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Θεσσαλονίκη, 8.11.2019 
Ε. Βασιλακάκης και Συνεργάτες Εταιρεία Δικηγόρων  

Μαρία Κεκέ, δικηγόρος 
 



Ρυθμίσεις νέου ν.4548/2018 
για την αναμόρφωση του δικαίου ΑΕ  

• Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου  
   Υποχρέωση Πίστεως-Συγκρούσεις Συμφερόντων 
   Απαγόρευση Ανταγωνισμού 
                   άρθρα 96 επ. ν.4548/2018  
 
• Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου – 

άσκηση εταιρικής αγωγής  
                   άρθρα 102 επ. ν.4548/2018  

                    
 



ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Ε. 

Υποχρέωση επιμέλειας (άρθρο 96 ν. 4548/2018)→ 
Επιμέλεια μέσου συνετού επιχειρηματία που 
δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες 

 
• Υποχρέωση τήρησης νομιμότητας : οφείλουν να τηρούν το 

νόμο, το καταστατικό και τις  νόμιμες αποφάσεις  της Γ.Σ. 
• Άσκηση διαχειριστικών καθηκόντων: οφείλουν να 

διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή 
του εταιρικού συμφέροντος 

• Υποχρέωση για άσκηση εποπτείας και ελέγχου της λειτουργίας 
της εταιρίας: οφείλουν να εποπτεύουν την εκτέλεση των 
αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και να ενημερώνουν τα λοιπά 
μέλη του Δ.Σ. για τις εταιρικές υποθέσεις 

 



ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Ε. 

Υποχρέωση πίστεως (άρθρο 97 ν. 4548/2018)  
Τα μέλη του Δ.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
οφείλουν : 
• να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στο 

συμφέρον της εταιρίας  
• να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα 

μέλη του Δ.Σ. τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να 
ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρίας, οι οποίες 
εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε 
σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρίας  

• να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις 
και τα απόρρητα της εταιρίας, τα οποία κατέστησαν 
γνωστά σε αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.  

 



ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Α.Ε. 

Υποχρέωση μη ανταγωνισμού (άρθρο 98 ν. 
4548/2018)  

- Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ. που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο 
στην διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να 
ενεργούν, χωρίς άδεια της Γ.Σ. ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για 
δικό τους λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους 
σκοπούς της εταιρίας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως 
μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  

- Σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης απαγόρευσης η εταιρία δικαιούται 
αποζημίωση. Παραγραφή 1 έτος από τότε που οι πράξεις αυτές 
ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. ή γνωστοποιήθηκαν στην εταιρεία 
- Σε κάθε περίπτωση 5 έτη μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πράξης.  



Πότε γεννάται ευθύνη των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου   

Άρθρο 102 παρ. 1 ν. 4548/2018 : Πρέπει να υφίσταται 
• ζημία της εταιρίας  
• λόγω πράξης ή παράλειψης των μελών του ΔΣ 
• που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του 

 
Μέτρο επιμέλειας : επιμέλεια μέσου συνετού επιχειρηματία 
που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες 
 
Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του ΔΣ αποδείξει 
ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την 
επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία ανάλογα με (άρθρο 102 
παρ. 2 ν. 4548/2018):  
- τις δραστηριότητες της επιχείρησης  
- την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του 
 έχουν ανατεθεί 



Δεν υφίσταται ευθύνη  
προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις  που 
 
Στηρίζονται σε προηγούμενη σύννομη απόφαση της 

Γ.Σ. ή  
Αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία 

ελήφθη:  
    α)  με καλή πίστη  
    β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες,          

πληροφόρηση & 
    γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του      
          εταιρικού συμφέροντος 
Στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου 

οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρία, 
σύμφωνα με το νόμο (νέα πρόβλεψη του 4548/2018) 
 



Άσκηση των αξιώσεων της εταιρίας  
Εταιρική αγωγή 
Αρμοδιότητα ΔΣ (άρθρο 103 ν. 4548/2018) : το ΔΣ έχει την 

υποχρέωση ασκήσεως των αξιώσεων της εταιρίας κατά 
των προσώπων που έχουν ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 
102, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον.  
Αλλιώς μπορεί να διοριστεί ειδικός εκπρόσωπος για την 

άσκηση της εταιρικής αγωγής από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο (άρθρο 105 ν. 4548/2018)  
Αίτηση από μειοψηφία (5%) των μετόχων (άρθρο 104 

παρ.  1 ν. 4548/2018) 
Αίτηση από πλειοψηφία των μετόχων (άρθρο 104 παρ. 4 

ν. 4548/2018) 
 



Παραγραφή (άρθρο 102 παρ. 6 ν. 4548/2018) 
 

Ενιαία 3ετής παραγραφή από την τέλεση της πράξης ή από 
την παράλειψη  

 
Η παραγραφή αναστέλλεται όσο ο υπεύθυνος έχει την 

ιδιότητα μέλους του ΔΣ – κατά το μέγιστο 10 έτη 
 



Παραίτηση εταιρίας από αξιώσεις  

Η εταιρία μπορεί, με απόφαση του Δ.Σ., να παραιτηθεί 
των αξιώσεων σε βάρος των μελών του Δ.Σ. προς 
αποζημίωση 
Μετά από μια διετία από γένεση της αξίωσης  
Με υποχρεωτική συγκατάθεση Γ.Σ.  
Εφόσον δεν υπάρχει αντίθεση των μετόχων που 

κατέχουν 10% του μετοχικού κεφαλαίου 
(άρθρο 102 παρ. 7 ν. 4548/2018) 
 
Έγκριση συνολικής διαχείρισης από την Τακτική Γ.Σ. δεν 
συνεπάγεται παραίτηση της εταιρίας από τις αξιώσεις 

 
 



Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων  
 

Οι διατάξεις του ν. 4548/2018 όσον αφορά την ευθύνη 
των μελών του Δ.Σ.  
 δεν επηρεάζουν ή περιορίζουν την ευθύνη τους όσον 
αφορά τις αξιώσεις από άμεση ζημία μετόχων ή 
τρίτων, την οποία υπέστησαν από πράξεις ή 
παραλείψεις τους  
 δεν θίγουν την ευθύνη τω μελών του Δ.Σ. έναντι των 
εταιρικών πιστωτών κατά το άρθρο 98 του 
Πτωχευτικού Κώδικα (:μη έγκαιρη υποβολή της 
αιτήσεως πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας, καθώς 
και πρόκληση της παύσης πληρωμών από δόλο ή 
βαρεία αμέλεια των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου) 
(άρθρο 107 ν. 4548/2018). 
 



Ποινικές διατάξεις (άρθρα 176 επ. ν. 4548/2018). 
 

Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό (άρθρο 176 ν. 
4548/2018) → φυλάκιση και χρηματική ποινή 10.000€-100.000€ 

 
Παραβάσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 177 ν. 

4548/2018) → φυλάκιση και χρηματική ποινή 10.000€-100.000€ 
 

Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας 
(άρθρο 179 ν. 4548/2018) → φυλάκιση μέχρι 3 ετών και χρηματική 
ποινή 5.000€-50.000€ 
 

Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και 
ομολογιούχων (άρθρο 180 ν. 4548/2018) → χρηματική ποινή 
5.000€-15.000€ 
 



 
Σας ευχαριστώ 
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