν λειτουργεί μόνιμα και δεν ,πορεί να διενεργήσει πράξεις 

ελέγχου σε μία μόνον συνεδρίαση.Ιδίωςόμως ,διότι αφού η ΓΣ εκλέγει το ΔΣ 

,θα επρόκειτο για φενάκη ελέγχου.Κατ’ουσία ελέγχων και ελεγχόμενος θα 

ήταν το ίδιο πρόσωπο ή τα εκτελεστικά όργανα αυτού.Η ΓΣ ελεγχόμενη από 

την ίδια πλειοψηφία που εξέλεξε το ΔΣ , ποτέ δεν θα στρεφόταν εναντίον του. 

Γ) Διοίκηση  

Ο νομοθέτης έχει αναθέσει στην κρατική στην κρατική διοίκηση την εποπτεία 

των (ΑΕ αρ.51-53) προσπαθώντας να διασφαλίσει το κύρος του θεσμού της 

ΑΕ που ενδιαφέρει την εθνική οικονομία, ιδίως σε περιπτώσεις που 

κινδυνεύουν τα συμφέροντα τρίτων συναλλαγέντων με την ΑΕ  και οι μέτοχοι 

αδιαφορούν.Όμως , η εποπτεύουσα αρχή δεν έχει γενικό δικαίωμα ελέγχου 

της ΑΕ,50αλλά αντιθέτως η εποπτεία περιορίζεται σε συγκεκριμένα ζητήματα 

ειδικώς αναφερόμενα στον νόμο.Η κρατική εποπτεία δεν εκτείνεται σε έλεγχο 

διαχείρισης.Κάτι τέτοιο θα ήταν πρακτικά αδύνατο τη στιγμή που υπάρχουν 

χιλιάδες ΑΕ σε όλη την χώρα ενώ οι κρατικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν.Επίσης 

θα ερχόταν σε αντίθεση με τις αρχές της ελευθερίας και της 

ανάπτυξηςιδιωτικής επιχειρηματικής και οικονομικής δραστηριότητας και της 

μη παρέμβασης του κράτους στην εξέλιξη αυτής,αφού θα ελέγχονταν οι 

ιδιωτικές εταιρίες από το κράτος.Συνεπώς ο έλεγχος της διοίκησης 

 
48 Α.Τσιριντάνη ,Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου,1962 σελ.164 
49 Ι.Βελέντζα,ΑΕ ,1999 σελ 343 υποσημ.1130 
50 Λ.Γεωργακόπουλου , Εταιρείες και Συνδεδεμένες επιχειρήσεις, 1996 σελ287 
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παρουσιάζεται παντελώς ανεπαρκής και πρακτικώς αδύνατος51,αλλά και μη 

επιθυμητός. 

 

Δ)Τακτικοί Ελεγκτές 

Επιδή κρίθηκε ότι καμία από τις ανωτέρω εναλλακτικές λύσεις δεν είναι 

επιθυμητή και αποτελεσματική, καθιερώθηκε ο θεσμός των έκτακτων 

ελεγκτων.Αυτοί διορίζονται από δικαστήριο ώστε να υπάρχει εγγύηση 

ανεξαρτησίας και αμεροληψίας τους και βεβαιότητα ως προς τη συνδρομή 

των νομίμων προύποθέσεων.Ο διορισμό τους προκαλείται με αίτηση της 

μειοψηφίας και διατάσσεται από το δικαστήριο , ώστε ελέγχοντες και 

ελεγχόμενοι να είναι διαφορετικά πρόσωπα.Ο διορισμός τους μπορεί να γίνει 

οποτεδήποτε πιθανολογηθούν παραβάσεις και όχι μόνον εφάπαξ 

κατ’έτος.Πρόκειται για εξειδικευμένα πρόσωπα με εμπειρία σε θέματα 

διαχείρισης, ώστε να μπορούν να φέρουν σε πέρας το έργο τους ,ήτοι για 

ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή για λογιστές- φοροτεχνικούς α’ τάξης μέλη 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου. 

4.11 Δικαίωμα του 1/5 για πρόκληση γενικού εκτάκτου ελέγχου στην ΑΕ. 

Έννοια 

Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 

τουλάχιστον του 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να 

υποβάλουν αίτηση προς το αρμόδιο δικαστήριο ζητώντας έλεγχο της ΑΕ , εάν 

από την όλη πορεία της εταιρίας καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των 

εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή 

διαχείρηση.Για τον λόγο αυτόν γίνεται λόγος για γενικό έκτακτο έλεγχο. 

Σκοπός 

Η ευνοϊκή αντιμετώπιση της μεγάλης μειοψηφίας του 20% από τον νόμο σε 

σχέση με τη μικρή μειοψηφία του 5% δικαιολογείται από το γεγονός ότι η 

πρώτη διακινδυνεύει σημαντικότερα κεφάλαια στηνΑΕ και συνεπώς θα πρέπει 

 
51 Α.Τσιριντάνη,Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου ,1962,σελ.140 
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να έχει ευρύτερο και ευχερέστερο ασκούμενο δικαίωμα ελέγχου της εταιρικής 

πλειοψηφίας και διοίκησης.52 

 

 

4.12 Δικαίωμα ακύρωσης αποφάσεων ΓΣ -Ακυρότητα – Ανυπόστατο 

Δικαίωμα της μειοψηφίας του 2% ή του 5% για ακύρωση αποφάσεων ΓΣ. 

Α) Διαδικασία αντίθετη στον νόμο 

Ο λόγος ακύρωσης αναφέρεται στον τρόπο λήψης της απόφασης της ΓΣ και 

όχι στο περιεχόμενο αυτής της απόφασης.Αν ο τρόπος (διαδικασία λήψης της 

απόφασης ΓΣ είναι αντίθετος στον νόμο, τότε η απόφαση είναι 

ακυρώσιμη.Αντίθετα , αν το περιεχόμενο της απόφασης ΓΣ είναι αντίθετο στον 

νόμο , η απόφαση είναι άκυρη κατ’αρ. 35β παρ.1.Επομένως ως ακυρώσιμη 

θα θεωρείται και η απόφαση που ελήφθη απο ΓΣ χωρίς την απαιτούμενη από 

τον νόμο απαρτία ή πλειοψηφία και η απόφαση αυτή η οποία ελήφθη χωρίς 

να προηγηθεί συνεδρίαση της ΓΣ με απλή κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού 

ΓΣ από μέρος και όχι από όλους τους μετόζους ή τους αντιπροσώπους τους 

σε μη εισηγμένη εταιρεία.53 

Β)Πρόσκληση από πρόσωπο που δεν είχε σχετική εξουσία και πρόσκληση μη 

επερχόμενη από την εταιρία 

Ενδεικτικώς ακυρωσία και όχι ακυρότητα μπορεί να θεωρηθεί ότι υφίσταται, 

αν η δημοσιευθείσα πρόσκληση προήλθε μεν από την εταιρεία, πλην όμως οι 

προσκαλούντες δεν είχαν κατά τον νόμο και το καταστατικό την εξουσία να 

την συγκαλέσουν, παρότι ήταν πρόσωπα σχετικά με την εταιρεία. 

Γ) Ελλιπής πρόσκληση 

Ακυρώσιμη θα είναι η πρόσκληση της ΓΣ , αν η πρόσκληση είναι ελλιπής ως 

προς άλλα στοιχεία που προβλέπεται στον νόμο κατ’αρ.26 παρ.2 ή στο 

 
52 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ. 449 

 
53 Λ.Κοτσίρη Ελαττωματικές αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης ΑΕ μετά το Ν. 3604/2007. 
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καταστατικό ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε μια πρόσκληση , όπως 

ενδεικτικώς θέματα ημερήσιας διάταξης. 

Δ) Αιφνίδια μεταβολή του τρόπου πρόσκλησης σε προσωποπαγή ΑΕ 

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα παρίσταται η υποστηριζόμενη θέση ότι ακυρώσιμη 

θα πρέπει να θεωρείται και η απόφαση ΓΣ που ελήφθη από ΓΣ 

προσωποπαγούς ΑΕ, όταν όλως αιφνιδίως η συγκεκριμένη ΓΣ που έλαβε την 

απόφαση συγκλήθηκε κατά τρόπο διαφορετικό , από αυτόν, με τον οποίο 

συγκαλείτο δυνάμει μακροχρόνιας πρακτικής επί σειρά ετών και ο οποίος 

ήταν γνωστός σε όλους τους μετόχους, ως ενδεικτικώς αν η ΓΣ συγκαλείτο 

πάντα και με τηλεφωνικές προσκλήσεις όλων των μετόχων και αιφνιδίως η 

συγκεκριμένη ΓΣ συγκλήθηκε με τήρηση των γενικών διατυπώσεων 

δημοσιότητας πρόσκλησης με σκοπό την υφαρπαγή της απόφασης και με 

αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση εν αγνοία κάποιων από τους μετόχους. 

Ε) Συμμετοχή ή αποκλεισμός μετόχου ή μη μετόχου από ΓΣ με 

απόφαση ασφαλιστικών μέτρων 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αμφισβήτησης της ιδιότητας του μετόχου είναι 

δυνατή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή ρύθμιση 

κατάστασης ή προσωρινή απαγόρευση συμμετοχής σε ΓΣ προσώπου, του 

οποίου αμφισβητείται η μετοχική ιδιότητα, ή, αντίστροφα , η παροχή 

προσωρινής άδειας για συμμετοχή  σε ΓΣ με αμφισβητούμενες μετοχές.54 

4.13 Δικαίωμα του 10% για ανάκληση μελους ΔΣ 

Έννοια 

Μέτοχος ή μέτοχοι που κατέχουν μετοχές αντιστοιχούν σε ποσοστό 

τουλάχιστον 10% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να υποβάλουν 

ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αίτηση , με την οποία ζητούν την 

ανάκληση μέλους ΔΣ που διορίσθηκε από μέτοχο δυνάμει του αρ.18 παρ. 3 

με δικαστική απόφαση για σπουδαίο λόγο. 

 
54 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ. 485 

 



37 

 

Αντιθέτως το δικαίωμα διορισμού μελών ΔΣ από μέτοχο κατ’αρ. 18 παρ. 3 

είναι ατομικό55δικαίωμα μετόχου και όχι δικαίωμα μειοψηφίας56και για τον 

λόγο αυτό εκφεύγει του αντικειμένου της παρούσας μελέτης. 

Σκοπός  

Με την διάταξη του αρ.18 παρ. 3 καθιερώνεται μια επαναστατική 57 εξαίρεση 

στο δίκαιο της ΑΕ.Αφαιρείται από τη ΓΣ το δικαίωμα διορισμού κάποιων 

μελών του ΔΣ και παρέχεται σε κάποιον συγκεκριμένο μέτοχο , ο οποίος 

συνήθως θα είναι μέτοχος μειοψηφίας.58Η εξαίρεση μπορεί να χαρακτηρισθεί 

επαναστατική ,διότι διασπάται η θεμελιώδης αρχή που διαπνέει τον θεσμό της 

ΑΕ, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία διοικεί την ΑΕ εκλέγοντας το ΔΣ, το 

οποίο και ανακαλεί ελευθέρως, ενώ η μειοψηφία την ελέγχει, και δίνεται η 

δυνατότητα σε ορισμένο μέτοχο, ανεξαρτήτως του ποσοστού μετοχών που 

διαθέτει , να συμμετάσχει στη διοίκηση της ΑΕ μέσω της μη εξαρτώμενης από 

την πλειοψηφική βούληση συμμετοχής του στο όργανο διοικήσεως της 

εταιρείας.59.Η συμμετοχή στη διοίκηση βεβαίως δεν σημαίνει και ότι το μέλος 

ΔΣ που ορίσθηκε από τη μειοψηφία έχει και δικαίωμα παρακώλυσης  των 

αποφάσεων του ΔΣ, αν δεν υπάρχει ειδική περαιτέρω πρόβλεψη στο 

καταστατικό,αφού ο διορισμός μελών ΔΣ από τη μειοψηφία δυνάμει του αρ.18 

παρ.3 μπορεί να φθάσει μόνον μέχρι του  1/3 του όλου αριθμού μελών ΔΣ,και 

άρα και στο ΔΣ μόνον η μειοψηφία των μελών ΔΣ θα απολαύει της 

εμπιστοσύνης της μειοψηφίας, ή έστω δεν θα ελέγχεται απολύτως από την 

πλειοψηφία. 

4.14 Αγωγή με αίτημα τη δικαστική λύση μη εισηγμένης εταιρίας. 

Μόνον σε μη εισηγμένες εταιρίες (αρ. 48α παρ.9) αναγνωρίζεται για πρώτη 

φορά με τον Ν. 3604/2007 σε μέτοχο ή μετόχους, που κατέχουν μετοχές, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή 

 
55 Κ.Καραβά, Εγχειρίδιον 1965 σελ 190 
56 Ε.Περάκη , Το δίκαιο της ΑΕ 1992 σελ 695  
57 Α.Τσιριντάνη Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου 1962, σελ 154 
58 Ε.Περάκη, Το δίκαιο της ΑΕ 1992 σελ. 695  
59 Ι.Πασσιά Τομ. Β’ 1969 σελ 513-514 
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εναντίον της εταιρίας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της έδρας της 

εταιρίας, με αίτημα να διαταχθεί δικαστικώς η λύση της εταιρίας. 

Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι το εδώ προβλεπόμενο δικαίωμα 

διαμορφώνεται ως δικαίωμα μειοψηφίας εκ του νόμου , αφού αξιώνεται η 

κατοχή ορισμένου ποσοστού μετοχών ως προϋπόθεση για την άσκηση του. 

Όμως εξ’αυτού μόνου του λόγου δεν συνάγεται ότι δεν είναι δυνατόν να 

ασκηθεί το δικαίωμα και από μέτοχο ή μετόχους που κατέχουν μετοχές που 

υπερβαίνουν το 1/3 ου κεφαλαίου ήτοι ακόμη και από μέτοχο ή μετόχους που 

συγκροτούν την εταιρική πλειοψηφία.Κάτι τέτοιο θα είχε πρακτική σημασία για 

τον μέτοχο ή τους μετόχους της πλειοψηφίας, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να 

προκαλέσουν την λύση της εταιρίας ,αλλά δεν δύνανται να το πράξουν, 

επειδή δεν συγκεντρώνουν τα αξιούμενα εκ του νόμου  και εκ του 

καταστατικού αυξημένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας για την έγκυρη 

λήψη της σχετικής αποφάσεως. 

Η ανωτέρα δυνατότητα ασκήσεως της αγωγής του αρ.48α παρ.1 θα πρέπει να 

εξετάζεται με την επιφύλαξη της πιθανότητας καταχρήσεως του σχετικού 

δικαιώματος από τον ασκούντα αυτό μέτοχο της πλειοψηφίας, δεδομένου ότι 

αυτό έχει κατ’αρχήν ταχθεί για την προστασία της μειοψηφίας.Στην 

συγκεκριμένη αγωγή, η οποία δικάζεται με την τακτική διαδικασία με 

αντιδικία,και όχι με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, αφού 

προβλέπεται η ύπαρξη αντιδίκου -εναγομένου στη σχετική διάταξη ,εναγόμενο 

θα είναι το νομικό πρόσωπο της εταιρίας και όχι οι λοιποί μέτοχοι ή έστω 

κάποιοι εξ’αυτών. 

Σκοπός 

Α)Στάθμιση συμφερόντων – Απεγκλωβισμός εταιρικών οικονομικών και 

κοινωνικών δυνάμεων – Προστασία μειοψηφίας 

Με την ανωτέρω εξεταζόμενη διάταξη, δυνάμει της οποίας οι μέτοχοι της 

μειοψηφίας του ενός τρίτου αποκτούν το δικαίωμα να προκαλέσουν 

δικαστικώς την αναγκαστική λύση της εταιρίας , ενεργείται από τον νομοθέτη 
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στάθμιση αντικρουόμενων συμφερόντων στο πλαίσιο του νομικού προσώπου 

της ανωνύμου εταιρίας. 

Αφενός σταθμίζεται το ενδεχόμενο διατήρησης μίας εταιρίας , η οποία έχει 

καταστεί μη υγιής εκ σπουδαίου λόγου κατά τρόπο προφανή και μόνιμο , 

ώστε η συνέχιση της να καθίσταται αδύνατη, και αφετέτου σταθμίζεται το 

ενδεχόμενο λύσης αυτής της μη υγιούς εταιρίας και απεμπλοκής των σε αυτήν 

εγκλωβισμένων οικονομικών και κοινωνικών δυνάμεων. 

Στη στάθμιση αυτή επιλέγεται η δεύτερη δυνατότητα, ήτοι αυτή της 

αναγκαστικής λύσεως , με το σκεπτικό ότι , αφού οι μέτοχοι αδυνατούν να 

συννενοηθούν μεταξύ τους δεν θα είναι σε θέση να αναπτύξουν παραγωγική 

εταιρική δραστηριότητα προς όφελος των ίδιων , της εταιρίας, των 

αντισυμβαλλόμενων τους και τελικώς προς όφελος της εθνικής οικονομίας και 

της κοινωνίας.Άρα η εταιρία βαθμιαίος θα εκφυλίζεται από μονάδα θετικής 

οικονομικής και κοινωνικής δράσης σε πηγή ερίδων και εστία διενέξεων , 

αρχικώς εξωδίκων και ακολούθως δικαστικών , μεταξύ των μετόχων σχετικώς 

με την επικράτηση της μίας ή της άλλης πλευράς , με αποτέλεσμα την άνευ 

λόγου καταπόνηση οικονομικών και κοινωνικών παραγωγικών δυνάμεων. 

Μία Τέτοια είναι καλύτερο να λύεται, ώστε να απελευθερώνονται οι δυνάμεις 

αυτές και να απεγκλωβίζονται οι μέτοχοι της μη εισηγμένης ΑΕ , με απώτερο 

σκοπό την επαναδραστηριοποίηση τους με θετικό τρόπο σε νέες 

παραγωγικές δραστηριότητες με συνεταίρους που θα δύνανται τους με θετικό 

τρόπο σε νέες παραγωγικές δραστηριότητες με συνεταίρους που θα δύνανται 

να συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους. 

Με αυτήν την έννοια μπορεί να υποστηριχθεί και ότι η εν λόγω διάταξη, 

περιορίζοντας τον κίνδυνο παράλυσης της ανώνυμης εταιρίας και 

συνακόλουθου εγκλωβισμού του μετόχου μειοψηφίας, συμβάλλει στην 

κατεύθυνση της γενικότερης ενίσχυσης της θέσης του μετόχου και της 

μειοψηφίας σε αυτήν60  

 
60 Ε.Περράκη , Το νέο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας – Ο ΚΝ όπως ισχύει μετά το Ν. 3604/2007,Νομική 

Βιβλιοθήκη 2007 σελ. 30 
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B) Δικαίωμα μειοψηφίας του 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου και ίσες 

εταιρικές συμμετοχές 

Το δικαίωμα αναγκαστικής λύσης απονέμεται σε μέτοχο ή μετόχους, οι οποίοι 

κατέχουν συγκεκριμένο ποσοστό μειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρίας, ήτοι το ένα τρίτο (1/3) αυτού, και άρα το σχετικό δικαίωμα 

καθιερώνεται στον νόμο ως δικαίωμα μειοψηφίας με σκοπό την προστασία 

της μειοψηφίας , η οποία έχει εγκλωβισθεί στη μη εισηγμενη ΑΕ. 

Η αναφορά της λέξης «τουλάχιστον» προ του ανωτέρω ποσοστά προδήλως 

παρέχει τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος και από μέτοχο ή μετόχους 

με μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών, ήτοι ακόμη και από μέτοχο πλειοψηφίας, με 

την επιφύλαξη πάντοτε των διατάξεων περί καταχρήσεως δικαιώματος. 

Και ναι μεν στην παράγραφο 2 του αρ. 48α ορίζεται ως μία εκ των βασικών 

προϋποθέσεων για την ευδοκίμηση της αγωγής αναγκαστικής λύσεως της 

εταιρίας η ύπαρξει «ίσων συμμετοχών στην εταιρία» , η οποία οδηγεί σε 

αδυναμία εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου ή σε αδυναμία λειτουργίας της 

εταιρίας.Τις περιπτώσεις αυτές ο νόμος θεωρεί ως κύριες περιπτώσεις 

σπουδαίου λόγου που «καθιστά κατά τρόπο προφανή και μόνιμο τη συνέχιση 

της εταιρίας αδύνατη» και δικαιολογεί την τόσο βίαιη παρέμβαση της 

δικαστικής εξουσίας στη συναλλακτική ελευθερία με τη δικαστική λύση της 

εταιρίας. 

Από τα ανωτέρω εξάγεται το συμπέρασμα ότι στην εν λόγω διάταξη θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ότι υφίσταται μία αντίφαση: Η προϋπόθεση: των ίσων 

συμμετοχών, ήτοι της ύπαρξης δύο αντιπάλων μετόχων ή ομάδων μετόχων 

με κατοχή του ενός δυτέρου (1/2) των μετοχών από καθεμία εξ αυτών, δεν 

συνάδει με την απονομή του σχετικού δικαιώματος μόνο στη μειοψηφία του 

ενός τρίτου (1/3).Η αντίφαση αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι αμβλύνεται, αν 

αναλογισθεί κανείς τα εξής 

1.ότι ο νομοθέτης διατυπώνει την περίπτωση των ίσων συμμετοχών ως 

ενδεικτική , 
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2. ότι ο νομοθέτης ακόμη και στην περίπτωση των ίσων συμμετοχών 

απονέμει το δικαίωμα στη μειοψηφία, επειδή θέλει να διευκολύνει την άσκηση 

του δικαιώματος και να καταστήσει αυτήν εφικτή ακόμη και από μέρος της 

ομάδας των μετοχών που συγκροτούν τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (1/2). 

Συνεπώς, εκ των ανωτέρω στοιχείων μπορεί να συναχθεί ερμηνευτικός 

κανόνας,σύμφωνα με τον οποίον η αόριστη νομική έννοια του σπουδαίου 

λόγου που «κατά τρόπο προφανή και νόμιμο καθιστά τη συνέχιση της εταιρίας 

αδύνατη»  θα πρέπει να ερμηνευθεί με πνέυμα ευρύ, ώστε να καλύπτει και τις 

περιπτώσεις, κατά τις οποίες υπάρχει ανάγκη προστασίας της μειοψηφίας. 

Και ναι μεν από τη διατύπωση της διάταξης το εταιρικό συμφέρον ανάγεται ως 

κριτήριο για την εξειδίκευση της έννοιας του σπουδαίου λόγου.Πλην όμως, αν 

η πλειοψηφία καταχράται των δικαιωμάτων, της δυνάμεως και εν γένει της εξ 

αντικειμένου δεσπόζουσας θέσεώς της στην εταιρία εις βάρος της μειοψηφίας 

κατά κάποιο τρόπο ακραίο,προφανή συνεχή και μόνιμο ή αν η πλειοψηφία 

ενεργεί πράξεις ή παραλείψεις θάλποντας το δικό της ατομικό συμφέρον,τότε 

θα μπορούσε ευλόγως να υποστηριχθεί ότι σε ένα τέτοιο πλαίσιο η συνέχιση 

της εταιρίας καθίσταται αδύνατη, αφού στην έννοια και στον λόγο σύστασης 

κάθε εταιρίας εμπεριέχεται εξ ορισμού η από κοινού επιδίωξη της εταιρικής 

δραδτηριότητας,και όχι η αθέμιτη εκμετάλλευση της επενδύσεως της 

μειοψηφίας από την πλειοψηφία. 

 

Γ) Δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη  

Το δικαίωμα αναγκαστικής λύσης της εταιρίας κατ’αρ. 48α παρ. 1 ασκείται 

μόνον με προσφυγή στο αρμόδιο δικαστήριο.Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι 

δικαίωμα άμεσης εφαρμογής , με την έννοια ότι δεν εποφέρει έννομα 

αποτελέσματα με μόνη την άσκηση του χωρίς την παρεμβολή δικαστικής 

κρίσης. 

Δ) Δυνατότητα απεγκλωβισμού μετόχου μειοψηφίας μη εισηγμένης 

εταιρίας με αδικούσα πλειοψηφία 
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Το δικαίωμα αναγκαστικής λύσης έχει ως σκοπό να αντιμετωπίσει το 

πρόβλημα του εγκλωβισμού της μειοψηφίας ανώνυμης εταιρίας, της οποίας οι 

μετοχές δεν είναι εισηγμένες και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης σε ελεύθερη αγορά, η οποία δεν μπορεί να αποχωρήσει 

από την εταιρία παρά μόνο εφόσον υπάρξει εκουσίως αγοραστής για τις 

μετοχές της. 61 

3.15 Αίτημα του παρεμβαίνοντος για εξαγορά από αυτόν των μετοχών του 

ενάγοντος στο πλαίσιο ανοιγείσης δίκης αναγκαστικής λύσης της εταιρείας. 

(αρ. 48 παρ.5) 

Ο παρεμβαίνον ή οι παρεμβαίνοντες μέτοχοι σε ανοιγείσα δίκη με ενάγοντα 

μέτοχο ή μετόχους που κατέχουν μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό του 

ενός τρίτου (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου και με αίτημα την αναγκαστική λύση 

της εταιρίας για τους αναφερόμενους στη διάταξη του αρ. 48α παρ. 1-2 λόγους 

, εφόσον κατέχουν μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον 

του ενός πέμπτου (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να 

υποβάλουν στο ανωτέρω δικαστήριο αίτηση , με την οποία να ζητούν να 

διαταχθεί δικαστικώς να εξαγοράσουν αυτοί το σύνολο των μετοχών του 

ενάγοντος ή των εναγόντων του ενός τρίτου των μετοχών. 

Σκοπός 

1. Στάθμιση συμφερόντων – Απεγκλωβισμός μειοψηφίας και εξυγίανση 

εταιρίας 

Η εδώ εξεταζόμενη διάταξη, σύμφωνα με την οποία ο νόμος απονέμει στους 

μετόχους του ενός πέμπτου του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου το 

δικαίωμα να προκαλέσουν δικαστικώς την αναγκαστική εξαγορά των μετοχών 

του ενός τρίτου από αυτούς , σε συνδιασμό προς τη διάταξη  του αρ.48α παρ. 

1 ,σύμφωνα με την οποία παρέχεται στους μετόχους της μειοψηφίας του ενός 

τρίτου το δικαίωμα να προκαλέσουν δικαστικώς την αναγκαστική λύση της 

εταιρίας , αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα στάθμισης των 

αντικρουόμενων συμφερόντων στην ανώνυμη εταιρία.Κατ΄αρχήν ο νομοθέτης 

 
61 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ. 567-571 
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προβαίνει σε στάθμιση μεταξύ αφενός της κατάστασης της διατήρησης μίας 

εταιρίας μη υγιούς με μετόχους , οι οποίοι δεν δύνανται να ομονοήσουν 

μεταξύ τους και να συνεργασθούν για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού , και 

αφετέρου μίας εταιρίας λυθείσης και τεθείσης σε εκκαθάριση.Στη στάθμιση 

αυτή επιλέγεται η δεύτερη δυνατότητα ,ήτοι αυτή της αναγκαστικής λύσεως. 

Ακολούθως και σε ένα δεύτερο επίπεδο , ο νομοθέτης προβαίνει σε στάθμιση 

μεταξύ αφενός της λύσεως μιας εταιρίας και αφετέρου της αναγκαστικής 

εξαγοράς των μετοχών κάποιων μετόχων από κάποιους άλλους ,όχι ως 

προϊον ασκήσεως πιέσεων από τους μεν προς τους δε,αλλά ως αποτέλεσμα 

δικαστικής κρίσεως , και όχι έναντι ανταλλάγματος προσδιοριζόμενου από 

τυχόν ισχυρότερο μέρος, αλλά έναντι αξιοχρέου ανταλλάγματος 

υπολογισθέντος κατά το δυνατόν αντικειμενικώς από το δικαστήριο.Σε αυτή 

την περίπτωση η επιλογή βαραίνει υπέρ της διατήρησης της εταιρείας στη 

ζωή με ταυτόχρονη εξυγίανση της. 

Η αναγκαστική εξαγορά στον απεγκλωβισμό από την μη εισηγμένη εταιρεία 

των μετόχων του ενός τρίτου που δεν επιθυμούν να παραμείνουν σε αυτή, και 

για τον λόγο αυτόν άλλωστε έχουν ασκήσει και την αγωγή λύσεως της 

εταιρίας.Οι μέτοχοι αυτοί δεν έχουν άλλον τρόπο αποδεσμεύσεως από την 

εταιρία , χωρίς να απωλέσουν την επένδυσή τους ,δεδομένου ότι στις μη 

εισηγμένες εταιρίες δεν υπάρχει ανοικτή οργανωμένη αγορά για την 

διαπραγμάτευση των μετοχών τους, και είναι ιδιαιτέρως δυσχερές να πεισθεί 

ένας υποψήφιος αγοραστής να εισέλθει σε μία εταιρία στην οποία έχε ήδη 

αποδειχθεί ότι η συνεργασία με τους λοιπούς μετόχους δεν είναι αρμονική. 

Ταυτοχρόνως η αναγκαστική εξαγορά, η οποία γίνεται από τους μετόχους του 

ενός πέμπτου , εγγυάται κατ’αρχήν την εξυγίανση της εταιρίας, αφού οι 

μέτοχοι που παραμένουν είναι εκείνοι που εκδήλωσαν τη βούληση τους να 

συνεχίσουννα δραστηριοποιούνται μέσω της συγκεκριμένης εταιρίας και 

μάλιστα να ενισχύσουν το ρόλο τους σε αυτήν με αύξηση του ποσοστού τους 

μέσω της παρεμβάσεως στην αγωγή για λύση της εταιρίας. 

Τελικώς σε ένα τρίτο επίπεδο ο νομοθέτης προβαίνει σε στάθμιση μεταξύ 

αφενός της εξαγοράς και αφετέρου της λύσεως της εταιρίας , εφόσον 
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αποδεικνύεται υπαιτιότητα του υπόχρέου σε εξαγορά για τη μη ολοκλήρωση 

αυτής εντός ορισμένου χρόνου , όπως αναλύεται κατωτέρω. 

Εξ όλων των ανωτέρω μπορεί κανείς να καταλήξει στο γενικό συμπέρασμα ότι 

κεντρικός σκοπός του νομοθέτη μέσα από τις αλλεπάλληλες σταθμίσεις 

συμφερόντων είναι η ουσιαστική και διαρκής εκκαθάριση όλων των 

διαφωνιών μεταξύ των ομάδων μετόχων με κάθε τρόπο.Ο απεγκλωβισμός 

του μετόχου από την εταιρία στο πλαίσιο της γενικής αρχής  «ουδείς άκων 

κοινωνός» λειτουργεί ταυτοχρόνως και με τον ακριβώς αντίστροφο τροπο ήτοι 

ως απεγκλωβισμός τηε εταιρίας από τον μέτοχο και οι συναλλακτικές σχέσεις 

μεταξύ των μη ομονοούντων μετόχων εξυγιαίνονται , άλλως εκκαθαρίζονται , 

με οποιονδήποτε τρόπο καταστεί εφικτός , είτε με την έξοδο μετόχων από 

αυτήν , είτε με τη λύση της ίδιας της εταιρίας.62 

2. Δικαίωμα μειοψηφίας – Προστασία μειοψηφίας 

Το δικαίωμα αναγκαστικής δικαστικής εξαγοράς μετοχών απονέμεται σε 

μέτοχο ή μετόχους, οι οποίοι κατέχουν συγκεκριμένο ποσοστό μειοψηφίας 

στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας , ήτοι το ένα 

πέμπτο.Βεβαίως , στη σχετική διάταξη του αρ.48α παρ.3εδ. β’ στην οποία 

προσδιορίζεται το απαιτούμενο για την άσκηση του δικαιώματος της 

παραγράφου 5 ποσοστό , αναφέρεται η λέξη τουλάχιστον προ του 

ανωτέρω ποσοστού , πράγμα που σημαίνει ότι το σχετικό δικαίωμα 

δύναται να ασκηθεί και από μέτοχο ή μετόχους που κατέχουν μεγαλύτερο 

ποσοστό μετοχών, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το δικαίωμα δεν έχει εκ του 

νόμου διαμορφωθεί ως δικαίωμα μειοψηφίας.Ο νόμος διαμορφώνει το 

δικαίωμα αυτό ως δικαίωμα μειοψηφίας , και άρα ότι καταρχάς ο σκοπός 

των σχετικών διατάξεων είναι μεταξύ άλλων και η προστασία της 

μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρία.63 

 

 

 
62 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ. 594-595 
63 Ε.Περράκη , το Νέο Δίκαιο σελ 30 
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3. Άρση εταιρικών αδιεξόδων 

Επιπλέον των ανωτέρω, είναι δυνατόν εξ αντικειμενικών καθαρώς λόγων 

να δημιουργούνται κάποιες καταστάσεις αδιεξόδου . στην εταιρεία.64 , οι 

οποίες μόνον με αναγκαστική εξαγορά μετοχών μπορούν να 

αντιμετοπισθούν , όπως η περίπτωση της διαιρέσεως των μετοχών σε δύο 

ισοδύναμες παρατάξεις.  

4. Δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη  

Το δικαίωμα αναγκαστικής εξαγοράς της εταιρίας κατ ‘ αρ. 48α παρ.5 

ασκείται μόνον με αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο κατά τα εκτιθέμενα στο 

παρόν κεφάλαιο και όχι εξωδίκως, όπως άλλα δικαιώματα μειοψηφίας, τα 

οποία επιφέρουν τα έννομα αποτελέσματα τους με μόνη την άσκηση τους 

από τον δικαιούχο μέτοχο και δύνανται να καλούνται με την έννοια αυτή 

δικαιώματα άμεσης εφαρμογής. 

Ο νομοθέτης επέλεξε την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της 

ανωτέρω διατάξεως μετά την παρεμβολή δικαστικής κρίσης για τους έξής 

κυρίως λόγους : 

Πρώτον το δικαίωμα εξαγοράς συνιστά μια άκρως δραστική και ριζική 

επέμβαση στην ιδιωτική βούληση , αφού οδηγεί σε απαλλοτρίωση 

ιδιοκτησίας.Επομένως μόνον η παρεμβολή δικαστικής κρίσης μπορεί να 

εξασφαλίζει το κύρος και την ασφάλεια δικαίου στον μέτοχο ,του οποίου το 

περιουσιακό στοιχείο δύναται να απαλλοτριωθεί αναγκαστικώς και παρά 

τη βούληση του. 

Δεύτερον , το δικαίωμα εξαγωράς ασκείται μόνο μετά την άσκηση του 

δικαιώματος αναγκαστικής λύσης της εταιρίας του αρ. 48α παρ.1 , το οποίο 

επίσης αποτελεί ιδιαιτέρως δραστική επέμβαση στην ιδιοτική βούληση και 

το οποίο επίσης δεν νοειται να επιφέρει έννομα απουτελέσματα χωρις την 

παρεμβολή δικαστικής κρίσης. 

 
64 Ε.Περράκη , το Νέο Δίκαιο σελ 36 
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Τρίτον , η παρεμβολή δικαστικής κρίσης είναι αναγκαία και εξ αντικειμένου 

, επειδή άλλως δεν θα ήταν δυνατόν να εφαρμοσθεί η διαδικασία του 

δικαστικού προσδιορισμού του τιμήματος που ορίζεται από τον νόμο. 

 

 

4.15 Δικαιώματα περί την ΓΣ 

 Τα αναφερόμενα στον νόμο ποσοστά μειοψηφίας για άσκηση δικαιωμάτων 

μειοψηφίας, στις παρακάτω περιπτώσεις , μπορούν να μειωθούν αλλά όχι 

περισσότερο από τα μισά. 

Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης ΓΣ 

Όπως έχει προαναφερθεί η μειοψηφία του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου μπορεί να υποβάλει προς το ΔΣ αίτηση για σύγκληση έκτακτης ΓΣ  την 

οποία συνεύλευση το ΔΣ υποχρεούται να συγκάλεσει σε διάστημα 45 ημερών. Αν 

στο διάστημα των 20 ημερών δεν υπάρχει καμία ενέργεια σύγκλησης ΓΣ, με 

συμμετοχή εξ αποστάσεως, κατά το άρθρο 135 και αν δεν υπάρξει διαφωνία από 

τους αιτούντες μετόχους η σύγκληση διενεργείται από αυτούς με εταιρικά έξοδα. 

 Δικαίωμα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη πρόσθετων θεμάτων 

Η μικρή μειοψηφία του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να 

υποβάλει προς το ΔΣ αίτηση, τουλάχιστον 15 μέρες νωρίτερα της ορισμένης ΓΣ 

ημέρας, αν η εταιρεία έχει εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά μετοχές, την αίτηση 

πρέπει να συνοδεύει αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη ΓΣ. Το 

ΓΣ υποχρεούται να εγγράψει τα πρόσθετα θέματα στην ημερήσισα διάταξη και να 

προβεί σε δημοσιεύσεις τούτων.Αν δεν γίνει κάποια δημοσίευση, οι αιτούντες 

μπορούν να ζητήσουν αναβολή ΓΣ  και να προβούν οι ίδιοι στις παραλειφθείσες 

δημοσιεύσεις. 

Δικαίωμα αναβολής λήψεως απόφασης από τη ΓΣ  

Η μειοψηφία και σε αυτή την περίπτωση του 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου μπορεί 

να υποβάλει αίτηση προς τον πρόεδρο της ΓΣ περί αναβολής λήψεως αποφάσεων, 
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για όλα ή ορισμένα θέματα.65Ο πρόεδρος υποχρεούται την αναβολή της συνέλευσης 

για μία φορά ορίζωντας μέρα συνέχισης της συνεδρίας αυτή που έχουν επιλέξει οι 

αιτούντες η οποία δεν μπορεί να είναι σε διάστημα μεγαλύτερο των 20 ημερών. 

Δικαίωμα αιτήματος παροχής πληροφοριών στη ΓΣ 

Σε διάστημα 5 ημερών πριν από την τακτική ΓΣ η μειοψηφία του 1/20 του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχει το δικαίωμα υποβολής αίτησης προς το 

ΔΣ περί παροχής πληροφοριών σχετικά με αμοιβές και άλλες παροχές της 

τελευταίας διετίας σε μέλη ΔΣ ή διευθυντές της εταιρείας.Η μειοψηφία που κατέχει το 

1/10 έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης προς το ΔΣ περί παροχής πληροφοριών από 

την τακτική ΓΣ σχετικά με την πορεία, γενικώς, των εταιρικών υποθέσεων και την 

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.66 Το ΔΣ επικαλούμενο «αποχρώντα ουσιώδη 

λόγο» μπορεί να τις αρνηθεί την παροχή πληροφοριών και επι αμφισβητήσεως του 

λόγου οποιαδήποτε διαφορά λύνει το μονομελές πρωτοδικείο με την διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων.Αν για οποιοδήποτε λόγο η ΓΣ κάνει λήψη αποφάσεων,αυτές 

θεωρούνται ακυρώσιμες. 

Δικαίωμα επιβολής φανερής ψηφοφορίας  

Η μειοψηφία του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχει το δικαίωμα 

μέσω αίτησης της να υποχρεώσει τη ΓΣ σε διεξαγωγή φανερής ψηφοφορίας επί 

θέματος ή θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .Σε κάθε περίπτωση λήψης απόφασης 

χωρίς ψηφοφορία θα πάσχει από ακυρωσία. 

Δικαίωμα αρνησικυρίας  

Αυτό το δικαίωμα αφορά την παρεμπόδιση λήψης απόφασης.Αφορά συγκεκριμένες 

περιπτώσεις, μειοψηφίες, υπολογιζόμενες επί του εκπροσωπούμενου και οχι του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

   Μειοψηφία του 1/10 εκπροσωπούμενου στη ΓΣ κεφαλαίου μπορεί να ασκήσει το εν 

λόγω δικαίωμα αρνησηκυρίας σε λήψη απόφασης της ΓΣ που έχει να κάνει με 

 
65 Π.Μάζη Δικαίωμα Πληροφόρησης του μετόχου και αίτημα αναβολής της γενικής συνεύλευσης ΔΕΕ2017 σελ 

606 
66 Βλ. Σχετικά , Π.Μάζη , Δικαίωμα πληροφόρησης του μετόχου και αίτημα αναβολής της γενικής συνέλευσης, 

ΔΕΕ 2017 σελ.606επ. 
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έγκριση απόφασης όπου η εταιρία παραιτείται των αξιώσεων της, προς 

αποζημίωση, κατά μελών ΔΣ ή συμβιβάζεται μαζί τους. 

Μειοψηφία του 1/20 του εκπροσωπούμενου στη ΓΣ κεφαλαίου ή μέχρι το 1% του 

κεφαλαίου, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα αρνησηκυρίας σε ύστερη σύγκληση και 

απόφαση της ΓΣ περί παροχής ειδικής άδειας για σύναψη συμβάσεων μεταξύ 

εταιρίας και συνδεδεμένων μερών ή περί παροχής ασφαλειών υπέρ αυτών σε 

τρίτους, όταν η σχετική συναλλαγή έχει ήδη συντελεσθεί χωρίς προηγούμενης άδεια 

από τη ΓΣ. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια για τη συναλλαγή δεν παρέχεται. 

 

4.16 Άλλα δικαιώματα  

Δικαίωμα ελέγχου διαχειρίσεως  

Ο έκτακτος έλεγχος της εταιρίας67 μπορεί να διαταχθεί από το μονομελές 

πρωτοδικείο, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.Ο έλεγχος σε καμία 

περίπτωση δεν επεκτείνεται στη σκοπιμότητα των επιλογών της διοίκησης της 

εταιρίας λόγω δικαιώματος στην επιχειρηματική κρίση68. 

1. Η μειοψηφία του 1/20 μπορεί εντός 3 ετών από την έγκριση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων  μιας χρήσης να ζητήσει από το 

δικαστήριο για τον έκτακτο έλεγχο της οικονομικήςδιαχείρισης της 

εταιρείας,της λειτουργίας και αν πιθανολογούνται πράξεις που 

παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας69. 

2. Μειοψηφία του 1/5 μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο τον έλεγχο της 

εταιρίας εφόσον βάσει ενδείξεων και όλης της πορείας αμφισβητειται η 

χρηστή και συνετή διαχείρηση.70 

Δικαίωμα άσκησης της εταιρικής αγωγής. 

Η μειοψηφία του 1/20 ή μικρότερη, εφόσον οι κατέχοντες αυτήν έγιναν μέτοχοι, έξι 

μήνες τουλάχιστον πριν την άσκηση δικαιώματος τους, δικαιούται να ζητήσει από το 

 
67 Ε. Περάκη Ο έκτακτος έλεγχος της ανώνυμης εταιρίας Αρμ. 1994 σελ 773επ.  
68 Έτσι ΜπρΠειρ. 1848/2017 ΔΕΕ 2017 ΣΕΛ. 902 ΜΕ ΠΑΡΤΗΡΉΣΕΙς Αλ. Ρόκα 
69 Ν.Τελλη Ο έκτακτος έλεγχος της μεγάλης μειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρία1993 σελ 1επ. Δεε σελ 70 
70 ΜεφΑθ. 2197/2015 ΔΕΕ 2016, ΣΕΛ. 861Εεπ. 
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ΔΣ ή τους εκκαθαριστές την υποχρεωτική άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά 

των μελών του ΔΣ ή τρίτων που απορρέουν από την διοίκηση των εταιρικών 

υποθέσεων.  

Δικαίωμα διορισμού και ανάκλησης μελών ΔΣ 

Το ΔΣ μπορεί να παρέχει το δικαίωμα σε ορισμένο μέτοχο ή μετόχους δικαίωμα 

διορισμού μελών ΔΣ μέχρι των 2/5 του συνολικού αριθμού.Οι μέτοχοι ή μέτοχος με 

το ποσοστό αυτό που έχουν το δικαίωμα και το άσκησαν, διορίζοντας τα μέλη του 

ΔΣ, έχουν παράλληλα και το δικαίωμα ανάκλησης και αντικατάστασης των 

διορισθέτνων μελών οποτεδήποτε.  

Δικαίωμα προσφοράς μετοχών σε εξαγορά  

Η οποιαδήποτε μειοψηφία εταιρίας, με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά 

, στην οποία η ΓΣ αποφάσισε μεταφορά έδρας σε άλλο κράτος ή περιορισμούς στη 

μεταβίβαση μετοχών ή αλλαγή του σκοπού της εταιρείας ή στην οποία συνέτρεξε 

προβλεπόμενος στο καταστατικό λόγος, μπορεί να ζητήσει από το μονομελές 

πρωτοδικείο να διατάξει την εξαγορά των μετοχών τους από την εταιρεία, εφόσον η 

παραμονή τους σε αυτήν «καθίσταται κατά τρόπο προφανή ιδιαίτερα ασύμφορη» και 

εφόσον είχαν παραστεί στην ΓΣ και είχαν αντιταχθεί στην λήψη της σχετικής 

απόφασης, όπου υπήρξε τοιαύτη.Η αγωγή ασκείται εντός τριμήνου από την 

συντέλεση της σχετικής τροποποίησης του καταστατικού ή εντός της προθεσμίας, 

που ορίζει το καταστατικό όταν προβλέπει αυτό λόγους εξαγοράς, και το δικαστήριο 

ορίζει το αντάλλαγμα, που πρέπει να είναι δίκαιο, ανταποκρινόμενο στην πραγματική 

αξία των μετοχών. 

Μέτοχος ή μέτοχοι, της μειοψηφίας του 5% ή και μικρότερη του μετοχικού κεφαλαίου, 

μπορούν να ζητήσουν, χωριστά ή απο κοινού με άσκηση αγωγής τους, ενώπιον του 

μονομελούς πρωτοδικείου, κατά του μοναδικού μετόχου που κατέχει το 95% 

τουλαχιστον του μετοχικού κεφαλαίου να διαυαχθεί η εξαγορά των μετοχών τους 

από τον μέτοχο αυτόν.Η αγωγή οφείλει να ασκηθεί εντος 5 ετών από τότε που ο εν 

λόγω μέτοχος απέκτησε το παραπάνω μείζον ποσοστό. 

Η μειοψηφία του 1/5 του μετοχικού κεφαλαίου του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία έχει 

παρέμβει στη δίκη, που έχουν ανοίξει άλλοι μέτοχοι περί λύσεως της εταιρείας για 
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σπουδαίο λόγο, μπορεί να ζητήσει από το δικάζον δικαστήριο να διατάξει της 

εξαγορά από τους μετόχους, ορίζοντας και το αντάλλαγμα. 

 

 

 

Δικαίωμα πρόκλησης λύσεως της εταιρείας  

Μειοψηφία του 1/3 , τουλάχιστον, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σε 

εταιρεία με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να άσκησει αγωγή 

ενώπιον του μονομελούς πρωτοδικείου περί λύσεως της εταιρείας, 

Εάν επικαλείται και αποδεικνύει την ύπαρξη σπουδαίου λόγου «που κατά τρόπο 

προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρίας αδύνατη». 

 

Δικαίωμα σύστασης «ένωσης μετόχων» ή συμμετοχής σε ένωση μετόχων 

Οι ενώσεις μετόχων είναι σωματεία, απαρτιζόμενα από μετόχους μιας ή 

περισσότερων, πάντοτε συγκεκριμένων και υπαρχουσών , ανωνύμων  εταιριών, 

ιδρυόμενα ως σωματεία αλλ΄αποκτώντα νομική προσωπικότητα από της εγγραφής 

τους στο Μητρώο Ενώσεων Καταναλωτών έχοντα ως σκοπό την άσκηση των 

μετοχικών δικαιωμάτων μειοψηφίας στην ΑΕ, στο όνομα τους, αλλά για λογαριασμό 

των μελών τους, αν αυτά τα μέλη έχουν το εκάστοτε απαιτούμενο αριθμό μετοχών 

για την άσκηση των δικαιωμάτων.  

Ένα μήνα πριν από την , έναντι της ΑΕ, άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων, 

μελών της, η ένωση πρέπει να έχει γνωστοποιήσει στην εταιρεία την έγκυρη 

σύσταση και το καταστατικό της. Στην δε δήλωση άσκησης δικαιώματος πρέπει να 

αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων, για λογαριασμό των οποίων ασκείται το 

δικαίωμα. 

Οι παραπάνω ενώσεις μπορούν επίσης να παρέχουν , μέσω διαδικτύου , 

πληροφορίες, σε σχέση με τα δικαιώματα, που έχουν οι μέτοχοι και οι επενδυτές στις 

εταιρείες, για τις οποίες έχουν συσταθεί , και να παρέχουν δυνατότητα επώνυμης 
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συνεννόησης μεταξύ τους , για την άσκηση των διακιωμάτων τους ενόψει 

συγκεκριμένης ΓΣ  των εταιρειών. 

Τα ειδικότερα ζητήματα της άσκησης των δικαιωμάτων μειοψηφίας μετόχων από τις 

εν λόγω ενώσεις ρυθμίζονται από το καταστατικό τους, ενώ αναμένεται και η έκδοση 

σχετικού προεδρικού διατάγματος περί του τρόπου λειτουργίας τους. 

 

4.17 Υποχρεώσεις μετόχων 

Το χαρακτηριστικό της μετοχικής σχέσεως είναι η έλλειψη υποχρεώσεων. 

Πραγματικά, κατά το ειδικό δίκαιο των ανώνυμων εταιρειών, ο μέτοχος δεν 

επωμίζεται άλλες υποχρεώσεις πλην της αρχικής βασικής υποχρέωσης του να 

καταβάλει την αντιστοιχούσα στην ονομαστική αξία των μετοχών του ή στο υπέρ το 

άρτιον αυτών εισφορά του. 

Οπως και κάθε δικαίωμα, έτσι και του μετόχου δεν μπορούν να ασκούνται 

καταχρηστικά . Ο μέτοχος πρέπει να τα χρησιμοποιεί με βαση τα χρηστά ήθη και το 

σκοπό τους. Οι υποχρεώσεις λοιπόν του μετόχου είναι κατά περίπτωση και κατά την 

κεφαλαιουχική του ισχύ και θέση στην εταιρεία. 71Βασική είναι η γενική υποχρέωση 

της τήρησης της πρόσφορης κάθε φορά συμπεριφοράς του εντός της εταιρίας για 

την εξυπηρέτηση των εταιρικών αναγκών και συμφερόντων.Η παράβαση αυτης της 

υποχρέωσης μπορεί να δημιουργήσει αξίωση της εταιρίας ή των λοιπών μετόχων 

προς αποζημίωση τους από την αδικοπραξία. 

Η καταχρηστική συμπεριφορά του κυριαχικά πλειοψηφούντος στην εταιρεία μετόχου 

μπορεί να δημιουργήσει και προσωπική ευθύνη του έναντι των εταιρικών δανειστών 

για τα εταιρικά χρέη, σε περιπτώσεις , ιδίως άρσεως της νομικής της νομικής 

προσωπικότητας , υποκεφαλαιοδότησης της εταιρείας, πρόκλησης ή παρέλκυσης 

της πτώχευσης.72 

Σκέψεις περί αναγνωρίσεως περιορισμών και απαγορεύσεων  από κοινωνικούς 

λόγους, ορισμένων δράσεων της ΑΕ ως, επίσης, καταχρηστικών, όπως επί 

εξαγωγής κεφαλαίων ή μεταφοράς έδρας στην αλλοδαπή ή δράσης εξωχώριων 

 
71 Ι. Μάρκου , Το καθήκον πίστεως του μετόχου στη «δημόσια» ανώνυμη εταιρεία ΕΕ ΜΠΔ, 2002 σελ. 1 επ.  
72 Βλ. Πλείονα σε Ελ. Αλεξανδρίδου, ό.π. σελ. 381επ. με τις παραπομπές. 
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εταιριών στη χώρα μας από Έλληνες υπηκόους ή πράξεων, με γνώμονα τον 

πλουτισμό και μόνον των μετόχων και όχι της εταιρίας, δεν είναι απορριπτέες, ενόψει 

, της συνταγματικής απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιωμάτων, με όλες τις 

εντεύθεν , κατά περίπτωση συνέπειες ακυρότητας των πράξεων ,επιβολής 

διοικητικών κυρώσεων , γενέσεως αξιώσεων προς αποζημίωση από 

αδικοπραξίες.Εξαιρετικά, ωστόσο, προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη μετόχων για 

ανεξόφλητες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας ή μη απόδοση 

παρακρατηθέντων ή επιρριπτόμενων φόρων, αναγνωρίζει ο  Κωδικας Φορολογικής 

Διαδικασίας κατά τη λύση της εταιρίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του φορολογικού 

αυτού νόμου την ευθύνη αυτή φέρουν μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 

10% εφόσον είναι ή υπήρξαν τέτοιοι μέτοχοι κατά την τελευταία , προ της λύσεως , 

τριετία, όχι όμως απεριόριστα , αλλά μέχρι του ποσού των αναληφθέντων, εντός της 

τριετίας αυτής κερδών ή απολήψεων, σε μετρητά ή σε είδος και εφόσον η οφειλή 

αφορά την περιόδο, στην οποία ήσαν μέτοχοι ή εταίροι. Η εξαιρετική αυτή, σε 

ολόκληρο, ευθύνη των μετόχων με ποσοστά συμετοχής 10% και άνω, δεν αφορά 

μετόχους εταιριών , που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή σε 

αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα για να μπορέσουμε να συνδέσουμε και κατόπιν να 

συγκρίνουμε τα συμφέροντα και την αλληλεπίδραση ανάμεσα σε μειοψηφία και 

πλειοψηφία.Σαν ένα παράδειγμα ζωντανό βλεπουμε μια κοινωνία που κυβερνάται 

από την πλειοψηφούσα συμπολίτευση έχοντας απέναντι της την μειοψηφούσα 

αντιπολίτευση. 

Στα μέρη εκείνα που γεωγραφικά και χρονικά η ύπαρξη της (μειοψηφίας) 

αντιπολίτευσης έγινε αποδεκτή, φράσεις όπως αυτή του Βλαντιμιρ Ίλιτς Λενιν,     

«δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να ελέγξεις την αντιπολίτευση από το να την 

καθοδηγείς», μας επισημαίνουν τη σημαντικότητα των δικαιωμάτων της μειοψηφίας 

σε οποιαδηποτε κοινωνία και σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό σχεδιασμό. 

Ας αναλογιστούμε λοιπόν, η αναγνώριση και η διασφάλιση των δικαιωμάτων πόσο 

σημαντική είναι όχι μόνο για τους μετόχους που αποτελούν την μειοψηφία της 

Ανώνυμης εταιρείας αλλά και άλλους εμπλεκόμενους, ομάδες ανθρώπων όπως οι 

υποψήφιοι επενδυτές, δανειστές κ.α.. 

Αν μπορούσαμε κατά κάποιο τρόπο να κατηγοριοποιήσουμε τα δικαιώματα της 

μειοψηφίας θα ήταν κατά βάση κατηγορίες που αφορούν τα επίπεδα πληροφόρησης 

απέναντι σε όλους τους μετόχους, τον τρόπο διαχείρισης της εταιρίας ή ματαιώσεις 

και ακυρώσεις αποφάσεων της Γ.Σ..Πράξεις θα μπορούσαμε να πούμε πως 

επηρεάζουν την εταιρεία σαν σύνολο. 

Ξεκινώντας με την πληροφόρηση, το δικαίωμα δηλαδή ενημέρωσης δια παροχής 

πληροφοριών έχει σαν σκοπό να συμβάλει στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων και 

του πλέον σημαντικού, της ψήφου. 

Με το πέρασμα των ετών είδαμε πως η νομοθεσία σμιλεύτηκε με τρόπο τέτοιο που 

διαχωρίζει και ευνοεί την μειοψηφία και τον τρόπο άσκησης των δικαιώματων της.Ο 

νόμος διαχωρίζει τη «μικρή» και τη «μεγάλη» μειοψηφία αναλόγως το ποσοστό επί 
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του κεφαλαίου που διαθέτει η κάθε ομάδα από αυτές.Έτσι με τον νόμο 3604/2007 

αλλάζει το ποσοστό της μεγάλης μειοψηφίας από 1/3 και ανέρχεται στο 1/5 ενώ η 

μικρή παραμένει στο 1/20 του κεφαλαίου δίνοντας όμως σε κάθε μέτοχο το δικαίωμα 

πληροφόρησης.Η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί να παραβιάζει διατάξεις περι 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Με τα νέα δεδομένα κάθε μέτοχος 

μπορεί να αποδεικνύει τη μετοχική του ιδιότητα και με νέους τρόπους σε αντίθεση με 

το παρελθόν που μπορούσε μόνο με την ένδειξη των μετοχών του. 

 

Άλλες σημαντικές αλλαγές αφορούν τους μετόχους που κατέχουν το 1/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου ή μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό΄, μπορούν να αντιταχθούν 

κατά πολύ σοβαρών αποφάσεων όπως αλλαγή στο κυρίως αντικείμενο της 

εταιρείας, την αλλαγή στην εθνικότητα της, αλλαγή και αύξηση στις υποχρεώσεις των 

μετόχων, αλλαγή στη διάθεση κερδών ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή αφορά τη 

λειτουργία και τη λειτουργικότητα όπως παράταση ή μετατροπή της διάρκειας της 

κ.α..Με μία πιο γενική ματιά βλέπουμε στην τροποποίηση του Ν. 2190/ 1920 και 

συγκεκριμένα στα άρθρα 49α και 49β  του Ν. 3604/ 2007  να προστίθενται δύο 

δικαιώματα που αφορούν τη μειοψηφία των Α.Ε.και την δυνατότητα εξόδου από την 

εταιρία μετά από δικαστική απόφαση για ειδικούς λόγους. Αν η ΓΣ αποφασίσει 

μεταφορά της εταιρείας σε άλλη χώρα ή αλλαγή στο κυρίως αντικείμενο της ή τέλος, 

αν αποφασίσει να θέσει περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών τότε το πρώτο 

δικαίωμα υπό αυτές τις συνθήκες αφορά την εξαγορά των μετοχών της μειοψηφίας 

από την Α.Ε. Υπάρχουν περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό, και υπό όρους 

η απόκτηση μετοχών ισχύει από κάποιο μέτοχο όμως αν αυτοί οι όροι εκλείψουν 

τότε η μειοψηφία μπορεί να εφαρμόσει δικαίωμα εξαγοράς των μετοχών από την 

Α.Ε.. 

Το δεύτερο δικαίωμα γνωστό και ως «sell out» αφορά πάλι την εξαγορά των 

μετοχών της μειοψηφίας από τον κύριο μέτοχο αυτή τη φορά που κατέχει το 95% του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου από την ίδρυση και μέσα στο ποσοστό του 

95% συμπεριλαμβάνονται και συγγενικά πρόσωπα που κατέχουν μετοχές μέχρι 

τρίτου βαθμού, εξ αίματος και εξ αγχιστείας.  
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Τα δικαιώματα της μειοψηφίας λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στα γεγονότα που 

αφορούν την οικονομία και τις επιχειρήσεις τα τελευταία δέκα χρόνια δέχονται 

επιπλέον ενίσχυση το 2018 με τον Ν. 4548/2018.  

Σύμφωνα με το άρθρο 141 η μειοψηφία μπορεί να αιτηθεί σύγκληση έκτακτης Γ.Σ. 

αλλά με τη διαφορά πως η απόφαση του δικαστηρίου που παρέχει την άδεια για τη 

σύγκληση δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα για να μην ματαιώνει πρακτικά το δικαίωμα 

της μειοψηφίας και γιατί το ΔΣ μπορεί να επιλέξει το δρόμο του άρθρου 135 και λήψη 

αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίςσυνεδρίαση.Εκτός αν έχει αιτηθεί Γ.Σ. κατά τις 

γενικές διατάξεις. 

Επιπροσθέτως, αν η προσθήκη νέων θεμάτων δεν δημοσιευθεί νομίμως το δικαίωμα 

αναμορφώνεται και στην προϋπόθεση περί «χρησιμότητας των πληροφοριών» 

αντικαθιστάται από τη «σχετικότητα των πληροφοριών», έτσι το εύρος των 

πληροφοριών μεγάλωνει.Αλλαγή βλέπουμε όμως και στο χρονικό περιθώριο μετά 

την αναβολή που έχει η Γ.Σ να ανασυσταθεί και αντί για 30 ημερες το όριο κατεβαίνει 

στις 20 χωρίς υποχρεωτικά πρόσκληση για τα μέλη.  

Μια ακόμα ενδυνάμωση της μειοψηφίας των μετόχων αφορά την συμμετοχή νέων 

μετόχων, ορίζεται ,λοιπόν , πως αν για οποιοδήποτε λόγο η ψηφοφορία πρόκειται να 

είναι μυστική, οι μέτοχοι του 1/20 του κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν ονομαστική 

ψηφοφορία.Έτσι διευκολίνει τις αποφάσεις του για την άσκηση των δικαιωμάτων 

αλλά και σε περίπτωση εκποίησης ο αγοραστής να γνωρίζει την τρέχουσα 

κατάσταση της εταρείας.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 144 έχουμε τη δυνατότητα σύστασης ενώσεων μετόχων 

που μη δικαιούχοι διάδικοι, μπορούν να ασκήσουν, στο δικό τους όνομα αλλά για 

λογαριασμό των μελών τους όλα τα δικαιώματα μειοψηφίας. 
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Σύμφωνα με τη διοίκηση και τη λειτουργία μιας καθαρά κεφαλαιουχικής εταιρείας 

όπως η Α.Ε. υπάρχει πάντα ο φόβος της επισκίασης των δικαιωμάτων της 

μειοψηφίας από την πλεοψηφία των μετόχων που ασκούν έντονη επιρροή στις 

αποφάσεις του Δ.Σ. Ο σύγχρονος νομοθέτης ενισχύει την θέση της μειοψηφίας 

χωρίς να θίγεται η ευρυθμη λειτουργία της Διοίκησης της Α.Ε. 
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5.2ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Υποδείγματα άσκησης δικαιωμάτων από τη 

μειοψηφία της ΑΕ. 

 

 

Α. 

 
Α. Υπόδειγμα αίτησης του 5% του κεφαλαίου προς τη ΓΣ για λήψη απόφασης ΓΣ κατόπιν 

ονομαστικής κλήσεως.73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ 204 - 205 
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Β. 

 
 

 
Β. Υπόδειγμα αίτησης του 10% του κεφαλείου προς την ΑΕ για άσκηση άξιώσεων 
της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου ασκούντος εξουσίες του ΔΣ.74 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ 252 - 253 
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Γ. 

 
Γ.Υπόδειγμα αίτησης του 10% του κεφαλαίου προς το δικαστήριο για διορισμό 
ειδικών εκπροσώπων προς άσκηση των αξιώσεων της ΑΕ κατά μέλους ΔΣ ή τρίτου 
ασκούντος εξουσίες του ΔΣ.75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ 254 - 255 
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Δ. Υπόδειγμα άσκησης δικαιώματος αρνησικυρίας (veto) από τη μειοψηφία του 1/3 ή 
του 5% του εκπροσωπούμενου σε ΓΣ κεφαλαίου για παροχή άδειας σε συναφθείσα 
σύμβαση με ευαίσθητα πρόσωπα.76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
76 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 328 - 332 



62 

 

 

Ε. 

 

 



63 

 

 
Ε. Υπόδειγμα άσκησης δικαιώματος αρνησικυρίας από τη μειοψηφίας του 20% του 
εκπροσωπούμενου σε ΓΣ κεφαλαίου για παραίτηση ή συμβιβασμό ΔΣ. 
77 

 

 

 

 

 

 

 
77 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ 358 - 360 
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78 

ΣΤ. Υπόδειγμα αίτησης μετόχου ή μετόχων ΑΕ που εκπροσωπούν το 5% του 
μετοχικού κεφαλαίου προς το αρμόδιο δικαστήριο για επιβολή εκτάκτου ελέγχου. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
78 Αλέξανδρος Σπυρίδωνος - Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρία  2016 σελ 463-465 
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