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I. Η γενική συνέλευση κατά την παραδοσιακή 
αντίληψη

• «Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατον όργανον της εταιρίας και 
δικαιούται να αποφασίζει περί  πάσης εταιρικής υποθέσεως … οι  αποφάσεις της 
λαμβάνονται με τη συγκέντρωση των μετόχων στον ίδιο τόπο και χρόνο, ..., με τη 
θέληση να λάβουν  αποφάσεις για υποθέσεις της εταιρίας, αφού για τη σύγκλησή της 
τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία που περιλαμβάνει ορισμένες διατυπώσεις και  
προθεσμίες» [ΟλΑΠ 26/1998 (ΕλλΔνη 1998, 801)].

• Η τυπική αυτή προσέγγιση στη λειτουργία της γ.σ. συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου οργάνου αλλά και τη δομή των α.ε. στις χώρες του ηπειρωτικού 
δικαίου. Η μεγάλη διασπορά που παρατηρείται στις χώρες του αγγλοσαξονικού δικαίου 
οδηγεί σε πιο ευέλικτες ρυθμίσεις.

• Σύγκλιση των διαφορετικών συστημάτων λόγω: α) αναζήτησης χρηματοδότησης σε ένα 
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, β) δημιουργίας ενιαίας αγοράς και γ) ανάπτυξης 
τεχνολογίας που επιτρέπει την εξ αποστάσεως συμμετοχή σε γ.σ. 
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IΙΙ. Είδη γενικών συνελεύσεων κατά το ισχύον 
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IV. Τι απομένει από τον παραδοσιακό ορισμό της 
γ.σ.;

Ο τόποςΟ τόπος

Ο χρόνοςΟ χρόνος

Η συνεδρίασηΗ συνεδρίαση

Συγκεκριμένα είδη γενικής συνέλευσης μπορεί να αποκλίνουν 
ως προς περισσότερα στοιχεία (λ.χ. η συμμετοχή στη γ.σ. με 
επιστολική ψήφο)      



IV. Αποδόμηση της παραδοσιακής έννοιας της γ.σ.: 
α) Ο τόπος / συμμετοχή από απόσταση

• Συμμετοχή στη συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα χωρίς φυσική του παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της (άρθρο 125)

• Υπάρχει συνεδρίαση των μετόχων και υφίσταται χρονική σύμπτωση με την έννοια της 
ταυτόχρονης συμμετοχής των μετόχων στη συνεδρίαση

• Οι μέτοχοι που συμμετέχουν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και 
πλειοψηφίας όπως οι παρόντες

• Προϋποθέτει σχετική καταστατική ρύθμιση 

• Η α.ε. οφείλει να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει : α) την ταυτότητα των 
συμμετεχόντων, β) τη δυνατότητα παρακολούθησης της συνέλευσης και συμμετοχής σε 
αυτή και γ) την ακριβή καταγραφή της ψήφου



IV. Αποδόμηση της παραδοσιακής έννοιας της γ.σ.: 
α) Ο τόπος / πλήρως ψηφιακή γενική συνέλευση (2) 

• Εξ ολοκλήρου διεξαγωγή της συνέλευσης με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς συγκεκριμένο 
τόπο (άρθρο 120 παρ. 3 )

• Υπάρχει συνεδρίαση των μετόχων και υφίσταται χρονική σύμπτωση με την έννοια της 
ταυτόχρονης συμμετοχής των μετόχων στη συνεδρίαση

• Εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις περί γ.σ. πλην αυτών που αφορούν τον τόπο  

• Αφορά μη εισηγμένες εταιρείες, ενώ προϋποθέτει σχετική καταστατική ρύθμιση και 
απόφαση του δ.σ. 

• Εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συμμετοχής των μετόχων από απόσταση με 
ηλεκτρονικά μέσα (άρθρο 125)



IV. Αποδόμηση της παραδοσιακής έννοιας της γ.σ.: 
β) Ο χρόνος / συμμετοχή με επιστολική ψήφο

• Συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα πριν 
από τη συνέλευση (άρθρο 126)

• Θέματα και ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο / μέσω διαδικτύου ή σε 
έντυπη μορφή

• Οι μέτοχοι που συμμετέχουν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμός της απαρτίας και 
πλειοψηφίας εφόσον οι ψήφοι έχουν ληφθεί 24 ώρες πριν από τη γ.σ.   

• Προϋποθέτει σχετική καταστατική ρύθμιση. 

• Η α.ε. οφείλει να λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει : α) τη συμμετοχή από απόσταση, β) τη 
διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος και γ) την ασφάλεια της σύνδεσης

• Θέματα: α) τροποποίηση απόφασης / πρότασης, β) ανάκληση, γ) αυτοπρόσωπη συμμετοχή 
μετόχου στη γ.σ.; 



IV. Αποδόμηση της παραδοσιακής έννοιας της γ.σ.: γ) η 
συνεδρίαση / προσυπογραφή πρακτικού χωρίς 

συνεδρίαση
• Σε μη εισηγμένες εταιρείες η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους 

μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως απόφαση. Το αυτό ισχύει και αν όλοι 
συμφωνούν να αποτυπωθεί σε πρακτικό πλειοψηφική απόφαση χωρίς συνέλευση 
(άρθρο 136)

• Οι υπογραφές μπορεί να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα αν το προβλέπει το καταστατικό (ν. 4548/2018)

• Βάρος απόδειξης για τη συνδρομή των προϋποθέσεων λήψης της απόφασης φέρει η 
α.ε. 

• Χρόνος λήψης απόφασης είναι ο χρόνος υπογραφής του πρακτικού από τον τελευταίο 
μέτοχο



IV. Αποδόμηση της παραδοσιακής έννοιας της γ.σ.: γ) η 
συνεδρίαση / απόφαση με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

• Προϋποθέσεις: α) Μη εισηγμένη εταιρεία, β) καταστατική πρόβλεψη ως προς τις αποφάσεις 
που μπορούν να ληφθούν με το συγκεκριμένο τρόπο πλην αποφάσεις τακτικής γσ, γ) 
γνωστοποίηση στοιχείων ηλεκτρονικής επικοινωνίας όλων των μετόχων, δ) δεν αντιτίθεται 
1/5 στην εν λόγω διαδικασία εντός 48 ωρών από τη λήψη της πρότασης (άρθρο 135)

• Πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και αποδοχή από την πλειοψηφία των μετόχων, η 
οποία υπολογίζεται με βάση το συνολικό αριθμό των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου. 

• Πρόταση κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους και την ίδια μέρα. Η προθεσμία απάντησης 
ορίζεται μεταξύ 7 και 30 ημερών. Μέτοχοι δηλώνουν αν αποδέχονται την πρόταση, δήλωση 
μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη. 

• Η δήλωση των μετόχων δεν ανακαλείται

• Χρόνος λήψης απόφασης; 



V. Ελαστικοποίηση της κλασικής γ.σ./ Προδικασία

• Κατάργηση υποβολής πρόσκλησης και πρακτικού στη Διοίκηση

• Κατάργηση διαδικασίας δέσμευσης μετοχών

• Ταυτοποίηση μετόχου κατά την ημέρα της συνεδρίασης. Η ΓΣ δικαιούται να αρνηθεί τη 
συμμετοχή μόνο αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

• Κατάργηση σύνταξης πίνακα δικαιούμενων συμμετοχής – αντιστάθμισμα: επέκταση κανόνων 
προπαρασκευής και πληροφόρηση εισηγμένων και σε μη εισηγμένες  (όχι όμως σχέδια 
αποφάσεων ‐ όχι ακυρωσία)

• Δικαίωμα μετόχου για αποστολή της πρόσκλησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (δεν 
απαιτείται καταστατική πρόβλεψη – όχι ακυρωσία)



V. Ελαστικοποίηση της κλασικής γ.σ./ Συνεδρίαση 

• Ελάχιστος χρόνος διεξαγωγής επαναληπτικής συνέλευσης λόγω μη επίτευξης απαρτίας 
σε περίπτωση που έχει ήδη προσκληθεί με την αρχική πρόσκληση εντός 5 (αντί 10) 
ημερών 

• Κατάργηση δεύτερης επαναληπτικής (θέματα αυξημένης απαρτίας)

• Μείωση απαιτούμενης απαρτίας  σε 1/2 και 1/3 (ή 1/5), αντί 2/3, 1/2 και 1/3 (ή 1/5)

• Ειδικά για τα θέματα που απαιτούν απλή απαρτία δεν μπορεί το ποσοστό της να 
αυξηθεί με το καταστατικό πέραν των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 
εν αντιθέσει με τις διατάξεις περί πλειοψηφίας που δεν εισάγουν περιορισμό στην 
καταστατική ελευθερία. 



VΙ. Νομοθετικοί περιορισμοί μετοχικού δικαιώματος 
ψήφου / πριν το ν. 4548/2018

• Πριν το ν. 4548/2018 προβλέπονταν με βάση το δίκαιο της α.ε. (16, § 8, 18 § 3, 35 § 2  
ν. 2190/1920) αλλά και εκτός δικαίου α.ε. (29 ν. 3641/2005)

• Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν μπορούσαν να τύχουν αναλογικής εφαρμογής

• Αντίστοιχα, διατάξεις που θέσπιζαν περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου 
μελών νομικών προσώπων (ως λ.χ. η ρύθμιση των άρθρων 98 ΑΚ και 12 παρ. 2 ν. 
3190/1955) δεν μπορούσαν να τύχουν αναλογικής εφαρμογής στο δίκαιο της 
ανώνυμης εταιρείας

• Αυτό συναγόταν, ιδίως, από τη ρύθμιση του άρθρου 35 παρ. 2 ν. 2190/1920, η οποία 
έδιδε το δικαίωμα στα μέλη του ΔΣ να μετάσχουν στη ψηφοφορία με τις μετοχές των 
οποίων ήταν κύριοι



VI. Περιορισμοί μετοχικού δικαιώματος ψήφου / 
πριν το ν. 4548/2018 (2)

• Κριτική de lege ferenda για μη αναλογική εφαρμογή ΑΚ 98 στο δίκαιο της α.ε. 
Αντιμετωπίζεται με δύο επιχειρήματα: 

– α) οι μέτοχοι δεν αποτελούν διαχειριστές της ανώνυμης εταιρείας αλλά από οικονομική 
άποψη ιδιοκτήτες αυτής

– β) ειδικά οργανωτικά χαρακτηριστικά της α.ε. 

• Η μη αναλογική εφαρμογή της ΑΚ 98 στο δίκαιο της α.ε. εξακολουθεί να ισχύει και με 
το νέο δίκαιο

• Εντούτοις, το νέο δίκαιο θεσπίζει νέους περιορισμούς στην άσκηση του μετοχικού 
δικαιώματος ψήφου. 



VΙ. Περιορισμοί μετοχικού δικαιώματος ψήφου ν. 
4548/2018 (3)

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (100 
§ 5)

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (100 
§ 5)

Πολιτική αποδοχών (110 § 2)
(καταργήθηκε)

Πολιτική αποδοχών (110 § 2)
(καταργήθηκε)

Oρισμός ορκωτών ελεγκτών (124 § 8)Oρισμός ορκωτών ελεγκτών (124 § 8)



VIΙ. Συγκρούσεις συμφερόντων κατά την άσκηση 
δικαιώματος ψήφου μετόχων

• Οι μέθοδοι αντιμετώπισης της σύγκρουσης συμφερόντων  είναι ευρύτερα 
γνωστοί,  πλην όμως η επιλογή συγκεκριμένης μεθόδου δεν είναι πάντοτε 
δεδομένη 

• Συναρτάται με το είδος της σύγκρουσης και το πρόσωπο στο οποίο 
εμφανίζεται 

• Στους μετόχους η σύγκρουση συμφερόντων εμφανίζεται με μικρότερη 
ένταση καθώς δεν είναι διοικητές αλλοτρίων υποθέσεων

• Η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο μέτοχος είναι και μέλος ΔΣ

• Κοινός παρονομαστής:  α) σύγκρουση σημαντική, β) αποφυγή γενικών 
απαγορεύσεων άσκησης δικαιώματος ψήφου



VIII. Άδεια για κατάρτιση συναλλαγής με 
συνδεδεμένο μέρος (100 § 5 ν. 4548/2018)

• Ο κίνδυνος από την κατάρτιση συναλλαγών μεταξύ της εταιρείας και συνδεδεμένων μερών είναι 
μεγάλος. Για το λόγο αυτό η οδηγία 2017/828 ρυθμίζει δικλείδες ασφαλείας

• Κατά το ν. 4548/2018 οι συναλλαγές εγκρίνονται από το δ.σ., ενώ αν το ζητήσει 5% η άδεια δίδεται 
από τη γ.σ. χωρίς συμμετοχή στη συνέλευση του εμπλεκόμενου μετόχου

• Η αλλαγή παραδείγματος οδήγησε σε κριτική (έλεγχος περνάει στη μειοψηφία). Αυτό δεν είναι 
απολύτως ακριβές 

• Ζητούμενο είναι η στάθμιση. Η επιλογή του Έλληνα νομοθέτη είναι σύμφωνη με την ενωσιακή 
οδηγία και το δίκαιο πολλών κρατών, εντούτοις στη χώρα μας δεν υπάρχουν μελέτες που να 
επιβεβαιώνουν την ανάγκη θέσπισης των εν λόγω ρυθμίσεων

• Ιδιαιτερότητες στη χώρα μας: α) Μεγάλη συγκέντρωση, β) δικλείδες ασφαλείας (ευθύνη μελών δσ, 
απαγόρευση επιστροφής εταιρικών εισφορών κ.λπ.)

• Ενόψει των ανωτέρω η ρύθμιση θα μπορούσε να ήταν πιο φιλελεύθερη

• Η νέα ρύθμιση ορίζει ότι δεν υπάρχει περιορισμός δικαιώματος ψήφου για α) μη εισηγμένες 
εταιρείες και β) για εισηγμένες εταιρείες αν στην λήψη της απόφασης έχει συναινέσει η 
πλειοψηφία των ανεξαρτήτων μελών



IΧ. Η εκλογή των ελεγκτών

• Το ζήτημα τoυ περιορισμού του μετοχικού δικαιώματος ψήφου κατά την εκλογή των ελεγκτών δεν 
είχε απασχολήσει τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του ν. 4548/2018. 

• Το ζήτημα αυτό ανέκυψε ξαφνικά το θέρος του 2018 στον απόηχο δημοσιευμάτων αναφορικά με 
την (αν)ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων εισηγμένης εταιρείας. 

• «Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει μέρος του μετοχικού κεφαλαίου εισηγμένης στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών ανώνυμης εταιρείας και το οποίο συμμετέχει ως μέλος στο διοικητικό συμβούλιο (ΔΣ), της εν 
λόγω ανώνυμης εταιρείας δεν μπορεί να έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
για την ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό 
γραφείο». 

• Αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων και φαινομένων ως αυτά που παρατηρήθηκαν σε εισηγμένες 
εταιρείες

• Ο έλεγχος ακρίβειας οικονομικών καταστάσεων είναι ζήτημα μείζονος σημασίας, η δε ευαισθησία 
του νομοθέτη δικαιολογημένη. 

• Η ρύθμιση εντούτοις είναι δογματικά εσφαλμένη και έρχεται σε αντίθεση με το σύστημα των 
κανόνων δικαίου της α.ε. 



IΧ. Η εκλογή των ελεγκτών (2)

• Σύγκρουση συμφερόντων δεν νοείται καταρχήν προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν την εσωτερική οργάνωση και 
λειτουργία του νομικού προσώπου. 

• Το νομικό πρόσωπο δεν συναλλάσσεται με το μέλος, αλλά το μέλος ασκεί συμμετοχικό του δικαίωμα. Έτσι, ο μέτοχος της 
ανώνυμης εταιρείας, ανεξάρτητα από το αν είναι ο ίδιος μέλος της διοίκησης του νομικού προσώπου, δικαιούται, μεταξύ 
άλλων, να ψηφίσει για: α) την εκλογή των μελών διοίκησης του νομικού προσώπου και β) την ανάκληση των εν λόγω μελών

• Ο ορισμός ελεγκτών δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί διαφορετικά καθώς: α) οι ελεγκτές είναι όργανα, δεν παρακολουθούν 
ειδικά τη δραστηριότητα συγκεκριμένων μετόχων / μελών δσ και β) οι ελεγκτές οφείλουν να πληρούν κριτήρια ανεξαρτησίας. 

• Είναι δε όλως ανακόλουθο: α) η ρύθμιση να ισχύει μόνο για εισηγμένες εταιρείες, β) να εξακολουθεί να επιτρέπεται 
συμμετοχή των μελών του δσ στην εκλογή ανεξάρτητων μελών η μελών της επιτροπής ελέγχου καθώς και γ) η συμμετοχή στην 
απόφαση για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης. 

• Εξάλλου, η ρύθμιση είναι αναποτελεσματική καθώς είναι ευχερής η περιγραφή της. Το πρόβλημα θα έπρεπε να επιλυθεί με 
άλλες ρυθμίσεις. 

• Η νέα ρύθμιση ορίζει ότι περιορισμός του δικαιώματος ψήφου υφίσταται μόνο όταν δεν έχει συμφωνήσει η πλειοψηφία των 
ανεξάρτητων μελών.  



Χ. Επίλογος

• Οι νέες ρυθμίσεις έχουν μεταλλάξει πλήρως την έννοια της γ.σ. 

• Αυτό ήταν αναπόφευκτο προκειμένου η α.ε. να καταστεί εργαλείο 
χρηματοδότησης

• Πως ορίζεται, όμως, πλέον η γενική συνέλευση; 

• «Γενική συνέλευση των μετόχων είναι η κατά νόμο σύμπραξή τους, η οποία 
αποτελεί προϋπόθεση για την έγκυρη λήψη αποφάσεων από τους μετόχους 
επί ορισμένων θεμάτων» (Βλ. και Γεωργακόπουλο, Το δίκαιον των εταιρειών, 
ΙΙ, 1972, 168).   


