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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548  
ΦΕΚ Α’ 104/13.06.2018 
 
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. 
 
Άρθρο 130 
Απαρτία 
 
1. Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο 
(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 
 
2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ 
νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας 
συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων 
ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής 
ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν 
τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν 
απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο 
χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι 
μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα 
συνεδρίαση και την επαναληπτική. 
 
3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της 
εθνικότητας της εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης 
αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση 
του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν 
γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 
του άρθρου 49, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη 
συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή 
διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το 
διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 24, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία 
και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου. 
 
4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η 
απαρτία του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και 
συνέρχεται εκ νέου,σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, 
βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 
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αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 
αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες 
μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για 
αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση 
ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν 
μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην 
αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της 
επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την 
επαναληπτική. 
 
5. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει για όλα ή συγκεκριμένα θέματα 
μεγαλύτερα ποσοστά απαρτίας από τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1, 
3, και 4 του παρόντος άρθρου. Η προβλεπόμενη από το καταστατικό 
απαρτία για τα θέματα της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο 
τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 


