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«MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

(δ.τ. MEVACO Α.Ε.) 

Α.Ρ. Γ.Ε.ΜΗ. 89232902000 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1. Η  επωνυμία  της  Εταιρείας  είναι «MEVACO  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός της τίτλος «MEVACO Α.Ε.». 

2. Για  τις  διεθνείς  συναλλαγές  της Εταιρείας,  η  επωνυμία  και ο  διακριτικός της τίτλος θα 

χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΕΔΡΑ 

Έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Ασπροπύργου Αττικής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

1. Η  παραγωγή  και  εμπορία  πάσης  φύσεως  μεταλλικών  και  μηχανουργικών  ειδών  και  εν 

γένει ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών και εξαρτημάτων αυτών. 

2. Η  διενέργεια εισαγωγικού  και  εξαγωγικού  εμπορίου  μεταλλικών  μηχανουργικών  ειδών 

και εν γένει ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών και εξαρτημάτων. 

3. Η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα διαφόρων οίκων του εξωτερικού, με τον ίδιο ή 

παρεμφερή σκοπό. 

4.  Η  έρευνα,  ανάπτυξη,  μελέτη  και  εκτέλεση  πάσης  φύσεως  εργασίας  (μηχανουργικής, 

ηλεκτρομηχανολογικής ή μη) για την αναβάθμιση και περαιτέρω εξέλιξη των παραγομένων 

και εμπορευομένων προϊόντων. 

5. Η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο με 

χρήση  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  (ενδεικτικά φωτοβολταϊκής,  αιολικής,  υδάτινης  και 

λοιπών φυσικών πόρων). 

6. Η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία,  συντήρηση, εκμετάλλευση, διαχείριση 

και ανάπτυξη κάθε είδους συστημάτων παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 
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7. Οι συναφείς με τα έργα παραγωγής και εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευές, 

υπηρεσίες και μελέτες όπως η λήψη ανεμομετρικών στοιχείων, η λήψη μετρητικών στοιχείων 

αναγκαίων  για  την  εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών  πάρκων,  η  χωροθέτηση  των  σταθμών 

παραγωγής,  υπηρεσίες  σχετικές  με  την  αδειοδότηση  των  σταθμών  παραγωγής  και  κάθε 

συναφής υπηρεσία. 

8.  Η  μελέτη,  κατασκευή,  συναρμολόγηση  και  οιαδήποτε  εν  γένει  επεξεργασία,  αγορά, 

εισαγωγή,  εξαγωγή  και  εν  γένει  εμπορία  και  διάθεση  τόσο  στην  ημεδαπή,  όσο  και  στην 

αλλοδαπή, ηλεκτρονικών ή/και ψηφιακών πινάκων μεταβλητών μηνυμάτων, ηλεκτρονικού 

και  λοιπού  εξοπλισμού  αθλητικών  χώρων  καθώς  και  λοιπών  ηλεκτρονικών  ή  ψηφιακών  

συσκευών, οργάνων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτών. 

9.  Η  μελέτη,  κατασκευή,  συναρμολόγηση  και  οιαδήποτε  εν  γένει  επεξεργασία,  αγορά, 

εισαγωγή,  εξαγωγή  και  εν  γένει  εμπορία  και  διάθεση  τόσο  στην  ημεδαπή,  όσο  και  στην 

αλλοδαπή  φωτεινών  επιγραφών,  ψηφιακών  επιγραφών  και  επιγραφών νέον  (neon),  τόσο 

εσωτερικού όσο και εξωτερικού χώρου και του συνόλου των ανταλλακτικών και 

εξαρτημάτων αυτών.  

10. Η  μελέτη,  κατασκευή,  συναρμολόγηση  και οιαδήποτε εν  γένει επεξεργασία,  η  αγορά, 

εισαγωγή,  εξαγωγή  και  εν  γένει  εμπορία  και  διάθεση  τόσο  στην  ημεδαπή  όσο  και  στην 

αλλοδαπή μηχανικών, μηχανολογικών, ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών ειδών και 

κατασκευών καθώς και ενεργειακού εξοπλισμού. 

11. Η επισκευή και  συντήρηση των ανωτέρω προϊόντων και ειδών εμπορίας, καθώς και η 

αντιπροσώπευση  στην  Ελλάδα  διαφόρων  οίκων  του  εσωτερικού  ή/και  του  εξωτερικού  σε 

σχέση με τα ανωτέρω προϊόντα/αντικείμενα εμπορίας. 

12. Η ανάληψη, εκτέλεση και επίβλεψη τεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών έργων και 

προμηθειών του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δημοσίων 

επιχειρήσεων και άλλων οργανισμών δημοσίου ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις 

καθοριζόμενες προϋποθέσεις από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας.  

13.  Η  σύμπραξη  με  τρίτα  πρόσωπα,  φυσικά  ή  νομικά,  υπό  μορφή  κοινοπραξίας,  για  την 

εκτέλεση τεχνικών έργων και την παροχή προμηθειών. 

14. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η οργάνωση και η διοίκηση μονάδων συναφών 

ή/και  ομοειδών  με  τα  ανωτέρω  αντικείμενα  για  ίδιο  λογαριασμό  ή/και  για  λογαριασμό 

τρίτων τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή.  

Προς επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται: 

α) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ' οιονδήποτε τρόπο. 

β) να ιδρύει ή να συμμετέχει σε κάθε φύσεως ή εταιρικού τύπου υφιστάμενες ή υπό ίδρυση 

επιχειρήσεις με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό. 

γ) να ιδρύει υποκαταστήματα, εργοστάσια, εργαστήρια ή πρακτορεία ή γραφεία 

οπουδήποτε. 

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή, με τον ίδιο ή 

παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων με προμήθεια ή συμμετοχή 

στα κέρδη. 
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ε)  να  παράσχει  εγγυήσεις  και  να  συνάπτει  συμβάσεις  εγγυήσεως  προς  και  με  οιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή τραπεζικό οργανισμό (εντός του 

υφισταμένου εκ του νόμου επιτρεπτού πλαισίου) εφόσον αυτές συνέχονται με την επίτευξη 

των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωση τους. 

στ) να διεξαγάγει οιαδήποτε εργασία την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή 

συμπληρωματική προς τους παραπάνω σκοπούς και γενικά οιαδήποτε πράξη που θεωρείται 

άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την πραγμάτωση των παραπάνω 

σκοπών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους 2043. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 5  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1.  Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ορίσθηκε,  κατά  τη  σύστασή  της  σε  460.000.000 

δραχμές,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  αρχικό  καταστατικό  της  (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ  6521/8-12-1993), 

διαιρούμενο σε 46.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης. 

2. Με την από 26-06-1995 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε 

το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 32.000.000 δρχ. δια της εκδόσεως 3.200 μετοχών, 

ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 4327/19-7-1995). 

3. Με την από 23-06-1998 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε 

το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 103.200.000 δρχ. δια της εκδόσεως 10.320 

μετοχών, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 8075/13-10-1998). 

4.  Με  την  από  24-07-1998  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  που 

επαναλήφθηκε και επαναβεβαιώθηκε με την από 23-11-1998 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων: α) μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών από 10.000 σε 200 

δραχμές εκάστη και β) αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά 94.800.000 δρχ. 

δια της εκδόσεως V. 474.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-

ΕΠΕ 1184/2-3-1999). 

5. Με την από 04-08-1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε 

η ονομαστική αξία των μετοχών από σε 200 σε 100 δραχμές εκάστη (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 6628/13-

8-1999). 

6. Με την από 01-03-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, 

αυξήθηκε  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  κατά  360.000.000  δρχ.  δια  της  εκδόσεως 

3.600.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης, ανερχομένου έτσι του 
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μετοχικού  κεφαλαίου  σε  1.050.000.000  δραχμές,  διαιρούμενου  σε  10.500.000  μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 100 δραχμών εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 2052/16-3-2000). 

7.  Με  την  από  27-06-2002  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων:  α) 

μετετράπη  το  μετοχικό  κεφάλαιο  και  η  ονομαστική  αξία  των  μετοχών  σε  Ευρώ  και  β) 

αυξήθηκε  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  κατά  1.643.562  Ευρώ  δια  αυξήσεως  της 

ονομαστικής αξίας των μετοχών σε 0,45 Ευρώ εκάστης (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 7468/17-7-2002). 

8. Με την από 21-06-2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε 

το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ 1.575.000 με κεφαλαιοποίηση 

μέρους του Αποθεματικού «Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας παγίων», μέσω αύξησης 

της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από Ευρώ 0,45 σε Ευρώ 0,60 

(ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 13393/12.12.2006). 

9. Με την από 29-06-2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αυξήθηκε 

το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό των 3.150.000,00 Ευρώ με 

κεφαλαιοποίηση:  α)  των  αφορολόγητων  αποθεματικών  του  άρθρου  22  του  ν.  1828/1989 

συνολικού ποσού 726.720,28 Ευρώ, β) του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 2 του 

ν. 3220/2004 συνολικού ποσού 185.000,00 Ευρώ και γ) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά 

από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» συνολικού ποσού 2.238.279,72 Ευρώ μέσω της 

αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,60 Ευρώ σε 

0,90 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 8906/02.08.2010). 

10.  Με  την  από  07-06-2012  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων:  α) 

αυξήθηκε  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  κατά  το  ποσό  των  840.000,00  Ευρώ  με 

κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 

μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,90 Ευρώ σε 0,98 

Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό 

των 840.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,98 

Ευρώ σε 0,90 Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου 

ποσού  (0,08 Ευρώ  ανά  μετοχή)  στους μετόχους  της  Εταιρείας (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ  &  ΓΕΜΗ 

5032/21.06.2012).  

11.  Με  την  από  22-11-2013  απόφαση  της  Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων:  α) 

αυξήθηκε  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  κατά  το  ποσό  των  735.000,00  Ευρώ  με 

κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 

μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,90 Ευρώ σε 0,97 

Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό 

των 735.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,97 

Ευρώ σε 0,90 Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου 

ποσού (0,07 Ευρώ ανά μετοχή) στους μετόχους της Εταιρείας.  

12. Με την από 18-12-2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

αυξήθηκε  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  κατά  το  ποσό  των  525.000,00  Ευρώ  με 

κεφαλαιοποίηση: α) σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 ποσού 209.632,84 Ευρώ και 

β)  μέρους  του  αποθεματικού  «διαφορά  από  έκδοση  μετοχών  υπέρ  το  άρτιο»,  ποσού 
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315.367,16  Ευρώ,  μέσω  αυξήσεως  της  ονομαστικής  αξίας  του  συνόλου  των  μετοχών  της 

Εταιρείας από 0,90 Ευρώ σε 0,95 Ευρώ δι' εκάστη μετοχή.  

13.  Με  την  από  08-06-2017  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων:  α) 

αυξήθηκε  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  κατά  το  ποσό  των  420.000,00  Ευρώ  με 

κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 

μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,95 Ευρώ σε 0,99 

Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή και β) μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά το ποσό 

των 420.000,00 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από 0,99 

Ευρώ σε 0,95 Ευρώ δι’ εκάστη μετοχή και την ισόποση επιστροφή-καταβολή του αντίστοιχου 

ποσού (0,04 Ευρώ ανά μετοχή) προς τους μετόχους της Εταιρείας.  

Έτσι  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται  σε  εννέα  εκατομμύρια  εννιακόσιες 

εβδομήντα πέντε χιλιάδες (9.975.000,00) Ευρώ και διαιρείται σε δέκα εκατομμύρια 

πεντακόσιες  χιλιάδες  (10.500.000)  κοινές,  ονομαστικές  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  0,95 

Ευρώ εκάστης. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

1. Κατά  τη  διάρκεια  της  πρώτης πενταετίας  από  τη  σύσταση  της  Εταιρείας,  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο  έχει  το  δικαίωμα  με  απόφασή  του,  που  λαμβάνεται  με  πλειοψηφία  των  δύο 

τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του: (α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο 

μερικά  ή  ολικά  με  την  έκδοση  νέων  μετοχών  για  ποσό  που  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  το 

τριπλάσιο  του  αρχικού  κεφαλαίου  και  (β)  να  εκδίδει  ομολογιακό  δάνειο  με  την  έκδοση 

ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του 

αρχικού κεφαλαίου.  

Η  ανωτέρω  εξουσία  μπορεί να  χορηγείται  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  και με απόφαση  της 

Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην 

περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί 

το  τριπλάσιο  του  κεφαλαίου,  που  υπάρχει  κατά  την  ημερομηνία  που  χορηγήθηκε  στο 

Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.  

2. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου, αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού.  

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

της  Εταιρείας  πρέπει  να  αναφέρει  τουλάχιστον  το  ποσό  της  αύξησης,  τον  τρόπο  και  την 

προθεσμία  κάλυψής  της,  τον  αριθμό  και  το  είδος  των  μετοχών  που  θα  εκδοθούν,  την 

ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών.  

4.  Η  καταβολή  σε  μετρητά  για  κάλυψη  του  αρχικού  μετοχικού  κεφαλαίου  ή  των  τυχόν 

αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό 

της Εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε 

χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).  
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5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με απόφαση 

της  Γενικής  Συνέλευσης,  που  λαμβάνεται  με  αυξημένη  απαρτία  και  πλειοψηφία  (τακτική 

αύξηση), η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ν΄ 

αποφασίσει για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως 

προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο 

υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση 

αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει 

από  τη  λήψη  της απόφασης του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  με την  οποία  καθορίζεται κατά 

περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η 

εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 

άυλες,  καταχωρούνται  δε,  όπως  και  οιαδήποτε  μεταβολή  τους  στα  αρχεία  της  «Ελληνικά 

Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή οιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό. 

2. Ως χρόνος εκδόσεως των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της 

«Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις. Ως μέτοχος της 

Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».  

3. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση 

στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΜΕΤΟΧΟΙ  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματα τους, μόνο με την 

συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.  

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.  

3. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση 

για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή 

διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα 

απόληψης  τόκου,  το  επιτόκιο  και  τον  τρόπο  υπολογισμού  του.  Η  διάρκεια  ισχύος  της 

εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στ σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί 

να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο,  η  προθεσμία  καταβολής  του  κεφαλαίου  κατά  το  άρθρο  20  του  ν.  4548/2018 

αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται 
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κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού 

του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.  

4. Σε κάθε περίπτωση  αύξησης του  μετοχικού  κεφαλαίου,  που  δεν  γίνεται με εισφορά  σε 

είδος, καθώς και σε περίπτωση  έκδοσης ομολογιών  με δικαίωμα  μετατροπής σε μετοχές, 

παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ 

των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους 

στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.  

Το  δικαίωμα  προτίμησης  ασκείται  μέσα  στην  προθεσμία,  την  οποία  όρισε  το  όργανο  της 

Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της 

προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της 

παραγράφου 2 του άρθρου 25 του 4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος 

προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον 

προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Μετά το τέλος 

των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, 

διατίθενται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  κατά  την  κρίση  του  σε  τιμή  όχι 

κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία 

το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε 

να  ορίσει  προθεσμία  για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  προτίμησης,  την  προθεσμία  αυτή 

ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται 

από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.  

Η  πρόσκληση  για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  προτίμησης,  στην  οποία  μνημονεύεται 

υποχρεωτικά  και  η  προθεσμία  μέσα  στην  οποία  πρέπει  να  ασκηθεί  αυτό  το  δικαίωμα, 

υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου  2  του  άρθρου  25  του  ν.  4548/2018,  η  πρόσκληση  και  η  γνωστοποίηση  της 

προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να 

παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την 

άσκηση  του  δικαιώματος  προτίμησης  ή  δήλωσαν  την  απόφαση  τους  για  την  από  αυτούς 

άσκηση  ή  μη  του  δικαιώματος  προτίμησης.  Η  δημοσίευση  της  πρόσκλησης  μπορεί  να 

αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».  

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 

μπορεί  να  περιοριστεί  ή  να  καταργηθεί  το  δικαίωμα  προτίμησης  του  άρθρου  26  του  ν. 

4548/2018.  Για  να  ληφθεί  η  απόφαση  αυτή,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να 

υποβάλει  στη  Γενική  Συνέλευση  γραπτή  έκθεση  στην  οποία  αναφέρονται  οι  λόγοι  που 

επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του 11 δικαιώματος προτίμησης και στην οποία 

δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατα τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. 

Η  σχετική  έκθεση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  η  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης 

υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει 

αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν 
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οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν 

δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από 

το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του 

προσωπικού στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 

4548/2018.  

Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές 

σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά 

την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε 

μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των 

εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία 

της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. 

Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν 

μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα 

άρθρα 17 και 18 του ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.  

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου  και  το  προσωπικό  της  Εταιρείας,  καθώς  και  των  συνδεδεμένων  με  αυτήν 

εταιρειών  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  32  του  ν.  4308/2014,  με  τη  μορφή  δικαιώματος 

προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη 

της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. 

Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες 

σε  σταθερή  βάση.  Η  συνολική  ονομαστική  αξία  των  μετοχών  που  διατίθενται  κατά  την 

παρούσα  παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του 

κεφαλαίου,  που  είναι  καταβεβλημένο  κατά  την  ημερομηνία  της  απόφασης  της  Γενικής 

Συνέλευσης.  Η  απόφαση  της Γενικής Συνέλευσης  προβλέπει εάν  για  την  ικανοποίηση  του 

δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή 

εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του 

ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον 

ανώτατο  αριθμό  μετοχών  που  μπορεί  να  αποκτηθούν  ή  να  εκδοθούν,  εάν  οι  δικαιούχοι 

ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή τη μέθοδο προσδιορισμού της, τους 

όρους  διάθεσης  των  μετοχών  στους  δικαιούχους,  και  τους  δικαιούχους  ή  τις  κατηγορίες 

αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018, τη διάρκεια 

του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο.  

Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του 

δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους 

δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών 

και, ανά  ημερολογιακό  τρίμηνο  κατ’  ανώτατο  όριο,  παραδίδει  τις  μετοχές  που  έχουν  ήδη 
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εκδοθεί  ή  εκδίδει  και  παραδίδει  τις  μετοχές  στους  ανωτέρω  δικαιούχους,  αυξάνοντας  το 

μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  και  τροποποιώντας  αντίστοιχα  το  Καταστατικό.  Επίσης 

πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση 

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  για  την  αύξηση  του  κεφαλαίου  και  την  πιστοποίηση  της  12 

καταβολής του  λαμβάνεται ανά  ημερολογιακό  τρίμηνο,  κατά  παρέκκλιση  των  οριζομένων 

στο  άρθρο  20  του  ν.  4548/2018.  Στις  αυξήσεις  αυτές  του  κεφαλαίου  δεν  εφαρμόζεται  το 

άρθρο 26 του ν. 4548/2018.  

Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 

και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, μπορεί 

να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο 

και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε 

(5)  έτη,  εκτός  αν  η  Γενική  Συνέλευση  ορίσει  συντομότερο  χρόνο  ισχύος  αυτής  και  είναι 

ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24 

του ν. 4548/2018. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους των 

παραγράφων 1 - 3 του άρθρου 113 του ν. 4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

1.  Με  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου 

μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  συγκαλεί  Έκτακτη  Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει 

περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον 

πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Η  αίτηση  περιέχει  το  αντικείμενο  της  ημερήσιας 

διάταξης.  Εάν  δεν  συγκληθεί Γενική  Συνέλευση  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  εντός είκοσι 

(20)  ημερών  από  την  επίδοση  της  σχετικής  αίτησης,  η  σύγκληση  διενεργείται  από  τους 

αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται 

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο 

χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με 

ένδικα μέσα.  

2.  Με  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου 

μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  εγγράψει  στην  ημερήσια 

διάταξη  Γενικής  Συνέλευσης,  που  έχει  ήδη  συγκληθεί,  πρόσθετα  θέματα,  εάν  η  σχετική 

αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με 

ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018, επτά (7) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων 

θεμάτων  στην  ημερήσια  διάταξη  συνοδεύεται  από  αιτιολόγηση  ή  από  σχέδιο  απόφασης 

προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 

με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από 
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την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων 

στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει 

υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 

του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται 

να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 

141  του  ν.  4548/2018  και  να  προβούν  οι  ίδιοι  στη  δημοσίευση,  κατά  τα  οριζόμενα  στο 

προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.  

3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν 

το  δικαίωμα  να  υποβάλουν  σχέδια  αποφάσεων  για  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην 

αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση 

πρέπει να  περιέλθει στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  επτά  (7)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την 

ημερομηνία  της  Γενικής  Συνέλευσης,  τα  σχέδια  δε  αποφάσεων  τίθενται  στη  διάθεση  των 

μετόχων κατά τα οριζόμενα  στην παράγραφο  3 του άρθρου  123 του ν. 4548/2018, έξι (6) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.  

4. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  δεν  είναι  υποχρεωμένο  να  προβαίνει στην  εγγραφή  θεμάτων 

στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση 

και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους σύμφωνα με τις παραγράφους 

2 και 3 αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα 

χρηστά ήθη.  

5.  Με  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου 

μετοχικού  κεφαλαίου,  ο  Πρόεδρος  της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να  αναβάλει μία 

μόνο  φορά  τη  λήψη  αποφάσεων  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  Τακτική  ή  Έκτακτη,  για  όλα  ή 

ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για, αυτήν που ορίζεται στην 

αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες 

από τη χρονολογία της αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της 

πρόσκλησης των μετόχων, σ' αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων 

των σχετικών διατυπώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.  

6.  Ύστερα  από  αίτηση  οποιουδήποτε  μετόχου,  που  υποβάλλεται  στην  Εταιρεία  πέντε  (5) 

τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  την  Γενική  Συνέλευση,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες 

για  τις  υποθέσεις  της  Εταιρείας,  στο  μέτρο  που  αυτές  είναι  σχετικές  με  τα  θέματα  της 

ημερήσιας  διάταξης.  Υποχρέωση  παροχής  πληροφοριών  δεν  υφίσταται  όταν  οι  σχετικές 

πληροφορίες  διατίθενται  ήδη  στο  διαδικτυακό  τόπο  της  Εταιρείας,  ιδίως  με  τη  μορφή 

ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία 

διετία,  καταβλήθηκαν  σε  κάθε  μέλος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  τους  διευθυντές  της 

Εταιρείας,  καθώς  και  κάθε  παροχή  προς  τα  πρόσωπα  αυτά  από  οποιαδήποτε  αιτία  ή 

σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 
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μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 

αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η 

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 

ή 80 του ν. 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.  

7. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της 

προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική 

Συνέλευση,  πληροφορίες  για  την  πορεία  των  εταιρικών  υποθέσεων  και  την  περιουσιακή 

κατάσταση  της  Εταιρείας.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος 

λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή  80 του ν. 4548/2018, εφόσον τα 

αντίστοιχα μέλη έχουν λάβει την σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.  

8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως 

προς  το  βάσιμο  ή  μη  της  αιτιολογίας  άρνησης  εκ  μέρους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 

παροχής των  πληροφοριών,  επιλύεται από  το  δικαστήριο  με απόφασή  του  που  εκδίδεται 

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο 

υποχρεώνει  την  Εταιρεία  να  παράσχει  τις  πληροφορίες  που  αρνήθηκε.  Η  απόφαση  δεν 

προσβάλλεται με ένδικα μέσα.  

9. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της 

ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.  

10.  Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  του  παρόντος  άρθρου οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να 

αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου 

της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού 

δικαιώματος. H απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και 

πάντως βάσει ενημέρωσης που  λαμβάνει η  Εταιρεία από  το  Κεντρικό  Αποθετήριο  Τίτλων, 

εφόσον παρέχει  υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων 

διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.  

11.  Μέτοχοι  της  Εταιρείας,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  τουλάχιστον  του 

καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  έχουν  δικαίωμα  να  ζητήσουν  έκτακτο  έλεγχο  της 

Εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο 

έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή 

του  Καταστατικού  ή  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Σε  κάθε  περίπτωση  η  αίτηση 

ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέσθηκαν οι 

καταγγελλόμενες πράξεις.  

12.  Μέτοχοι  της  Εταιρείας,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του  καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, 
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εφόσον από την όλη πορεία αυτής αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται 

πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και 

συνετή  διαχείριση.  Το  δικαστήριο  μπορεί  να  κρίνει  ότι  η  εκπροσώπηση  των  αιτούντων 

μετόχων  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  σύμφωνα  με τα  άρθρα  79  ή  80  του  ν. 4548/2018  δεν 

δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων.  

13.  Στις  περιπτώσεις  των  παραγράφων  11  και  12  του  παρόντος  άρθρου  οι  αιτούντες  τον 

έλεγχο μέτοχοι οφείλουν ν' αποδεικνύουν στο δικαστήριο τη μετοχική τους ιδιότητα και τον 

αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. H απόδειξη 

της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει 

ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει 

υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο 

κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1.  Η  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  της  Εταιρείας,  είναι  το  ανώτατο  όργανο  αυτής  και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις 

της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.  

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:  

(α) τροποποιήσεις του Καταστατικού (ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, 

τακτικές ή έκτακτες, καθώς και οι μειώσεις του κεφαλαίου),  

(β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,  

(γ)  την  έγκριση  της  συνολικής  διαχείρισης  κατά  το  άρθρο  108  του  ν.  4548/2018  και  την 

απαλλαγή των Ελεγκτών,  

(δ) την έγκριση των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  

(ε) τη διάθεση των ετήσιων κερδών,  

(στ)  την  έγκριση  παροχής  αμοιβών  ή  προκαταβολής  αμοιβών  κατά  το  άρθρο  109  του  ν. 

4548/2018,  

(ζ)  την  έγκριση  της  πολιτικής  αποδοχών  του  άρθρου  110  και  της  έκθεσης  αποδοχών  του 

άρθρου 112 του ν. 4548/2018,  

(η) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της 

Εταιρείας και  

(θ) το διορισμό εκκαθαριστών.  

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:  

(α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται 

από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις 

άλλων νόμων,  
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(β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του Καταστατικού από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,  

(γ) ο διορισμός με το Καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου,  

(δ) η εκλογή κατά το Καταστατικό συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, 

αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,  

(ε) η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη 

ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή 

περισσότερο των μετοχών της, 

(στ)  η  δυνατότητα  διανομής προσωρινών  μερισμάτων  κατά  τις  παραγράφους 1  και 2  του 

άρθρου 162 του ν. 4548/2018,  

(ζ) η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών 

ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται 

υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της 

περιφέρειας  της  έδρας,  τουλάχιστον  μια  φορά  κάθε  εταιρική  χρήση  το  αργότερο  έως  τη 

δέκατη  (10η)  ημερολογιακή  ημέρα  του  ένατου  μήνα  μετά  τη  λήξη  της  χρήσης.  Η  Γενική 

Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του 

Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση 

των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά 

νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 

του παρόντος.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν 

Καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή 

υποδεικνύεται από απόφαση Γενικής Συνέλευσης.  

3. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει 

να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της 

συνεδρίασης. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα 

της συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1.  Η  πρόσκληση  της  Γενικής  Συνέλευσης  περιλαμβάνει  τουλάχιστον  το  οίκημα  με  ακριβή 

διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης 

με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες 

για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην Συνέλευση και ν' 
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ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και από 

απόσταση. Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση της έδρας της Εταιρείας και 

δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 122 του ν. 4548/2018.  

2. Από  την  ημέρα  δημοσίευσης της πρόσκλησης για  τη  σύγκληση  της Γενικής Συνέλευσης 

μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων τα 

στοιχεία και τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3-4 του άρθρου 123 του 

ν. 4548/2018.  

3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 

οποία  στη  Συνέλευση  παρίστανται  ή  αντιπροσωπεύονται  μέτοχοι  που  εκπροσωπούν  το 

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή 

της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική Γενική Συνέλευση). 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

1.  Στη  Γενική  Συνέλευση  δικαιούται  να  συμμετάσχει  το  πρόσωπο  που  έχει  τη  μετοχική 

ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής).  

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής 

συνεδρίασης,  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  εξ  αναβολής  ή  η  επαναληπτική  συνεδρίαση  δεν 

απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν 

συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα 

πρόσκληση,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  130  του  ν.  4548/2018,  στη  Γενική 

Συνέλευση συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης 

(3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει 

ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει 

υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο 

Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.  

2. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω 

αντιπροσώπου. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους. 

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο διορισμός και η ανάκληση 

ή  αντικατάσταση  του  εκπροσώπου  ή  αντιπροσώπου  του  μετόχου  γίνεται  εγγράφως  ή  με 

ηλεκτρονικά  μέσα,  και  υποβάλλονται  στην  Εταιρεία σαράντα  οκτώ  (48)  τουλάχιστον  ώρες 

πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης.  

3. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου,  καθώς  και  οι  ελεγκτές  της  Εταιρείας.  Ο  Πρόεδρος  της  Γενικής  Συνέλευσης 

μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη Συνέλευση και άλλων προσώπων, που 

δεν  έχουν  μετοχική  ιδιότητα  ή  δεν  είναι  εκπρόσωποι  μετόχων,  στο  μέτρο  που  τούτο  δεν 

αντιτίθεται  στο  εταιρικό  συμφέρον.  Τα  πρόσωπα  αυτά  δεν  θεωρείται  ότι  μετέχουν  στη 
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Συνέλευση  επειδή  έλαβαν  το  λόγο  για  λογαριασμό  παριστάμενου  μετόχου  ή  ύστερα  από 

πρόσκληση του Προέδρου.  

4.  Μέτοχοι  που  δεν  συμμορφώνονται  με  τις  διατάξεις  των  παραγράφων  του  παρόντος 

άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή 

για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

1.  Επιτρέπεται  η  συμμετοχή  στη  Γενική  Συνέλευση  εξ  αποστάσεως  με  οπτικοακουστικά  ή 

άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα, ώστε:  

(α)  να  είναι  σε  θέση  να  διασφαλίσει  την  ταυτότητα  του  συμμετέχοντος  προσώπου,  τη 

συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται 

στη Γενική Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,  

(β)  να  παρέχεται  η  δυνατότητα  στο  συμμετέχοντα  να  παρακολουθεί  με  ηλεκτρονικά  ή 

οπτικοακουστικά  μέσα  τη  διεξαγωγή  της Συνέλευσης και να  απευθύνεται στη  Συνέλευση, 

προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκειά της, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης και  

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.  

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη 

για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι 

εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου.  

2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ 

δέκα  (10)  ημέρες  τουλάχιστον  πλήρων  ημερών.  Στην  επαναληπτική  αυτή  συνεδρίαση  η 

Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής 

ημερήσιας  διάταξης  οσοδήποτε  και  αν  είναι  το  εκπροσωπούμενο  σε  αυτήν  τμήμα  του 

καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. που εκπροσωπείται σ' αυτή. 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 στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.  

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

εκπροσωπούμενων σε αυτήν ψήφων. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Κατ’ εξαίρεση προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:  

(α) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,  

(β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,  

(γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,  

(δ)  την  τακτική  αύξηση  του  κεφαλαίου,  εκτός  αν  επιβάλλεται  από  το  νόμο  ή  γίνεται  με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,  

(ε) τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 

21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,  

(στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,  

(ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

Εταιρείας,  

(η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του 

κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 

καθώς και 24  

(θ)  κάθε  άλλη  περίπτωση  που  ορίζεται  στο  νόμο  ότι  η  Γενική  Συνέλευση  αποφασίζει  με 

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,  

η  Γενική  Συνέλευση  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  επί  των  θεμάτων  της 

ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι 

εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.  

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου η Γενική Συνέλευση 

προσκαλείται  και  συνέρχεται  εκ  νέου  μέσα  σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από  τη  χρονολογία  της 

ματαιωθείσας  συνεδρίασης,  ύστερα  από  πρόσκληση  προ  δέκα  (10)  τουλάχιστον  πλήρων 

ημερών,  βρίσκεται  δε  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  επί  των  θεμάτων  της  αρχικής 

ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι 

εκπροσωπούντες 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 στην ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.  

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 

όταν  κωλύεται  αυτός,  ο  νόμιμος  αναπληρωτής  του.  Χρέη  Γραμματέα  εκτελεί  προσωρινά 

αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 
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2.  Αφού  εγκριθεί  ο  κατάλογος  των  μετόχων  που  έχουν  δικαίωμα  ψήφου,  η  Συνέλευση 

προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη 

ψηφολέκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που 

αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.  

2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που 

υπογράφονται  από  τον  Πρόεδρο  και  το  Γραμματέα  της.  Στο  ίδιο  βιβλίο  καταχωρείται  και 

κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση.  

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρό της 

ή  από  τον  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  από  τον  Αντιπρόεδρο  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου ή από Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.  

4. Με αίτηση  μετόχου  ο  Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως οφείλει να  καταχωρήσει στα 

πρακτικά  περίληψη  της  γνώμης  του.  Ο  Πρόεδρος  της  Γενικής  Συνέλευσης  δικαιούται  να 

αρνηθεί  την  καταχώρηση  25  γνώμης  αν  αυτή  αναφέρεται  σε  ζητήματα  προφανώς  εκτός 

ημερησίας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. 

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια 

υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.  μέσα  σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την 

έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική 

διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από 

αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή 

συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου  7  του  άρθρου  102  του  ν.  4548/2018.  Κατά  τη  δίκη  για  αποζημίωση  της 

Εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ. του 

ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.  

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 

του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με 

μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν 

λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και 

για τους υπαλλήλους της Εταιρείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
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ΑΡΘΡΟ 20 

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η  Εταιρεία διοικείται από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  που  αποτελείται  από  πέντε (5)  έως 

έντεκα (11) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού 

προσώπου υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του 

νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις 

ολόκληρον συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της Εταιρείας  για  θητεία  πέντε (5)  ετών,  που  παρατείνεται μέχρι  τη  λήξη  της προθεσμίας 

εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι 

τη λήψη της σχετικής απόφασης, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) 

έτη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη.  

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή τρίτοι που μπορούν να 

επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας 

και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν 

την Εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με 

το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 

19 και 99 - 100 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

2.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  αποκλειστικά  και  μόνο  εγγράφως,  να  αναθέτει  την 

άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική 

ενέργεια, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας και την εκπροσώπηση της, σε ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα, μέλη ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους 

της Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα 

πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου ν' αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος 

τούτων σε τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 22  

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε 

σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες ή 

Εντεταλμένους  Συμβούλους  από  τα  μέλη  του  και  μόνο,  καθορίζοντας  συγχρόνως  και  τις 

αρμοδιότητες τους. 
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3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, 

όταν  απουσιάζει  ή  κωλύεται,  αναπληρώνει  σε  όλη  την  έκταση  των  αρμοδιοτήτων  του  ο 

Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί  θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή 

απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, επιβάλλεται στους 

Συμβούλους που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις (3), να εκλέξουν προσωρινά 

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της  θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την 

προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που 

έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην 

δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους 

εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.  

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της 

ιδιότητας  μέλους  ή  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  τα  υπόλοιπα  μέλη  μπορούν  να 

συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση 

των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι 

ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των 

ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των 

τριών (3).  

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από 

τον  αριθμό  τους,  μπορούν  να  προβούν  σε σύγκληση  Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό 

σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη 

και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι 

ανάγκες  της  Εταιρείας  το  απαιτούν,  κατόπιν  προσκλήσεως  του  Προέδρου  αυτού  ή  του 

αναπληρωτή  του  ή  από  δύο  (2)  από  τα  μέλη  του  είτε  στην  έδρα  της  Εταιρείας  είτε  στην 

περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής. Στην πρόσκληση πρέπει 

απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, 

διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην 

λήψη αποφάσεων.  
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2. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο του ή αν το ζητήσουν δύο (2) μέλη του, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε 

στην  αλλοδαπή,  εφόσον  στη  συνεδρίαση  αυτή  παρίστανται  ή  αντιπροσωπεύονται  όλα  τα 

μέλη  του  και  κανένα  δεν  αντιλέγει  στην  πραγματοποίηση  της  συνεδρίασης  και  στη  λήψη 

αποφάσεων.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και 

ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την 

συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε 

σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα (1) μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. Η 

αντιπροσώπευση δεν μπορεί ν΄ ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός (1) των συμβούλων, 

ουδέποτε  όμως  ο  αριθμός  των  παρόντων  ή  αντιπροσωπευόμενων  συμβούλων  μπορεί  να 

είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν 

προκύπτον κλάσμα.  

3.  Οι  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  λαμβάνονται  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των 

συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την 

περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του  παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν 

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε 

ειδικό  βιβλίο,  που  μπορεί  να  τηρείται  και  ηλεκτρονικά.  Ύστερα  από  αίτηση  μέλους  του 

Διοικητικού  Συμβουλίου,  ο  Πρόεδρος  υποχρεούται  να  καταχωρήσει  στα  πρακτικά  ακριβή 

περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των 

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται 

από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του ή από Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας.  

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει 

υποχρέωση  καταχώρισης τους στο  Γ.Ε.ΜΗ.  σύμφωνα  με το  άρθρο  12  του  ν. 4548/2018  ή 
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άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι 

(20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού απ' όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ακόμη  και αν 

δεν  έχει  προηγηθεί  συνεδρίαση.  Η  ρύθμιση  αυτή  ισχύει  και  αν  όλοι  οι  σύμβουλοι  ή  οι 

αντιπρόσωποί  τους  συμφωνούν  ν΄  αποτυπωθεί  πλειοψηφική  απόφασή  τους  σε  πρακτικό 

χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται απ’ όλους τους συμβούλους.  

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν ν΄ αντικαθίστανται με 

ανταλλαγή  μηνυμάτων  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail)  ή  με άλλα  ηλεκτρονικά 

μέσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δικαιούνται να  λάβουν  αμοιβή  ή  άλλες  παροχές, 

σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της Εταιρείας. Οι αμοιβές 

των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  μπορούν  να  συνίστανται  και  σε  συμμετοχή  στα 

κέρδη της χρήσεως σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 4548/2018.  

2. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται 

στον  νόμο  ή  την  πολιτική  αποδοχών,  βαρύνει  την  Εταιρεία  μόνο  αν  εγκριθεί  με  ειδική 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

3.  Απαγορεύεται  και  είναι  άκυρη  η  σύναψη  οποιωνδήποτε  συμβάσεων  της  Εταιρείας  με 

πρόσωπα  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  99  του  ν.  4548/2018,  καθώς  και  η  παροχή 

ασφαλειών  και  εγγυήσεων  προς  τρίτους  υπέρ  των  προσώπων  αυτών,  χωρίς  ειδική  άδεια 

παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του 

ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  

4. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής 

ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους, σύμφωνα με την 

προηγούμενη  παράγραφο,  παρέχεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  η  οποία 

ισχύει για έξι (6) μήνες.  

5. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από 

το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, 

μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου ν’ αποφασίσει αυτή 

για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου 

ή  η  παροχή  εγγύησης  ή  ασφάλειας,  για  την  οποία  χορηγήθηκε  άδεια  από  το  Διοικητικό 

Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας 

των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση 

του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση 

της Γενικής Συνέλευσης.  

6. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με βάση 

έκθεση  Ορκωτού  Ελεγκτή  Λογιστή  ή  Ελεγκτικής  Εταιρείας  ή  άλλου  ανεξάρτητου  προς  την 
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Εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη 

για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, 

συμπεριλαμβανομένων  των  μετόχων  μειοψηφίας της Εταιρείας,  και  εξηγεί τις  παραδοχές 

στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.  

7. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής 

είτε  από  το  ίδιο  είτε  από  τη  Γενική  Συνέλευση  καθώς  και  την  άπρακτη  παρέλευση  της 

προθεσμίας  της  παραγράφου  5  του  παρόντος  άρθρου.  Η  ανακοίνωση  υποβάλλεται  σε 

δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.  

8. Η ανακοίνωση της παραγράφου 5 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς 

τη φύση της σχέσης της Εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία 

της συναλλαγής, (γ)  κάθε  άλλη  πληροφορία  που  είναι  αναγκαία  για  να  αξιολογηθεί κατά 

πόσον  η  συναλλαγή  είναι  δίκαιη  και  εύλογη  για  την  Εταιρεία  και  τα  πρόσωπα  που  δεν 

αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Επί 

εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η ανωτέρω ανακοίνωση 

συνοδεύεται από την έκθεση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.  

Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ 

του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.  

9. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας 

καταχωρίζονται  στα  πρακτικά  της  Γενικής  Συνέλευσης  ή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή 

καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε 

τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής να ενεργούν, χωρίς 

άδεια της Γενικής Συνελεύσεως, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις 

που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι 

ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία 

δικαιούται  να  αξιώσει  αποζημίωση.  Μπορεί  όμως  αντί  της  αποζημίωσης  να  απαιτήσει, 

προκειμένου  μεν για πράξεις που  έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του  συμβούλου ή του 

διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, 

προκειμένου  δε για  πράξεις  που  έγιναν  για  λογαριασμό  τρίτου,  να  δοθεί στην  Εταιρεία η 

αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. 

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω 

πράξεις  ανακοινώθηκαν  σε  συνεδρίαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  γνωστοποιήθηκαν 

στην Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε (5) έτη μετά την ενέργεια της 

απαγορευμένης πράξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

1. Ο έλεγχος των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργείται 

από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο 

του άρθρου 14 του ν. 4449/2017.  

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία διορίζονται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.  

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας μπορεί 

να  προσφέρει τις  υπηρεσίες  του,  με την  ιδιότητά  του  αυτή,  για  χρονική  περίοδο  που  δεν 

δύναται να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από 

την παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.  

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του 

υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει 

ημερομηνία και υπογραφή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που 

ορίζει το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1 η) Ιανουαρίου και 

λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) συντάσσονται 

σύμφωνα  με  τα  Διεθνή  Πρότυπα  Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς  και  εγκρίνονται  από  τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.  

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων 

Χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  που  έχουν  καταρτισθεί  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο, 

πρέπει να υπογράφονται από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:  

(α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,  

(β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος 

Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και  

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή.  
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3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου 

κατάρτισης  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων,  οφείλουν  να  εκθέτουν  εγγράφως  τις 

αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.  

4. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από 

την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:  

(α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις,  

(β) την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και  

(γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρείας, όπου απαιτείται.  

5. Η Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχει το προβλεπόμενο από 

τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 150 του ν. 4548/2018 περιεχόμενο.  

6. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των 

μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές 

εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 

159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:  

(α) αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που 

δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη,  

(β) αφαιρείται η κατά το νόμο κράτηση για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,  

(γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος,  

(δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διατίθεται κατά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

2.  Το  προς  διανομή  ποσό  καταβάλλεται  στους  μετόχους  μέσα  σε  δύο  (2)  μήνες  από  την 

απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  που  ενέκρινε  τις  ετήσιες  χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ 

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΛΥΣΗ 

1. Η Εταιρεία λύεται:  

(α) με την πάροδο του κατά το Καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν αποφασισθεί 

από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας αυτής,  

(β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία 

και πλειοψηφία,  

(γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,  
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(δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του 

οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και  

(ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018  

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της 

Εταιρείας.  

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, γίνει κατώτερο από το 

μισό  (1/2)  του  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  την 

υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη 

λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.  

 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η 

εκκαθάριση.  

Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ του άρθρου 33 του  παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί 

χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.  

Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 33 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση 

ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018 οι 

εκκαθαριστές  ορίζονται  από  το  δικαστήριο  με  την  απόφαση  που  κηρύσσει  τη  λύση  της 

Εταιρείας  

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι από δύο (2) έως τέσσερις 

(4),  μέτοχοι  ή  μη.  Η  Γενική  Συνέλευση  μπορεί  να  διορίσει  και  ένα  (1)  μόνο  εκκαθαριστή, 

μέτοχο ή μη, ο οποίος ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της 

εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν 

περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχει την υποχρέωση να 

συμμορφώνεται.  

3. Ο διορισμός εκκαθαριστή συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα 

συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να 

συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Όσον αφορά 

τους εκκαθαριστές,  εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις  για  το  Διοικητικό  Συμβούλιο. Οι 

συζητήσεις  και  οι  αποφάσεις  των  εκκαθαριστών  καταχωρούνται  περιληπτικά  στο  βιβλίο 

πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα 

καθήκοντα τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν 

ισολογισμό  έναρξης  εκκαθάρισης,  μη  υποκείμενο  σε  έγκριση  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Σε 

κάθε  περίπτωση  η  απογραφή  πρέπει  να  ολοκληρωθεί  μέσα  σε  τρεις  (3)  μήνες  από  την 

ανάληψη των καθηκόντων των εκκαθαριστών.  

5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της 

εκκαθάρισης.  
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6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της 

Εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και 

να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με 

αυτές  εξυπηρετούνται  η  εκκαθάριση  και  το  συμφέρον  της  Εταιρείας.  Οι  εκκαθαριστές 

μπορούν  επίσης  να  εκποιήσουν  τα  ακίνητα  της  Εταιρείας,  την  εταιρική  επιχείρηση  στο 

σύνολο της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών 

(3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της 

μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας, να  καθορίσει την  κατώτατη  τιμή  πώλησης των  ακινήτων,  κλάδων ή 

τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές 

και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.  

7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι 

οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία 

παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

υποβάλλονται  σε  δημοσιότητα.  Επίσης,  συντάσσονται  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις 

πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται 

σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου 

των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.  

8. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι 

εκκαθαριστές  διανέμουν  το  προϊόν  της  εκκαθάρισης  στους  μετόχους,  σύμφωνα  με  τα 

δικαιώματα  τούτων.  Αν  συμφωνούν  όλοι  οι  μέτοχοι,  η  διανομή  μπορεί  να  γίνει  και  με 

αυτούσια απόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.  

9.  Εάν  το  στάδιο  της  εκκαθάρισης  υπερβεί  την  τριετία,  ο  εκκαθαριστής  υποχρεούται  να 

συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της 

εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της 

εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία 

περάτωση  της.  Τα  μέτρα  αυτά  μπορούν  να  περιλαμβάνουν  παραίτηση  της Εταιρείας  από 

δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι 

ασύμφορη  σε  σχέση  με  τα  προσδοκώμενα  οφέλη  ή  αβέβαιη  ή  απαιτεί  μεγάλο  χρονικό 

διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, 

αναδιαπραγματεύσεις  ή  καταγγελία  συμβάσεων  ή  και  σύναψη  νέων. Η  Γενική  Συνέλευση 

εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.  

10.  Εάν  το  σχέδιο  εγκριθεί,  ο  εκκαθαριστής  ολοκληρώνει  τη  διαχείριση  σύμφωνα  με  τα 

προβλεπόμενα  στο  σχέδιο.  Εάν  το  σχέδιο  δεν  εγκριθεί,  ο  εκκαθαριστής  ή  μέτοχοι  που 

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να 

ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το 

δικαστήριο με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το 

δικαστήριο  μπορεί  να  τροποποιήσει  τα  μέτρα  που  προβλέπει  το  σχέδιο  ή  η  αίτηση  των 

μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα 

με τα παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

ΑΡΘΡΟ 35 

Για  όσα  θέματα  δεν  ρυθμίζει το  παρόν  Καταστατικό,  έχουν  εφαρμογή  οι  διατάξεις  του  ν. 

4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει. 
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