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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α 
 

 
Σύσταση – Επωνυμία – Εδρα – Διάρκεια Σκοπός 

 
Αρθρο 1 

 
Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυ-
μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και πηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών» και με το διακριτικό τίτλο «Info-Quest A.E.B.E.”. 
Για τις σχέσεις  της εταιρείας με την αλλοδαπή χρησιμοποιείται σε ακριβή μετάφραση στην αντί-
στοιχη γλώσσα. 

Αρθρο 2 
 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής. 
Η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή απλώς αντιπροσωπείες 
σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και στο εξωτερικό με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που 
θα ορίζουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και την έκταση της δικαιοδοσίας. Οι αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου θα μπορούν να τροποποιούνται ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε 
φορά ανάγκες. 
 
 

Αρθρο 3 
 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την ημέρα της δημοσίευ-
σης στο Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της απόφασης που ενέκρινε το 
Καταστατικό αυτό με όλο το κείμενο του Καταστατικού, που μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και τροποποίηση του άρθρου αυτού. 

 
Αρθρο 4  

Σκοπός της Εταιρείας ορίζεται : 
 
α) Η κατασκευή και εμπορία, η εκμίσθωση ή το LEASING ηλεκτρονικών υπολογιστών (Com-
puters), περιφερειακών μηχανημάτων αυτών (εκτυπωτών, οθονών, μονάδων αποθηκεύσεως 
δεδομένων, μονάδων επικοινωνίας κ.λ.π.) αναλωσίμων ειδών (μελανοταινιών, μαγνητοταινιών, 
μαγνητικών δίσκων κ.λ.π.) ανταλλακτικών και εξαρτημάτων απάντων των ανωτέρω.  
 
β) Η μελέτη, σχεδιασμός, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση κάθε τύπου και τεχνολογί-

ας συστημάτων τηλεφωνίας καθώς και δημοσίων και ιδιωτικών  τηλεπικοινωνιακών δικτύων με-

ταφοράς φωνής, ήχου, εικόνας και δεδομένων. 

 
γ) Η παροχή κάθε είδους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε σχέση με τα ανωτέρω συστήματα 
τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθώς και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου (INTER-
NET). 
Η ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
(E-Commerce). 
 
δ) Η προμήθεια, εμπορία, κατασκευή και διανομή παντός είδους τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, 
ανταλλακτικών και εξαρτημάτων κινητής τηλεφωνίας, τηλεφωνικών συσκευών, ειδών επικοινω-
νιακού εξοπλισμού και εν γένει δικτύων μεταφοράς ήχου, εικόνας και δεδομένων, ανταλλακτικών 
και εξαρτημάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη, παραγωγή και η διάθεση λογισμικού (software) 
για τη λειτουργία των ανωτέρω. 
 
ε) Η εισαγωγή εκ του εξωτερικού (προς εμπορία) των ανωτέρω (ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μηχανημάτων, αναλωσίμων, ειδών εξοπλισμού επικοινωνίας, (κινητής ή μη τη-
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λεφωνίας, μεταφοράς δεδομένων κ.λ.π.) και η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και εξω-
τερικού στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή των ειδών αυτών..  
 
στ) Η ανάληψη της εκτέλεσης μελετών εφαρμογής προγραμμάτων με τους ηλεκτρονικούς υπο-

λογιστές..  

ζ) Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών τεχνικών έργων και η μεταβίβαση ή γενικώς η εμπορία 
KNOW HOW. Η διενέργεια πάσης άλλης συναφούς εργασίας η επιχειρήσεως που θα καθοριζέ-
ται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της Εταιρείας.  
 
η) Η ίδρυση και εκμετάλλευση εκπαιδευτικών μονάδων, σεμιναρίων κ.λ.π. και η επιχείρησιη εκ-
παιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με οποιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοι-
νωνιών.  
 
θ) Η προβολή, προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και των εν γένει επιχειρηματικών  δρα-
στηριοτήτων της Εταιρείας καθώς επίσης η ανάληψη και παραγωγή διαφημιστικών εργασιών εν 
σχέσει με οιονδήποτε τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών.  
 
ι) Η παροχή υπηρεσιών επισκευής συντήρησης και γενικά τεχνικής υποστήριξης των υπό της 
εταιρείας διατιθεμένων ειδών στους τόπους εγκατάστασής τους. 
 
ια) Η διενέργεια χερσαίων, θαλασσίων και αεροπορικών μεταφορών για δικό της λογαριασμό ή 
και για λογαριασμό τρίτων, όλων των ανωτέρω ειδών. 
 
ιβ) Η ανάληψη έργων, σχετικών με τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, από το Δημόσιο, 
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. 
 
ιγ) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογές και εκτέλεση έργων καθώς και η παροχή υπηρεσιών 
στους τομείς του ελέγχου, της διοίκησης, οικονομικής, λογιστικής, διοικητικής και τεχνολογικής 
οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων. 
 
ιδ) Η παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και μεταφοράς για κάθε 
είδους και βάρους ταχυδρομικά αντικείμενα. 
 
ιε) Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων  σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από ανανεώσιμες πηγές και η κατασκευή και εμπορία εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας. 
Ειδικότερα η κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας και των απαραιτήτων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστά-
σεων για την μεταφορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας, σύμφωνα με το ισχύον νο-
μοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και αυτό που θα ισχύσει στο μέλλον. Η πώληση ηλεκτρικής 
ενέργειας στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. Η πάσης φύσεως εκμίσθωση, αγορά ή κατασκευή 
ακινήτων που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση των ανωτέρω. Η συνεργασία ή και συμμετο-
χή σε οποιαδήποτε εταιρεία έχουσα παρεμφερή σκοπό. Πάσα πράξη και ενέργεια συναφής 
προς τον ως άνω σκοπό. 
 
ιστ) Η έρευνα, ανάπτυξη, μελέτη, εφαρμογές και εκτέλεση έργων καθώς και η παροχή υπηρε-
σιών στον τομέα της ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων (e-ticketing).  
 
Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών της η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε υφι-
στάμενες ή όχι εταιρείες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής, ημεδαπές ή αλλοδαπές, που 
έχουν συναφείς ή μη ή παρεμφερείς σκοπούς, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για την επίτευξη των σκοπών αυτών και να ιδρύει υποκαταστήματα ή αντιπροσωπείες 
στο εσωτερικό ή και στο εξωτερικό. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
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Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι 
 

Αρθρο 5  
 

1. Το Μετοχικό κεφάλαιο είχε αρχικά ορισθεί στο καταστατικό σε δραχμές 10.000.000 καταβλη-
τέο τοις μετρητοίς διαιρούμνεο σε 10.000 ονοματικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχ-
μών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27/12/1985 το αρχικό κεφάλαιο αυ-
ξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστι-
κής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/6/1986 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξή-
θηκε κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 
1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των  Μετόχων της 8/12/1986 το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξή-
θηκε κτά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 
1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/2/1988, που τροποποίησε το κατα-
στατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. τοις μετρητοίς με την έκδοση 
20.000 νέων ονομαστικών με τοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθ μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/6/1990, που τροποποίησε το κατα-
στατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 20.000.000 δρχ. τοις μετρητοίς με την έκδοση 
20.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/1/1992 που τροποποίησε το καταστα-
τικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 80.000.000 δραχμές τοις μετρητοίς με την έκδοση 
80.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/5/1992 που τροποποίησε το κατα-
στατικό, η ονομαστική αξίας κάθε μετοχής καθορίστηκε σε πεντακόσιες (500) δραχμές και το 
καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ανερχόμενο σε 160.000.000 δραχμές διαιρέθηκε σε 320.000 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25/5/1992 που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 300.000.000 δραχμές με την έκδοση 600.000 
νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία, με μερική καταβολή 
τοις μετρητοίς του ¼ της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, επί συνόλου 600.000 μετοχών, δηλ. 
ποσού 75.000.000 δρχ. και με ανάληψη υποχρέωσης για καταβολή του υπολοίπου της αξίας 
κάθε μετοχής, επί συνόλου 600.000 μετοχών, συνολικού ύψους 225.000.000 δρχ. σε δύο (2) 
ισόποσες δόσεις ύψους 112.500.000 δρχ. η κάθε μία, κατβλητέων της μεν πρώτης μέχρι την 
31/12/1992, της δε δεύτερης, μέχρι 30/6/1993. Κατόπιν ολοσχερούς εξοφλήσεως των ανωτέρω 
δόσεων το καταβεβλημένο σε μετρητά Μετοχικό Κεφάλαιο ανήλθε σε τετρακόσια εξήντα εκατομ-
μύρια (460.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε 920.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξί-
ας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/12/1992, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 22.488.500 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση της υ-
περαξίας, η οποία προέκυψε λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των γηπέδων της Εταιρείας σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992, με την έκδοση 44.977 νέων ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29/1/1993, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν από ονομαστικές σε ανώνυμες. 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/6/1994, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31.400.000 δραχμές με κεφαλαιοποίηση αφορο-
λόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1882/90, με την έκδοση 62.800 νέων 
μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/11/1994, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 95.000.000 δραχμές με την έκδοση 190.000 νέων 
μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία.  
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 17/12/1994, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 487.500.000 δραχμές με την έκδοση 975.000 
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/5/1996, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 200.000.000 δραχμές με την έκδοση 400.000 
νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8/11/1996, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής καθορίστηκε σε διακόσιες πενήντα (250) δραχμές και 
οι μετοχές μετετράπησαν από ανώνυμες σε ονομαστικές. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15/1/1997, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 61.600.000 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση της υ-
περαξίας, η οποία προέκυψε λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2065/1992, με την έκδοση 246.400 νέων ονομαστικών με-
τοχών, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/1997, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 30.000.000 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση ειδικού 
αφορολόγητου αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 1882/90, με την έκδοση 120.000 
νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 20 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της 4/2/98 & 4/11/98, που τροποποίησαν 
το Καταστατικό, αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας : 
 
α) Κατά διακόσια δέκα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες (210.220.000) δραχμές σε μετρητά  
από δημόσια εγγραφή με την έκδοση 840.880 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 
250 δραχμών η κάθε μία. 
 
β) Κατά δέκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσιες (10.291.500) δραχμές 
σε μετρητά από ιδιωτική τοποθέτηση, με την έκδοση 41.166 νέων ονομαστικών μετοχών ονο-
μαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν εκτός δημόσιας εγγραφής, μετά 
από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 29/1/99 η ονομαστική αξία κάθε μετοχής 
καθορίστηκε σε εκατόν εβδομήντα πέντε (175) δραχμές και το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κα-
τά 2.895.300.000 δραχμές, με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού – διαφορά 
από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/6/99, που τροποποίησε το Καταστα-
τικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 2.321.200.000, με έκδοση 13.264.000 νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας 175 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 27/6/2000, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.365.000.000 δραχμές. με έκδοση 7.800.000 νέ-
ων μετοχών ονομαστικής αξίας 175 δραχμών η κάθε μία. 
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Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20/12/2000, κατόπιν άσκησης δι-
καιώματος προαίρεσης, βάσει εγκριθέντος από 27/6/00 προγράμματος (stock options) το Μετο-
χικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση Καταστατικού, κατά 34.942.250 
δραχμές, με έκδοση 199.670 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 175 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/6/2001 που τροποποίησε το κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 5.434.969.800 δραχμές. λόγω του εισφερομένου 
κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ» και κατά 
4.102.363.200 δρχ. με κεφαλαιοποίηση μέρους του ειδικού αποθεματικού - διαφορά από έκδο-
ση μετοχών υπέρ το άρτιο, η δε ονομαστική αξία της μετοχής της εταιρείας καθορίστηκε σε 
340,75 δρχ. (ένα ευρώ).   
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20/12/2001, κατόπιν άσκησης δι-
καιώματος προαίρεσης, βάσει εγκριθέντων από 27/6/2000  και 22/6/2001 προγραμμάτων (stock 
options), το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε, χωρίς τροποποίηση Καταστατικού, κατά 
171.301.840 δρχ. ή 502.720 Ευρώ, με έκδοση 502.720 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστι-
κής αξίας 340,75 δρχ. ή 1 Ευρώ  η κάθε μία. 
 

Μετά την 1η Ιανουαρίου 2002,  το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 52.629.720 Ευρώ και διαιρεί-

ται σε 52.629.720  άϋλες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ η κάθε μία . 

   
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22/6/2005 που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 2.537.550 Ευρώ με ακύρωση, βάσει του άρθρου 
16, παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20 2.537.550 μετοχών.  
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/12/2005, που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.386.950 Ευρώ με ακύρωση, βάσει του άρθρου 
16, παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/20 1.386.950 μετοχών.  
 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 28/3/2006 που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 68.187.308 Ευρώ με αύξηση της 
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,4 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού 
«διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και μειώθηκε κατά 73.057.830 Ευρώ με μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 1,5 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με με-
τρητά στους μετόχους. 
 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/12/2006 που τροποποίησε το Κατα-
στατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 9.741.044 Ευρώ με μείωση της ο-
νομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών 
προηγούμενων ετών. 
 

Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 34.093.654 Ευρώ και διαιρείται σε 48.705.220 

άϋλες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,70 Ευρώ η κάθε μία.  

 
2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβά-
νεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, α) ν’ αυξάνει το μετοχικό 
κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί το 
ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής 
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. 
Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέ-
λευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και 
πλειοψηφίας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η 
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ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης 
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. 
3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά της εται-
ρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την 
αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχι-
κού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος. 
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 
αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πρέπει 
να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον α-
ριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης 
αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 
6. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικη-
τικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτό-
κιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης 
τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το 
άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με 
την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορι-
σμού του, κατά περίπτωση. 
7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή 
έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης 
σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της 
έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 
Εφόσον η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώ-
ματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφο-
ρετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγο-
ρίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλ-
λων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας 
στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. 
8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εται-
ρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμί-
ας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να εί-
ναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, 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. Μετά το 
τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής 
που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 
που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για 
την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει 
με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το 
άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20. 
9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υπο-
χρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται 
με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την 
επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του 
δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συ-
νέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλα-
βαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλω-
σαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημο-
σίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», ε-
φόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. 
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 
και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, μπορεί να περιοριστεί ή να 
καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παρ. 6. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Δι-
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οικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία 
αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτί-
μησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. 
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 
7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια 
της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχει-
ρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλα-
ξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει 
αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή 
του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με το Π.Δ. 30/1988. 
11. 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 μετρη-
τά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφο-
ρών σε είδος, σε σχέση με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περί-
πτωση αύξησης 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 9 και 9α του Κ.Ν. 
2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
12. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που προβλέπεται στην ως άνω 
παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου,  υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα 
δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, 
ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν 
ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους με-
τόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε 
να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με α-
πόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα 
ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 
του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, 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. 
13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων 
αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού κε-
φαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, 

που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
 

Αρθρο 6 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

 
1. Οι μετοχές της Eταιρείας είναι ονομαστικές και άϋλες, κατά τα προβλεπόμενα από το Ν. 
2396/96 όπως ισχύει και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χρόνος δε εκδόσεώς τους ορίζε-
ται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της Α.Ε. ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ’’  (πρών 
Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί κατά 
Νόμο.  
2. Για τη μετατροπή των μετοχών σε ανώνυμες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση της Γενι-
κής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία. 
 

 
ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη συμ-
μετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρα-
κολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδο-
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χή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητι-
κού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. 
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση συγκυριότητας 
επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρό-
σωπο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
 

Αρθρο 8 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως (9) μέλη.  
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ως άνω 
ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 
Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των ο-
ποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι 
μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, μέλους ή 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής), που παρατείνεται αυτό-
ματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν 
μπορεί όμως να περάσει την τετραετία. 
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν. 
5. Σύμβουλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των εξ (6) μηνών από τις συνεδριάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου, θεωρείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι έχει παραιτηθεί. 

 
Αρθρο 9 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, 
εκλέγοντας τον Πρόεδρο, μέχρι δύο (2) Αντιπροέδρους και τον τυχόν Διευθύνοντα ή Εντεταλμέ-
νο Σύμβουλο του με απόλυτη πλειοψηφία. 
2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτή-
των του Αντιπρόεδρος ή άλλος Σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αυτόν, 
όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. 

 
 

Αρθρο 10 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΣ 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών του που πα-
ραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή 
αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή 
από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω ε-
κλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι του-
λάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η α-
πόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και ανακοι-
νώνεται 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. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώ-
λειας 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 αριθ-
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μός 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 συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ει-
δικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. 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.  
5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή αντιπροσωπευθέντα κατά τη 
συνεδρίαση μέλη του. 
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 
αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν 
έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 
7. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα 
από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 
8. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υπο-
χρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, 
υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Αρθρο 11 
 

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής περιουσίας 
και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, 
μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής εγγυήσεων 
υπέρ τρίτων και την ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε τρίτους, με εξαίρεση εκείνα που 
σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συ-
νέλευσης. Όλες οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρ-
θρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός των περι-
πτώσεων εκδόσεως ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα συμμετο-
χής στα κέρδη, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3156/2003. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπο-
ρεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, υπό τις προϋ-
ποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20. 
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο : α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερι-
κό ενώπιον Δημοσίων, Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Διεθνών Οργανισμών πάσης φύσεως ή 
φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, όλων γενικά των στην Ελλάδα και 
στην αλλοδαπή δικαστηρίων παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον του Αρείου Πά-
γου, του Συμβουλίου της Επικρατείας και παντός γενικά Ακυρωτικού Δικαστηρίου και Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κ.λ.π. β) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, 
παραιτείται από αγωγές, μηνύσεις και  ένδικα μέσα, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει 
έγγραφα ως πλαστά ή άκυρα, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς, δικαστικούς και εξωδί-
κους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους κατά 
την κρίση του γ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει 
ή εκμισθώνει αυτά δ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύ-
ματα, μηχανήματα, έπιπλα, ανταλλακτικά, οποιαδήποτε άλλα πάσης φύσεως υλικά ε) Εκχωρεί 
και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε εγκρίνει όρους, φορτωτικές, εμπορεύματα, συναλλαγματικές, 
γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων αποδείξεις ή απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευ-
μάτων. στ) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των ενεγγύων πιστώσεων για την 
έκδοση εγγυητικών επιστολών με όποιους όρους εγκρίνει ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές 
η) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια θ) Εισπράττει χρήμα-
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τα, μερισματοαποδείξεις ή τοκομερίδια. ι) Λαμβάνει για λογαριασμό της εταιρείας δάνεια, παρέ-
χει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε α-
παλλαγές ια) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών 
προσώπων ιβ) Αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συνα-
φείς επιχειρήσεις ιγ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Ε-
ταιρείας και ορίζει τις αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του ιδ) Διορίζει δικη-
γόρους και άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών 
και λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω πράξεις ιε) γενικά διοι-
κεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της Εταιρεί-
ας σχετικά προς τις παραπάνω πράξεις και οποιεσδήποτε άλλες και ιστ) παρέχει οποιαδήποτε 
εγγύηση σε τρίτους, δηλαδή σε Τράπεζες ή άλλους χρηματοπιστωτικούς οίκους της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής ή σε άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων, 
εφόσον με αυτά η Εταιρεία έχει συναλλαγές ή γενικά εφόσον με την παρεχόμενη εγγύηση εξυ-
πηρετείται άμεσα ή έμμεσα ο εταιρικός σκοπός. 
Η παραπάνω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απλώς ενδεικτική 
και ουχί περιοριστική και επεκτείνεται σε κάθε πράξη διοικήσεως & διαχειρίσεως των εταιρικών 
υποθέσεων, για την οποία δεν τίθεται περιορισμός από το Νόμο ή το παρόν Καταστατικό. Τα 
παραπάνω πάντως τελούν υπό τον περιορισμό των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αρθρο 12 
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών δια-
χείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, 
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή 
τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.  
2.Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους 
ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εται-
ρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται : α) να ορίζει μέχρι τριών (3) από τα μέλη του ως εντεταλμέ-
νους ή Διευθύνοντας Συμβούλους και β) να διορίζει από τα μέλη ή μη ένα ή περισσότερους Δι-
ευθυντές για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της θητείας του Συμβουλίου, ορίζο-
ντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. 
4.Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της Εταιρείας υ-
ποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
Αρθρο 13 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νό-
μος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της 
εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνε-
δρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 
3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει το Διοικη-
τικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό. Στην περί-
πτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες 
πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, με πρόσκληση 
που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρία-
ση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύο-
νται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με 
αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκα-
λέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημε-
ρών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρο-
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νται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συ-
γκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητι-
κό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των 
επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 
 
 
 

Αρθρο 14 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος 
μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται 
ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός 
των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθ-
μού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβού-
λων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της 
παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας ισχύει η ψήφος του προέ-
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

Αρθρο 15 
 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσό της 
πρέπει να ορίζεται από την τακτική  Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαρύνει την εται-
ρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 Αρθρο 16 

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της 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 αρμοδία να αποφασίζει για:  
α) τροποποίηση του καταστατικού,  
β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,  
γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,  
δ) εκλογή ελεγκτών,  
ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,  
στ) διάθεση των ετησίων κερδών,  
ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εται-
ρείας και  
η) διορισμό εκκαθαριστών. 
 
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:  
α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, 
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β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και την παρ. 4 του άρθρου 
17β του Κ.Ν. 2190/20,  
γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, συμ-
βούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο,  
δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη 
εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και  
ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική 
χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
 

 
Αρθρο 17 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλ-
λου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά 
κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής. 
Επειδή οι μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αθηνών, η Γενική Συνέλευση 
μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρί-
ου Αθηνών. 
2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. 
3.  Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και εκείνες που εξο-
μοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη 
για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δη-
μοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπο-
λογίζονται. 

 
 

Αρθρο 18 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύ-
θυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σα-
φήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον 
τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.  
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται ως εξής:  
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
από 16-1-1930 Προεδρικού Διατάγματος «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».  
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις 
εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/57.  
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.  
δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλο-
φορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλά-
χιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα 
που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Ε-
ξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλο-
νίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημο-
σιεύεται σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλο-
φορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περί-
πτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλά-
χιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από 
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εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγε-
ται η εταιρεία. 
Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης δημοσιεύ-
ουν την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων τους κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω 
εδάφια α΄ έως και γ΄. 
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και το νόμο 
προβλεπόμενες εφημερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη 
συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται 
προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. 
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται 
στο μισό.  
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρό-
νος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη 
επίτευξης απαρτίας. 

 
Αρθρο 19 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
 

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν 
βεβαίωση της Α.Ε. ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ’’ (πρών Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ή 
οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί κατά νόμον, από την οποία να προκύπτουν 
οι μετοχές τους που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) 
ολόκληρες ημέρες πριν από ημέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. 
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσω-
πευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 
3. Η ως άνω βεβαίωση της Α.Ε. ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ’’ (πρών Α.Ε. Κεντρικό Αποθετή-
ριο Αξιών), καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κα-
ταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης. 
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 
αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. 
5. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμε-
τοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστο-
λή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών 
ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συ-
μπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με 
τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα 
σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 
πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.  

 
Αρθρο 20 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 
   
    Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του 
καταστήματος της εταιρείας, νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα 
ψήφου σ΄αυτή τη Γενική Συνέλευση. 
   Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων 
τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων 
και των αντιπροσώπων τους. 
 
 

Αρθρο 21 
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημε-
ρήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν το είκοσι τα εκατό (20%) τουλάχιστον του κατα-
βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
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2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενι-
κή Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, 
που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέ-
λευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας 
διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκ-
προσωπείται σ΄αυτή. 
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος 
των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επί-
τευξης απαρτίας. 
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 
εκπροσωπούνται σ’ αυτή. 
 

Αρθρο 22 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
1. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της 
εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των υποχρεώ-
σεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το κατα-
στατικό, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται 
από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, 
εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη μεταβολή του 
τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση 
της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμ-
βούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 
2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρ-
τία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντι-
προσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου με-
τοχικού κεφαλαίου. 

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συ-
νέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση 
που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική 
αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρ-
χικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από 
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική  Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπεί-
ται σ΄αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρό-
νος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη 
επίτευξης απαρτίας. 
5. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλει-
οψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 
 

Αρθρο 23  
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.  
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 24 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
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1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που ανα-
γράφονται στην ημερήσια διάταξη. 
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά που υ-
πογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. 
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 
 
 

Αρθρο 25 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

   Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψη-
φοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή 
είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετο-
χές τους. 
 

Κεφάλαιο Ε 
Ελεγχος – Μειοψηφία 

 
Αρθρο 26 

 
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 Διοι-
κητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκλη-
θεί 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 ε-
ταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρό-
νος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 
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 Δι-
οικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρό-
σθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν 
την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προ-
βούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εται-
ρείας. 
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μια μόνο φορά τη 
λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, 
ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η 
οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της 
αναβολής. 
Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η ε-
πανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων σε αυτήν δε, μπορούν 
να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του 
Κ.Ν. 2190/20. 
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχι-
στον πλήρεις ημέρες πριν από τη 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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 
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ημερήσιας διάταξης. 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, καταβλή-
θηκαν 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 αυ-
τούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις 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 Διοι-
κητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20. 
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου με-
τοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας της προηγούμενης 
παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληρο-
φορίες 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 
τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος άρθρου, τυ-
χόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, 
επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδε-
ται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υπο-
χρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευ-
σης γίνεται με ονομαστική κλήση. 
8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 
αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την ά-
σκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμ-
φωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του 
παρόντος. 
9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας 
στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: 
α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβε-
βλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή 
η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. 
Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που πα-
ραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέ-
λευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από 
την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγ-
γελλόμενες πράξεις.  
10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχι-
κού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, 
εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων 
δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 
11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να αποδείξουν 
στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο 
της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του παρόντος. 
Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, δεν δικαιολογεί 
τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10. 

 
 

Αρθρο 27 
Ανταγωνισμός 
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Επιτρέπεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της 
εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης 
για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από 
τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που 
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  

Αρθρο 28 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα τουλάχι-
στον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελε-
γκτών - Λογιστών νομοθεσίας. 
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρι-
σης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση. 
3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαμβάνει 
χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών 
Ελεγκτών - Λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τα-
κτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογι-
στών. Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύ-
νονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός 
Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος 
του διορισμού τους.  
4. Οι ελεγκτές μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχό-
μενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν 
έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. 
5. Ο διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. 
Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν τον 
αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 
6. Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού 
ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελε-
γκτών - Λογιστών.  
7. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 37 και 
43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ  

 
Αρθρο 29 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
1.   Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λή-
γει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τις ετήσιες 
οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα και γενικότερα κατά τα ειδικότερα ορίζόμενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/20. 
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες οικονομικές κα-
ταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν ειδικά θεωρηθεί 
από: 
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,  
β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμ-
βουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και  
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. 
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των 
οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική 
Συνέλευση. 
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3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει επίσης την 
έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με περιεχόμενο αυτό που 
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 
του ιδίου νόμου εφόσον η εταιρεία υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές κατα-
στάσεις. 
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις εφόσον η 
εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και η Έκ-
θεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του 
Κ.Ν. 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υπο-
βάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 135 του 
Κ.Ν. 2190/20.  
Επιπλέον από τη δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 
2190/20 η εταιρεία υποχρεούται να δημοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ορίζονται 
στην προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις οριζόμενες εφημερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ιδίου 
νόμου και στο άρθρο 12 του παρόντος. 
5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική 
Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται 
από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύ-
ουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. 
 

Αρθρο 30 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, η διάθεση των καθαρών 
κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή 
αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφω-
να με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο του-
λάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου, 
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967 για την 
καταβολή του μερίσματος. 
γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των 
ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν αυτών, καταβάλλεται 
σ΄αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσι-
ες οικονομικές καταστάσεις. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 
Λύση της Εταιρείας 

 
Αρθρο 31 

 
1. Η εταιρεία λύεται: 
α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική 
Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, 
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και  
γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 
2190/20. 
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. 
Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, 
εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική 
Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια 
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απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζε-
ται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. 
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο 
υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/20, γίνει κατώτερο 
από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικόύ κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υπο-
χρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξη (6) μηνών από τη λήξη 
της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 
 

Αρθρο 32 
Εκκαθάριση 

 
1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρεις 
(3), μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης 
αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις 
οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. 
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβού-
λιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο 
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις αναλάβουν τα κα-
θήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο 
και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. 
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 1 περί-
πτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκα-
θάριση. 
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκα-
θάρισης. 
4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που α-
ποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, με έκθε-
ση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Αρθρο 33 

   Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/20 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

 
 
 
 

 


