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ΔΡ. ΛΑΖΑΡΟΣ Γ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ (ΚΥΠΡΟΣ) 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

«Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4548/2018 ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» 

 

Θέμα Εισήγησης: Προστασία της μειοψηφίας κατά το νέο δίκαιο (ν. 4548/2018) 

 

1. Εισαγωγικά 

 

Όπως είναι γνωστό, ένα από τα μέσα περιστολής και ελέγχου της εξουσίας 

της πλειοψηφίας στην ανώνυμη εταιρία (ΑΕ) είναι τα δικαιώματα της μειοψηφίας 

των μετόχων. Τα δικαιώματα της μειοψηφίας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα 

συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας. Ως συλλογικά δικαιώματα 

μειοψηφίας νοούνται εξουσίες τις οποίες ο ν. 4548/2018 παρέχει επί 

συγκεκριμένων θεμάτων σε έναν ή περισσότερους μετόχους της μειοψηφίας που 

εκπροσωπούν ορισμένο ποσοστό στο καταβεβλημένο μετοχικό (εταιρικό) 

κεφάλαιο (στο εξής: «κεφάλαιο») της ΑΕ. Ως ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας 

νοούνται εξουσίες τις οποίες ο ν. 4548/2018 παρέχει σε οποιονδήποτε μέτοχο της 

μειοψηφίας, έστω και αν αυτός είναι κύριος μιας μόνο μετοχής. Υπό το ισχύον 

δίκαιο, τα δικαιώματα της μειοψηφίας κατοχυρώνονται κυρίως στα άρθρα 141 και 

142 του ν. 4548/2018, τα οποία αντιστοιχούν στα άρθρα 39 και 40 του 

προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920, καθώς και σε άλλα άρθρα του ν. 4548/2018. Στο 

πλαίσιο της παρούσας εισήγησης θα επισημανθούν οι σημαντικότερες μεταβολές 

που επέφερε ο ν. 4548/2018 στα δικαιώματα της μειοψηφίας, ατομικά και 

συλλογικά, τα οποία δεν εξετάζονται στα πλαίσια άλλων εισηγήσεων. 

    

 

2. Ατομικά δικαιώματα της μειοψηφίας 

 

α. Το δικαίωμα παροχής πληροφοριών του άρθρου 141 παρ. 6 εδ. 1 ν. 4548/2018.   

Στο άρθρο 146 παρ. 6 εδ. 1 του ν. 4548/2018 προβλέπεται το ατομικό 

δικαίωμα παροχής πληροφοριών που προβλεπόταν στο άρθρο 39 παρ. 4 εδ. 1 

του προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920. Το αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής του 

δικαιώματος παροχής πληροφοριών του άρθρου 146 παρ. 6 εδ. 1 ν. 4548/2018 
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είναι, όμως, ευρύτερο από αυτό του δικαιώματος του άρθρου 39 παρ. 4 εδ. 1 του 

προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920. Πλέον, ο μέτοχος μπορεί να αιτηθεί συγκεκριμένες 

πληροφορίες για τις υποθέσεις της ΑΕ, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης και όχι κατ’ ανάγκη χρήσιμες για την πραγματική 

εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ως «σχετικές με τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης πληροφορίες» μπορούν να θεωρηθούν και πληροφορίες που 

δεν αφορούν ευθέως και μόνο θέματα της ημερήσιας διάταξης, αλλά συνδέονται 

και με άλλα θέματα, συναφή με τα προαναφερθέντα. Έτσι, οι ζητούμενες 

πληροφορίες ενδέχεται να είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

ακόμα και όταν αφορούν συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με την ΑΕ εταιρίες1. Σε 

κάθε περίπτωση, το αν οι ζητούμενες πληροφορίες είναι σχετικές με κάποιο ή 

κάποια από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης πρέπει να κρίνεται αντικειμενικά 

και, σε περίπτωση αμφιβολίας, η κρίση πρέπει να είναι υπέρ της σχετικότητας των 

πληροφοριών. 

Ακόμα, σε περίπτωση που το ΔΣ αρνηθεί την παροχή των ζητηθεισών 

πληροφοριών και ο μέτοχος αμφισβητήσει δικαστικά τη βασιμότητα της αιτιολογίας 

άρνησης παροχής των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 8 ν. 

4548/2018, η απόφαση του δικαστηρίου δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα, 

μολονότι δεν πρόκειται για γνήσια ασφαλιστικά μέτρα. 

 

  β. Τα ατομικά μετοχικά δικαιώματα πληροφόρησης των παρ. 10 και 11 του άρθρου 

141 ν. 4548/2018. 

   i) Το νέο ατομικό μετοχικό δικαίωμα πληροφόρησης του άρθρου 141 παρ. 10 

ν. 4548/2018. Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 10 ν. 4548/2018, ύστερα από αίτηση 

οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το ΔΣ οφείλει μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει τον μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της ΑΕ, 

τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε 

κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, 

καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους 

περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί 

πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο 

μετόχων. Αν οι προαναφερθείσες πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στον 

διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να 

υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιον διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.  

   Το δικαίωμα αυτό, το οποίο δεν ισχύει στις εταιρίες με εισηγμένες μετοχές σε 

ρυθμιζόμενη αγορά, θα είναι χρήσιμο προκειμένου ο μέτοχος να γνωρίζει ποια είναι 

ακριβώς η θέση του στην εταιρεία. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι απαραίτητη 

όχι μόνο για την άσκηση των δικαιωμάτων του, αλλά και σε περίπτωση εκποίησης 

των μετοχών του, ώστε ο αγοραστής να μπορεί ευχερώς να διαπιστώσει τι αγοράζει. 

                                                             
1. Βλ. Μαρίνο, Το ατομικό δικαίωμα πληροφορήσεως του μετόχου, ό.π., 286· ΜονΠρΑθ 13709/1979 ΕΕμπΔ 

1980.419 = ΝοΒ 1980 Α.870. 
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Ακόμα, το δικαίωμα του μετόχου να πληροφορηθεί πόσες και τί είδους μετοχές 

διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων, μπορεί να ασκηθεί 

μόνο αν η ΑΕ έχει ονομαστικές μετοχές (άρθρο 184 παρ. 7 περ. ζ΄ ν. 4548/2018). 

   ii) Το ατομικό μετοχικό δικαίωμα πληροφόρησης του άρθρου 141 παρ. 11 ν. 

4548/2018. Σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 11 ν. 4548/2018, με την επιφύλαξη 

των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 

εφόσον το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του 

χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της ΑΕ, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της 

διεύθυνσης και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρία δεν υποχρεούται να 

περιλάβει στον πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του 

κεφαλαίου. Και αυτό το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο αν η ΑΕ έχει ονομαστικές 

μετοχές (άρθρο 184 παρ. 7 περ. ζ΄ ν. 4548/2018). 

   iii) Συνέπειες παραβάσεων: Μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση των παρ. 10 και 

11 του άρθρου 141 ν. 4548/2018 θεμελιώνει ευθύνη της ΑΕ και του ΔΣ έναντι του 

μετόχου, στο μέτρο που προέκυψε ζημία για τον τελευταίο με τους όρους των 

άρθρων 914 και 71 ΑΚ. Ακόμα συνεπάγεται τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται 

στο άρθρο 180 περ. 3 ν. 4548/2018. 

 
γ. Ενημέρωση των μετόχων πριν από τη ΓΣ (άρθρο 123 ν. 4548/2018).  

 Στο άρθρο 123 ν. 4548/2018, το οποίο αντιστοιχεί στο άρθρο 27 του 

προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920, επεκτείνεται η υποχρέωση παροχής των 

πληροφοριών που αναφέρονταν στην παρ. 3 του άρθρου 27 κ.ν. 2190/1920 και 

στους μετόχους των εταιριών με μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά μετοχές, με 

εξαίρεση την υποχρέωση ανάρτησης σχεδίων αποφάσεων. Η παράβαση των 

διατάξεων του άρθρου 123 ν. 4548/2018 θεμελιώνει άμεση ευθύνη του ΔΣ έναντι 

των μετόχων στο μέτρο που προέκυψε ζημία για τους τελευταίους. Ωστόσο, δεν 

επηρεάζεται το κύρος των αποφάσεων που έλαβε η ΓΣ, δεδομένου ότι, κατά το 

άρθρο 137 παρ. 2 ν. 4548/2018, λόγος ακυρωσίας θεμελιώνεται μόνο σε 

περίπτωση μη παροχής πληροφοριών που ζητήθηκαν από μετόχους κατά το 

άρθρο 141 ν. 4548/2018. 

 Ακόμα, η αποστολή στους μετόχους των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των ελεγκτών, 

σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 123 ν. 4548/2018, είναι 

δυνατή εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους (άρθρο 184 παρ. 7 

περ. ε΄ ν. 4548/2018). 

   

  δ. Ατομική πληροφόρηση για επικείμενες ΓΣ (άρθρο 122 παρ. 4 ν. 4548/2018).  

   Σύμφωνα με το άρθρο 122 παρ. 4 ν. 4548/2018, κάθε μέτοχος με μετοχές μη 

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την ΑΕ να του 

αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες 
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γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της 

συνεδρίασης2. 

   Για την ενεργοποίηση του δικαιώματος ατομικής πληροφόρησης που 

κατοχυρώνεται στο άρθρο 122 παρ. 4 δεν απαιτείται η ύπαρξη καταστατικής 

πρόβλεψης. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού πρέπει να διακρίνεται από την 

κανονική νόμιμη (ή καταστατική) πρόσκληση της ΓΣ. Η απόφαση της ΓΣ που 

λήφθηκε χωρίς να έχει αποσταλεί η κατά το άρθρο 122 παρ. 4 ν. 4548/2018 ατομική 

ειδοποίηση ή χωρίς να έχει αποσταλεί εντός της προθεσμίας της διάταξης αυτής δεν 

είναι ακυρώσιμη και, συνεπώς, δεν μπορεί να ακυρωθεί από το δικαστήριο κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 137 ν. 4548/2018 (άρθρο 137 παρ. 5 περ. ε΄ ν. 4548/2018, 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 παρ. 14 ν. 4587/2018). Ωστόσο, η παράβαση 

(μη τήρηση ή πλημμελής τήρηση) της διάταξης του άρθρου 122 παρ. 4 ν. 4548/2018 

δημιουργεί ευθύνη της ΑΕ και του ΔΣ έναντι του μετόχου, στο μέτρο που προέκυψε 

ζημία για τον τελευταίο με τους όρους των άρθρων 914 και 71 ΑΚ. 

   Τέλος, σημειώνεται ότι το δικαίωμα του άρθρου 122 παρ. 4 ν. 4548/2018 

ισχύει μόνο αν ο μέτοχος έχει ονομαστικές μετοχές (άρθρο 184 παρ. 7 περ. δ΄ ν. 

4548/2018). 

 
ε. Αίτηση διευκρινίσεων ή πληροφοριών κατά το άρθρο 135 παρ. 6 ν. 4548/2018. 

 Εντός τριών (3) ημερών από την πρόταση του ΔΣ προς τους μετόχους για 

λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση της ΓΣ, κατά το άρθρο 135 

παρ. 2 ν. 4548/2018, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει από το ΔΣ διευκρινίσεις ή 

πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες 

για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι 

πληροφορίες πρέπει να παρασχεθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των 

μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης (άρθρο 135 παρ. 6 ν. 

4548/2018).  

Η ενημέρωση των μετόχων από το ΔΣ σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 

135 ν. 4548/2018 προβλέπεται ως υποκατάστατο της συζήτησης στη ΓΣ, όταν 

πρόκειται να ληφθεί απόφαση από τους μετόχους με ψηφοφορία χωρίς 

συνεδρίαση κατά τις διατάξεις του άρθρου 135 ν. 4548/20183. Οι πληροφορίες ή 

διευκρινίσεις που μπορούν να ζητηθούν κατά το άρθρο 135 παρ. 6 ν. 4548/2018 

πρέπει να αφορούν υποθέσεις της ΑΕ και να είναι «χρήσιμες» για την «πραγματική 

εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση». Η «πραγματική εκτίμηση» 

προϋποθέτει τη γνώση των ουσιαστικών στοιχείων βάσει των οποίων ο μέτοχος 

είναι σε θέση να εκτιμήσει τις συνέπειες ενδεχόμενης θετικής ή αρνητικής ψήφου 

του επί του σχεδίου απόφασης, ενώ ως «χρήσιμη» πρέπει να χαρακτηριστεί μια 

πληροφορία ή διευκρίνιση όταν αφορά στοιχείο αιτιώδες για την οικεία απόφαση 

                                                             
2. Όπως αναφέρεται διευκρινιστικά στην Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4548/2018, επί του άρθρου 122, για να 

ενεργοποιηθεί το δικαίωμα του άρθρου 122 παρ. 4 δεν απαιτείται καταστατική πρόβλεψη. 
3. Βλ. Αιτιολογική Έκθεση του ν. 4548/2018, επί του άρθρου 135. 
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της ΓΣ4. Η απαίτηση, οι ζητούμενες πληροφορίες ή διευκρινίσεις να είναι απλώς 

χρήσιμες και όχι απαραίτητες ή αναγκαίες για την πραγματική εκτίμηση του 

σχεδίου απόφασης συνεπάγεται ότι αυτές δεν απαιτείται να αναφέρονται ευθέως 

και μόνο στα θέματα που αποτελούν αντικείμενο του σχεδίου απόφασης, αλλά 

μπορούν να συνδέονται και με άλλα θέματα συναφή με τα προαναφερθέντα 

θέματα5. Η κρίση σχετικά με τη χρησιμότητα των ζητούμενων πληροφοριών ή 

διευκρινίσεων πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και, σε περίπτωση 

αμφιβολίας, η κρίση πρέπει να είναι υπέρ της χρησιμότητας των ζητούμενων 

πληροφοριών ή διευκρινίσεων6. Έτσι, λ.χ., πληροφορίες σχετικά με την 

υφιστάμενη περιουσία της ΑΕ και το ενεργητικό της πρέπει να θεωρηθούν 

χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση σχεδίου απόφασης με αντικείμενο την 

αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας. Ακόμα, πληροφορίες σχετικά με τις 

υπάρχουσες υποχρεώσεις της ΑΕ έναντι τρίτων πρέπει να θεωρηθούν χρήσιμες 

για την πραγματική εκτίμηση σχεδίου απόφασης με αντικείμενο την έκδοση 

ομολογιακού δανείου από την εταιρία7. 

Παράβαση των διατάξεων του άρθρου 135 παρ. 6 ν. 4548/2018 (μη παροχή 

των ζητηθεισών πληροφοριών ή διευκρινίσεων γενικά ή εντός της οριζόμενης 

προθεσμίας, παροχή ελλιπών ή αναληθών πληροφοριών ή διευκρινίσεων) 

συνεπάγεται ότι η απόφαση που θα ληφθεί από τους μετόχους με ψηφοφορία 

χωρίς συνεδρίαση είναι ακυρώσιμη, ως απόφαση που λήφθηκε με τρόπο που δεν 

είναι σύμφωνος με τον νόμο (άρθρο 137 παρ. 1 εδ. 1 ν. 4548/2018, που 

εφαρμόζεται αναλογικά σύμφωνα με το άρθρο 140 παρ. 1 ν. 4548/2018)8. 

Επομένως, η απόφαση αυτή μπορεί να ακυρωθεί από το δικαστήριο κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 137 ν. 4548/2018, που εφαρμόζεται αναλογικά (άρθρο 140 

παρ. 1 ν. 4548/2018). 

   

 

3. Συλλογικά δικαιώματα της μειοψηφίας 

 

α. Δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης ΓΣ (άρθρο 141 παρ. 1 ν. 4548/2018 = άρθρο 39 

παρ. 1 του προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920). Σε σχέση με αυτό το δικαίωμα 

εντοπίζονται οι εξής δύο αλλαγές:  

                                                             
4. Πρβλ. Παναγιωτοπούλου, άρθρο 39 αριθ. 82 σε Αντωνόπουλο/Μούζουλα (επιμ.), Ανώνυμες Εταιρίες, 

Τόμος II, 2013, και τις εκεί υποσημ. 223 και 224.  
5. Πρβλ. Παναγιωτοπούλου, άρθρο 39 αριθ. 82, ό.π., και την εκεί υποσημ. 225. 
6. Πρβλ. Παναγιωτοπούλου, άρθρο 39 αριθ. 82, ό.π., και τις εκεί υποσημ. 226 και 227. 
7. Για την έκδοση ομολογιακού δανείου αρμόδιο να αποφασίσει είναι το ΔΣ. Ωστόσο, ο νόμος ή το 

καταστατικό μπορεί να προβλέπουν ότι η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στη ΓΣ (άρθρο 59 παρ. 2 εδ. 1 ν. 

4548/2018). 
8. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η ενημέρωση των μετόχων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 135 ν. 4548/2018 

προβλέπεται ως υποκατάστατο της συζήτησης στη ΓΣ. 
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 Πρώτον, απαγορεύεται ρητά η άσκηση ενδίκων μέσων στην απόφαση του 

δικαστηρίου που παρέχει την άδεια σύγκλησης, μολονότι δεν πρόκειται για γνήσια 

ασφαλιστικά μέτρα.  

 Δεύτερον, το ΔΣ μπορεί να συγκαλέσει την έκτακτη ΓΣ κάνοντας χρήση της 

διαδικασίας του άρθρου 135 ν. 4548/2018, νοουμένου ότι συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι 

απέκλεισαν αυτή τη δυνατότητα. 

 

β. Δικαίωμα εγγραφής πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη (άρθρο 141 παρ. 

2 ν. 4548/2018 = άρθρο 39 παρ. 2 του προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920). Ο ν. 

4548/2018 επαναφέρει τη δυνατότητα αναβολής λήψης απόφασης από τη ΓΣ αν δεν 

τηρηθεί η προβλεπόμενη δημοσιότητα. 

 

γ. Δικαίωμα υποβολής σχεδίου αποφάσεων (άρθρο 141 παρ. 3 ν. 4548/2018 = 

άρθρο 39 παρ. 2α του προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920). Οι διατάξεις του ν. 4548/2018 

αποδίδουν πιο εύστοχα τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ. 

 

δ. Δικαίωμα παροχής πληροφοριών για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και 

την περιουσιακή κατάσταση της ΑΕ (άρθρο 141 παρ. 7 ν. 4548/2018 = άρθρο 39 

παρ. 5 του προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920). Σε σχέση με αυτό το δικαίωμα 

εντοπίζονται οι εξής δύο αλλαγές:  

 Πρώτον, μειώνεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό από το 20% στο 10% 

του μετοχικού κεφαλαίου.  

 Δεύτερον, απαγορεύεται ρητά η άσκηση ενδίκων μέσων στην απόφαση του 

δικαστηρίου επί της βασιμότητας της αιτιολογίας άρνησης παροχής των 

πληροφοριών εκ μέρους του ΔΣ, μολονότι δεν πρόκειται για γνήσια ασφαλιστικά 

μέτρα (άρθρο 141 παρ. 8 ν. 4548/2018). 

  

ε. Δικαίωμα έκτακτου ελέγχου της διαχείρισης (άρθρα 142 και 143 ν. 4548/2018 = 

άρθρα 40 και 40α του προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920). Σε σχέση με αυτό το δικαίωμα 

εντοπίζονται οι ακόλουθες αλλαγές:  

 Πρώτον, λόγω κατάργησης της διοικητικής εποπτείας, ο Υπουργός 

Οικονομικών και Ανάπτυξης δεν μπορεί πλέον να ζητήσει τον έκτακτο έλεγχο της ΑΕ.  

 Δεύτερον, το ποσοστό της «μικρής μειοψηφίας» (1/10) που μπορεί να ζητήσει 

τον έκτακτο έλεγχο της ΑΕ δεν μπορεί πλέον να μειωθεί με ρήτρα του καταστατικού.  

 Τρίτον, προβλέπεται, μάλλον εκ περισσού, ότι οι διορισθέντες ελεγκτές έχουν 

το δικαίωμα πληροφόρησης και την υποχρέωση εχεμύθειας που έχουν και οι τακτικοί 

ελεγκτές. 

 Τέταρτον, ως κανόνας προβλέπεται πλέον ότι η αμοιβή των ελεγκτών 

καταβάλλεται από τον αιτούντα τον έκτακτο έλεγχο μετά την ολοκλήρωση του 

ελέγχου. Η πρόβλεψη αυτή θα αποτελέσει αντικίνητρο για την υποβολή αιτήσεων 

έκτακτου ελέγχου. Πάντως, το δικαστήριο μπορεί να επιρρίψει στην ΑΕ το σύνολο ή 
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μέρος της αμοιβής των ελεγκτών ή να ορίσει ότι ο αιτών θα την προκαταβάλει και θα 

την αναζητήσει από την ΑΕ. 

 Πέμπτον, με το γράμμα της διάταξης του άρθρου 142 παρ. 3 εδ. 1 ν. 

4548/2018, και συγκεκριμένα με τη φράση «αλλά και με βάση συγκεκριμένες 

ενδείξεις», διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να διαταχθεί έκτακτος έλεγχος της ΑΕ από 

τη μεγάλη μειοψηφία, απαιτείται η επίκληση και η απόδειξη συγκεκριμένων 

καταστάσεων, δεδομένων, περιστατικών ή πράξεων (ενεργειών ή παραλείψεων) 

που, σε συνδυασμό με την όλη πορεία της ΑΕ, καθιστούν πιστευτό ότι η διοίκηση 

της εταιρίας δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Πάντως, 

ήδη πριν τον ν. 4548/2018, η νομολογία δεχόταν ότι, για την αποδοχή της αίτησης 

της μεγάλης μειοψηφίας για διενέργεια έκτακτου ελέγχου της ΑΕ, οι μέτοχοι της 

μεγάλης μειοψηφίας οφείλουν να επικαλεστούν και να αποδείξουν πραγματικά 

περιστατικά τα οποία συνιστούν μη χρηστή και ασύνετη διαχείριση των εταιρικών 

υποθέσεων που αναφέρονται στις συναλλαγές της ΑΕ με τους τρίτους ή στη διοίκηση 

του νομικού προσώπου της9. 

 

στ. Ματαίωση λήψης απόφασης με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση (άρθρο 135 παρ. 

1 στοιχ. δ΄ ν. 4548/2018): Στο άρθρο 135 παρ. 1 στοιχ. δ΄ ν. 4548/2018 θεσπίζεται 

ένα νέο δικαίωμα μειοψηφίας με τη μορφή δικαιώματος αρνησικυρίας. Συγκεκριμένα, 

μια από τις τέσσερις προϋποθέσεις για τη λήψη απόφασης από τη ΓΣ χωρίς 

συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 135 ν. 4548/2018 είναι να μην αντιταχθεί στη 

λήψη απόφασης με τον τρόπο αυτό μειοψηφία του 1/5 του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου. 

         

 

4. Ενώσεις μετόχων 

 

 Στο άρθρο 144 ν. 4548/2018 ρυθμίζεται για πρώτη φορά το ζήτημα των ενώσεων 

μετόχων. Οι ενώσεις αυτές είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες, όπως η 

Γερμανία και η Γαλλία, ενώ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις χώρες του αγγλοσαξωνικού 

δικαίου. 

 Ο θεσμός των ενώσεων μετόχων επιτρέπει σε μικρομετόχους που μεμονωμένα δεν 

εκπροσωπούν το ελάχιστο ποσοστό του καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την 

                                                             
9. Βλ. για τα παραπάνω ΑΠ 1439/2015 ΝΟΜΟΣ˙ ΑΠ 289/1999 ΕλλΔνη 1999.1309, 1344 = ΔΕΕ 1999.1019 
= ΕΕμπΔ 1999.322˙ ΑΠ 578/1979 ΝοΒ 1979.1607˙ ΜΠρΑθ 1836/2016 ΧρΙΔ 2018.209˙ ΕφΑθ 763/1999 
ΕλλΔνη 1999.1152˙ ΕφΠειρ 1329/1997 ΔΕΕ 1998.473˙ ΜονΠρΘεσ 8702/2014 Αρμ. 2014.1689˙ 
ΜονΠρΘεσ 13395/2012 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ˙ ΕιρΒάμου 1/2017 ΔΕΕ 2017.368 με Παρατηρήσεις 
Πολυχρονόπουλου˙ ΕιρΛαμ 29/2015 ΕπισκΕΔ 2014.839˙ ΜονΕφΛαρ 263/2014 ΔΕΕ 2016.194˙ ΕφΠατρ 
770/2003 ΔΕΕ 2004.765˙ ΜονΠρΘεσ 7327/2017 ΝΟΜΟΣ˙ ΜΠρΑθ 230/2017 ΔΕΕ 2018.70˙ ΜονΕφΛαρ 
273/2014 ΔΕΕ 2016.356˙ ΜΠρΘεσ 13229/2014 ΕπισκΕΔ 2014.411˙ ΜΠρΘεσ 13545/2014 ΕλλΔνη 
2015.1124 = ΕπισκΕΔ 2014.420 με Εισαγ. Σημείωμα Παμπούκη˙ ΜονΠρΡεθυμν 207/2013 ΔΕΕ 2014.339˙ 
ΜονΠρΘεσ 22278/2003 ΕπισκΕΔ 2004.226˙ ΜονΠρΠειρ 1848/2017 ΔΕΕ 2017.902˙ ΜονΠρΠειρ 
5826/2006 ΔΕΕ 2007.452˙ ΕφΑθ 2197/2015 ΔΕΕ 2015.861˙ ΕφΘεσ 1017/2004 ΕπισκΕΔ 2005.128 με 
Εισαγ. Σημείωμα Παμπούκη.  
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άσκηση ενός συλλογικού δικαιώματος μειοψηφίας να συνασπιστούν με σκοπό τη 

συγκέντρωση του ποσοστού αυτού. Το δικαίωμα θα ασκηθεί από την ένωση, ως μη 

δικαιούχο διάδικο, αλλά για λογαριασμό των μικρομετόχων – μελών της. Μέσω των 

ενώσεων μετόχων είναι δυνατή η άσκηση μόνο συλλογικών δικαιωμάτων μειοψηφίας, τα 

οποία ήδη προβλέπονται στον νόμο ή θα προβλεφθούν τυχόν στο μέλλον.   

 Οι ενώσεις μετόχων αφορούν κυρίως ΑΕ με ευρεία διασπορά μετοχών, οι οποίες ως επί 

το πλείστον είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ωστόσο μπορούν να συσταθούν και 

από μετόχους μη εισηγμένων ΑΕ10. Εξάλλου, σύμφωνα με το 184 παρ. 7 περ. η΄ ν. 

4548/2018, μέτοχοι με ανώνυμες μετοχές δεν μπορούν να γίνουν μέλη ενώσεων μετόχων 

και να ασκούν δικαιώματα μέσω των ενώσεων με τις μετοχές αυτές. 

 Μια ένωση μετόχων μπορεί να συσταθεί από μετόχους μιας ή περισσοτέρων 

συγκεκριμένων εταιριών. Τούτο σημαίνει ότι μια ένωση μετόχων είναι δυνατόν να 

αποτελείται από μετόχους εταιριών των οποίων τα συμφέροντα δεν συμβαδίζουν κατ’ 

ανάγκη ή ενδέχεται να είναι συγκρουόμενα. Ακόμα, από το γράμμα του άρθρου 144 ν. 

4548/2018 δεν αποκλείεται η ύπαρξη περισσότερων της μιας ενώσεων μετόχων της ίδιας 

εταιρίας αλλά ούτε και η συμμετοχή του ίδιου μετόχου ως μέλους σε περισσότερες ενώσεις 

μετόχων. 

  Η ένωση μετόχων θα έχει τη μορφή σωματείου που θα διέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 144 ν. 4548/2018, του ΠΔ που θα εκδοθεί ως προς τον τρόπο λειτουργίας των 

ενώσεων μετόχων, καθώς και του ΑΚ, στο μέτρο που δεν θα υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις 

στο προαναφερθέν ΠΔ. Ζητήματα τα οποία δεν θα ρυθμίζονται στον νόμο, θα ρυθμίζονται 

από το καταστατικό της ένωσης. Ρητά στον ν. 4548/2018 προβλέπεται ότι από το 

καταστατικό της ένωσης θα ρυθμίζονται τα ζητήματα της άσκησης των δικαιωμάτων, ιδίως 

της τυχόν προηγούμενης διαβούλευσης των μελών της ένωσης, της παροχής πληροφοριών 

και της ενδεχόμενης ανάγκης προηγούμενης ειδικότερης εντολής ή ανάκλησης της 

τελευταίας. 

  Η ένωση μετόχων αποκτά νομική προσωπικότητα μετά την έκδοση δικαστικής 

απόφασης αναγνώρισης του σωματείου που θα αποτελεί την ένωση αυτή (άρθρο 81 ΑΚ) 

και την εγγραφή της στο μητρώο ενώσεων καταναλωτών του άρθρου 10 ν. 2251/1994, κατά 

παρέκκλιση των γενικών διατάξεων του ΑΚ. 

  Ένα μήνα πριν από την άσκηση δικαιώματος μειοψηφίας από την ένωση μετόχων, αυτή 

πρέπει να έχει γνωστοποιήσει την έγκυρη σύσταση και το καταστατικό της στην εταιρία, της 

οποίας μέτοχοι είναι τα μέλη της. Στη δήλωση άσκησης του δικαιώματος πρέπει να 

αναφέρονται τα ονόματα των μετόχων για λογαριασμό των οποίων ασκείται το δικαίωμα. 

  Οι ενώσεις μετόχων μπορούν επίσης να παρέχουν μέσω διαδικτύου πληροφορίες σε 

σχέση με τα δικαιώματα που έχουν οι μέτοχοι και οι επενδυτές στις ΑΕ για τις οποίες έχουν 

συσταθεί και να παρέχουν δυνατότητα επώνυμης συνεννόησης μεταξύ τούτων για την 

άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων μειοψηφίας εν όψει συγκεκριμένης ΓΣ των εταιριών 

αυτών. Πρόκειται για μια δευτερεύουσα ενημερωτική λειτουργία της ένωσης μετόχων που 

εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην ωρίμανση της συμπεριφοράς των μετόχων. 

                                                             
10 Βλ. Παπαδοπούλου, Τα Δικαιώματα των μετόχων και μειοψηφίες (ατομικές και συλλογικές), Εισήγηση 
στο 28ο ΠΣΕΔ, υπό δημοσίευση. 
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  Περαιτέρω, οι ενώσεις μετόχων αναμένεται ότι θα συμβάλλουν στην προώθηση του 

λεγόμενου «μετοχικού ακτιβισμού» ο οποίος έχει μελετηθεί ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Στη θετική 

εκδοχή του, ο μετοχικός ακτιβισμός συνίσταται στην οργανωμένη παρέμβαση των μετόχων 

της μειοψηφίας στη διοίκηση της ΑΕ με στόχο τη διαφάνεια και την προώθηση των 

συμφερόντων τους. Δηλαδή, στη θετική εκδοχή του, ο μετοχικός ακτιβισμός συνιστά έναν 

de facto μηχανισμό ελέγχου των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης11.   

  Συμπερασματικά, ο θεσμός της ένωσης μετόχων εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τη 

συλλογική δράση των μικρομετόχων και θα συμβάλλει στην ενεργοποίηση του μετόχου, η 

οποία αποτελεί ζητούμενο τόσο εθνικό όσο ενωσιακό επίπεδο12. Από την άλλη πλευρά, την 

απρόσκοπτη λειτουργία του εν λόγω θεσμού είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσουν 

φαινόμενα στρέβλωσης και χειραγώγησης που θα ανακύψουν ιδίως σε περιπτώσεις 

οικονομικής εξάρτησης της ένωσης μετόχων από εταιρίες των οποίων μέτοχοι είναι και μέλη 

της ένωσης (ή συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα) ή σε περιπτώσεις συμμετοχής στο ΔΣ μιας 

ένωσης μετόχων προσώπων που είναι συνδεδεμένα με ΑΕ της οποίας μέτοχοι είναι μέλη 

της ένωσης. Εξάλλου, και ο μετοχικός ακτιβισμός, ο οποίος προωθείται μέσω των ενώσεων 

μετόχων αποκτά αρνητική χροιά όταν οργανωμένες μειοψηφίες οι οποίες μέσω συλλογής 

πληρεξουσίων για δικαιώματα ψήφου, μέσω δημοσίων εκστρατειών ή άλλων δράσεων 

καταφέρνουν να επηρεάσουν ή και να ανατρέψουν τη στρατηγική της εταιρίας-στόχου13.   

 

                                                             
11 Βλ. Παπαδοπούλου, ό.π.. 
12 Βλ. Παπαδοπούλου, ό.π.. 
13 Βλ. Παπαδοπούλου, ό.π.. 


