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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» 
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121763701000 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α 

 
Σύσταση – Επωνυμία – Εδρα – Διάρκεια Σκοπός 

 
΄Αρθρο 1 

 
Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» και με το 
διακριτικό τίτλο «Quest Holdings». 
Για τις σχέσεις  της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή 
μετάφραση στην αγγλική 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 
δημοσίευσης 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 παροχή συμβουλών και υπηρεσιών διοικητικής οργάνωσης και συντονισμού, ε-
λέγχου και διεκπεραίωσης των εργασιών των θυγατρικών εταιρειών, ενδεικτικά σε θέ-
ματα οικονομικής πολιτικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, στην αποτίμηση ενδεχό-
μενων επενδυτικών ευκαιριών, στη χάραξη αναπτυξιακής στρατηγικής, στον καθορισμό 
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και επικοινωνίας. 
 
β) Η ίδρυση ή/και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε μορφής που έχουν 
ήδη συσταθεί ή θα συσταθούν ανεξαρτήτως του εταιρικού σκοπού τους και εδρεύουν 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
 
γ) Η διαχείριση τίτλων και κινητών αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 
δ) Η διαχείριση της περιουσίας της (κινητής και ακίνητης) και η αξιοποίησή της για την 
παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, καθώς και η διαχείριση και συντήρηση ακινήτων και 
εγκαταστάσεων τρίτων. 
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ε) Οι επενδύσεις γενικώς με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με αγορές εταιρειών ή 
χαρτοφυλακίων και με συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου άλλων εταιρειών. 
στ) Η μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων  σταθμών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ειδικότερα η κατασκευή, εγκατάστα-
ση, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των 
απαραιτήτων υποδομών και λοιπών τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων, για την μετα-
φορά και παράδοση της παραγόμενης ενέργειας στον αρμόδιο σύμφωνα με την κείμε-
νη νομοθεσία διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 
Η πάσης φύσεως εκμίσθωση ή αγορά ή κατασκευή ακινήτων που είναι απαραίτητα για 
την υλοποίηση των παραπάνω και η συνεργασία ή και συμμετοχή σε οποιαδήποτε ε-
ταιρεία έχουσα παρεμφερή σκοπό. 
 
Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται: 
 

1. Να παρέχει πάσης φύσεως εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών της εταιρειών, 
2. Να συνάπτει οποιαδήποτε σύμβαση ή συναλλαγή, ή/ και να συνεργάζεται με 

οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό πρόσωπο ή επιχείρηση, ή/και να ιδρύει 
ή/και συμμετέχει σε οποιοδήποτε Ελληνικό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή 
επιχείρηση (υφιστάμενο ή νεοϊδρυόμενο), οποιουδήποτε είδους και μορφής, 

2.3. Να επιχειρεί οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση του 
σκοπού της. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 
Εταιρικό Κεφάλαιο, Μετοχές, Μέτοχοι 

 
΄Αρθρο 5  

 
1. Το Μετοχικό κεφάλαιο είχε αρχικά ορισθεί στο καταστατικό σε δραχμές 10.000.000 
καταβλητέο τοις μετρητοίς διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 27/12/1985 το αρχικό 
κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 δραχμές με την έκδοση 10.000 νέων ονομαστικών 
μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 13/6/1986 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε 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 αυξήθηκε 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 29/2/1988, που τροποποίησε 
το καταστατικό 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. 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/6/1990, που τροποποίησε 
το καταστατικό 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 
καταστατικό, 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 
καταστατικό, 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 
Καταστατικό, 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, καταβλητέων 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 
εκατομμύρια (460.000.000) δραχμές και διαιρέθηκε σε 920.000 ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/12/1992, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 22.488.500 δραχμές, με 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, η οποία προέκυψε λόγω αναπροσαρμογής της αξίας 
των γηπέδων της Εταιρείας σύμφωνα 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 Καταστατικό, οι μετοχές της Εταιρείας μετετράπησαν από ονομαστικές σε ανώνυμες. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30/6/1994, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 31.400.000 δραχμές με 
κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου 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 Καταστατικό, 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 Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 487.500.000 δραχμές με την 
έκδοση 975.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δραχμών η κάθε μία. 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 31/5/1996, που τροποποίησε το 
Καταστατικό, 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 Καταστατικό, 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 Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 61.600.000 δραχμές, με 
κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας, 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 μετοχών, ονομαστικής αξίας 250 δραχμών η κάθε 
μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18/12/1997, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, 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 ονομαστικής 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 κατά 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 
Καταστατικό 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 
Καταστατικό το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 1.365.000.000 δραχμές. με έκδοση 
7.800.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 175 δραχμών η κάθε μία. 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας της 20/12/2000, κατόπιν 
άσκησης δικαιώματος προαίρεσης, βάσει εγκριθέντος από 27/6/00 προγράμματος 
(stock options) το Μετοχικό 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. 
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Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22/6/2001 που τροποποίησε το 
καταστατικό, 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 έκδοση 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 δικαιώματος 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 ονομαστικής 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 διαιρείται 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 
Καταστατικό, 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 
Καταστατικό, 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 
Καταστατικό, 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 μετρητά στους μετόχους. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/12/2006 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 9.741.044 Ευρώ με 
μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ με σκοπό το συμψηφισμό 
ζημιών προηγούμενων ετών. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/10/2011 που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά 4.870.522 Ευρώ με 
μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,10 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή 
κεφαλαίου σε μετρητά στους μετόχους. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/6/2012 που τροποποίησε το 
Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 381.611,40 Ευρώ με 
ακύρωση 636.019 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Eυρώ η 
κάθε μία. 
Με απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 5/6/2012 που               
τροποποίησε το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά 
9.613.840,20 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,20 Ευρώ με 
σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. 
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Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε 19.227.680,40 Ευρώ και διαιρείται σε 
48.069.201 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 Ευρώ η κάθε  
μία. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/11/2013 που τροποποίησε το 
Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά ογδόντα επτά χιλιάδες 
επτακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εξήντα λεπτά (87.771,60) με ακύρωση διακοσίων 
δέκα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (219.429) ιδίων κοινών ονομαστικών   
μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του ευρώ (€0,40) η κάθε μία. 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δέκα εννέα εκατομμύρια εκατόν τριάντα 
εννέα χιλιάδες εννιακόσια οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά (€19.139.908,80) και διαιρείται 
σε σαράντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομή-
ντα δύο (47.849.772) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας σαράντα λε-
πτών του ευρώ (€0,40) η κάθε μία. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/11/2013 που τροποποίησε το 
Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δεκατρία εκατομμύρια 
εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσια ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 
(€13.158.687,30) μέσω ταυτόχρονης: 
(i) αύξησης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής με παράλληλη μείωση του           
συνολικού αριθμού των μετοχών της από σαράντα επτά εκατομμύρια οκτακόσιες      σα-
ράντα   εννέα χιλιάδες επτακόσιες εβδομήντα δύο (47.849.772), μετά την ακύρωση των 
διακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα (219.429) ιδίων μετοχών, σε 
έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες σαράντα τρεις 
(11.962.443), με συνένωσή τους με αναλογία τέσσερις (4) παλαιές μετοχές σε μία (1) 
νέα μετοχή (reverse split) και  
(ii) μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης νέας (προερχόμενης από το reverse split) 
μετοχής κατά ένα ευρώ και δέκα λεπτά (€1,10) και καταβολή του αντίστοιχου ποσού 
στους Μετόχους. 
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε πέντε εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα 
μία χιλιάδες διακόσια είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (€ 5.981.221,50) και διαιρείται 
σε 11.962.443 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτών 
του ευρώ (€0,50) η κάθε μία. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/12/2015, που τροποποίησε 
το Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά δύο εκατομμύρια 
τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα οκτώ Ευρώ και εξήντα λεπτά του 
Ευρώ (€2.392.488,6) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά είκοσι λεπτά 
του Ευρώ (0,20€) με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. 
Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες ογδόντα 
οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα δύο Ευρώ και ενενήντα λεπτά του Ευρώ (€ 
3.588.732,9) και διαιρείται σε 11.962.443 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 
αξίας τριάντα λεπτών του Ευρώ (€0,30) η κάθε μία. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1/6/2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο 
της Εταιρείας μειώθηκε κατά δώδεκα χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και εξήντα 
λεπτά (12.273,60) με ακύρωση σαράντα χιλιάδων εννιακοσίων δώδεκα (40.912) ιδίων 
κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) η 
κάθε μία. 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα 
έξι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά (€3.576.459,30) και 
διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία 
(11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του 
ευρώ (€0,30) η κάθε μία. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1/6/2016 το Μετοχικό Κεφάλαιο 
της εταιρείας αυξήθηκε κατά 40.056.344,16 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας 
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κάθε μετοχής κατά 3,36 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού «διαφορά από έκδοση 
μετοχών υπέρ το άρτιο». 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες 
τριάντα δύο χιλιάδες οκτακόσια τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (€43.632.803,46) και 
διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία 
(11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και 
εξήντα έξι λεπτά του ευρώ (€3,66) η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 4/11/2016, που τροποποίησε το 
Καταστατικό, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια 
πενήντα τρεις χιλιάδες τριακόσια είκοσι Ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ 
(€4.053.320,54) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,34 Ευρώ με 
σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. 
 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τριάντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες 
εβδομήντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια ογδόντα δύο Ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά του 
Ευρώ (€39.579.482,92) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία 
χιλιάδες πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας τριών Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά του Ευρώ (€3,32) η κάθε μία. 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 7/4/2017, εξ αναβολής από 
17/3/2017, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά είκοσι επτά εκατομμύρια 
τετρακόσιες δέκα εννέα χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα Ευρώ και τριάντα λεπτά του Ευ-
ρώ (€27.419.521,30) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 2,30 Ευρώ 
και επιστροφή  στους μετόχους σε είδος των μετοχών της εταιρείας «BriQ Properties 
Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και σε αντιστοιχία μία προς μία. 
 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δώδεκα εκατομμύρια εκατόν πενήντα εν-
νέα χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ένα Ευρώ και εξήντα δύο λεπτά του Ευρώ 
(€12.159.961,62) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι μία χιλιάδες 
πεντακόσιες τριάντα μία (11.921.531) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 
αξίας ένα Ευρώ και  δύο λεπτά του Ευρώ (€1,02) η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/10/2017 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά οκτώ χιλιάδες πενήντα έξι Ευρώ και ενενήντα 
οκτώ λεπτά του Ευρώ (€8.056,98) με ακύρωση επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα 
εννέα (7.899) ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ένα Ευρώ και δύο 
λεπτά του Ευρώ (€1,02) η κάθε μία. 
 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε δώδεκα εκατομμύρια εκατό πενήντα μία 
χιλιάδες εννιακόσια τέσσερα Ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ 
(€12.151.904,64) και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες 
εξακόσιες τριάντα δύο (11.913.632) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 
αξίας ένα Ευρώ και δύο λεπτά του Ευρώ (€1,02) η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 19/10/2017 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες εξακόσια 
τριάντα τέσσερα Ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά του Ευρώ (€4.050.634,88) με μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,34€ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με 
μετρητά στους μετόχους. 
 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε οκτώ εκατομμύρια εκατό μία χιλιάδες 
διακόσια εξήντα εννέα Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά του Ευρώ (€8.101.269,76) και 
διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο 
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(11.913.632) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα οκτώ λεπτά 
του Ευρώ (€0,68) η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26/11/2018 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της εταιρείας μειώθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι επτά  
χιλιάδες εκατόν ογδόντα  Ευρώ και δέκα έξι λεπτά του Ευρώ (€4.527.180,16) με μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,38€ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με 
μετρητά στους μετόχους. 
 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα 
τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (€3.574.089,60) και 
διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα τρεις χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο 
(11.913.632) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτά του 
Ευρώ (€0,30) η κάθε μία. 
 
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 25/6/2019 εγκρίθηκε η μείωση 
της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα λεπτά του ευρώ (€0,30) σε δέκα λεπτά 
του ευρώ (€0,10) με ταυτόχρονη αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 
11.913.632 σε 35.740.896 κοινές ονομαστικές μετοχές (split) και διανομή δωρεάν 
μετοχών στους μετόχους με αναλογία τρεις (3) νέες μετοχές προς μία (1) παλαιά. 
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο διαμορφώνεται σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εβδομήντα 
τέσσερις χιλιάδες ογδόντα εννέα Ευρώ και εξήντα λεπτά του Ευρώ (€3.574.089,60) και 
διαιρείται σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες οκτακόσιες 
ενενήντα έξι (35.740.896) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα 
λεπτά του Ευρώ (€0,10) η κάθε μία. 
 
 
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης, που 
αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση 
γίνει σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και τα ακολούθως οριζόμενα 
υπό υποπαρ. 2.1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 
 
2.1 Έκτακτη αύξηση κεφαλαίου: 
α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της 
εταιρείας Κατά τη διάρκεια της πενταετίας από τη λήψη απόφασης από τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων στις 17/6/2009, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με 
απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 
μελών του, α) ν’α αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων 
μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. 
 β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές  
γ) να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια μέχρι του ποσού των 100.000.000 Ευρώ. 
Το ποσό στις παραπάνω περιπτώσεις α και β δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του 
μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της σχετικής 
απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. 
β) Η ανωτέρωπιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στοτου Διοικητικούό 
Συμβουύλίιου και με απόφαση της μπορεί να ανανεώνεται από τη 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. με απόφασή της που λαμβάνεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας, για χρονικό 
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διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η 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. 
γ) Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία 
για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση 
της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για 
χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 
δ) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της 
εταιρείας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή 
απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με έκδοση νέων 
μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. 
 
Οι ως άνω υπό παρ. 2.1 στοιχεία α), β), γ) και δ) έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου 
συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, 
όπου αυτή απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
 
3. Απόφαση και διαδικασία αύξησης κεφαλαίου 
 
3.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του 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. 
 
3.2. 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 με-
τοχών 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. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω 
εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου 
κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 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 υπο-
βάλλεται σε δημοσιότητα. 
 
4. Δικαίωμα προτίμησης 
 
4.1 Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δύναται να γίνεται και με εισφορά 
σε είδος, καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε με-
τοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό 
δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη 
συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. 
 
4.2 Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο 
της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρη-
σης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 
4548/2018, όπως ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημε-
ρών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύ-
ει, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη 
λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διά-
θεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφί-
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ου της υποπαραγράφου 4.1 ανωτέρω, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από 
τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε 
την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και 
αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετό-
χους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. 
 
4.3 Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση 
του κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτί-
μησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό συμβούλιο, μέσα στα 
χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
 
4.4 Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση 
στο παρόν καταστατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπά-
νω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή 
όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το όργανο που απο-
φάσισε την αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που 
απέμειναν, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα 
στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρό-
σωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. 
 
4.5 Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύε-
ται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίω-
μα, υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η πρόσκληση και η γνω-
στοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, 
μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που 
εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τά-
χθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για 
την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρό-
σκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». 
 
5. Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης 
5.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της προη-
γούμενης παραγράφου. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υπο-
χρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι 
λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης 
και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση 
των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 
5.2. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της πα-
ρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επι-
χειρήσεις επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να 
προσφερθούν στους μετόχους, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.1 της παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου. 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, όπως ισχύει. 
5.3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με ει-
σφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την 
αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύ-
ξηση 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 κεφάλαιο των μετόχων που 
προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου με εισφορές εν 
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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, όπως ισχύει, πριν από 
τη λήψη της σχετικής απόφασης. 
5.4. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης που παρέχει εξουσία έκτακτης αύξησης του 
κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί να παρά-
σχει στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του-
λάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και 
πλειοψηφία, περί του περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην 
περίπτωση όπου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον 
αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 27 
του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δι-
καιώματος να γίνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δη-
μοσιότητα. 
 
6. Δυνατότητα μερικής κάλυψης του κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησης 
 
6.1 Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο 
αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προ-
βλέπεται ρητά αυτή η δυνατότητα. 
6.2 Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να 
προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, το παρόν άρθρο 5 του καταστατικού περί του 
κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά 
τη μερική κάλυψη. 
 
3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, εάν τα αποθεματικά 
της εταιρείας 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 μετοχικού 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 αριθμό 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 Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των 
νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο 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 προσδιορισμού 
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 
δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της 
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εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με 
μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα 
προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων 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 εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη 
τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του 
Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι 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 υποχρεωτικά 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 Συνέλευση παρέστησαν 
μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της 
προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την 
απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η 
δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί 
αποδείξει», εφόσον 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 Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική 
Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον 
περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης 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 
επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται 
τίτλους προς φύλαξη, 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 μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, 
αν η αναλογία της αξίας των εισφορών 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 περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με 
εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος 
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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 
μετόχους 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 απόφαση 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 κεφαλαίου, 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 ορίζεται 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 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία. 
 

 
ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
΄Αρθρο 7 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
 

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με 
τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης 
μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης δε αυτής συνεπάγεται 
αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα 
στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. 
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωμα απόληψης 
των κερδών και του προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρείας. Σε περίπτωση 
συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς μόνο 
από ένα κοινό αντιπρόσωπο 
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3. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν 
στην εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα 
δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν 
σχέση με τη μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς 
οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν 
να ζητήσουν από το δικαστήριο διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 790 του ΑΚ. 
4. Κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυ-
τών και της εταιρείας, μπορεί να υπάγεται σε διαμεσολάβηση του ν. 4512/2018, όπως 
ισχύει.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
 

΄Αρθρο 8 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) έως 
δέκα τρία (13) 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 οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους 
εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω και δεν μπορεί 
κατ’ ανώτατο όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 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. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση 
σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της 
εταιρείας, σύμφωνα με το άρ. 11 παρ. 4 του παρόντος Καταστατικού και το άρθρο 97 
του ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του 
αναπληρωματικού. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά 
τις πράξεις για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. 
3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής), που 
παρατείνεται αυτόματα 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 και είναι ελεύθερα 
ανακλητά. 
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, έναν ή περισσότερους Αντιπροέδρους, τον τυχόν 
Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο του και τον τυχόν Αναπληρωτή Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, με απόλυτη πλειοψηφία. 
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2. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των 
αρμοδιοτήτων του ένας από τους Αντιπροέδρους ή άλλοι Σύμβουλοι κατά τα οριζόμενα 
με 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 παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο ή σε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018, αν 
αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής ή διορισμού του αναπληρωματικού.. 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 ή διορισθεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 81 του ν. 
4548/2018. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται, εφόσον η 
αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που 
έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους σύμφωνα με 
το άρθρο 81 του ν. 4548/2018 με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι 
τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 
αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 
7β13 του Κ.Νν. 21904548/2018, όπως ισχύει 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. Ορίζεται ρητά ότι, 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 συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό 
σύστημακαι ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 
Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης 
του. Ο Πρόεδρος δικαιούνται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται 
σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται στα 
χρηστά ήθη ή το νόμο. 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.Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής 
από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. 
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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι 
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ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε 
πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους 
συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να 
αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το 
πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο καταχωρίζεται στο 
βιβλίο των πρακτικών. 
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 υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.ΓΕ.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 
7α12 του Κ.Νν. 21904548/192018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην Ααρμόδια 
Εποπτεύουσα Αρχήυπηρεσία του ΓΕ.ΜΗ 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, 
συμπεριλαμβανομένηςων και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων , σύμφωνα με τα 
άρθρα 99-101 του ν. 4548/2018 και τηνς ανάθεσης των εξουσιών του διαχείρισης και 
εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, 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 10 και 23α97 έως 101 του Κ.Νν. 
21904548/2018 όπως ισχύει. 
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα 
με τα άρθρα 59 επ. του ν. 4548/2018 και το ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, καθώς και για 
την παροχή εξουσιοδότησης προς μέλος ή μέλη του για να καθορίζουν τους όρους του 
δανείου εκτός από το ύψος και την κατηγορία τουσύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
5 παράγραφος 2 του παρόντος Καταστατικού. 
23. Ειδικότερα κι ενδεικτικά το Διοικητικό Συμβούλιο : α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό 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 Πάγου, 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 
εξωδίκους 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, εμπορεύματα, 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 εμπορευμάτων. στ) 
Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα των ενεγγύων πιστώσεων για την 
έκδοση εγγυητικών επιστολών με όποιους όρους εγκρίνει ζ) Εκδίδει και οπισθογραφεί 
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επιταγές η) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια θ) 
Εισπράττει χρήματα, μερισματοαποδείξεις ή τοκομερίδια. ι) Λαμβάνει για λογαριασμό 
της εταιρείας δάνεια, παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει 
εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές ια) Συνάπτει παντός είδους συμβάσεις και 
συμφωνίες μετά τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ιβ) Αποφασίζει τη συμμετοχή 
της Εταιρείας σε υφιστάμενες ή νεοϊδρυόμενες συναφείς επιχειρήσεις ιγ) Προσλαμβάνει 
και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας και ορίζει τις 
αποδοχές αυτού, εφόσον δεν πρόκειται περί μελών του ιδ) Διορίζει δικηγόρους και 
άλλους πληρεξουσίους προς εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των Δικαστικών και 
λοιπών Αρχών και προς ενέργεια οποιωνδήποτε από τις παραπάνω πράξεις ιε) γενικά 
διοικεί και διαχειρίζεται την εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό 
της Εταιρείας 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 εξυπηρετείται 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. 2190/192097 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
34. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν α-
νατεθεί από αυτό εξουσίες οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των 
αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις 
της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκοπό 
την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφά-
σεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα 
άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία 
και στοιχεία. ΄Εχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρη-
ματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η δήλωση εταιρικής δια-
κυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέ-
σεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και 
η έκθεση αποδοχών (του άρθρου 112 ν. 4548/2018 όπως ισχύει) συντάσσονται και δη-
μοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 
1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243). 
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανα-
τεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία και 
οφείλουν ιδίως: 
α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. 
β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της 
εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των 
συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κα-
τά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμ-
φερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 99 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως 
επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλα-
γής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύ-
γκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο 
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άρθρο 99 του ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή και 
με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εται-
ρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ` αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων. 
Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία 
συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 
όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέ-
λη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής 
συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. 
 

΄Αρθρο 12 
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των 
εξουσιών διαχείρισης 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 εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη 
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται 
σε αυτήν ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση 
αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων 
της εκτελεστικής επιτροπής, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία της 
ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή της. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται : α) να ορίζει μέχρι τριών (3) από τα μέλη του ως 
εντεταλμένους ή Διευθύνοντας Συμβούλους και β) να διορίζει από τα μέλη ή μη ένα ή 
περισσότερους Διευθυντές για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το χρόνο της 
θητείας του Συμβουλίου, ορίζοντας τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές τους. 
4. Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθυντών της 
Εταιρείας υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

 
΄Αρθρο 13 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά 
που ο νόμος, 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 συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 
3. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει 
το Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές 
οδηγίες 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 συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση 
πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να 
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αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη 
αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 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 συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει 
εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, 
με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα που θα 
απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί 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 Διοικητικό 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 
Συμβουλίου. 
 

΄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 αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον 
κλάσμα. 
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την 
περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν άλλο σύμβουλο. Η 
αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που 
δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί 
σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

΄Αρθρο 15 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΑ 

ΜΕΛΩΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, 
σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό και την πολιτική αποδο-
χών της εταιρείας. 
Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζε-
ται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφα-
ση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 
του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
2. Δύναται να παρέχεται αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Το 
ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η ο-
ποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη 
της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά 
την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελά-
χιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλα-
ξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει 
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3. Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει 
ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλ-
λεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διά-
στημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί 
υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. 
5. Με την εξαίρεση των αμοιβών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, αμοιβή ή 
παροχή που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος του 
Διοικητικού Δυμβουλίου κατά τα ανωτέρω, μπορεί να μειωθεί από το δικαστήριο αν, με 
τις υφιστάμενες συνθήκες, είναι κατά εύλογη κρίση υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην 
απόφαση αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου. Η αίτη-
ση προς το δικαστήριο υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών 
από την έγκριση της γενικής συνέλευσης από μετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικο-
στό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου και αντιτάχθηκαν στην απόφαση αυτή. Το δικαστή-
ριο εκδικάζει την ανωτέρω αίτηση κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και α-
ποφαίνεται λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες του συμβού-
λου, τις προσπάθειες που έχει καταβάλει, το επίπεδο αντίστοιχων αμοιβών των συμ-
βούλων σε άλλες παρόμοιες εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προο-
πτικές της εταιρείας. 
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 εταιρεία 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 ιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι 
αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες και οι μειώσεις κεφαλαίου,  
β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,  
γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,  
δ) εκλογή και ελεγκτών,  
εγ) έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρ. 108 του ν.4548/2018, όπως ισχύει, 
και την απαλλαγή των ελεγκτών  
δ) έγκριση των ετησίων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  
στε) διάθεση των ετησίων κερδών,  
στ) έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρ. 109 του ν. 
4548/2018, όπως ισχύει, 
ζ) έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών κατά τα άρθρα 110 και 
112 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει 
ηζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή 
διάλυύση της εταιρείας και  
θη) διορισμό εκκαθαριστών. 
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:  
α) αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται 
από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και που 
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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, 
β) η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων 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, στις 
περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,  
γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 182 του Κ.Ν. 
2190/20ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, 
αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,  
δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 και 78α του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από 
άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% ή το 90% ή περισσότερο των μετοχών της, 
και  
ε) η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παρ. 1 και 2 του άρ. 162 
του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και 
στ) η δυνατότητα διανομής κατά την παρ. 3 του άρ. 162 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει 
κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υποκείμενη σε δημοσίευση. 
 

 
΄Αρθρο 17 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

1. Η εταιρεία υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ως προς τη 
σύγκληση, συνεδρίαση, συμμετοχή των μετόχων, λήψη αποφάσεων, καθώς και την 
άσκηση άλλων μετοχικών δικαιωμάτων στις Γενικές συνελεύσεις των μετόχων της. 
2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην 
περιφέρεια άλλου 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 αυτήςτο αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου  
μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση 
των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την εκλογή ελεγκτών (Τακτική 
Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για 
οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. 
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 Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
23. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση).  
34. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 
παρ. 2 του Ν. 4548/2018 και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 
141 του Ν. 4548/2018 καθώς και κατόπιν αιτήματος του ελεγκτή της εταιρείας. 
34.  Η Γενική Συνέλευση, μΜε εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και 
εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να 
καλείται δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη 
γιαημέρα της συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες 
ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα 
της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

 
 

΄Αρθρο 18 
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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 στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ 
αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.  
2. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο: 
α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: 
αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του  ν. 
4548/2018 όπως ισχύει, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να α-
σκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία 
μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν 
λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή 
παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, 
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδί-
ως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα 
και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρ-
θρου 128 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινο-
ποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων, και 
γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλε-
κτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 
και 126 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 
β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 
του άρθρου 124 του  ν. 4548/2018 όπως ισχύει, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα 
που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου 
στη γενική συνέλευση, 
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων 
και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 
του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνο-
νται αυτά, και 
δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες 
οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018 όπως ι-
σχύει. 
 
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται, εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην παρ. 3 του άρ. 17 του παρόντος, με την καταχώρησή της στη Μερίδα της 
εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και δημοσιοποιείται μέσα 
στην ίδια προθεσμία, με τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία πρόσβαση σε αυτή, με μέσα 
που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την 
αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως με 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και πανευρωπαϊκή εμβέλεια. 
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 Διοικητικού 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 
κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας 
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και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή 
αυτή, σε μία τουλάχιστον 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. Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε 
δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου 
Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία 
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας 
εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, 
σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας 
κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της 
νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 
Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης 
δημοσιεύουν 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 χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την 
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 
 

΄Aρθρο 19 
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

 
1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει και απο-
δεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι 
που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. 
Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχημα-
τισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
Ειδικότερα, στη Γενική Συνέλευση μπορεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση (αρχι-
κή συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την 
έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής 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 περίπτω-
ση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, συμμετέχει στη Γενική 
Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης ημέ-
ρας 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 διαμεσο-
λαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 
2. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρείας, που είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της, δεν μετέ-
χει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό 
της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση 
του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή 
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λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η 
πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί 
με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα. 
 
και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος της εταιρείας στα αρχεία του φορέα, στον 
οποίο τηρούνται οι μετοχές της εταιρείας κατά την ημερομηνία καταγραφής, όπως η 
ημερομηνία αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η άσκηση των εν 
λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την 
τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και 
μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, ανάμεσα στην 
ημερομηνία καταγραφής, όπως η ημερομηνία αυτή ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920, και 
στη Γενική Συνέλευση. 
3. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι από απόσταση με 
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο 
διεξαγωγής της. Στη 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 παρί-
στανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του ν. 4548/2018 όπως 
ισχύει και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, 
β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή 
οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευ-
ση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς 
και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και 
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. 
Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη 
για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. 
4. Στη Γενική Συνέλευση δύνανται να συμμετέχουν μέτοχοι και να ψηφίζουν από από-
σταση, δι΄ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευ-
ση. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γί-
νεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας. 
Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι΄ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για 
το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν πα-
ραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη 
της συνεδρίασης. 
5. Στις παραπάνω περιπτώσεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υιο-
θετεί διαδικασίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλι-
ση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, κα-
θώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. 
6. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να 
αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Ο 
διορισμός ή και η ανάκληση ή η αντικατάσταση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται 
εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα (όπως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλη 
ισοδύναμη μέθοδο κοινοποίησης) και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, 
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρεςσαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ορισθείσα 
ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να ορίζει μέχρι 
τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι 
οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός 
αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές 
που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη γενική 
συνέλευση. 
7. Ο αντιπρόσωπος μετόχου της εταιρείας υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία 
πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γε-
γονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύ-
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νου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του 
μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση 
συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα 
η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 
β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετό-
χου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που 
ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, 
γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εται-
ρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος α-
σκεί τον έλεγχο της εταιρείας, 
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των πε-
ριπτώσεων α έως γ. 
8. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον 
έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, 
της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. 
Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 
άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά 
της. 
4. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, 
χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων, στον τόπο διεξαγωγής της υπό τους όρους 
του κ.ν. 2190/1920. 
5. Επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ 
αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με 
την εκ των προτέρων αποστολή 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 συμπλήρωσή 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 το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης 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 ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν το είκοσι τα εκατόένα πέμπτο 
(20%1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοιαεπιτευχθεί η απαρτία στην πρώτη συνεδρίασηαυτή, 
συνέρχεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 
χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) 
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τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε 
και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται 
σ΄αυτή. 
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και 
ο χρόνος τηςων επαναληπτικώνής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την 
επαναληπτική εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη 
επίτευξης απαρτίας. 
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή. 
 

΄Αρθρο 221 
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 
αυτήςεταιρείας, στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου,  που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, 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. 65 του άρθρου 216 του Κ.Ν. 2190/20ν. 4548/2018 όπως 
ισχύει, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, 
μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, στην παροχή ή 
ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1324 του Κ.Ν.ν. 4548/2018 όπως ισχύει 2190/20, 
καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο, ότι η Γενική σΣυνέλευση 
αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτατο ήμισυ (1/2/3) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη 
συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτικήη Γενική Συνέλευση προσκαλείται και 
συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 20 του παρόντος καταστατικού, 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται 
πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, 
βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής 
ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο τρίτο 
(1/23) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
3. Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η 
γενική συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο 
(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.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 
εκπροσωπείται 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 χρόνος τωνης επαναληπτικώνής συνεδρίασης εκ του νόμου προβλεπόμενων 
συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προϋπόθεση ότι 
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μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και 
την επαναληπτική. 
5. 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 22 
ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 
 

1. Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του ν. 
4548/2018 όπως ισχύει, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή 
ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέ-
ματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή μέτοχος μπο-
ρεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς της 
παραγράφου 3 του άρθρου 137 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 
 
 2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η 
ψήφος δίδεται από απόσταση. 
  
3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον Πρόεδρο της Γενικής 
Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. 
 
4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο διαδικτυακό τηςς τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβου-
λίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον 
τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του κεφα-
λαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς 
και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. 
 

 
΄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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά της Γενικής Συνέλευσης πε-
ριορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη και καταχωρούνται 
σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος 
των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αί-
τηση μετόχου ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα 
πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να 
αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός 
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ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το 
νόμο. 
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρ-
μόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του ν. 
4548/2018 όπως ισχύει. 
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνταιΤα 
πρακτικά που υπογράφονται 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. 
4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενι-
κών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνεί-
ται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, στην οποία παρέστη-
σαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευ-
θυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η 
οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι 
που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι 
μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης από το 
Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχε-
τική εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 
8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη 
χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη 
(αντίστοιχα) απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην 
προθεσμία. 
 
 

΄Αρθρο 25 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 
 Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την 
έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνο-
λική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εται-
ρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώ-
πων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋ-
ποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 
Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως αντι-
πρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές 
και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. 
Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με 
ειδική ψηφοφορία, 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 μετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική 
εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. 
 
 

Κεφάλαιο Ε 
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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΄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 Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 141 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 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 
Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, 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. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. 
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 26122 του 
Κ.Ν. 2190/20ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 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 κατά τον ίδιο 
τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από 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 όπως ισχύει. 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 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 υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνο-
νται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η 
σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον η-
μέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθε-
νται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 
του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 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 αιτιολόγη-
ση και με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρ-
χεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. 
5. 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, 
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αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει 
περισσότερο από τριάντα είκοσι (320) 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. 
Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών 
διατυπώσεων συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 
124 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει.σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι 
μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. 
46. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφο-
ρίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγ-
ματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που 
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τα-
κτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικη-
τικού 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 μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέ-
τοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων με-
τόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 τουτα άρθρουα 18 του Κ.Ν. 
2190/2079 και 89 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις της παρούσας πα-
ραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με 
το ίδιο περιεχόμενο. 
7. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο δέκατο (1/510) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της 
προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
παρέχει στη 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 τις παρ. 
79 και 89 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει3 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. 
68. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου τηςτων παρ. 46 και της παρ. 57 του παρό-
ντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης πα-
ροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εται-
ρείας,δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει 
τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. 
9. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης 
Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήσηφανερή ψηφοφορία. 
10. ΄Υστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το 
διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο 
για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδο-
θεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώμα-
τα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά 
τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιού-
ται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές 
προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη αναρτη-
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μένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει 
όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. Η 
παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμι-
ζόμενη αγορά. 
11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας των μετόχων 
της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και του αριθμού μετο-
χών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα μετόχους που 
κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου. 
12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, τον αριθμό των μετοχών που 
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια 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. 
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 άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η 
κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 19 του παρόντος. 
13. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της 
περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία,δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία 
της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 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 παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας 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 τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.  
104. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου μετοχικού 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 παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 19 του παρόντος. 
15. 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 όπως ισχύει, 
δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο. 
16. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018. 
17. Η διενέργεια του έκτακτου ελέγχου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 143 
του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 
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. 
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΄Aρθρο 27 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
Δεν επιτρέπεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύ-
θυνση 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 
τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί 
Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νομοθεσίας. 
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της 
έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέμα ημερήσιας 
διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του 
προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται 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) 
συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να 
λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο τέσσερις (24) 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 Ελεγκτών - 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. 2190/1920στις διατάξεις στο ν. 4548/2018 
όπως ισχύει και στις διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών 
νομοθεσίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ  

 
΄Αρθρο 29 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1.   Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου 
και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  
Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας συντάσσει τις 
ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, οι οποίες καταρτίζονται, ελέγχονται και 
εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη 
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ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτάσύμφωνα 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 οικονο-
μικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν 
ειδικά θεωρηθεί τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμ-
βουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπί-
πτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το 
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματο-
οικονομικών καταστάσεων. 
από: 
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,  
β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος 
σύμβουλος 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 Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του 
τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως 
τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 
3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 
152 του  ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 
4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχεί-
ρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης 
υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που 
τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους. 
5. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη 
Γενική Συνέλευση. 
6. Η εταιρεία δημοσιεύει τις συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομι-
κής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκρι-
μένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμε-
νες από το νόμο εκθέσεις: 
 
 α) στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει και στο 
παρόν άρθρο, 
 
 β) τις αναρτά στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό 
διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους και 
 
 γ) τις καταθέτει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 
 
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 καταστάσεις. 
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 
καθώς και η Έκθεση 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 
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συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την τροποποίηση, υποβάλλονται 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 Υπουργών 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 18 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 εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών 
καταστάσεων. 
 

΄Αρθρο 30 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ - ΔΙΑΘΕΣΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 
1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 
είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20159 του ν. 
4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά με τον ακόλουθο τρόπο: 
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, 
που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 
β) Αφαιρείται η κατά τον ν. 4548/2018 όπως ισχύει και το καταστατικό κράτηση για 
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως 
τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να 
προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 
διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευ-
σης. 
3. 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. 
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. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό 
φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον 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 ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 

΄Αρθρο 31 
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1. Η εταιρεία λύεται: 
α) όταν παρέλθει ο κατά το καταστατικό χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα 
αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, 
β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία και  
γ) όταν κηρυχθείμε την κήρυξη της εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης, και 
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της 
περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. 
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α 
του Κ.Ν. 2190/20165 και 166 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβο-
λή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. 
4. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η 
εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Ενδέκατου Κεφαλαίου 
του ν. 4548/2018  εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής 
διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του ίδιου ν. 
4548/2018.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 απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση 
της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που 
κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. 
5. Στις περιπτώσεις α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του ν. 4548/2018 , το 
Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει δια-
φορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β 
της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει 
τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των 
άρθρων 165 και 166 του ν. 4548/2018  ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με 
την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδά-
φιο της παρούσας παραγράφου. 
6. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή. 
7. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμ-
φέροντα της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να 
συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. 
8. Οσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητι-
κό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περι-
ληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
9. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό 
(10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκού-
σιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την 
άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμέ-
νεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή 
θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανε-
πάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. 
Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων 
περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και 
απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων. 
10. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορί-
ες και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και απο-
τελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν 
κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους. 
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411. 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 υποχρεούται 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 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 
1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθά-
ρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απο-
γραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των 
καθηκόντων τους. 
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια 
της εκκαθάρισης. 
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέ-
σεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπρά-
ξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές 
εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. 
4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρι-
κή επιχείρηση στο σύνολό 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 επιχείρησης, η 
απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα 
ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. 
5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδι-
κάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκ-
καθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομί-
ας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή 
η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. 
6. 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 κα-
ταστάσεις 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 έγκρι-
σης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. 
 
7. 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. 
8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να 
συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτω-
σης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες 
της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προ- τείνονται για 
την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της 
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εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επι-
δίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαι-
τεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και 
συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, 
εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη α-
παρτία και πλειοψηφία. 
9. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που 
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητή-
σουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικα-
στήριο, 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. 
 
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 
Συμβούλιο. 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 καθήκοντα 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 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/20. Την ίδια υποχρέωση 
έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια 
της εκκαθάρισης. 
4. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 
που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 
5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης, 
με έκθεση 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” και ν. 4548/2018 περί «Αναμόρφωσης του 
Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε αυτός ισχύειουν κάθε φορά. 

 
 
 

 
 

 


