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ΦΕΚ 104/Α/13-6-2018 
 
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών 
 
Άρθρο 161 
Ελάχιστο μέρισμα 
 
1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από 
αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των 
λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν 
προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. 
 
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό 
(35%) των καθαρών κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και 
καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που 
λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως 
άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του 
ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 
και 4 του άρθρου 130 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του 
εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου. 
 
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη 
απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως 
ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους 
μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία. 
 
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη 
απαρτία και πλειοψηφία, είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως 
ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών 
εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους οποίους 
έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με 
την επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων 
και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο 
αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. Διανομή άλλων περιουσιακών 
στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις παραπάνω προϋποθέσεις 
μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα 
παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή 
σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία. 
 
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των 
περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει 
επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία. 


