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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4548 / 2018 
ΦΕΚ 104/Α/13-6-2018 
 
Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών 
 
Άρθρο 29 
Μείωση κεφαλαίου 
 
1. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, 
που αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση 
γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 
του άρθρου 49. 
 
2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που 
ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 15, εκτός αν η απόφαση για τη 
μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως 
το ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία 
άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν 
δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο, όπως 
αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 26 και 27. 
 
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση 
της τελευταίας για τη μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ’ 
ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο πραγματοποίησής της. 
 
4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί 
τροποποίηση του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 
Επιπρόσθετα η απόφαση αυτή πρέπει να αναρτάται και στο διαδικτυακό 
τόπο της εταιρείας. 
 
5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της 
γενικής συνέλευσης, που αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την 
έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα δικαιώματα των 
οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση 
των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη 
συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 
 
6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, τη 
συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης 
αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση 
των μετόχων. 
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Άρθρο 30 
Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης κεφαλαίου 
 
1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη 
μείωση ενεργητικό της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι 
απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, 
σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προηγούμενου άρθρου και 
είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της 
πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) 
ημερών από την παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν 
διακανονίσουν με την εταιρεία τις απαιτήσεις τους. 
 
2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, 
εφόσον θεωρούν ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η 
ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν να υποβάλουν στην εταιρεία 
αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών. 
 
3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων 
απαιτήσεων κατά την παράγραφο 2,συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν 
την επάρκεια των προσφερόμενων από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το 
δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μετά 
από αίτηση της εταιρείας. Αν υποβληθούν αντιρρήσεις από περισσότερους 
δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες. 
Αν οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων αποδείξουν, ότι η 
πραγματοποίηση των καταβολών ενόψει της εταιρικής περιουσίας, που θα 
απομείνει μετά την πραγματοποίηση της μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των 
τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο την ικανοποίηση των 
απαιτήσεών τους, το δικαστήριο επιτρέπει την καταβολή των αποδεσμευόμενων 
με τη μείωση ποσών μόνο με τον όρο της τήρησης όρων ή της παροχής επαρκών 
ασφαλειών, το είδος και την έκταση των οποίων καθορίζει το δικαστήριο. 
Καταβολές στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω 
διατάξεων είναι άκυρες. 
 
4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και όταν η μείωση του κεφαλαίου γίνεται με ολική 
ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής καλυφθέντος και 
μη καταβληθέντος κεφαλαίου. 
 


