
 

 

 

Τροποποίηση διατάξεων Ν.4548/2018 για τη σύναψη συμβάσεων 
με συνδεδεμένα μέρη και μέλη Διοικητικών Συμβουλίων 

Ανωνύμων Εταιρειών 

 

Με τον πρόσφατο Ν. 4548/2018 ολοκληρώθηκε μια σημαντική προσπάθεια για την 
αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών και η αντικατάσταση ενός 
νομοθετήματος που είχε ζωή εκατονταετίας.  

Από τα πλέον σημαντικά ζητήματα των οποίων επιχειρείται η ρύθμιση είναι εκείνο των 
συμβάσεων που συνάπτει η εταιρεία με συνδεδεμένα μέρη, στη βάση της στάθμισης 
των συμφερόντων της εταιρείας, των μετόχων πλειοψηφίας αλλά και των μετόχων 
μειοψηφίας. Ο νομοθέτης υιοθετεί τις προβλέψεις του κοινοτικού νομοθέτη, που 
αποτυπώνονται στην Οδηγία 2017/828 και αφορούν αποκλειστικά εταιρείες με μετοχές 
εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν. 4548/2018 (άρθρα 
97, 99 και 100).  

Έτσι, με βάση τον Ν.4548/2018 ΔΕΝ δικαιούται να συμμετάσχει στη διαδικασία για τη 
λήψη αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση το μέλος ΔΣ ή 
μέτοχος, που είναι ενδεχόμενο να έχει συμφέρον (άμεσα ή έμμεσα) από τη 
συγκεκριμένη συναλλαγή (άρθρο 99 παρ.2). Μάλιστα, η τελική απόφαση ανήκει στη 
Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείτε για το συγκεκριμένο ζήτημα έπειτα από αίτημα 
του 5% του μετοχικού κεφαλαίου και στην οποία ψηφίζουν μόνον οι λοιποί μέτοχοι, 
δηλαδή στην πράξη ΜΟΝΟΝ ο (συνηθέστατα ένας) μέτοχος μειοψηφίας.  

Το ανωτέρω προνόμιο δίνεται στους μετόχους της μειοψηφίας, που συνήθως ανήκουν 
στο στενό κύκλο προσώπων (μελών της ίδιας οικογένειας, στενών συγγενών ή φίλων) 
ενώ κατά κανόνα ένα πρόσωπο είναι ο βασικός μέτοχος και «τρέχει» την εταιρεία. Ως 
αποτέλεσμα, το προνόμιο των μετόχων μειοψηφίας αναμένεται να οδηγήσει σε 
καταχρηστικές ή/και εκβιαστικές συμπεριφορές και θα μπορούσε να υπονομεύσει την 
εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας και να την οδηγήσει ακόμη και σε πλήρη απαξίωση, 
έστω και αν δίνεται η δυνατότητα στον μέτοχο της πλειοψηφίας να προσφύγει στην 
δικαιοσύνη. Είναι σε όλους γνωστό τι σημαίνει αναμονή έκδοσης τελεσίδικης ή/και 
αμετάκλητης απόφασης για οποιοδήποτε θέμα. Ουσιαστικά παραπέμπεται το θέμα 
στο απώτερο μέλλον με σημαντικό κόστος για τις εμπλεκόμενες εταιρείες και 
ανασφάλεια ως προς το αποτέλεσμα.  

Στην ελληνική πραγματικότητα, οι λόγοι που επιβάλλουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις 
για τις εισηγμένες εταιρείες δεν συντρέχουν για τις μη εισηγμένες, γεγονός που καθιστά 
«προβληματική» την επέκταση της Οδηγίας στις τελευταίες. Είναι επομένως ανάγκη 
να επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς (άρθρο 23α του Ν.2190/1920) σύμφωνα 
με το οποίο οι μέτοχοι τους οποίους αφορά η απόφαση δύνανται να λαμβάνουν μέρος 
στην επίμαχη Γενική Συνέλευση αλλά η άδεια για την σύναψη της σύμβασης θα δίνεται 
μόνο αν δεν αντιταχθεί το 1/3 του εκπροσωπούμενου στη Γενική Συνέλευση μετοχικού 
κεφαλαίου.  

Στο πλαίσιο των παραπάνω, η Διοίκηση του ΣΒΒΕ, την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018, 
απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ι. Δραγασάκη με 



κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκ. Τσακαλώτο, τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Α. Πιτσιόρλα και την Υφυπουργό Οικονομικών, 
κα Α. Παπανάτσιου, στην οποία υποστηρίζει ότι δεν χωρεί αμφιβολία ότι είναι 
επιτακτική η ανάγκη του περιορισμού της διάταξης της εφαρμογής του άρθρου 100 
παρ. 5 του Ν. 4548/2018 στις εισηγμένες μόνο εταιρείες και ζητά την τροποποίησή της 
το συντομότερο δυνατόν, καθώς η έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου είναι η 1.1.2019, 
ως εξής  

«Αρθρο 100  

… Παρ. 5 
α) Επί εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, στην περίπτωση που 
η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην 
ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της 
απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, 
με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 99.  
β) Επί εταιρείας με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, στην περίπτωση 
που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος μετέχει στην 
ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας 
και της πλειοψηφίας. Ομοίως μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους 
οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 99. Στην περίπτωση όμως αυτή ισχύουν οι προβλέψεις για την απαρτία και 
πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2.».  
 


