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Άρθρο 249 Έννοια 

Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία  

με νομική προσωπικότητα που  

επιδιώκει εμπορικό σκοπό και  

για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα 
όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. 

Αποκτά νομική προσωπικότητα από την 
καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. (Άρθρο 251) 

 

 



 
 
 

Εταιρική επωνυμία Άρθρο 250 
 
  
 

  
 Η επωνυμία της ΟΕ σχηματίζεται  
είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων  
είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης  
είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις.  
 
 Περιέχονται σε κάθε περίπτωση ολογράφως οι λέξεις "Ομόρρυθμη 

Εταιρεία" ή το ακρωνύμιο "Ο.Ε.".  
  
[άρθρο 10 παρ.3 Ν. 4541/2018] 
  
 Σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου, το όνομα του οποίου 

περιέχεται στην εταιρική επωνυμία, απαιτείται  
 η συγκατάθεση αυτού ή των κληρονόμων του για τη διατήρηση της 

επωνυμίας. 

  
 



ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΩ  
– ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ (ΑΡ. 252 ΕΠ.) 
Η εταιρική σύμβαση - Άρθρο 252 
Οι σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους καθορίζονται 

από την εταιρική σύμβαση.  
Στις σχέσεις αυτές οι εταίροι ευθύνονται για κάθε 

πταίσμα. 
Λήψη αποφάσεων - Άρθρο 253 
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με συμφωνία όλων των 

εταίρων. 
Εφόσον έχει συμφωνηθεί πλειοψηφική λήψη 

αποφάσεων, η πλειοψηφία υπολογίζεται εν 
αμφιβολία με βάση τον αριθμό των εταίρων. 
 



 
 

Διαχείριση - Άρθρο 254 
 
 

Δικαίωμα και υποχρέωση διαχείρισης έχουν 
όλοι οι εταίροι, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. 

Εφόσον η διαχείριση ασκείται από όλους ή 
από περισσότερους εταίρους και δεν 
προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική 
σύμβαση, ΚΑΘΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙ ΜΟΝΟΣ.  

Εξουσία διαχείρισης: για πράξεις συνήθους 
διοίκησης.  
Πράξεις εκτός συνήθους διοίκησης  -- συναίνεση 

όλων των εταίρων. 



 
Κέρδη και ζημίες - Άρθρο 255 

 Στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται 
λογαριασμός, από τον οποίο εμφαίνονται τα 
κέρδη ή οι ζημίες της ΟΕ.  
 

Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται 
ότι διανέμονται κέρδη και πριν από το τέλος της 
εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό 
λογαριασμό.  
 

Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι μετέχουν 
στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό 
συμμετοχής τους. 

  
 



 
Μεταβίβαση εταιρικής συμμετοχής - 

Άρθρο 256 
   

 Η εταιρική συμμετοχή  

 μεταβιβάζεται ολικά ή μερικά,  

 αν  

 τούτο προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση  

ή  

 συναινούν όλοι οι εταίροι. 

 



 
 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ 
Εξουσία εκπροσώπησης - Άρθρο 257 

 
 

Κάθε εταίρος έχει εξουσία εκπροσώπησης της ΟΕ, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην εταιρική 
σύμβαση. 

ΑΝ εκπροσώπηση από περισσότερους εταίρους, αρκεί 
η απευθυντέα προς την ΟΕ δήλωση βουλήσεως να 
περιέλθει σε έναν. 

Εκπροσωπευτική εξουσία: Για όλες τις δικαστικές και 
εξώδικες πράξεις εντός εταιρικού σκοπού.  

Αν πράξη καθ’ υπέρβαση εταιρικού σκοπού, η 
υπέρβαση προτείνεται μόνο αν ο τρίτος τη γνώριζε ή 
όφειλε να τη γνωρίζει. Περιορισμοί της 
εκπροσωπευτικής εξουσίας με την εταιρική σύμβαση 
ή με απόφαση των εταίρων δεν προβάλλονται στους 
τρίτους. 

 



 
Ευθύνη εταίρων - Άρθρο 258 

  Συμφωνία για περιορισμό ή αποκλεισμό 
ευθύνης εταίρων δεν ισχύει έναντι των τρίτων. 

 Εταίρος που ενάγεται για εκπλήρωση εταιρικής 
υποχρέωσης μπορεί να προβάλλει ενστάσεις 
που δεν θεμελιώνονται στο πρόσωπό του, μόνον 
ΑΝ θα μπορούσαν να προβληθούν από την ΟΕ. 

 Ο εταίρος που εισέρχεται στην ΟΕ ευθύνεται 
απεριόριστα και εις ολόκληρον και για τα 
υπάρχοντα πριν από την είσοδο του εταιρικά 
χρέη. Αντίθετη συμφωνία δεν ισχύει έναντι των 
τρίτων. 

 



 
 

ΛΥΣΗ OE ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΟΥ 
Λύση ΟΕ - Άρθρο 259 

 
 

 Η ΟΕ λύεται:  
 
 α) με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της,  
 
 β) με απόφαση των εταίρων,  

 
 γ) με την κήρυξη της σε πτώχευση και  

 
 δ) με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση εταίρου, εφόσον 

υπάρχει σπουδαίος λόγος. 
 Μονομελές Πρωτοδικείο έδρας ΟΕ - εκουσία 

 
 Για άλλον λόγο που προβλέπεται στην εταιρική σύμβαση. 
 
  
  
 



Γεγονότα που επιφέρουν την έξοδο 
του εταίρου - Άρθρο 260 

Θάνατος, πτώχευση και δικαστική 
συμπαράσταση εταίρου επιφέρουν έξοδο, 
εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
εταιρική σύμβαση. 

 Η εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπει 
και άλλα γεγονότα που συνεπάγονται την 
έξοδο του εταίρου. 

 



 
 

Εκούσια έξοδος εταίρου - Άρθρο 261 
 
 

Εταίρος μπορεί με δήλωση του προς την ΟΕ 
και τους λοιπούς εταίρους να εξέλθει από την 
ΟΕ, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην 
εταιρική σύμβαση. 

ΟΕ αορίστου χρόνου: Αξία συμμετοχής 
καταβάλλεται στον εξερχόμενο στο τέλος της 
εταιρικής χρήσης. 

ΟΕ ορισμένου χρόνου: Καταβολή αξίας συμμετοχής 
στον εξερχόμενο ΜΟΝΟ ΑΝ σπουδαίος λόγος. 
[κρίνεται από το Μον Πρωτ έδρας εκουσία] 



 
Αποκλεισμός εταίρου - Άρθρο 263 

 
 Αν συντρέχει στο πρόσωπο ενός εταίρου 

περιστατικό που θα δικαιολογούσε τη λύση 
της ΟΕ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ 

 Αίτηση λοιπών εταίρων στο ΜονΠρωτ έδρας 
εκουσία 

 αντί της λύσης ΟΕ 

 ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΑΞΕΙ αποκλεισμό του 
εταίρου. 

 



 
 

Δικαιώματα και υποχρεώσεις εξερχόμενου και 
αποκλειόμενου εταίρου - Άρθρο 264 

 
 

Ο εξερχόμενος ή αποκλειόμενος εταίρος έχει αξίωση 
κατά της εταιρίας για καταβολή της πλήρους αξίας 
της συμμετοχής του  
 εφόσον δεν έχουμε έξοδο σε ΟΕ ορισμένου χρόνου χωρίς 

σπουδαίο λόγο αρ. 261 παρ. 3 β και  

 εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική 
σύμβαση.  

ΑΝ μη συμφωνία εταίρων για αξία συμμετοχής, η 
αξία ορίζεται από το ΜονΠρωτ έδρας – εκουσία 

Αν η εταιρική περιουσία δεν επαρκεί για την κάλυψη 
των χρεών της ΟΕ,  
ο εξερχόμενος ή αποκλειόμενος τα καλύπτει κατά τον 

λόγο συμμετοχής στις ζημίες. 

  

 



 
 
 

Κληρονόμοι θανόντος εταίρου - 
Άρθρο 265 

 
  
 

ΑΝ συνέχιση ΟΕ με κληρονόμους θανόντος εταίρου 
κάθε κληρονόμος μπορεί να εξαρτήσει την παραμονή 

του στην ΟΕ από το αν θα γίνει ετερόρρυθμος. ΑΝ οι 
άλλοι εταίροι αρνηθούν, ο κληρονόμος μπορεί να 
εξέλθει από την ΟΕ. 

Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκεί ο κληρονόμος σε 30 
ημέρες από αποδοχή κληρονομίας ή απώλεια 
δικαιώματος αποποίησης (ΑΝ ανίκανος ή 
περιορισμένα ικανός από διορισμό νομίμου 
αντιπροσώπου). 

Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να ορίζεται ότι αν ο 
κληρονόμος γίνει ετερόρρυθμος, το ποσοστό 
συμμετοχής του στα κέρδη θα είναι διαφορετικό από 
εκείνο του κληρονομουμένου. 

  
 



 
ΟΕ με έναν εταίρο - Άρθρο 267 

 
o Αν αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο 

ένας ή περισσότεροι εταίροι και  

o παραμείνει μόνο ένας εταίρος,  

o η ΟΕ λύεται, εφόσον  

o μέσα σε 4 μήνες  

o δεν δημοσιευτεί στο Γ.Ε.ΜΗ.  

o είσοδος ΝΕΟΥ εταίρου. 

  

 



 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

Στάδιο εκκαθάρισης - Άρθρο 268 
  Μετά τη λύση της ΟΕ, ακολουθεί η 

εκκαθάριση. 

 Διοίκηση διαχείριση από εκκαθαριστή/ές 
(αντί διαχειριστή).  

 Ονόματα και κατοικία εκκαθαριστών 
εγγράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 Οι εκκαθαριστές υπογράφουν υπό την 
εταιρική επωνυμία με την προσθήκη των 
λέξεων «υπό εκκαθάριση». 

 

 



 
Παραγραφή - Άρθρο 269 

  Επί λύσης της ΟΕ  

οι αξιώσεις κατά των εταίρων για εταιρικά χρέη 
παραγράφονται  

μετά πέντε (5) έτη  

από την καταχώριση της λύσης της εταιρείας στο 
Γ.Ε.ΜΗ.,  

εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται σε 
βραχύτερη παραγραφή. 

 Επί εξόδου ή αποκλεισμού εταίρου ΟΕ  

 ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΤΙΜΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ 

 πέντε (5) έτη  

 από καταχώριση εξόδου ή αποκλεισμού στο ΓΕΜΗ. 

 



 
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Έννοια. - Άρθρο 271 

Ετερόρρυθμη εταιρεία είναι  

η εταιρεία με νομική προσωπικότητα, που  

επιδιώκει εμπορικό σκοπό και  

για τα χρέη της οποίας ένας τουλάχιστον από 
τους εταίρους ευθύνεται περιορισμένα 
(ετερόρρυθμος εταίρος),  

ενώ ένας άλλος τουλάχιστον από τους 
εταίρους ευθύνεται απεριόριστα 
(ομόρρυθμος εταίρος). 

  

 



 
Εταιρική επωνυμία - Άρθρο 272 

 Η επωνυμία της ΕΕ σχηματίζεται  
είτε από το όνομα ενός ή περισσότερων εταίρων  

είτε από το αντικείμενο της επιχείρησης  

είτε από άλλες λεκτικές ενδείξεις. 

περιέχονται οι λέξεις "Ετερόρρυθμη Εταιρεία" ή το 
ακρωνύμιο "Ε.Ε.".   

[άρθρο 10 παρ.4 Ν.4541/2018] 

 SOS Αν στην επωνυμία ΕΕ περιληφθεί το όνομα 
ετερόρρυθμου εταίρου,  
 έχει ως συνέπεια την απεριόριστη ευθύνη του,  

 εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε με την εταιρεία 
γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος.  

  

 



 
 

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ 
Διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων - Άρθρο 274 

 
 

Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν συμμετέχει στη 
διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, ούτε στη 
λήψη των αποφάσεων, εκτός αν ορίζεται 
διαφορετικά στην εταιρική σύμβαση. 

Ο ετερόρρυθμος εταίρος  

δεν έχει δικαίωμα εναντίωσης σε πράξη που ενεργεί 
άλλος διαχειριστής εταίρος,  

εκτός αν η πράξη υπερβαίνει τη συνήθη διαχείριση.  

Στην τελευταία περίπτωση ο διαχειριστής οφείλει να 
μην τελέσει την πράξη αυτή. 

  

 



 
Έλεγχος – Ανταγωνισμός – Κέρδη -ζημίες  

 Α.  Δικαίωμα ελέγχου - Άρθρο 275 
Ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει δικαίωμα ελέγχου των εταιρικών 
λογαριασμών και των βιβλίων της εταιρείας, εκτός αντίθετης 
πρόβλεψης στην εταιρική σύμβαση. 
  
Β. Πράξεις ανταγωνισμού - Άρθρο 276 
Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν μπορεί να ενεργεί για δικό του 
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου πράξεις που ανάγονται στο 
αντικείμενο της εταιρείας, εκτός αντίθετης πρόβλεψης στην εταιρική 
σύμβαση. 
  
Γ. Κέρδη και ζημίες - Άρθρο 277 
Οι διατάξεις του άρθρου 255 ισχύουν και ως προς τον ετερόρρυθμο 
εταίρο. Ο ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στις ζημίες της εταιρείας 
έως το ποσό της εισφοράς του, εκτός αν στην εταιρική σύμβαση 
προβλέπεται η συμμετοχή του για ορισμένο μεγαλύτερο χρηματικό 
ποσό. 
 



Εξουσία εκπροσώπησης - Άρθρο 278 
  Ο ετερόρρυθμος εταίρος δεν έχει εξουσία 

εκπροσώπησης της ΕΕ. 

 Με την εταιρική σύμβαση μπορεί να 
ανατίθεται σε ετερόρρυθμο εταίρο η 
εκπροσώπηση της εταιρείας.  

SOS: Για κάθε πράξη εκπροσώπησης  

από τον ετερόρρυθμο εταίρο  

ευθύνεται ο ίδιος ως ομόρρυθμος,  

εκτός αν ο τρίτος που συναλλάχθηκε μαζί του 
γνώριζε ότι είναι ετερόρρυθμος εταίρος. 

 



Ευθύνη ετερόρρυθμου εταίρου - Άρθρο 279 
   Ο ετερόρρυθμος εταίρος 

που έχει καταβάλει στην εταιρεία την εισφορά του 

δεν ευθύνεται για τα χρέη της εταιρείας.  

ΑΛΛΙΩΣ ευθύνεται προσωπικά μέχρι ποσού εισφοράς. 

  

  Ο εισερχόμενος μετά τη σύσταση ΕΕ ετερόρρυθμος 
εταίρος ευθύνεται και για τα προ της εισόδου του 
χρέη, σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

 

Αντίθετη συμφωνία όσον αφορά στην ευθύνη του 
ετερόρρυθμου εταίρου, όπως ορίζεται στο παρόν 
άρθρο, δεν ισχύει έναντι των τρίτων. 

  

  

 



 
Λύση ΕΕ - Άρθρο 281 

 
 Επί εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού 

ομόρρυθμου εταίρου 
η ΕΕ εταιρεία λύεται,  
 εκτός αν τροποποίηση εταιρικής σύμβασης με 

καταχώριση σε 4 μήνες στο ΓΕΜΗ και  
 ένας ετερόρρυθμος εταίρος καταστεί ομόρρυθμος  
ή εισέλθει νέος ομόρρυθμος εταίρος .  

 
 Αν μετά τη λύση ακολουθήσει εκκαθάριση,  

 καθήκοντα εκκαθαριστή ασκεί και ο ετερόρρυθμος 
εταίρος,  

 εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην εταιρική 
σύμβαση. 

  
 



 
Μετατροπή ΕΕ σε ΟΕ - Άρθρο 282 

 
•  Επί εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του 

μοναδικού ετερόρρυθμου εταίρου 

– η ΕΕ συνεχίζεται ως ΟΕ 

 

• Η ΕΕ μπορεί να μετατραπεί σε ΟΕ με 
ομόφωνη απόφαση των εταίρων. 

 



ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Ν. 4548/2018 



 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΕ 
Άρθρο  77 - Γενικές διατάξεις για το ΔΣ 

 
Το ΔΣ διοικεί την ΑΕ. δικαστική και εξώδικη 

εκπροσώπηση. ενεργεί συλλογικά, με 
επιφύλαξη αρ. 87 Ν 4548/2018 : πρακτικό 
συγκρότησης ΔΣ σε σώμα κ καθορισμού 
αρμοδιοτήτων – νόμιμη εκπροσώπηση ΑΕ  

Μέλη ΔΣ: εκλέγονται ή ορίζονται, κατ’ αρ. 78 – 
80, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, επανεκλέξιμοι, 
ελεύθερα ανακλητοί. 

αριθμός μελών, ορίζεται από καταστατικό ή από 
ΓΣ, εντός ορίων καταστατικού. 3 – 15 

Ο ορισμός υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατ’ αρ. 
13 και Ν 4635/2019 αρ. 87 επ. περί ΓΕΜΗ .  

ΑΡ. 85 –MAX 6 ΕΤΗ (μέχρι επόμενη τακτική ΓΣ) 
 

 

29 



Άρθρο  84 Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας 
 

 ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΚΥΡΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ 

• Εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις 
δημοσιότητας για τον διορισμό των 
προσώπων που εκπροσωπούν την ΑΕ,  

• δεν αντιτάσσεται στους τρίτους ελάττωμα 
σχετικά με τον διορισμό αυτών,  

• εκτός αν η ΑΕ αποδείξει ότι οι τρίτοι 
γνώριζαν το ελάττωμα. 

 
30 



 
Άρθρο  86 Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών ΔΣ 

 
 ΔΣ: Αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά  

 διοίκηση ΑΕ,  
 διαχείριση περιουσίας ΑΕ  
 εν γένει επιδίωξη σκοπού αυτής. 

 Πράξεις ΔΣ εκτός εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την ΑΕ έναντι των 
τρίτων,  
 εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, 
 λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την 

αγνοεί.  
 Βάρος απόδειξης περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της ΑΕ φέρει 

η ΑΕ. 
 Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας για 

το καταστατικό ή τροποποιήσεις αυτού. 

 Περιορισμοί εξουσίας ΔΣ από το καταστατικό ή από απόφαση ΓΣ 
δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, και αν έχουν υποβληθεί σε 
δημοσιότητα. 
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Άρθρο  87 Ανάθεση αρμοδιοτήτων ΔΣ σε μέλη ή τρίτους 
 

Ανάθεση εξουσιών: Το ΔΣ μπορεί να αναθέτει 
τις εξουσίες διαχείρισης και εκπροσώπησης της 
ΑΕ σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή 
μη, εφόσον το προβλέπει το καταστατικό.  

Περαιτέρω ανάθεση: Τα άνω πρόσωπα μπορούν 
να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των 
εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων 
σε άλλα μέλη ΔΣ ή τρίτους, εφόσον δεν το 
απαγορεύει το καταστατικό ΚΑΙ προβλέπεται 
από τις αποφάσεις ΔΣ. 

ΕΤΣΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΕ  
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Άρθρο  88 
Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας 

 

  

 Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της ΑΕ αρκεί: 

 

υπογραφή νομίμου εκπροσώπου 

υπό την εταιρική επωνυμία,  

το όνομά του και  

η αναφορά ιδιότητάς του.  

Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται. 
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Άρθρο  92 Λήψη αποφάσεων από το ΔΣ 
 

 Απαρτία (συνεδριάζει εγκύρως):  
 Παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών,  
 ουδέποτε ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων να είναι 

μικρότερος των 3 
 παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 

 Πλειοψηφία: 
 Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό 
 αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία παρόντων και 

αντιπροσωπευόμενων. 
 καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι επί ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του προέδρου. 

 Κάθε μέλος ΔΣ μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον ένα 
άλλο μέλος ΔΣ. 

 Η αντιπροσώπευση δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη μέλη ΔΣ, εκτός 
αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό 
μέλος. 
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Άρθρο  102 Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου (1) 

  Ευθύνη κάθε μέλους ΔΣ υφίσταται:  
 έναντι της ΑΕ  
 για ζημία που υφίσταται  η ΑΕ 
 λόγω πράξης ή παράλειψης  
 που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. 

 Ευθύνη δεν υφίσταται, ΑΝ το μέλος ΔΣ αποδείξει ότι κατέβαλε 
κατά την άσκηση των καθηκόντων του επιμέλεια συνετού 
επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η 
επιμέλεια κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα 
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά νόμο, καταστατικό ή με 
απόφαση ΔΣ ή / και ΓΣ . 

 Ευθύνη δεν υφίσταται, ΑΝ πράξεις ή παραλείψεις  
 στηρίζονται σε σύννομη απόφαση ΓΣ ή  
 αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση [ΚΑΝΟΝΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ], η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με 
βάση επαρκή πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την 
εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος.  
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΕ  
Άρθρο  116 – H ΓΣ ως ανώτατο εταιρικό όργανο 

 

  

  Η ΓΣ των μετόχων  

είναι το ανώτατο όργανο της ΑΕ και  

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική 
υπόθεση σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.  

Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους 
απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. 
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Άρθρο  121 Πρόσκληση της ΓΣ (1) 

 
 Σύγκληση από το ΔΣ 

 Δημοσιότητα πρόσκλησης ΓΕΜΗ 20 ημέρες προ ΓΣ 

 Ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο πρόσκλησης:  
οίκημα με ακριβή διεύθυνση,  

 χρονολογία και ώρα συνεδρίασης,  

θέματα ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια,  

μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής,  

ακριβείς οδηγίες για τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα 
μετάσχουν στη ΓΣ αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή 
από απόσταση. 

 Καθολική ΓΣ: Πρόσκληση για σύγκληση ΓΣ δεν 
απαιτείται ΑΝ παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου 
και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και 
στη λήψη αποφάσεων. 
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Άρθρο  130 Απαρτία (1) 
  
 

 ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΓΣ: παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 
του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

 
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΣ:  
 Αν δεν επιτευχθεί η άνω απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται εκ νέου 
μέσα σε 20 ημέρες από τη ματαιωθείσα ΓΣ, μετά από 
πρόσκληση προ 10 τουλάχιστον πλήρων ημερών.  
Στην επαναληπτική υπάρχει ΑΠΛΗ απαρτία ΟΣΟΔΗΠΟΤΕ 
και αν είναι το εκπροσωπούμενο τμήμα του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου.  
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική 
πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί τόπος και χρόνος 
επαναληπτικής, και ΑΝ μεσολαβούν 5 τουλάχιστον ημέρες 
μεταξύ ματαιωθείσας και επαναληπτικής. 
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Άρθρο  130 Απαρτία (2) 
  
 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ (ΑΥΞΗΜΕΝΗ) ΑΠΑΡΤΙΑ για αποφάσεις που αφορούν  
μεταβολή εθνικότητας  
μεταβολή αντικειμένου επιχείρησης,  
επαύξηση υποχρεώσεων μετόχων,  
τακτική αύξηση κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από τον νόμο ή γίνεται με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,  
μείωση κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται κατ’ αρ. 21 παρ. 5 ή κατ’ αρ. 49 παρ. 6,  
μεταβολή τρόπου διάθεσης κερδών,  
συγχώνευση, διάσπαση,  
μετατροπή, 
αναβίωση, παράταση διάρκειας ή διάλυση,  
παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ΔΣ για αύξηση κεφαλαίου κατ’ αρ. 24 
παρ. 1,  
κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στον νόμο   

ΓΣ σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής 
ημερήσιας διάταξης, όταν  

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι εκπροσωπούντες το ½ του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου. 
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Άρθρο  130 Απαρτία (3) 
  
 

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΥΞΗΜΕΝΗ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ: 
Η ΓΣ προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου κατ’ αρ. 130 παρ. 2 
 Απαρτία με το 1/3 του καταβεβλημένου κεφαλαίου 
ΕΞΑΙΡΕΣΗ: το 1/5 του καταβεβλημένου κεφαλαίου 

Σε εισηγμένες 
Σε απόφαση για αύξηση κεφαλαίου,  

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική είχε ορισθεί 
τόπος και χρόνος της επαναληπτικής, με την προϋπόθεση ότι 
μεσολαβούν 5 τουλάχιστον ημέρες μεταξύ αρχικής ματαιωθείσας και 
επαναληπτικής. 
  
Επιτρεπτή καταστατική ρήτρα:  

Για όλα ή συγκεκριμένα θέματα  
μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα νόμιμα του αρ. 130 παρ. 1, 3, 4.  
Η μεγαλύτερη καταστατική απαρτία για τα θέματα του αρ. 130 παρ. 1 
(ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΛΗΣ ΑΠΑΡΤΙΑΣ) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/3 του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου. 
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Άρθρο  132 Πλειοψηφία 

 

 ΑΠΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ για αποφάσεις ΓΣ:  
απόλυτη πλειοψηφία εκπροσωπούμενων 
ψήφων. 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ (ΑΥΞΗΜΕΝΗ) ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:  
Για τις αποφάσεις της εξαιρετικής (αυξημένης) 
απαρτίας του αρ. 130 παρ. 3  

πλειοψηφία 2/3 των εκπροσωπουμένων ψήφων. 

Δυνατή καταστατική ρήτρα: Για όλες ή 
συγκεκριμένες αποφάσεις απαιτούνται 
μεγαλύτερα ποσοστά από τα νόμιμα. 
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ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

  

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

ΑΕ 
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Άρθρο  137 Ακυρωσία αποφάσεων ΓΣ (1) 
  Ακυρώνεται από το δικαστήριο απόφαση ΓΣ  

 που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με τον νόμο ή το 
καταστατικό,   
 που ελήφθη από ΓΣ που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. 
 που ελήφθη χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες, που 
αφορούν το θέμα της ληφθείσας απόφασης, και ζητήθηκαν κατ’ αρ. 
141 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την ακύρωση της απόφασης, κατ’ 
αρ. 137 παρ. 3,  

 που ελήφθη κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, με τους 
όρους του αρ. 281 ΑΚ. 
Αγωγή από 

 μέτοχο με το 2% του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη ΓΣ ή 
αντιτάχθηκε στην απόφαση ΓΣ.  
Κάθε μέλος ΔΣ ξεχωριστά, οπότε, αν παρίσταται ανάγκη, το 
δικαστήριο του αρ. 137 παρ. 7 (εκουσία) διορίζει, μετά από αίτηση 
οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, ειδικό εκπρόσωπο της ΑΕ για 
διεξαγωγή της δίκης. 

Στην περίπτωση του αρ. 137 παρ. 2 περίπτ. α’ (πληροφορίες) την ακύρωση 
μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πληροφορίες, 
εφόσον εκπροσωπούν το 5% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 
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Άρθρο  137 Ακυρωσία αποφάσεων ΓΣ (3) 

 Αγωγή ακύρωσης απόφασης ΓΣ  
 Μονομελές Πρωτοδικείο έδρας ΑΕ. 
Η αγωγή στρέφεται κατά της ΑΕ  
 Αποσβεστική προθεσμία 4 μηνών  
από λήψη απόφασης ή,  
αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από καταχώρισή 
της στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Απόφαση ακύρωσης ισχυρή έναντι πάντων 
Δημοσιότητα: 
 αγωγής ακύρωσης απόφασης ΓΣ που έχει καταχωρισθεί στο 
Γ.Ε.ΜΗ.,  
 δικαστική απόφαση παντός βαθμού που ακυρώνει 
 δικαστική απόφαση που διατάσσει ασφαλιστικά ή αναστέλλει 
ισχύ απόφασης ΓΣ. 
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Άρθρο  138 Ακυρότητα αποφάσεων ΓΣ  
  

ΑΝ δεν υπήρξε σύγκληση ΓΣ ή το περιεχόμενο της 
απόφασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το 
καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη. 

Ενάγων κάθε πρόσωπο, μέτοχος ή τρίτος, που έχει 
έννομο συμφέρον. 

 Αποσβεστική προθεσμία 1 έτος από λήψη 
απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε 
δημοσιότητα, από καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ.  
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Άρθρο 139 Ανυπόστατο  

• Μια απόφαση ΓΣ είναι ανυπόστατη όταν στη 
ψηφοφορία συμμετέχουν πρόσωπα, τα 
οποία στο σύνολό τους:  

• α) δεν είχαν μετοχική ιδιότητα, ή  

• β) είχαν αρυσθεί το δικαίωμα ψήφου από 
πρόσωπα που δεν είχαν μετοχική ιδιότητα.  
 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
• Η ΓΣ ΑΕ εκλέγει νέο ΔΣ χωρίς το θέμα να έχει 

περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Το 
νεοεκλεγέν ΔΣ συνάπτει μια σύμβαση η οποία 
αποδεικνύεται ιδιαίτερα ζημιογόνα για την 
εταιρεία. 

• (α) Με τι μέσα μπορούν να προστατευθούν οι 
μέτοχοι που δεν ενέκριναν την εκλογή του νέου 
ΔΣ;  

• (β) Δεσμεύεται η ΑΕ από τη σύναψη της 
ανωτέρω σύμβασης; 

• (γ) Το γεγονός ότι η σύμβαση εκ των υστέρων 
αποδεικνύεται ζημιογόνα για την ΑΕ αποτελεί 
λόγο ευθύνης του ΔΣ;  
 



ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
• (α) Άρθρο 137 Ν 4548/2018 για την ακυρωσία 

αποφάσεων ΓΣ και Ν 4548/2018 για την πρόσκληση 
της ΓΣ. Για την άσκηση της αγωγής ακύρωσης από 
μέλη ΔΣ ή μετόχους  

• (β) Η αγωγή ακύρωσης στρέφεται κατά της ΑΕ και 
ασκείται σε σύντομη προθεσμία 4 μηνών από την 
υποβολή του σχετικού πρακτικού στην αρμόδια αρχή 
ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από 
την καταχώρισή της στο ΓΕΜΗ. Η πάροδος άπρακτης 
της προθεσμίας έχει ως συνέπεια την ίαση της 
απόφασης. Η ακύρωση της απόφασης δρα 
αναδρομικά, χωρίς όμως να θίγονται δικαιώματα 
καλόπιστων τρίτων, ισχύει δε έναντι πάντων (35α παρ. 
9).  

• (γ) Εν προκειμένω βρίσκει εφαρμογή ο κανόνας της 
επιχειρηματικής κρίσης, άρθρο 22α.   
 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 


