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ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Στο πλαίςιο τθσ πλθκϊρασ των μζτρων 

αντιμετϊπιςθσ τθσ πανδθμίασ του 

κορωνοϊοφ (COVID-19) και ςφμφωνα με 

το άρκρο 42 τθσ από 30.03.2020 Πράξθσ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Φ.Ε.Κ. Αϋ 

75/30.03.2020), προςτίκεται ςτο άρκρο 

33 τθσ από 20.3.2020 Πράξθσ 

Νομοκετικοφ Περιεχομζνου (Φ.Ε.Κ. 

Αϋ 68/20.03.2020) 3θ παράγραφοσ, 

προβλζποντασ προςωρινά τθ δυνατότθτα 

λιψθσ αποφάςεων των νομικϊν 

προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου με 

τθλεδιάςκεψθ. 

Συγκεκριμζνα, ςτθν 2θ παράγραφο του 

άρκρου 33 τθσ ωσ άνω από 20.3.2020 

Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου 

(Φ.Ε.Κ. Αϋ 68/20.03.2020), δόκθκε θ 

δυνατότθτα για τθν πραγματοποίθςθ των 

Γενικϊν Συνελεφςεων μετόχων ι εταίρων, 

οποιουδιποτε νομικοφ προςϊπου ι 

οποιαςδιποτε νομικισ οντότθτασ, με 

τθλεδιάςκεψθ ωσ προσ οριςμζνα ι και ωσ 

προσ όλα τα μζλθ τθσ. H πρόςκλθςθ ςτα 

μζλθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρζπει να 

περιλαμβάνει τισ αναγκαίεσ πλθροφορίεσ 

και τεχνικζσ οδθγίεσ για τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτθ ςυνεδρίαςθ. 

Πλζον, με τθ νζα διάταξθ τθσ από 

30.03.2020 Πράξθσ Νομοκετικοφ 

Περιεχομζνου προβλζπεται θ ωσ άνω 

δυνατότθτα λιψθσ αποφάςεων με 

τθλεδιάςκεψθ και για τισ ςυνεδριάςεισ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και 

ςυγκεκριμζνα με κάκε πρόςφορο 

τθλεπικοινωνιακό μζςο, κακϊσ και δια 

περιφοράσ. Σε όλεσ τισ ανωτζρω 

περιπτϊςεισ, οι υπογραφζσ των μελϊν 

του ςυλλογικοφ οργάνου μποροφν να 

αντικακίςτανται με ανταλλαγι 

μθνυμάτων μζςω θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (email) ι άλλα θλεκτρονικά 

μζςα.  

Οι ωσ άνω διατάξεισ ιςχφουν ζωσ τθν 

30.06.2020.

 

__________________________________ 

Παρατηρήσεις: 

1. Υπενκυμίηεται ότι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 120 και ςφμφωνα με το άρκρο 125 του Ν. 

4548/2018 (για τισ εταιρίεσ με μετοχζσ μθ ειςθγμζνεσ και για τισ Α.Ε. αντίςτοιχα) προβλζπεται θ δυνατότθτα 

ςυμμετοχισ των μετόχων από απόςταςθ με θλεκτρονικά μζςα ςτθν Γενικι Συνζλευςθ, ενϊ ςτισ 

παραγράφουσ 4 και 5 του άρκρου 90 του Ν. 4548/2018 (για τισ Α.Ε.) προβλζπεται θ δυνατότθτα 

ςυνεδρίαςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου με τθλεδιάςκεψθ. 

2. Οι εν κζματι διατάξεισ διευκολφνουν τθ διεξαγωγι ςυνεδριάςεων με θλεκτρονικά μζςα των νομικϊν 

οντοτιτων που δεν ζχουν ςυμπεριλάβει τθ ςχετικι δυνατότθτα ςτο καταςτατικό τουσ. Δεν αφορoφν τισ 

εταιρίεσ, οι οποίεσ ιδθ ζχουν ςυμπεριλάβει ςτο καταςτατικό τουσ ςχετικι διάταξθ. 

 


