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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Αρθρο 141 του Ν.4548/2018, παραγρ. 2, 3, 6 και 7. 

 
2. Με αίηεζε κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ππνρξενύηαη λα εγγξάςεη 
ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξόζζεηα 
ζέκαηα, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην δεθαπέληε (15) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Τα πξόζζεηα ζέκαηα πξέπεη 
λα δεκνζηεύνληαη ή λα γλσζηνπνηνύληαη, κε επζύλε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ, 
θαηά ην άξζξν 122, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 
Σε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδόκελε αγνξά, ε αίηεζε γηα ηελ 
εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεύεηαη από 
αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε 
αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη θαηά ηνλ ίδην ηξόπν όπσο ε 
πξνεγνύκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία 
ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζην 
δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο εηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην απόθαζεο 
πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο κεηόρνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 
4 ηνπ άξζξνπ 123. Τόζν ζε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδόκελε 
αγνξά όζν θαη ζε εηαηξείεο ρσξίο κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδόκελε αγνξά, αλ 
ηα ζέκαηα απηά δελ δεκνζηεπζνύλ, νη αηηνύληεο κέηνρνη δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ 
ηελ αλαβνιή ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 θαη λα 
πξνβνύλ νη ίδηνη ζηε δεκνζίεπζε, θαηά ηα νξηδόκελα ζην δεύηεξν εδάθην ηεο 
παξνύζαο παξαγξάθνπ, κε δαπάλε ηεο εηαηξείαο. 
  
 
3. Σε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ξπζκηδόκελε αγνξά, κέηνρνη πνπ 
εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ έρνπλ ην 
δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ αξρηθή ή ηελ ηπρόλ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η 
ζρεηηθή αίηεζε πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην επηά (7) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηα ζρέδηα 
δε απνθάζεσλ ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 123, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ 
εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 
  
 
6. Ύζηεξα από αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηόρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία 
πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην 
δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηηο 
αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην 
κέηξν πνπ απηέο είλαη ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ δελ πθίζηαηαη, όηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
δηαηίζεληαη ήδε ζην δηαδηθηπαθό ηόπν ηεο εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή 
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εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Επίζεο, κε αίηεζε κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην 
έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 
ππνρξενύηαη λα αλαθνηλώλεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθόζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα 
πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη θάζε παξνρή 
πξνο ηα πξόζσπα απηά από νπνηαδήπνηε αηηία ή ζύκβαζε ηεο εηαηξείαο κε 
απηνύο. Σε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην κπνξεί λα 
αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο 
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τέηνηνο ιόγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, 
ε εθπξνζώπεζε ησλ αηηνύλησλ κεηόρσλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ζύκθσλα κε 
ηα άξζξα 79 ή 80. Σηηο πεξηπηώζεηο ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ην δηνηθεηηθό 
ζπκβνύιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηόρσλ κε ην ίδην 
πεξηερόκελν.  
 
 
7. Ύζηεξα από αίηεζε κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία κέζα ζηελ 
πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 6, ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη 
ζηε γεληθή ζπλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ ππνζέζεσλ θαη 
ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Τν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην κπνξεί λα 
αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο 
αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Τέηνηνο ιόγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, 
ε εθπξνζώπεζε ησλ αηηνύλησλ κεηόρσλ ζην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην, ζύκθσλα κε 
ηα άξζξα 79 ή 80, εθόζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ έρνπλ 
ιάβεη ηε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε θαηά ηξόπν επαξθή.  
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