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Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ 

ΠΕΡΙ Α.Ε. (άρθ. 102 Ν. 4548/2018)  

      ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΣΧΥΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟ (άρθ. 22α Κ.Ν. 2190/1920)   

 

Ι.   Νόμιμος λόγος ευθύνης: ουδεμία μεταβολή (συνδυαστική θεώρηση άρθ. 86 §1, 96, 97 και 102 § 

1 Ν. 4548/2018 σε σύγκριση με άρθ. 22 α § 1 κ.ν.2190/1920). Γέννηση ευθύνης επί παραβάσεως 

καθηκόντων των διοικητών: του καθήκοντος επιμέλειας ή/και του καθήκοντος πίστης. Το καθήκον 

επιμέλειας εξειδικεύεται (βλ. άρθ. 96 §1 Ν. 4548/2018) σε υποχρέωση τήρησης νομιμότητας με την 

ευρεία  έννοια  του  όρου  (τήρησης  νόμου,  καταστατικού  και      νόμιμων  αποφάσεων    της  ΓΣ),  σε 

υποχρέωση εποπτείας (οριζόντιας, δηλαδή αναφορικά με τους άλλους συμβούλους, και κάθετης, 

αναφορικά  δηλαδή  με  τα  διοικητικά  στελέχη  της  εταιρείας)  και  σε  επιμέλεια  εν  στενή  εννοία 

(«..οφείλουν  να  διαχειρίζονται  τις  εταιρικές  υποθέσεις  με  σκοπό  την  προαγωγή  του  εταιρικού 

συμφέροντος»).    

 

ΙΙ.   Η ευθύνη παραμένει υποκειμενική  και οι διοικητές ευθύνονται για κάθε μορφή πταίσματος, 

παρόλο που η  νέα διάταξη (άρθ. 102 §1 N. 4548/2018) δεν αναφέρει, όπως η παλαιά (άρθ. 22α §1, 

πρώτο  εδάφιο  ΚΝ2190/1920),  ότι  ευθύνονται  έναντι  της  εταιρείας  «δια  παν  πταίσμα».  Αυτό 

προκύπτει αβίαστα από τη δυνατότητα που έχει ένα μέλος του ΔΣ να απαλλαγεί από την ευθύνη 

του,  αν  επικαλεστεί  και  αποδείξει  ότι  «κατέβαλε  κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  του  την 



επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία» (άρθ. 102 §2, πρώτο εδάφιο Ν. 4548/1920). Από τη ρύθμιση 

αυτή συνάγονται περαιτέρω δύο τινά: ότι τόσο η κατανομή του βάρους απόδειξης σε βάρος του 

διοικητή  (νόθος  αντικειμενική  ευθύνη)  όσο  και  το  μέτρο  επιμέλειας  («επιμέλεια  του  συνετού 

επιχειρηματία») παραμένουν αμετάβλητα και υπό το νέο δίκαιο.  

 Το μέτρο επιμέλειας είναι σχετικώς αντικειμενικό, αφού συγκεκριμενοποιείται κάθε φορά ενόψει 

των κατ’ ιδίαν περιστάσεων, και ιδίως ενόψει του αντικειμένου (κλάδου αγοράς) και μεγέθους της 

εταιρικής  επιχείρησης  αφενός  και  της  ιδιότητας  κάθε  μέλους  ΔΣ  (π.χ.  εκτελεστικού  ή  μη 

εκτελεστικού  μέλους  ΔΑ)    και  των  τυχόν  καθηκόντων  αφετέρου,  με  τα  οποία  αυτό  είναι 

επιφορτισμένο .  

 

ΙΙΙ.  Έκαστος  σύμβουλος  ευθύνεται  με  γνώμονα  τη  δική  του  ατομική  συμπεριφορά,  για  «ίδιον 

πταίσμα»: ακόμη και επί παραβάσεων «συλλογικών καθηκόντων», αφού πάλι μπορεί να απαλλαγεί 

από  την ευθύνη  του αν αποδείξει ότι  επέδειξε  την οφειλόμενη επιμέλεια. Απλώς δεν πρέπει  να 

παραγνωρίζεται και το καθήκον εποπτείας που κάθε μέλος ΔΣ υπέχει αναφορικά με τα υπόλοιπους 

συμβούλους  (βλ.  π.π.  υπό  Α.Ι),  ιδίως,    επί  κατανομής  αρμοδιοτήτων  στο  πλαίσιο  του  ΔΣ.  Σε 

παρόμοιες περιπτώσεις, όπως και γενικότερα όταν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του ΔΣ 

προήλθε ζημία, αυτά ευθύνονται εις ολόκληρον. Αντίθετα όμως προς ό,τι ισχύει επί εφαρμογής ΑΚ 

926, το δικαστήριο έχει, βάσει του νέου δικαίου, και αυτό αποτελεί μια καινοτομία, τη δυνατότητα 

να επιμερίσει την ευθύνη μεταξύ των υπαίτιων συμβούλων ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το 

βαθμό  του  πταίσματος  εκάστου  και  την  κατανομή  καθηκόντων  των μελών  του ΔΣ. Επιμερισμός 

ευθύνης, μάλιστα, ο οποίος δεν ισχύει μόνο εσωτερικώς, αναφορικά δηλαδή μόνο με το δικαίωμα 

αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους, αλλά και στην εξωτερική σχέση: απένταντι στην ενάγουσα 

(ζημιωθείσα) ΑΕ. 

 

ΙV. Aμετάβλητο το υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της διάταξης (νυν και πρώην μέλη Δ.Σ. ακόμη κι 

αν  η  πράξη  διορισμού  τους  ελαττωματική,  υποκατάστατα  όργανα  διοίκησης  κατ’  άρθρο  87, 

εκκαθαριστές, μέλη προσωρινής διοίκησης κατ’ άρθ. 69 ΑΚ / 786 ΚΠολΔ, ειδικοί εκπρόσωποι) 

 



V.  1. Αποκλεισμός της ευθύνης εταιρικών διοικητών, ανεξάρτητα από την έκβαση του αποδεικτικού 

τους εγχειρήματος αναφορικά με την επίδειξη επιμέλειας συνετού επιχειρηματία (άρθ. 102 § 4 Ν. 

4548/2018) λόγω:  

         α. συμμόρφωσής τους με το περιεχόμενο σύννομης απόφασης Γ.Σ. (ρύθμιση αμετάβλητη) 

        β. τήρησης του κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης    [ρύθμιση νομοτεχνικά βελτιωμένη, αλλά 

κατ’ ουσίαν αμετάβλητη.   

Ο  εν  λόγω  κανόνας  καθιερώνει  αμάχητο  τεκμήριο  ότι  δεν  παραβιάστηκε  το  καθήκον  επιμελούς 

διαχείρισης  και,  συνεπώς,  δεν  συντρέχει  ευθύνη  των  διοικητών,  που  φέρουν  όμως  το  βάρος 

επίκλησης  και  απόδειξης  των  κατ’  ιδίαν  προϋποθέσεων  του  κανόνα:  ότι  πρόκειται,  δηλαδή,  για 

λήψη  επιχειρηματικής  απόφασης  (διαθέτοντας  διακριτική  ευχέρεια  δράσης  και  επιλογής  μέσων 

υπό  συνθήκες  αβεβαιότητας),  η  οποία  είναι  εύλογη,  σύμφωνη  με  την  καλή  πίστη, 

προπαρασκευασμένη  βάσει  επαρκούς  πληροφόρησης  και  ελήφθη με  αποκλειστικό  κριτήριο  την 

εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. 

     2. Δυνατότητα του δικαστηρίου να απαλλάξει τα μέλη του ΔΣ από την ευθύνη τους επί πράξεως 

ή  παραλείψεως  που  στηρίζεται  σε  εισήγηση  ή  γνώμη  ανεξάρτητου  οργάνου  ή  επιτροπής 

(δυνατότητα που δεν προβλεπόταν υπό το προϊσχύσαν δίκαιο).  

 

VI. Παραγραφή εταιρικών αξιώσεων 

Υιοθετούνται δύο καινοτομίες με την παρ. 6 άρθρου 102 Ν. 4548/2018: Πρώτον, εγκαταλείπεται η 

προβλεπόμενη από το άρθ. 23 α § 5 κ.ν. 2190/1920 διαφοροποίηση της προθεσμίας παραγραφής 

σε τριετή και δεκαετή, ανάλογα με το βαθμό πταίσματος του εταιρικού διοικητή (ζημία από αμέλεια 

ή δόλο), και υιοθετείται κατ’ αρχήν ενιαία τριετής παραγραφή. Δεύτερον, εισάγεται πρόβλεψη περί 

αναστολής της τριετούς αυτής παραγραφής σε δύο περιπτώσεις: α) Για όσο χρόνο ο υπεύθυνος έχει 

την ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. ή εκείνη του υποκατάστατου (του Δ.Σ.) οργάνου διοίκησης, χωρίς 

πάντως  η  προθεσμία  παραγραφής  να  μπορεί  να  ξεπεράσει  τη  δεκαετία  από  την  τέλεση  της 

ζημιογόνας (και υπαίτιας) πράξης ή παράλειψης και β) σε περίπτωση που μέτοχοι εκπροσωπούντες 

το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αιτηθούν εγγράφως από το ΔΣ την άσκηση της 

αξιώσεων της εταιρείας κατά των εταιρικών διοικητών. Η παραγραφή συνεχίζεται μετά την έκδοση 



της απόφασης του ΜΠρωτ επί της αιτήσεως των μετόχων για διορισμό ειδικού εκπροσώπου (άρθ. 

106 § 1 N.4548/2018), επιφορτισμένου να διερευνήσει την περιεχόμενη στην αίτηση των μετόχων 

μειοψηφίας  ιστορική βάση, προκειμένου να ασκήσει την εταιρική αγωγή, εάν κρίνει ότι υπάρχει 

ευθύνη των διοικητών (105 § 2) και να διεξαγάγει  την οικεία δίκη μέχρι την αμετάκλητη περάτωσή 

της (105 § 4, πρώτο εδάφιο), εκπροσωπώντας κατ’ αποκλειστικότητα την εταιρεία για της ανάγκες 

της σχετικής δίκης και μόνο (δεύτερο εδάφιο). Πάντως, εάν ο ειδικός εκπρόσωπος, πριν ασκήσει την 

εταιρική αγωγή, καταλήξει στο συμπέρασμα ότι για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει ευθύνη προς 

αποζημίωση, οι μέτοχοι που ζήτησαν την άσκηση της αγωγής μπορούν να επανέλθουν με νεότερη 

αίτηση, η παραγραφή όμως στην περίπτωση αυτή δεν αναστέλλεται.   

 

 VII. Παραίτηση ή συμβιβασμός σε σχέση με τις εταιρικές αξιώσεις αποζημίωσης 

Με το νέο άρθρο 102 § 7 Ν. 4548/2018 διατηρείται η ισχύουσα πρόβλεψη ότι μόνο μετά πάροδο 2 

ετών  από  τη  γένεση  της  αξίωσης  είναι  δυνατή  η  παραίτηση  ή  ο  συμβιβασμός  και  εφόσον 

συγκατατίθεται η ΓΣ. Πλην όμως, εισάγονται οι εξής τροποποιήσεις στην ισχύουσα σήμερα ρύθμιση 

του άρθ. 22 α  § 4 κ.ν. 2190/1920:  Πρώτον, το ποσοστό της μειοψηφίας που μπορεί να αποτρέψει 

την παραίτηση ή  το συμβιβασμό  επί  των  εταιρικών αξιώσεων μειώνεται από  το  1/5  (20%),  που 

ισχύει σήμερα, στο 1/10  (10%)  του εκπροσωπούμενου στην οικεία  ΓΣ μετοχικού κεφαλαίου. Και 

κατά δεύτερον, προβλέπεται πλέον δυνατότητα παραίτησης ή συμβιβασμού της εταιρίας και μετά 

την  άσκηση  της  εταιρικής  αγωγής  και  μάλιστα  οποτεδήποτε,  πλην  όμως  υπό  δυσχερέστερες 

συνθήκες: γιατί στην περίπτωση αυτή το ποσοστό της μειοψηφίας (του εκπροσωπούμενου στη ΓΣ 

κεφαλαίου), που μπορεί να ματαιώσει την παραίτηση ή το συμβιβασμό, πέφτει από το 1/10 (10%) 

στο  1/20  (5%).  Η  παραίτηση  αυτή  από  τις  εταιρικές  αξιώσεις  δεν  πρέπει  να  συγχέεται  με  την 

ενδεχόμενη παραίτηση της εταιρείας από την άσκηση ενδίκων μέσων, σε περίπτωση κατ’ ουσίαν 

απόρριψης της αγωγής της σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό: η λήψη της τελευταίας αυτής απόφασης 

περί παραιτήσεως από τα ένδικα μέσα δεν προϋποθέτει συγκατάθεση της γενικής συνέλευσης και 

μη άσκηση δικαιώματος αρνησικυρίας  εκ μέρους μιας μετοχικής μειοψηφίας,  αλλά ανήκει  στην 

αρμοδιότητα  του  διοικητικού  συμβουλίου,  που  αποφασίζει  κυριαρχικά  μετά  από  εισήγηση  του 

ειδικού εκπροσώπου.  

Τέλος, ο νέος νόμος στο άρθρο 108, σε συμφωνία με τα διδάγματα της επιστήμης και τις θέσεις της 

–όχι παγιωμένης πάντως‐ νομολογίας υπό το ισχύον δίκαιο, ξεκαθαρίζει ότι η λεγόμενη «απαλλαγή 



του Δ.Σ. και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως» κατ’ άρθ. 35 § 1 Κ.Ν. 2190/1920, για 

την οποία γίνεται φανερή ψηφοφορία στην τακτική γενική συνέλευση μετά την έγκριση των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεν επιφέρει τα αποτελέσματα παραιτήσεως ή συμβιβασμού 

αναφορικά με  τις  εταιρικές αξιώσεις αποζημίωσης  κατά  των  (νυν ή πρώην)  διοικητών, αλλά ότι 

ισοδυναμεί με μια απλή «έγκριση της συνολικής διαχείρισης» εκ μέρους της πλειοψηφίας, η οποία 

στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης δίκης λόγω ασκήσεως της εταιρικής αγωγής, απλώς θα συνεκτιμηθεί 

(108 § 1, τελευταίο εδάφιο).  

 

Β.  ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΚΗΣΗ  ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΒΑΣΕΙ  ΤΩΝ 

ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4548/2018 (άρθ. 103 – 106) 

Με βάση την προισχύσασα διάταξη του άρθ. 22β §1 K.N. 2190/1920 το ΔΣ της εταιρείας ήταν άνευ 

ετέρου (κατά δεσμία αρμοδιότητα) υποχρεωμένο να ασκήσει την εταιρική αγωγή κατά των νυν ή 

πρώην εταιρικών διοικητών στις εξής 3 περιπτώσεις: α) εάν το αποφάσιζε η συνήθης ΓΣ, β) εάν το 

ζητούσαν από το ΔΣ ή τους εκκαθαριστές μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου ή γ) εάν η ζημία οφειλόταν σε δόλο (και όχι απλώς σε αμέλεια) των μελών του 

ΔΣ.  Το δυστύχημα είναι ότι  η  νομολογία, μέσα από μια σειρά ατυχών αποφάσεων αλλοίωσε  το 

νόημα  και  την  τελολογία  της  εν  λόγω  διατάξεως,  κρίνοντας  ότι  όταν  η  ζημία  της  εταιρείας  δεν 

προκαλείται από δόλο αλλά από αμέλεια του μέλους του ΔΣ ή του υποκατάστατου οργάνου ή του 

εκκαθαριστή, τότε το ΔΣ δεν μπορεί να ασκήσει με δική του πρωτοβουλία την εταιρική αγωγή, χωρίς 

δηλαδή να έχει προηγηθεί απόφαση της ΓΣ ή να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα της μειοψηφίας των 

μετόχων στο ΔΣ [βλ. ενδεικτικά ΟλΑΠ 5/2015, ΑΠ 320/2015, ΑΠ 1483/2010, ΕφΑθ 5102/2012, ΕφΑθ 

1089/2011,  ΠΠΑ  4831/1992.  Πρβλ.  όμως  προς  ορθότερη  κατεύθυνση:  ΑΠ  1256/2011,  ΕφΠατρ 

151/2010, ΕφΑθ 44/2008, ΕφΑθ 6145/2004, ΠΠΛαρ 316/2010] .  

Η προβληματική αυτή νομολογιακή εξέλιξη καθίσταται πλέον άνευ αντικειμένου με τη νέα ρύθμιση 

του  άρθρου  103  Ν.  4548/2018,  που  αναγορεύει  ξεκάθαρα  το  ΔΣ,  καθότι  όργανο  λήψης  των 

διαχειριστικών αποφάσεων αναφορικά με την εταιρική περιουσία άρα και με τις αξιώσεις της που 

αποτελούν  στοιχεία  του  ενεργητικού  της,  ως  το  καταρχήν  αρμόδιο  όργανο  που  δεν  δικαιούται 

απλώς, αλλά υποχρεούται να αποφασίζει εάν, πότε και με ποιους όρους θα ασκεί, κατά περίπτωση, 

την εταιρική αγωγή, με γνώμονα  το  τι  επιτάσσει  κάθε φορά το εταιρικό συμφέρον  τη δεδομένη 

στιγμή και υπό το φως του συνόλου των κρίσιμων συνοδευτικών περιστάσεων.  Όπως προκύπτει, 



βέβαια,  από  το  άρθ.  103  §1,  πρώτο  εδάφιο,  το  ΔΣ  έχει  κατ’  αρχήν  «την  υποχρέωση  έγκαιρης, 

πλήρους  και  επιμελούς  άσκησης  των  αξιώσεων  της  εταιρείας  κατά  των  προσώπων  που  έχουν 

ευθύνη». Πλην, όμως, υποχρεούται να ασκεί την εταιρική αγωγή, όπως ο ίδιος ο νόμος ξεκαθαρίζει, 

«σταθμίζοντας  το  εταιρικό  συμφέρον».  Με  γνώμονα  αυτό  καλείται  να  λάβει  την  τελική  του 

απόφαση το όργανο διοίκησης της εταιρείας για το εάν, ποιον από τους (νυν ή πρώην) διοικητές, 

για ποιο ποσό και πότε θα εναγάγει.   

Με βάση το νέο δίκαιο, ειδικότερα, υποχρεωτική άνευ ετέρου για το ΔΣ είναι πλέον η άσκηση της 

εταιρικής αγωγής και δη αμελλητί (χωρίς καν υποχρέωση γνωστοποίησης της αίτησης στα μέλη που 

θεωρούνται υπεύθυνα) μόνο εάν το ζητήσει εγγράφως από το ΔΣ με αίτησή της η «πλειοψηφία των 

μετόχων», δηλαδή μέτοχοι που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μετοχών που 

έχουν εκδοθεί και όχι απλώς η γενική συνέλευση με απόφασή της, τουλάχιστον εφόσον υπέρ της 

εναγωγής δεν ψήφισαν μέτοχοι που κατέχουν την πλειοψηφία του όλου αριθμού των μετοχών της 

εταιρείας (άρθ. 104 § 4).  Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, και δη αδιακρίτως εάν πρόκειται για ζημία 

της ΑΕ που οφείλεται σε δόλο ή αμέλεια καθώς επίσης ακόμη και όταν υποβάλλουν γραπτό αίτημα 

για την εναγωγή των εταιρικών διοικητών μέτοχοι που εκπροσωπούν το κρίσιμο κατά νόμο ποσοστό 

μειοψηφίας για την κίνηση της διαδικασίας άσκησης εταιρικής αγωγής (104 §2, δεύτερο εδάφιο   N. 

4548/2018),  το  οποίο  περιορίστηκε  πλέον  (άρθρ.  104  §  1)  μόλις  στο  1/20  του  καταβεβλημένου 

μετοχικού  κεφαλαίου  από  το  1/10  που  ίσχυε  βάσει  του  παλαιού  δικαίου  (άρθ.  22  β  §  1  K.N. 

2190/1920), το ΔΣ δεν είναι υποχρεωμένο άνευ ετέρου, ανεξαρτήτως δηλαδή των συνοδευτικών 

περιστάσεων και της ιδιομορφίας της υπό κρίση περίπτωσης, να ασκήσει και μάλιστα το ταχύτερο 

δυνατό την εταιρική αγωγή. Το ΕΑΝ και ΠΟΤΕ θα την ασκήσει, εμπίπτει κατ’ αρχήν στη διαχειριστική 

αρμοδιότητά  του  (του  ΔΣ),  την  οποία  οφείλει  να ασκεί  κατά  τρόπο που συνάδει  με  το  εταιρικό 

συμφέρον [«σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον», όπως επί λέξει προβλέπει το άρθ. 103 § 1, πρώτο 

εδ.] και μάλιστα υπό το φως των δεδομένων της συγκεκριμένης κάθε φορά περίπτωσης. Έτσι το ΔΣ, 

επιδεικνύοντας  την επιμέλεια  του συνετού επιχειρηματία,  καλείται  να σταθμίσει  τα υπέρ και  τα 

κατά  της  εναγωγής  των  εταιρικών  διοικητών  και  να  αποφασίσει  ενδεχομένως  (κάτω  από 

συγκεκριμένες  συνθήκες)  είτε  την  καθυστέρηση  ή  ακόμη  και  την  παράλειψη  της  άσκησης  της 

εταιρικής  αγωγής,  εφόσον  τούτο  επιβάλλεται  με  γνώμονα  το  εταιρικό  συμφέρον  στη  δεδομένη 

περίπτωση  και  συγκυρία.    «Πράγματι  το  εταιρικό  συμφέρον  ενδέχεται  υπό  τις  συνθήκες  της 

συγκεκριμένης περίπτωσης να αντιτίθεται προφανώς στην άσκηση των αξιώσεων, αν η σύγκριση 

ωφέλειας και ζημίας είναι αρνητική, π.χ. όταν υπάρχει κίνδυνος έντονης αρνητικής δημοσιότητας σε 



βάρος  της  εταιρείας,  ή  ανάλωσης  των  προσπαθειών  και  των  πόρων  της  σε  μακροχρόνιο  και 

αμφίβολης έκβασης δικαστικό αγώνα, ιδίως ενόψει της αφερεγγυότητας της αντίδικης πλευράς κλπ. 

Σε  κάθε περίπτωση,  το  ΔΣ αποφασίζει  τι  ακριβώς θα πράξει  με  δικό  του  κίνδυνο  (ευθύνης),  θα 

οφείλει  δε  να  είναι  σε  θέση  να  εξηγήσει  για  ποιο  λόγο  δεν  έχει  προχωρήσει  στην  άσκηση  των 

αξιώσεων» (αιτιολ. έκθεση επί του άρθρου 103). Χρόνος κρίσιμος για να κριθεί τι επέβαλλε υπό τις 

συγκεκριμένες συνθήκες το εταιρικό συμφέρον και, κατά συνέπεια, για να κριθεί η νομιμότητα της 

άσκησης ή μη της εταιρικής αγωγής είναι ο χρόνος λήψης της απόφασης αυτής περί εναγωγής ή μη 

των  (πρώην)  διαχειριστών.  Τα  μέλη  του  ΔΣ  που  κατονομάζονται  στην  αίτηση  των  μετόχων 

μειοψηφίας, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στη συνεδρίαση του ΔΣ για τη λήψη απόφασης επί του 

αιτήματος των μετόχων (άρθ. 104 § 3, δεύτερο εδ.).   

Εάν, μεταξύ των άλλων, το ΔΣ απορρίψει εν όλω ή μερικώς την αίτηση της μειοψηφίας ή ολιγωρεί 

ή δεν μπορεί να λάβει απόφαση επί της αιτήσεώς της ελλείψει απαρτίας εξαιτίας κωλύματος ψήφου 

πολλών μελών του που κατονομάζονται στην εν λόγω αίτηση της μειοψηφίας ή δεν ασκεί αμελλητί 

την αγωγή παρόλο που  το  ζήτησε  εγγράφως η πλειοψηφία  των μετόχων,  τότε στις  περιπτώσεις 

αυτές  (άρθ. 105 §1) η πλειοψηφία των μετόχων που υπέβαλαν το αίτημα για ενεργοποίηση της 

διαδικασίας άσκησης της εταιρικής αγωγής (η πλειοψηφία της μειοψηφίας που ενεργοποιήθηκε, 

δηλαδή, κάθε φορά) μπορούν να ζητήσουν από το ΜΠρωτ το διορισμό ειδικού εκπροσώπου για την 

άσκηση εταιρικής αγωγής  κατά  των μελών  του ΔΣ  και  τη διεξαγωγή  της οικείας  δίκης μέχρι  την 

αμετάκλητη περάτωσή της. Άξιο επισημάνσεως είναι, πάντως, και ίσως και δικαιοπολιτικής κριτικής, 

το γεγονός ότι το δικαστήριο στις περιπτώσεις αυτές δεν καλείται απλώς να ελέγξει εάν οι αιτούντες 

μέτοχοι πληρούν  τις  τυπικές προϋποθέσεις  για  να δικαιούνται  να  ζητήσουν  το διορισμό ειδικού 

εκπροσώπου. Απεναντίας, ο δικαστής καλείται να προβεί σε μια στάθμιση που κάθε άλλο, παρά 

ξένη είναι από στοιχεία επιχειρηματικής σκοπιμότητας, αφού, όπως επί λέξει προβλέπει ο νόμος 

(άρθ. 105 §2, τρίτο εδάφιο) «το δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση των μετόχων και διορίζει ειδικό 

εκπρόσωπο, εφόσν δεν συντρέχει προφανώς υπέρτερο συμφέρον της εταιρείας, που να δικαιολογεί 

τη μη διεξαγωγή δικαστικού αγώνα σε βάρος των μελών του διοικητικού συμβουλίου». 

Ο  ειδικός  εκπρόσωπος  δεσμεύεται  από  τη  δικαστική  απόφαση  διορισμού  του  όσον  αφορά  την 

ιστορική βάση που θα διερευνήσει για να κρίνει εάν θα ασκήσει την εταιρική αγωγή. Πάντως ούτε 

αυτός δεσμεύεται εκ προοιμίου και ανεξάρτητα από τις ιδιομορφίες της συγκεκριμένης περίπτωσης 

να  στραφεί  δικαστικά  κατά  των  εταιρικών  διοικητών.  Αν  καταλήξει  στο  συμπέρασμα  ότι  για 

οποιοδήποτε  λόγο  δεν  υπάρχει  ευθύνη  προς  αποζημίωση  γνωστοποιεί  τούτο  στο  ΔΣ  και  αυτό 



πληροφορεί  τους  μετόχους  που  υπέβαλαν  το  σχετικό  αίτημα,  οι  οποίοι  έχουν  δικαίωμα  να 

επανέλθουν με νέο αίτηση, η παραγραφή όμως δεν αναστέλλεται. Είναι σαφές, βέβαια, ότι ο ειδικός 

εκπρόσωπος, σε αντίθεση με το διοικητικό συμβούλιο (ανεξάρτητα από το εάν αυτό αποφασίζει για 

την εναγωγή με δική του πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας 1/20)  ή το δικαστήριο, 

δεν μπορεί  να αρνηθεί  την άσκηση  της αγωγής,  επικαλούμενος  το εταιρικό συμφέρον ή άλλους 

λόγους  (δικονομικής) σκοπιμότητας, αλλά αυστηρά και μόνο ότι  κατά  τη  νομική  του εκτίμηση η 

τυχόν  εταιρική  αγωγή  θα  ήταν  αβάσιμη  («εάν  καταλήξει  στο  συμπέρασμα  (επιδεικνύοντας  τη 

δέουσα  επιμέλεια)  ότι  για  οποιοδήποτε  λόγο  δεν  υπάρχει  ευθύνη  προς  αποζημίωση»,  όπως 

αναφέρει το άρθ. 105 §6, πρώτο εδάφιο Ν. 4548/2018).  

 

 


