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Ηπειρωτικά δίκαια = 
Συζήτηση - τυπικότητα

• Δογματική προσέγγιση

• Σωματειακός χαρακτήρας

• Οργανική θεωρία

• Η Εταιρία ως διακριτός φορέας 
συμφερόντων σε σχέση με τα 
συμφέροντα των μετόχων

• Οικονομικοπολιτική προσέγγιση

• Ισχυρές πλειοψηφίες

• Ανάγκη περιορισμού μετοχικού 
ακτιβισμού

• Επιλογή συστήματος που δυσχεραίνει 
τη συμμετοχή

• Προβλήματα

• κόστος

• Δογματική προσέγγιση

• Συμβατικός χαρακτήρας

• Ταύτιση συμφερόντων μετόχων και 
εταιρίας

• Οικονομικοπολιτική προσέγγιση

• Σημαντική διασπορά

• Ανάγκη έγκρισης αποφάσεων 
διοίκησης με συνοπτικές διαδικασίες 
χωρίς κίνδυνο συντονισμού μετόχων

• Επιλογή συστήματος που ενισχύει τα 
προβλήματα συλλογικής δράσης των 
μετόχων

• Προβλήματα

• Προβλήματα συλλογικής δράσης

αγγλοσαξωνικά δίκαια = 
ευέλικτες μορφές 
απόφασης



Η σημερινή κατάσταση – επαναπροσδιορισμός των 
δύο συστημάτων

• σύγχρονες τεχνολογίες

• Ανάγκη μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίου.

• παθητική στάση των θεσμικών επενδυτών και αποχή τους από την
άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου.

• Η κεφαλαιουχική εταιρία με μετοχές (όπως η ΑΕ) χρησιμοποιείται ως
τύπος για πληθώρα διαφορετικών μορφών εταιρικής συνεργασίας,

Παρατηρείται μία σύγκληση των δύο συστημάτων μέσω της
πρόβλεψης ευέλικτων μορφών συναπόφασης των μετόχων και
ταυτόχρονης αντιμετώπισης των προβλημάτων συλλογικής δράσης
που συνδέονται με την εξ αποστάσεως συμμετοχή του μετόχου (βλ πχ.
shareholders’ rights directive I & II)



Πώς φτάσαμε στο σήμερα; 
Η σταδιακή μετάβαση στην εξ αποστάσεως συμμετοχή 
στη Γενική Συνέλευση:

Έναρξη 
ισχύος 2190

1920 2007 2010 2018

• Ελαστικοποίηση των κανόνων τόπου 
συνεδρίασης 

• Υβριδικές ΓΣ τηλεδιάσκεψη – από 
απόσταση (πρόβλεψη ΥΑ)

• Πρακτικό δια περιφοράς
• Αναμόρφωση καθεστώτος 

ελαττωματικότητας ΓΣ 
• Κατάργηση δυνατότητας παράστασης 

εκπροσώπου της διοίκησης στη ΓΣ

Ενσωμάτωση οδηγίας 2007/36/ΕΚ (εισηγμένες εταιρίες)
• νέες απαιτήσεις πληροφόρησης και νέοι μηχανισμοί διάχυσης 

πληροφοριών σε σχέση με την προπαρασκευή της ΓΣ.
• ρυθμίστηκαν λεπτομερώς ζητήματα ψήφου μέσω 

αντιπροσώπου, 
• επεκτάθηκε η δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου με 

αμφίδρομη επικοινωνία ή και με ζωντανή μετάδοση της 
συνέλευσης και στις εισηγμένες εταιρίες και κατάργηση 
προηγούμενης ΥΑ

• καθιέρωση του μηχανισμού ημερομηνίας καταγραφής 

Ν. 4548/2018
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Συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα

• Συμμετοχή από απόσταση κατά τη διάρκεια της ΓΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ 
ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

• Αποκλειστικά ηλεκτρονική ΓΣ (ΌΧΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ)

• Συμμετοχή από απόσταση πριν από τη ΓΣ (ηλεκτρονική επιστολική 
ψήφος) (ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ)

• Συμμετοχή μέσω ηλεκτρονικού πληρεξουσίου



ΠΝΠ 20.03.2020

• Η Γενική Συνέλευση μετόχων ή εταίρων, οποιουδήποτε νομικού 
προσώπου ή οποιασδήποτε νομικής οντότητας, μπορεί να διεξαχθεί με 
τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη της. Στην 
περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη 
συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Η παρούσα ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 
2020.

• Άρα μέχρι 30/6

• Επιτρέπεται χωρίς καταστατική πρόβλεψη η διεξαγωγή ΓΣ με συμμετοχή 
από απόσταση σε πραγματικό χρόνο ή η αμιγώς ηλεκτρονική ΓΣ

• ΔΕΝ επιτρέπεται η ηλεκτρονική επιστολική ψήφος αν δεν προβλέπεται 
στο καταστατικό

• Μετά τις 30/6 ή τυχόν παράτασης της ΠΝΠ

• Καταστατική πρόβλεψη 

• Απαγόρευση αμιγώς ηλεκτρονικής ΓΣ για εισηγμένες



Συμμετοχή από απόσταση σε 
πραγματικό χρόνο
• Συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο 

• Λαμβάνεται υπόψη στην απαρτία και πλειοψηφία ωσάν παρών

• Αμφίδρομη επικοινωνία– υποδομή που:

• να επιτρέπει την ταυτοποίηση του συμμετέχοντος (επιπλέον της ταυτοποίησης του ως μετόχου)
• Ταυτοποίηση ότι ο συμμετέχων είναι ο μέτοχος που ισχυρίζεται ότι είναι.

• να επιτρέπει τη συμμετοχή μόνο προσώπων που δικαιούνται να παρίστανται στη ΓΣ και την ασφάλεια 
της μετάδοσης 
• Τρίτοι με έγκριση του Προέδρου της ΓΣ –(κατόπιν καταστατικής πρόβλεψης συμμετοχή με ηλεκτρονικά μέσα)

• να επιτρέπει την διάδραση του μετόχου  με τη συνέλευση ήτοι τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να 
απευθύνεται στη συνέλευση και 
• 1. Ακούω ή/και βλέπω 

• 2 απευθύνομαι: οπτικοοακουστικά ή εγγράφως μέσω μηνύματος το οποίο αναγνώσκεται στη συνέλευση

• να διασφαλίζει την ακριβή καταγραφή της ληφθείσας ψήφου
• Ηλεκτρονική επιβεβαίωση ψήφου;

• παραλείψεις ή αδυναμίες που σχετίζονται με την πιστοποίηση ή επαλήθευση της ταυτότητας των 
συμμετεχόντων εκ αποστάσεως, την πρόσβαση του στη συνέλευση και την καταγραφή της ψήφου 
επηρεάζουν το κύρος της απόφασης της ΓΣ, στο βαθμό που συνιστούν σφάλμα συγκρότησης, και 
στην έκταση και το βαθμό που το εν λόγω σφάλμα συγκρότησης επηρεάζει το κύρος της απόφασης 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 137 του ν. 4548/2018



Αποκλειστικά ηλεκτρονική συνέλευση

• Δεν συνεδριάζει η ΓΣ σε συγκεκριμένο τόπο.

• Υπάρχει όμως συνεδρίαση (ηλεκτρονική) με την έννοια της χρονικής 
σύμπτωσης της συμμετοχής των μετόχων και της συζήτησης

• Ισχύουν όλοι οι κανόνες περί ΓΣ εκτός από τους σχετιζόμενους με 
τον τόπο

• Αποκλειστικά για μη εισηγμένες εταιρίες - Εξαίρεση ΠΝΠ



Συμμετοχή από απόσταση πριν από τη ΓΣ

• Απόκλιση από τον κανόνα της «χωροχρονικά» εντοπισμένης συνάθροισης των μετόχων.
Λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας

• Καταστατική πρόβλεψη (περιορισμός να ληφθούν 24 ώρες πριν) 

• Διαδικασία αποστολής ψήφου και συνοδευτικά έγγραφα με την πρόσκληση

• Ζητήματα:

• Ψήφος = απευθυντέα δήλωση
• Παράγει αποτελέσματα από τη λήψη της από τον ψηφολέκτη εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας
• Ακυρωσία– μόνο αν αποφασιστική για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας; Ο νόμος μιλά για 

συμμετοχή όχι για αποκλεισμό-

• Αλλαγή απόφασης από τη ΓΣ (λαμβάνονται θετικά υπόψη αν η τελική απόφαση καταλαμβάνει 
την απόφαση την οποία ενέκριναν οι μέτοχοι, άλλως λαμβάνονται αρνητικά) 

• Ανάκληση: δυνατή καθώς δεν αποκλείεται όπως στο άρθρο 135, αλλά σύμφωνα με ΑΚ (δλδ αφού 
παραληφθεί από την εταιρία με συμφωνία της εταιρίας ή για σπουδαίο λόγο)

• Συμμετοχή στη ΓΣ εκ των υστέρων: ναι αλλά όχι δικαίωμα ψήφου (έχει ασκηθεί ήδη)

• Ασφάλεια ηλεκτρονικής ψήφου  (επιβεβαίωση;)

• Διάκριση από Ηλεκτρονικό πληρεξούσιο: 

• ελαττώματα δεν θίγουν την απόφαση ακόμη και αν η ψήφος ήταν καθοριστική = λιγότερες 
τεχνικές απαιτήσεις

• Δεν υπάρχει ο περιορισμός των 24 ωρών



Σας ευχαριστώ


