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Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4403/2016 στον οποίο ενσωματώνονται τα 
άρθρα 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ αναφορικά (μεταξύ άλλων) με τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και τις συναφείς 
εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών. 
 
Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές του Νόμου αυτού αφορά στην ημερομηνία σύγκλησης των 
ετήσιων γενικών συνελεύσεων των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και 
των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών. 

 
 
Α. Γενικές Συνελεύσεις και Οικονομικές Καταστάσεις 
   
Ι) Γενική Συνέλευση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων για τη 
χρήση 2015 

 
 Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

 

 Ειδικά για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες των οποίων η χρήση έληξε στις 
31.12.2015, ο χρόνος που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις περί Ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε.), Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτικών 
Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) για τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ)/Συνέλευσης των Εταίρων (ΣΕ), λήγει εντός διμήνου 
από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των εν λόγω 
εταιρειών. Δεδομένου ότι η υποβολή φορολογικών δηλώσεων παρατάθηκε (επί 
του παρόντος) έως και τις 15.07.2016, η νόμιμη σύγκληση των ΓΣ/ΣΕ των 
παραπάνω εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και τις 15.09.2016. 
 

 Αναλόγως τροποποιούνται και οι προθεσμίες που συνδέονται με την υποβολή 
και τη δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ (ή, προαιρετικά, στην ιστοσελίδα ή σε 
οικονομική εφημερίδα) των προσκλήσεων, των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων και λοιπών πράξεων των εν λόγω εταιρειών που υπόκεινται σε 
δημοσιότητα. Οι παραπάνω προθεσμίες εξαρτώνται σε κάθε περίπτωση από την 
ημερομηνία συνεδρίασης της ΓΣ/ΣΕ. 
 

 

ΙΙ) Γενική Συνέλευση και δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων για 
χρήσεις μεταγενέστερες της χρήσης 2015 

 

 Στο άρθρο 4 του νέου Νόμου προβλέπεται ότι η ΓΣ/ΣΕ των κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.) συνέρχεται υποχρεωτικά το αργότερο έως 
τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου (9ου) μήνα μετά τη 
λήξη της εταιρικής χρήσης. 
 

 Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.), καθώς και προσωπικές 
εταιρείες όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη 
λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης 
εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά 
μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, υποχρεούνται να 
δημοσιεύουν στο ΓΕΜΗ: 
 

Νέες ημερομηνίες για 

τη σύγκληση ΓΣ (για 

μεταγενέστερες της 

θέσης σε ισχύ του 

παρόντος Νόμου 

χρήσεις) 

     



 

 

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική ΓΣ/ΣΕ ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, 

 

β) την έκθεση διαχείρισης, και 

 

γ) τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου (όπου απαιτείται)  

 

εντός 20 ημερών από την έγκρισή τους από τη τακτική ΓΣ/ΣΕ. 

 

Επομένως, καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης των οικονομικών 

καταστάσεων 20 ημέρες πριν από τη ΓΣ/ΣΕ, όπως ίσχυε για τις Α.Ε. και τις 

Ε.Π.Ε. μέχρι τη ψήφιση του νέου Νόμου. 

 

 Απαλλαγή ως προς την υποχρέωση δημοσίευσης της έκθεσης διαχείρισης 

προβλέπεται για τις πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εξαιρουμένων αυτών που 

αποτελούν οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος (σύμφωνα με τον Ν. 

4308/2014). 

 

 

Β. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

 Εισάγεται νέο άρθρο 43ββ στον Κ.Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, το 
οποίο επιφέρει τροποποιήσεις στην υποχρέωση «δήλωσης εταιρικής 
διακυβέρνησης», η οποία αφορά πλέον τόσο σε ανώνυμες εταιρείες με κινητές 
αξίες δεκτές προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, όσο και σε 
προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν 
περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή 
της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, της 
ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας. Εφεξής, η συγκεκριμένη δήλωση μπορεί να έχει τη μορφή: 
 

o είτε χωριστής έκθεσης που δημοσιεύεται μαζί με την έκθεση διαχείρισης, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 43β Κ.Ν. 2190/1920, ή 

 

o εγγράφου που διατίθεται για το κοινό στην ιστοσελίδα της ανώνυμης 

εταιρείας και στο οποίο γίνεται σχετική αναφορά στην έκθεση διαχείρισης. 

 

 Επιπλέον, στη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης - μεταξύ άλλων - 
περιλαμβάνεται υποχρεωτικά πλέον για τις μεγάλες ανώνυμες εταιρείες (κατά 
την έννοια του Ν. 4308/2014) και περιγραφή της πολιτικής σχετικά με την 
πολυμορφία που εφαρμόζεται για τα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά 
όργανα της ανώνυμης εταιρείας όσον αφορά πτυχές όπως, ενδεικτικά, η ηλικία, 
το φύλο ή το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό ιστορικό των μελών, οι στόχοι της 
εν λόγω πολιτικής για την πολυμορφία, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε και 
τα αποτελέσματα κατά την περίοδο αναφοράς. Αν δεν εφαρμόζεται τέτοια 
πολιτική, η δήλωση περιλαμβάνει ειδική αιτιολόγηση του λόγου μη εφαρμογής. 
 

 

Γ. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 Αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου το άρθρο 43α του Κ.Ν. 2190/1920 περί 
ανωνύμων εταιρειών αναφορικά με τις πληροφορίες που πρέπει να 
ενσωματώνονται στην ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου. 
Σύμφωνα με το τροποποιημένο πλέον άρθρο 43α, το περιεχόμενο της έκθεσης 
διαχείρισης ενδέχεται να ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας (όπως 
αυτό προσδιορίζεται με τον Ν. 4308/2014). 

Κατάργηση 

υποχρέωσης 
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Πρόσθετα στοιχεία 

στη δήλωση 

εταιρικής 

διακυβέρνησης για 

μεγάλες ΑΕ 



 

 

 

 Οι πολύ μικρές ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τις ανώνυμες εταιρείες οι οποίες 
αποτελούν οντότητες δημόσιου ενδιαφέροντος (σύμφωνα με τον Ν. 
4308/2014), εξαιρούνται από την υποχρέωση να καταρτίζουν έκθεση 
διαχείρισης με την 
προϋπόθεση ότι συγκεκριμένες ενδείξεις (σε περίπτωση απόκτησης ιδίων 
μετοχών) περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ή στο κάτω μέρος του ισολογισμού. 
 

 Το περιεχόμενο του νέου άρθρου 43α εφαρμόζεται αναλογικά αφενός στις 
Ε.Π.Ε. και στις Ι.Κ.Ε., και αφετέρου στις προσωπικές εταιρείες, όταν όλοι οι 
άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι νομικά 
πρόσωπα που έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, της εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης, της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας ή της 
ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. 
 
 

Σημειώνεται ότι στον νέο Ν. 4403/2016, εκτός των παραπάνω τροποποιήσεων, 
έχουν ενσωματωθεί και άλλες διατάξεις, οι οποίες αφορούν σε «Ρυθμίσεις 
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού», «Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ», «Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και 
«Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή».  

Απαλλαγή πολύ 

μικρών ΑΕ από την 

Έκθεση Διαχείρισης 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 
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