
Αιτιολογική Έκθεςη 
επί του Σχεδίου Νόμου  

για τισ Ανώνυμεσ Εταιρείεσ 
 
 

Ι. Επί του νομοςχεδίου γενικά 
 
Με το προτεινόμενο νομοςχϋδιο επιδιώκεται η αναμόρφωςη του δικαύου τησ 
ανώνυμησ εταιρεύασ με νϋο νομοθϋτημα. 
 
1. Μετϊ παρϋλευςη ςχεδόν εκατονταετύασ από την ειςαγωγό του 
«κωδικοποιημϋνου» νόμου 2190/1920, η ςυνολικό ανακαύνιςη τησ βαςικόσ 
νομοθεςύασ για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ αποτελεύ πλϋον προφανό ανϊγκη. Σούτο 
δε, παρϊ τισ επανειλημμϋνεσ τροποποιόςεισ του κ.ν. 2190/1920, που ϋγιναν όχι 
μόνο για την κατϊ καιρούσ ενςωμϊτωςη ευρωπαώκών Οδηγιών εταιρικού 
δικαύου, αλλϊ και για την, ανεξϊρτητα από τισ Οδηγύεσ, βελτύωςη του 
ρυθμιςτικού πλαιςύου, όπωσ ςυνϋβη ιδύωσ με τον Ν. 3604/2007. 
 
(α) Πρϊγματι, η ςημερινό κατϊςταςη του νόμου (του ςπουδαιότερου νόμου 
εταιρικού δικαύου ςτην Ελλϊδα) δεν εύναι εκεύνη που θα περύμενε κανεύσ από μια 
χώρα, που καταπολεμϊ τη γραφειοκρατύα και προςδοκϊ την ανϊπτυξη. Οι 
διατϊξεισ του ςημερινού νόμου, παρϊ τισ βελτιώςεισ που κατϊ καιρούσ 
επιχειρόθηκαν, διατηρούν την αρχικό τουσ διϊταξη: Εύναι ϊτακτα 
τοποθετημϋνεσ, αςυςτηματοπούητεσ και χωρύσ πϊντοτε εςωτερικό λογικό και 
ςυνοχό (π.χ. οριςμϋνεσ διατϊξεισ για τα ομολογιακϊ δϊνεια βρύςκονται πριν από 
τισ διατϊξεισ για την ύδρυςη τησ εταιρεύασ, ϊλλεσ δε ςε χωριςτό νόμο), οριςμϋνεσ 
διατϊξεισ δεν ιςχύουν πλϋον ό ϋχουν απλώσ ιςτορικό αξύα (π.χ. οι διατϊξεισ για 
τη δημοςιότητα διϊ του Μητρώου Α.Ε. ό για το «δικαύωμα λειτουργύασ» των 
αλλοδαπών α.ε.), ςτο ύδιο ϊρθρο ρυθμύζονται ετερόκλητα θϋματα (όπωσ π.χ. η 
ρύθμιςη ςτο ύδιο ϊρθρο τησ ςύςταςησ τησ εταιρεύασ και τησ μεύωςησ του 
κεφαλαύου), η χρηςιμοποιούμενη ορολογύα δεν εύναι ενιαύα (π.χ. «κεφϊλαιο», 
«μετοχικό κεφϊλαιο», «εταιρικό κεφϊλαιο», «φανερό» και «ονομαςτικό» 
ψηφοφορύα). Επύςησ οριςμϋνα ζητόματα, όπωσ π.χ. τα περύ προϋδρου του 
διοικητικού ςυμβουλύου (δ.ς.) ό τησ γενικόσ ςυνϋλευςησ (γ.ς.) επαφύενται ςτην 
πρακτικό που ϋχει διαμορφωθεύ, χωρύσ να υπϊρχουν ρυθμύςεισ. Επιπλϋον, 
υπϊρχουν διατϊξεισ του κ.ν. 2190/1920, που παραμϋνουν ςτην καθαρεύουςα, 
ενώ οι νεότερεσ διατϊξεισ εύναι ςτη δημοτικό. 
 
(β) Όμωσ πϋραν των νομοτεχνικών προβλημϊτων, ο κ.ν. 2190/1920 αξύζει 
γενικότερα να αναθεωρηθεύ, ώςτε το καθεςτώσ τησ ανώνυμησ εταιρεύασ και οι 
επιμϋρουσ ουςιαςτικϋσ ρυθμύςεισ του νόμου να βελτιωθούν, να απλουςτευθούν 
και να γύνουν φιλικότερεσ, με ειςαγωγό καινοτομιών, που θα βοηθόςουν τουσ 
Έλληνεσ επιχειρηματύεσ. Επομϋνωσ ο υφιςτϊμενοσ νόμοσ χρειϊζεται γενικότερο 
εκσυγχρονισμό, κϊτι που δεν εύναι εφικτό με επιμϋρουσ τροποποιόςεισ του, και 
απαιτεύ ςυνολικό αναμόρφωςό του. 
 
2. Με τισ ςκϋψεισ αυτϋσ ςυςτόθηκε Ομϊδα Εργαςύασ με ϋργο την αναμόρφωςη 
του δικαύου των ανωνύμων εταιρειών (κ.ν. 2190/1920 όπωσ ιςχύει) . 
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3. Ευκαιρύα για την αναμόρφωςη του κ.ν. 2190/1920 παρουςιϊζεται ςόμερα και 
για τον πρόςθετο λόγο ότι ϋνα μεγϊλο μϋροσ του νόμου (ολόκληρο το λογιςτικό 
δύκαιο, το ελεγκτικό δύκαιο, το ςύςτημα δημοςιότητασ, προςεχώσ δε και το 
δύκαιο των μεταςχηματιςμών) αποχωρύζεται από το νόμο για τισ ανώνυμεσ 
εταιρεύεσ, με τη λογικό ότι δεν αφορϊ μόνο αυτϋσ, αλλϊ κι ϊλλεσ εταιρικϋσ 
μορφϋσ. 
 
4. Πρϋπει να ςημειωθεύ ότι η αναμόρφωςη του δικαύου τησ α.ε. αποτελεύ ςόμερα 
αντικεύμενο γενικότερησ διεθνούσ εναςχόληςησ. Πολλϋσ χώρεσ ςόμερα, 
ευρωπαώκϋσ και μη, αντιλαμβανόμενεσ τη ςημαςύα του παγκόςμιου 
ανταγωνιςμού των δικαύων, φροντύζουν να εκςυγχρονύςουν τη νομοθεςύα τουσ 
για τισ ανώνυμεσ εταιρεύεσ, ώςτε με τον τρόπο αυτό να διαφημύςουν την 
εγχώρια αγορϊ και να την καταςτόςουν φιλικότερη προσ τισ ξϋνεσ επενδύςεισ. 
 
5. Βϋβαια, η αναμόρφωςη ενόσ δικαιικού κλϊδου και η αντικατϊςταςη ενόσ 
νόμου με ϋνα νεότερο δεν εύναι χωρύσ ςυνϋπειεσ. Κϊθε νϋο νομοθετικό καθεςτώσ 
προκαλεύ κϊποια δυςκολύα ςτην αγορϊ, δεδομϋνου ότι οι ενδιαφερόμενοι και οι 
νομικού τουσ παραςτϊτεσ οφεύλουν να μελετόςουν τη νϋα νομοθεςύα, ώςτε όχι 
μόνο να αντιληφθούν τισ γενικϋσ γραμμϋσ τησ, αλλϊ και να εντοπύςουν με 
προςοχό τισ επιμϋρουσ διαφορϋσ ςτα κατιδύαν ζητόματα ςε ςχϋςη με το 
προώςχύςαν καθεςτώσ. Ελπύζεται ότι η παρούςα αιτιολογικό ϋκθεςη θα 
βοηθόςει ςτον εντοπιςμό των διαφορών αυτών. Γενικϊ, πϊντωσ, εύναι βϊςιμη η 
ελπύδα ότι, παρϊ τισ δυςκολύεσ τησ, η ανακαύνιςη του δικαύου τησ ανώνυμησ 
εταιρεύασ με νϋο νομοθϋτημα θα ϋχει θετικϊ μϋςο-μακροπρόθεςμα αλλϊ και 
βραχυπρόθεςμα αποτελϋςματα, αφού ϋτςι παρϋχεται η ευκαιρύα ειςαγωγόσ 
καινοτομιών, που προϊγουν την επιχειρηματικότητα, διευκρινύζουν πολλϋσ 
διατϊξεισ που παρουςύαζαν ερμηνευτικϋσ δυςκολύεσ και βελτιώνουν την 
αποτελεςματικότητα των ρυθμύςεων, γενικότερα δε αναβαθμύζουν την 
ποιότητα και νομοτεχνικό αρτιότητα του εταιρικού δικαύου. 
 
6. υγκεντρώνεται κατϊ το δυνατόν ςτο νϋο νόμο οι διατϊξεισ που αφορούν την 
ανώνυμη εταιρύα και βρύςκονται ςε ϊλλα νομοθετόματα. Έτςι π.χ.: Ο νϋοσ νόμοσ 
περιλαμβϊνει τα ομολογιακϊ δϊνεια, με κατϊργηςη των αντύςτοιχων διατϊξεων 
του Ν. 3156/2003, αφού πρόκειται για δυνατότητα που ϋχει επιφυλαχθεύ ςτισ 
ανώνυμεσ εταιρεύεσ και μόνο. Μεταφϋρονται ςτο νϋο νόμο οι ρυθμύςεισ του π.δ. 
30/1988 για τα stock options. Σα ζητόματα του ελϊχιςτου μερύςματοσ 
ρυθμύζονται εξ ολοκλόρου ςτο νόμο με κατϊργηςη των διατϊξεων του α.ν. 
148/1967. Μεταφϋρονται ςτο νϋο νόμο οι ρυθμύςεισ του Ν. 4403/2016, που 
αφορούςαν ζητόματα (κυρύωσ) τησ οδηγύασ 2013/34/ΕΕ, και που δεν εύχαν 
ενςωματωθεύ ςτον κ.ν. 2190/1920 με το Ν. 4308/2014. Σα ζητόματα αυτϊ 
αφορούν την ετόςια ϋκθεςη διαχεύριςησ του δ.ς., τη δόλωςη εταιρικόσ 
διακυβϋρνηςησ, τισ μη χρηματοοικονομικϋσ καταςτϊςεισ, την ϋκθεςη πληρωμών 
ςε κυβερνόςεισ και την υποβολό των καταςτϊςεων αυτών ςε δημοςιότητα. 
Όμωσ παρϋμβαςη ςτο Ν. 3016/2002 για την εταιρικό διακυβϋρνηςη δεν ϋχει 
γύνει. Πρόκειται κατϊ βϊςη για νομοθεςύα εποπτευόμενη από την Επιτροπό 
Κεφαλαιαγορϊσ και η πρωτοβουλύα για την τροποπούηςό τησ ανόκει 
φυςιολογικϊ ς’ αυτόν. Οριςμϋνεσ όμωσ διατϊξεισ του νόμου αυτού ϋχουν όδη 
ενςωματωθεύ ςτην εταιρικό νομοθεςύα, όπωσ π.χ. οι διατϊξεισ για τη ςύγκρουςη 
ςυμφερόντων. 
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ΙΙ. Οι κύριεσ κατευθύνςεισ τησ αναμόρφωςησ 
 
1. Οι νϋεσ ρυθμύςεισ αποβλϋπουν ςε μια καλύτερη και αποτελεςματικότερη 
λειτουργύα τησ εταιρεύασ, αξιοποιούν την τεχνολογύα, βελτιώνουν τη θϋςη των 
μετόχων, απλοποιούν την εταιρικό «καθημερινότητα», με αντύςτοιχη 
εξοικονόμηςη κόςτουσ, και ειςϊγουν καινοτομύεσ που κρύθηκαν ότι μπορούν να 
ενδιαφϋρουν τον επιχειρηματικό κόςμο. Πρότυπα των διατϊξεων αποτϋλεςαν 
αντύςτοιχεσ διατϊξεισ αλλοδαπών δικαύων ό προόλθαν από την ελληνικό 
εμπειρύα. Επιπλϋον με το νϋο νόμο επιδιώκεται η γλωςςικό και ορολογικό 
ομοιογϋνεια του κειμϋνου για ανετότερη και αςφαλϋςτερη ανϊγνωςη. 
 
2. Μερικϋσ από τισ αξιοςημεύωτεσ τροποποιόςεισ του ιςχύοντοσ δικαύου, που 
επϋρχονται με το παρόν νομοςχϋδιο, εύναι οι ακόλουθεσ: 
 
(α) το πλαύςιο καταπολϋμηςησ τησ γραφειοκρατύασ αναθεωρούνται οριςμϋνεσ 
διατϊξεισ για την κρατικό εποπτεύα επύ των ανωνύμων εταιρειών. Σο κεφϊλαιο 
8ο του κ.ν. 2190/1920 δεν επαναλαμβϊνεται ςτο νϋο νόμο. Η κρατικό εποπτεύα, 
που δεν υπϊρχει ςε καμιϊ ϊλλη εταιρικό μορφό, εύχε απομειωθεύ όδη με το Ν. 
3604/2007, η πεύρα όμωσ ϋχει δεύξει ότι, ακόμη και μειωμϋνη, δεν ϋχει να 
παρουςιϊςει κϊποιο χειροπιαςτό όφελοσ και περιςςότερο δημιουργεύ 
γραφειοκρατικϊ εμπόδια, επιπλϋον δε ζητόματα ύςησ μεταχεύριςησ των 
επιχειρόςεων. Δεν πρϋπει βϋβαια να ληςμονεύται ότι η κρατικό εποπτεύα ςτο 
πλαύςιο του κ.ν. 2190/1920 αφορούςε πϊντοτε την τόρηςη του εταιρικού 
δικαύου και μόνο, ενώ η εποπτεύα τησ τόρηςησ ϊλλων διατϊξεων (π.χ. τησ 
εργατικόσ νομοθεςύασ, τησ κεφαλαιαγορϊσ, τησ προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ, 
τησ τόρηςησ των νόμων για το ξϋπλυμα βρώμικου χρόματοσ, και όποιασ ϊλλησ), 
που εύναι και η πιο ςημαντικό, όταν χωριςτό και φυςικϊ πρϋπει να διατηρηθεύ 
ωσ ϋχει. Πρϋπει επιπλϋον να ςημειωθεύ ότι εύναι ϊλλο ζότημα ο ϋλεγχοσ που 
αςκεύται κατϊ την καταχώριςη εταιρικών πρϊξεων (ςύςταςησ τησ εταιρεύασ και 
τροποπούηςησ του καταςτατικού) ςτο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Και 
καταρχόν μεν ο ϋλεγχοσ αυτόσ πρϋπει να εύναι απλόσ και ταχύσ, προκειμϋνου το 
Γ.Ε.ΜΗ. να μην αποτελεύ πρόςκομμα ςτη λειτουργύα των επιχειρόςεων, ευλόγωσ 
όμωσ εύναι απλούςτεροσ ςτισ κοινϋσ επιχειρόςεισ, ενώ παραμϋνει πιο 
λεπτομερόσ κατϊ τη ςύςταςη και την τροποπούηςη του καταςτατικού 
οριςμϋνων εταιρειών, που ϋχουν ιδιαύτερη ςημαςύα για την οικονομύα και την 
κοινωνύα (τρϊπεζεσ, αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κλπ.). Μαζύ με την εταιρικού 
δικαύου εποπτεύα δεν επαναλαμβϊνονται οριςμϋνοι ςυναφεύσ κανόνεσ, ιδύωσ η 
υποχρϋωςη υποβολόσ ςτη Διούκηςη πρακτικών τησ γ.ς. και του δ.ς. που δεν 
εύχαν κϊποια ιδιαύτερη χρηςιμότητα (αν πρόκειται όμωσ για αποφϊςεισ που 
πρϋπει να καταχωριςθούν ςτο Γ.Ε.ΜΗ. υποβϊλλονται ςτο τελευταύο). 
 
(β) ε ςχϋςη με τουσ τύτλουσ που εκδύδει μια α.ε.: Διατηρούνται οι υπϊρχοντεσ, 
ειςϊγονται όμωσ οι «ςυνδεδεμϋνοι» τύτλοι, οι οπούοι μπορούν να αποκτηθούν ό 
να εκποιηθούν ςυνδυαςμϋνα. Ειςϊγονται επύςησ οι τύτλοι κτόςησ μετοχών τησ 
εταιρεύασ (warrants), που εύναι όδη γνώριμοι ςτον τραπεζικό τομϋα. 
Προβλϋπεται η δυνατότητα ϋκδοςησ ϊυλων τύτλων και από μη ειςηγμϋνεσ 
εταιρεύεσ. 
 
(γ) Προτεύνεται η κατϊργηςη των ανωνύμων μετοχών από 1.1.2020. Η 
κατϊργηςη αυτό οδηγεύ ςε ρυθμιςτικό απλοπούηςη, αφού οι κανόνεσ εύναι 
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ενιαύοι, χωρύσ διϊκριςη μεταξύ ονομαςτικών και ανωνύμων μετοχών. Η 
κατϊργηςη των ανωνύμων μετοχών αποτελεύ πλϋον αναγκαύο μϋτρο για 
πολλούσ λόγουσ. Εν πρώτοισ πρϋπει να παρατηρηθεύ ότι οι ανώνυμεσ μετοχϋσ 
ϋχουν ωσ πλεονϋκτημα την ευχερϋςτερη μεταβύβαςό τουσ. Όμωσ η μεταβύβαςη 
των ανωνύμων μετοχών ςπανύωσ επιτυγχϊνεται με την παρϊδοςη του τύτλου, 
και τούτο εύτε διότι η ϋκδοςη ανωνύμων τύτλων δεν εύναι πια ςυχνό φαινόμενο, 
εύτε διότι (και αυτό αφορϊ τισ ειςηγμϋνεσ μετοχϋσ) η μεταβύβαςη τόςο των 
ονομαςτικών όςο και των ανωνύμων μετοχών ακολουθεύ όμοιουσ κανόνεσ, ςτισ 
μετοχϋσ δε αυτϋσ δεν μπορεύ να αποκρυβεύ ο ιδιοκτότησ. Μϊλιςτα μϋχρι και το 
πρόςφατο παρελθόν το ελληνικό δύκαιο περιεύχε κανόνεσ (φορολογικού ιδύωσ 
δικαύου), που επϋβαλλαν την κατϊρτιςη εγγρϊφου για τη μεταβύβαςη των 
μετοχών, ακόμα και των ανωνύμων. Μολονότι η ελληνικό νομολογύα εύχε 
περιορύςει την εμβϋλεια των κανόνων αυτών, θεωρώντασ ότι ϋχουν μόνο 
φορολογικό αποτϋλεςμα, όχι δε και αποτϋλεςμα εταιρικού δικαύου, γεγονόσ 
παραμϋνει ότι οι αξιούμενεσ διατυπώςεισ κϊθε ϊλλο παρϊ διευκόλυναν την 
μεταβύβαςη. Παραπϋρα λόγοσ ύπαρξησ των ανωνύμων μετοχών δεν υπϊρχει, 
οπωςδόποτε δε δεν εύναι ικανό δικαιολογύα η απόκρυψη του ιδιοκτότη τουσ. 
χετικϊ πρϋπει να παρατηρηθεύ ότι οι εργαςύεσ των οργϊνων τησ Ευρωπαώκόσ 
Ένωςησ, εμπνεόμενεσ από ςυμπερϊςματα ςτα οπούα ϋχουν καταλόξει διεθνεύσ 
οργανιςμού, όπωσ ο ΟΟΑ και η FATF, και που απϋκτηςαν επικαιρότητα μετϊ τα 
γνωςτϊ Panama papers, Paradise papers κλπ., ϋχουν οδηγόςει ςτο να ζητεύται 
από τα κρϊτη-μϋλη να εξαςφαλύςουν ότι οι ανώνυμεσ μετοχϋσ (ακριβώσ λόγω 
τησ ανυνυμύασ τουσ) δεν θα αποτελϋςουν μϋςο καταχρηςτικών πρακτικών. Η 
ςχετικό Οδηγύα (EU) 2015/849, η ενςωμϊτωςη τησ οπούασ αναμϋνεται 
προςεχώσ, θεωρεύ ότι η ύπαρξη ανωνύμων μετοχών δημιουργεύ κινδύνουσ, που 
πρϋπει να ληφθούν υπόψη κατϊ την καταπολϋμηςη του ξεπλύματοσ βρώμικου 
χρόματοσ, τησ τρομοκρατύασ και τησ εγκληματικότητασ. το πλαύςιο αυτό 
δημιουργούνται με την παραπϊνω Οδηγύα μηχανιςμού για τον εντοπιςμό όχι 
απλώσ των προςώπων, που εύναι δικαιούχοι των ανωνύμων μετοχών, αλλϊ και 
των προςώπων που εύναι οι πραγματικού δικαιούχοι, όταν δηλαδό ο φαινόμενοσ 
ωσ ιδιοκτότησ κατϋχει μετοχϋσ για λογαριαςμό κϊποιου ϊλλου. Μϋςο για τη 
διευκόλυνςη τησ αντιμετώπιςησ του ξεπλύματοσ κλπ. εμφανύζεται ςόμερα πλϋον 
η κατϊργηςη των ανωνύμων μετοχών, ό ϊλλα ιςοδύναμα μϋτρα, όπωσ εύναι η 
αποώλοπούηςη ό η ακινητοπούηςη τούτων και η ϋκδοςη ονομαςτικών 
πιςτοποιητικών, η κατϊρτιςη μητρώου ιδιοκτητών ανωνύμων μετοχών, ό και 
ϊλλα μϋτρα, όπωσ οι γαλλικού «ταυτοποιόςιμοι τύτλοι ςτον κομιςτό». το 
πνεύμα αυτό πολλϊ κρϊτη ςόμερα ϋχουν εύτε καταργόςει τισ ανώνυμεσ μετοχϋσ 
(όπωσ οι ΗΠΑ, η Αγγλύα, η Αυςτρύα, κ.ϊ.), εύτε υιοθετόςει εναλλακτικϊ 
ιςοδύναμα μϋτρα (όπωσ το Βϋλγιο, το Λουξεμβούργο, ο Παναμϊσ, η Ελβετύα, 
κ.ϊ.). Όμωσ η απλούςτερη μϋθοδοσ εύναι η κατϊργηςη των ανωνύμων μετοχών, 
που επιτρϋπει την ενοπούηςη των κανόνων και αποτρϋπει πολύπλοκεσ 
εναλλακτικϋσ ρυθμύςεισ, που ςτην ουςύα τουσ ούτε διαςώζουν την ανωνυμύα, 
ούτε διευκολύνουν την μεταβύβαςη. Πρϊγματι, ϊλλα ςυςτόματα 
παρακολούθηςησ των ανωνύμων μετοχών δημιουργούν πρόςθετεσ 
υποχρεώςεισ αναφορών, εκθϋςεων κλπ. που επιτεύνουν την «πληροφοριακό 
κόπωςη» των επιχειρόςεων. Θα πρϋπει να ςημειωθεύ ότι ,τουλϊχιςτον για τισ 
ειςηγμϋνεσ μετοχϋσ, η ονομαςτικοπούηςη των ανωνύμων μετοχών αφορϊ 
ελϊχιςτεσ (περύπου 10 ςυνολικϊ) εταιρεύεσ. Η κατϊργηςη των ανωνύμων 
μετοχών ςυνοδεύεται από διατϊξεισ που προβλϋπουν τη διαδικαςύα 
ονομαςτικοπούηςησ (ϊρθρο 184). 
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(δ) Σο νομοςχϋδιο επιχειρεύ μερικό ενςωμϊτωςη τησ οδηγύασ (ΕΕ) 2017/828 τησ 
17.5.2017 για την ενθϊρρυνςη τησ μακροπρόθεςμησ ενεργού ςυμμετοχόσ των 
μετόχων, ιδιαύτερα ωσ προσ τα κεφϊλαια που αφορούν την καταβολό αμοιβών 
ςε μϋλη του διοικητικού ςυμβουλύου και τη διαφϊνεια και εποπτεύα των 
ςυναλλαγών ςυνδεδεμϋνων μερών. 
 
(ε) Βελτιώνονται οι τεχνικϋσ μϋθοδοι λειτουργύασ των οργϊνων τησ εταιρεύασ, με 
ευρύτερη χρόςη των εξ αποςτϊςεωσ ψηφοφοριών δ.ς. και γ.ς. Σο βιβλύο 
μετόχων μπορεύ να τηρεύται ηλεκτρονικϊ από το Κεντρικό Αποθετόριο, τρϊπεζεσ  
ό επιχειρόςεισ επενδύςεων. Για τισ μη ειςηγμϋνεσ εταιρεύεσ, το βιβλύο πρακτικών 
γ.ς. μπορεύ να τηρεύται ενιαύα με το βιβλύο πρακτικών του δ.ς. 
 
(ςτ) Ειςϊγεται (επιτρεπτϊ κατϊ το ενωςιακό δύκαιο) η «απεριόριςτη» διϊρκεια 
τησ εταιρεύασ, που απαλλϊςςει τουσ μετόχουσ από τη μϋριμνα παρϊταςησ τησ 
οριςμϋνησ διϊρκειασ κατϊ τη λόξη τησ. Η εταιρεύα με απεριόριςτη διϊρκεια, ςε 
αντύθεςη με τισ ϋννομεσ ςχϋςεισ αορύςτου χρόνου, δεν λύεται με καταγγελύα, 
αλλϊ για τουσ ύδιουσ λόγουσ, για τουσ οπούουσ λύεται και η εταιρεύα οριςμϋνου 
χρόνου. 
 
(ζ) Ειδικότερα ςε ςχϋςη με το διοικητικό ςυμβούλιο: Σο δ.ς., που καταρχόν 
πρϋπει να εύναι τουλϊχιςτον τριμελϋσ, μπορεύ εφεξόσ για τισ μικρϋσ και πολύ 
μικρϋσ εταιρεύασ να εύναι και μονομελϋσ. Προβλϋπεται η εκλογό και λειτουργύα 
«εκτελεςτικόσ επιτροπόσ» ςτο πλαύςιο του δ.ς. Επύςησ προβλϋπεται η περιοδικό 
(ςταδιακό) ανανϋωςη του δ.ς. (staggered board). Αρμοδιότητα ϋκδοςησ 
ομολογιακού δανεύου ϋχει κατϊ κανόνα το δ.ς. Ειςϊγονται ρητϋσ ρυθμύςεισ για 
τον πρόεδρο του δ.ς. (αλλϊ και τον πρόεδρο τησ γ.ς.). Προβλϋπεται (αν και εκ 
περιςςού) ότι για τη δϋςμευςη τησ εταιρεύασ δεν απαιτεύται εταιρικό ςφραγύδα. 
Επύςησ το δ.ς. εύναι καταρχόν αρμόδιο για την ϋγκριςη ςυναλλαγών τησ 
εταιρεύασ με ςυνδεδεμϋνα μϋρη. Η ϋγκριςη γύνεται ϋτςι απλούςτερη, 
προβλϋπεται όμωσ η δυνατότητα τησ μειοψηφύασ να ζητόςει να κριθεύ το ζότημα 
από τη γ.ς. Ρυθμύζεται αναλυτικότερα το ευαύςθητο ζότημα των παρεχομϋνων 
ςτα μϋλη του δ.ς. αμοιβών, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παραπϊνω οδηγύασ 
(ΕΕ) 2017/828, όπου ςημαντικό εύναι (για τισ ειςηγμϋνεσ εταιρεύεσ) αφενόσ μεν 
η υιοθϋτηςη πολιτικόσ αποδοχών, αφετϋρου δε η ςύνταξη ετόςιασ ϋκθεςησ 
αποδοχών. Σϋλοσ, ειςϊγεται ϋνα νϋο πλαύςιο ευθύνησ των μελών δ.ς., ώςτε οι 
απαιτόςεισ τησ εταιρεύασ να αςκούνται χωρύσ να βλϊπτεται το εταιρικό 
ςυμφϋρον και από την ϊλλη μεριϊ η μειοψηφύα να μπορεύ να επιβϊλει την 
ϊςκηςη των εταιρικών αξιώςεων. 
 
(η) ε ςχϋςη με τη γενικό ςυνϋλευςη: Οι δύο επαναληπτικϋσ ςυνεδριϊςεισ τησ 
καταςτατικόσ γ.ς. περιορύζονται ςε μια. την αρχικό ςυνϋλευςη η απαρτύα 
ορύζεται ςτο 1/2 και ςτην επαναληπτικό ςτο 1/3 (ό ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ 
ςτο 1/5) του κεφαλαύου. Ειςϊγεται δυνατότητα «ημϋρασ καταγραφόσ» και για 
μη ειςηγμϋνεσ, αν αυτό προβλϋπεται από το καταςτατικό. Προςτύθεται νϋοσ 
τρόποσ λόψησ αποφϊςεων από τη γ.ς. χωρύσ ςυνεδρύαςη. Ειςϊγεται επύςησ 
δυνατότητα ςυνεδρύαςησ τησ γ.ς. εξ ολοκλόρου από απόςταςη (virtual general 
meeting). Επύςησ διευκρινύζονται ζητόματα ελαττωματικών αποφϊςεων τησ 
γ.ς., ιδιαύτερα ςε ό,τι αφορϊ τισ ανυπόςτατεσ αποφϊςεισ. 
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(θ) ε ςχϋςη με τα δικαιώματα και τισ υποχρεώςεισ των μετόχων: Προςτύθενται 
οριςμϋνα νϋα δικαιώματα του μετόχου π.χ. για ατομικό πληροφόρηςη ςχετικϊ 
με την κεφαλαιακό ςυγκρότηςη τησ εταιρεύασ και τη δικό του ςυμμετοχό, καθώσ 
και με επικεύμενεσ γενικϋσ ςυνελεύςεισ. Μειώνονται ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ 
τα ποςοςτϊ επύ του κεφαλαύου που εύναι αναγκαύα για την ϊςκηςη 
δικαιωμϊτων μειοψηφύασ. Ειςϊγεται δυνατότητα ενώςεων μετόχων που θα 
μπορούν να αςκούν ςτο όνομϊ τουσ, αλλϊ για λογαριαςμό των μετόχων, τα 
δικαιώματα μειοψηφύασ. Από την ϊλλη μεριϊ αυςτηροποιούνται οι 
προώποθϋςεισ ορθόσ και ϋγκαιρησ καταβολόσ του κεφαλαύου. 
 
(ι) Δύδεται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ ευρύτερη καταςτατικό ελευθερύα ςε πολλϊ 
ζητόματα. 
 
(ια) Αποςαφηνύζονται τα ποςϊ κερδών τα οπούα μπορούν να διανεμηθούν, ώςτε 
να εύναι βϋβαιο ότι πρόκειται για ποςϊ που ςυνιςτούν πραγματικϊ κϋρδη και όχι 
π.χ. υπεραξύεσ. 
 
(ιβ) Λύςη τησ εταιρεύασ επϋρχεται και αν αύτηςη πτώχευςησ απορρύπτεται λόγω 
ϋλλειψησ ενεργητικού. Μετϊ τη λύςη τησ εταιρεύασ, ειςϊγεται δυνατότητα να 
παραλειφθεύ η διαδικαςύα εκκαθϊριςησ και να γύνει απευθεύασ διαγραφό από το 
ΓΕ.Μ.Η., αν η εταιρεύα δεν διαθϋτει ενεργητικό. Ειςϊγονται και ϊλλα μϋτρα για 
την επιτϊχυνςη των εκκαθαρύςεων. 
 
(ιγ) ε διϊφορα ςημεύα διαφοροποιούνται οι διατϊξεισ, ανϊλογα με το μϋγεθοσ 
των επιχειρόςεων, όπωσ αυτό καθορύζεται ςτο ϊρθρο 2 του Ν. 4308/2014. 
 
(ιδ) Με ςκοπό την αποςυμφόρηςη των δικαςτηρύων, το παρόν νομοςχϋδιο 
ενθαρρύνει τη διαιτητικό επύλυςη των διαφορών. 
 
3. ημαντικό εύναι επύςησ ότι ειςϊγονται διευκρινιςτικϋσ διατϊξεισ ςε πολλϊ 
αμφιςβητούμενα ζητόματα, όπωσ π.χ. εκεύνα του επιτρεπτού τησ καταβολόσ του 
κεφαλαύου διϊ ςυμψηφιςμού, του χρονικϊ μεταβλητού των προνομύων των 
προνομιούχων μετοχών, τησ δυνατότητασ κατϊργηςησ του δικαιώματοσ 
προτύμηςησ με απόφαςη του δ.ς., των καθηκόντων και τησ ευθύνησ των μελών 
του δ.ς., των ελαττωματικών αποφϊςεων του δ.ς., τησ παρϊςταςησ ςτη γ.ς. μη 
μετόχων και του τρόπου ψηφοφορύασ ςτη γ.ς., του επιτρεπτού μεύωςησ 
κεφαλαύου ό διανομόσ κερδών ό διανομόσ του προώόντοσ τησ εκκαθϊριςησ ζε 

είδος ανηί ςε μετρητϊ, του επιτρεπτού απόφαςησ τησ γ.ς. που ςτηρύζεται ςε 
(ςύγχρονη) τροποπούηςη του καταςτατικού, που αποφϊςιςε η γ.ς. ςτην ύδια 
ςυνεδρύαςη, κ.ϊ. 
 
 


