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ΝΕΟ 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

της ανώνυμης εταιρίας 

«DATA COMMUNICATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «DATA 

COMMUNICATION», κατόχου του Α.Φ.Μ: 094394893 και  

με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 001251501000 

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε 

με την από 31/01/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

 

(Έχει ληφθεί υπόψη το αρχικό κείμενο της με αριθμό 11525/19.1.1993 συμβολαιογραφικής 

συστατικής πράξης της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης συζ. Νικολάου Κατσαφάρου το 

γένος Ιωάννη Γιακουμάκη, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό ΕΜ2382/26.4.1993 απόφαση του 

Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, η οποία ανακοινώθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στις 

26.4.1993 με αριθμό 28879/04/Β/93/161 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 

1404/29.4.1993, στο οποίο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα 

εγκεκριμένες τροποποιήσεις που έχουν καταχωριστεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

διά της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με 

Κωδικούς Αριθμούς Καταχώρησης (Κ.Α.Κ.) 522338/23-12-2014 και 2073732/05-02-2020, ενώ 

έχουν παραλειφθεί οι μεταβατικές του διατάξεις). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΣΥΣΤΑΣH - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -  ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 1o 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

1. Η επωνυμία της εταιρίας ορίζεται σε «DATA COMMUNICATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και ο διακριτικός 

τίτλος σε «DATA COMMUNICATION».  

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές, οι παραπάνω λέξεις εκφράζονται ως «Single Member 

Societe Anonyme» ή «Single Member SA». 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΕΔΡΑ 

1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται o Δήμος Μελισσίων Αττικής και ήδη Δήμος Πεντέλης της 

Περιφέρειας Αττικής, όπου αυτή ενάγει και ενάγεται για κάθε διαφορά της και στις  

περιπτώσεις ακόμη της ειδικής ή συντρέχουσας δωσιδικίας κατά τον Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομικής Διαδικασίας, οπότε θα μπορούσε να εναχθεί και εκτός της έδρας της. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση των καταστατικών  της 

σκοπών είναι δυνατή η σύσταση και ή και η κατάργηση υποκαταστημάτων, 

πρακτορείων, εγκαταστάσεων και γραφείων της εταιρίας, οπουδήποτε στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό. Η ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζει ή τροποποιεί 

την εκπροσώπηση αυτών, τους όρους λειτουργίας, τη φύση των εργασιών και την 

έκταση της δικαιοδοσίας των ως άνω υποκαταστημάτων, των πρακτορείων,  

εγκαταστάσεων και γραφείων και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του διευθυντή και 

του προσωπικού τους και εν γένει τη δικαιοπρακτική ικανότητα κάθε 

υποκαταστήματος. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, η οποία αρχίζει από τις 26 

Απριλίου 1993, ημερομηνία καταχώρησης στα μητρώα Ανωνύμων Εταιρειών της 

Διοικητικής αποφάσεως για την παροχή αδείας σύστασης της παρούσας εταιρίας και 

την έγκριση του καταστατικού της από την αρμόδια Εποπτεύουσα Δημόσια Αρχή και 

λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2043. 

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μπορεί με απόφασή της, να 

παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια της εταιρίας.               

ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εταιρίας είναι, η μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, η εμπορία μηχανημάτων 

πληροφορικής, μηχανογραφικών εντύπων, βιβλίων και κατάρτιση σχετικών 

προγραμμάτων, η αντιπροσώπευση εταιρειών κατασκευής προγραμμάτων και 

μηχανημάτων πληροφορικής, η διοργάνωση σεμιναρίων πάσης φύσεως, η συμμετοχή 

σε άλλες εταιρίες κάθε μορφής που επιδιώκουν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό, η 
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πώληση λογισμικού και υπηρεσιών μέσω Internet, η παροχή υπηρεσιών μέσω Internet 

και η πώληση λογισμικού για χρήση μέσω κινητού τηλεφώνου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Το μετοχικό κεφαλαίο αρχικά ορίστηκε σε πενήντα πέντε εκατομμύρια (55.000.000) 

δρχ. και διαιρέθηκε σε πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) ανώνυμες μετοχές, 

ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ. καταβλητέο δια εισφοράς εις είδος και 

δια μετρητών. 

Με την από 2 Ιουλίου 1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  οι ανωτέρω πενήντα 

πέντε χιλιάδες (55.000) ανώνυμες μετοχές μετατράπηκαν σε ονομαστικές.  

Με την ίδια απόφαση  αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού  Κεφαλαίου  της εταιρίας 

κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια (153.000.000) δρχ., διαιρούμενο σε εκατόν 

πενήντα τρεις χιλιάδες (153.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας χιλίων (1.000) δραχμών 

εκάστη.  

Έτσι το συνολικό  Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε διακόσια οχτώ 

εκατομμύρια (208.000.000) δραχμές και διαιρείται σε διακόσιες οχτώ χιλιάδες 

(208.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. 

Με την από 5 Μαΐου 1998 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ότι εκ  

των ως άνω διακοσίων οχτώ χιλιάδων (208.000) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής 

αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστης, οι πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) μετοχές 

είναι ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμές, ενώ οι εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες 

(153.000) μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία 10ετία από της 

σχετικής αυξήσεως του κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια 

(153.000.000) δρχ. παρά μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής 

Οικονομίας. 

Με  την από 14 Σεπτεμβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά πενήντα δύο εκατομμύρια 

(52.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε πενήντα δύο χιλιάδες (52.000) ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δραχμών. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας  ορίζεται σε διακόσια εξήντα εκατομμύρια 

(260.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα χιλιάδες (260.000) ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ. εκ των οποίων οι εκατόν επτά 

χιλιάδες (107.000) μετοχές είναι ονομαστικές και ελευθέρως μεταβιβάσιμες, ενώ οι 

εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες (153.000) μετοχές είναι ονομαστικές και μη 

μεταβιβάσιμες για μία 10ετία από της σχετικής αυξήσεως του κεφαλαίου κατά εκατόν 

πενήντα τρία εκατομμύρια (153.000.000) δρχ. παρά μόνο μετά από προηγούμενη 

έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 

Με  την από 23  Δεκεμβρίου 1999 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά έξι  (6.000.000) δραχμές, 

διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 

χιλίων (1.000) δραχμών. 



 4 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας  ορίζεται σε διακόσια εξήντα έξι εκατομμύρια 

(266.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε διακόσιες εξήντα  έξι χιλιάδες (266.000) 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης χιλίων (1.000) δρχ. εκ των οποίων 

οι εκατόν δεκατρείς  χιλιάδες (113.000) μετοχές είναι ονομαστικές και ελευθέρως 

μεταβιβάσιμες, ενώ οι εκατόν πενήντα τρεις χιλιάδες (153.000) μετοχές είναι 

ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία 10ετία από της σχετικής αυξήσεως του 

κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια (153.000.000) δρχ. παρά μόνο μετά 

από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 

Με την από 24 Ιανουαρίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η 

μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1000 δρχ. σε 100 δρχ. Έτσι οι 266.000 

παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 1000 δρχ. εκάστη 

αντικαθίστανται από  2.660.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

100 δρχ. εκάστη. 

Επίσης, με την ίδια από 24 Ιανουαρίου 2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά τριάντα τέσσερα 

εκατομμύρια (34.000.000) δραχμές, διαιρούμενο σε τριακόσιες σαράντα χιλιάδες 

(340.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) δραχμών. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τριακόσια εκατομμύρια 

(300.000.000) δρχ. διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης εκατό (100) δρχ. εκ των οποίων οι ένα 

εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα χιλιάδες (1.470.000) μετοχές είναι ονομαστικές 

και ελευθέρως μεταβιβάσιμες, ενώ οι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες 

(1.530.000) μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία 10ετία από της 

σχετικής αυξήσεως του κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια 

(153.000.000.) δρχ. παρά μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού 

Εθνικής Οικονομίας. 

Με την από 9 Απριλίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η 

μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ώστε να εκφράζεται σε ευρώ.  

Για τις ανάγκες της μετατροπής του κεφαλαίου σε ευρώ αποφασίστηκε αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 19.589,14 ευρώ, λόγω στρογγυλοποίησης της 

ονομαστικής αξίας της μετοχής εκφρασμένης σε ευρώ βάση της επίσημης ισοτιμίας 

από 0,29 ευρώ σε 0,30 ευρώ. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εννιακόσιες χιλιάδες  900.000,00 

ευρώ  διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας εκάστης 30 λεπτά (0,30 ευρώ) εκ των οποίων οι ένα εκατομμύριο τετρακόσιες 

εβδομήντα χιλιάδες (1.470.000) μετοχές είναι ονομαστικές και ελευθέρως 

μεταβιβάσιμες, ενώ οι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (1.530.000) 

μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια 10ετία από της σχετικής 

αύξησης του κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια (153.000.000) δρχ. 

παρά μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 

Mε την από 20 Ιουνίου 2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε μείωση 

του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 475.000,00 ευρώ προς απόσβεση ζημιών 

προερχομένων από πρόβλεψη υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων ποσού 

50.644,46 ευρώ και ζημίας από πώληση χρεογράφων ποσού 426.041,23 ευρώ, και 
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ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 475.000,00 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 

ισόποσου μέρους του λογαριασμού διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ τω άρτιω. 

Επειδή την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα την ακολουθήσει ισόποση αύξηση, δεν 

θα ακυρωθούν μετοχές ούτε θα εκδοθούν νέες. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει στις εννιακόσιες χιλιάδες 900.000,00 

ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας εκάστης 30 λεπτά (0,30 ευρώ) εκ των οποίων οι ένα εκατομμύριο τετρακόσιες 

εβδομήντα χιλιάδες (1.470.000) μετοχές είναι ονομαστικές και ελευθέρως 

μεταβιβάσιμες, ενώ οι ένα εκατομμύριο πεντακόσιες τριάντα χιλιάδες (1.530.000) 

μετοχές είναι ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μία 10ετία από της σχετικής 

αύξησης του κεφαλαίου κατά εκατόν πενήντα τρία εκατομμύρια (153.000.000) δρχ. 

παρά μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας. 

Με την από 28 Φεβρουαρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η 

δέσμευση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας για μία 10ετία από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης που πραγματοποίησε η 

επιχείρηση στα πλαίσια του Ν.1892/90 όπως ισχύει, και η μη δυνατότητα μεταβίβασής 

τους χωρίς προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής. 

Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας παραμένει  στις 

εννιακόσιες χιλιάδες 900.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης 30 λεπτών  (0,30 ευρώ) οι οποίες 

στο σύνολο τους είναι μη μεταβιβάσιμες παρά μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση 

του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.  

Με την από 5 Νοεμβρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η 

αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,30 ευρώ σε 0,40 ευρώ. Έτσι οι 

3.000.000 παλιές κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, 

αντικαθίστανται από 2.250.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

0,40 ευρώ έκαστη. 

Επίσης με την ίδια από 5 Νοεμβρίου 2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εξακόσιες χιλιάδες 

(600.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) 

ονομαστικές  μετοχές ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ έκαστη. 

Έτσι μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα 

εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000) ευρώ, διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια 

εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

εκάστης 40 λεπτών (0,40 ευρώ), οι οποίες στο σύνολό τους είναι μη μεταβιβάσιμες 

παρά μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής. 

Με την  από 15 Νοεμβρίου 2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες 

πεντακόσια (487.500,00) ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,40 

ευρώ σε 0,53 ευρώ. Η ανωτέρω αύξηση θα πραγματοποιηθεί με κεφαλαιοποίηση 

ισόποσου μέρους του λογαριασμού διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ τω άρτιο. 

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες 

ογδόντα επτά  χιλιάδες πεντακόσια (1.987.500) ευρώ διαιρούμενο σε τρία εκατομμύρια 
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εφτακόσιες πενήντα χιλιάδες (3.750.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

εκάστης 53 λεπτών (0,53 ευρώ), οι οποίες στο σύνολό τους είναι μη μεταβιβάσιμες 

παρά μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Αττικής. 

Με την από 24 Μαρτίου 2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ότι η 

παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας πραγματοποιήθηκε στα 

πλαίσια της υπαγωγής της εταιρίας στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-

Μέτρο 2.5 που αφορά τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων.  

Ήδη με την από 16 Δεκεμβρίου 2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε 

η αποδέσμευση του συνόλου των μετοχών της εταιρίας, οι οποίες είχαν δεσμευτεί 

λόγω επένδυσης που πραγματοποίησε η εταιρία στα πλαίσια του Ν. 1892/90, λόγω 

παρόδου του προκαθορισμένου διαστήματος δέσμευσης. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της 

εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται 

με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να 

αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν 

μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί 

να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για 

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το 

κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του 

κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό 

συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. 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.  

2. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της 

εταιρίας, η γενική συνέλευση μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή 

απαρτία και πλειοψηφία, να αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων 

μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. 

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την 

παραγράφους (1) και (2) του άρθρου αυτού (έκτακτες αυξήσεις), συνιστούν 

τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. 

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

οργάνου της εταιρίας, 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. 

5. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία (τακτική αύξηση)  και αναφέρεται (ενν. η εξαιρετική απαρτία και 
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πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης) στο άρθρο (27) του παρόντος, η γενική 

συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τον 

προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Η διάρκεια ισχύος της 

εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν 

μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του 

κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την 

οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε 

δημοσιότητα. 

6. Τα της έκδοσης ομολογιακών δανείων ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στο 

Τμήμα Πέμπτο Κεφάλαιο Δ’ του Ν. 4548/2018 (άρθρα 59 έως 74). 

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 

μετοχών που υφίστανται κατά  το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους 

στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην 

προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η 

προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά 

το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά την κρίση του 

σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 

8. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του 

δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το διοικητικό 

συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 χρονικά όρια.  

9. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας κατά 

την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 

Το όργανο που αποφάσισε 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 πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές. 

10. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει 

να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το 

δικαίωμα, υποβάλλεται, με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Η γνωστοποίηση 

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

να παραλειφθεί, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που 

εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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». 

11. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία κατά το άρθρο (27) του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί 

το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο 

υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία 
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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. 

ΑΡΘΡΟ 7o 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που 

έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) 

ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε 

η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ. 

2. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς 

και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, 

πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρίας, που 

τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του Ν. 

4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται ακυρότητα, αν 

αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρίας. 

3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της 

εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά μέτοχο, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί 

στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται 

από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρίας ότι το χρέος αυτό είναι, 

όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρίας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν 

εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται 

η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018.  

4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. 

Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες 

εισφορές. 

5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της 

προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του, ώστε να πιστοποιηθεί αν έγινε ή 

όχι καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρίας. Η πιστοποίηση 

καταβολής γίνεται  όπως ορίζουν οι παράγραφοι (6) έως (10) του άρθρου 20 του Ν. 

4548/2018. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές, ονομαστικές και άυλες.  

2. Η Εταιρία δεν έχει την υποχρέωση να εκδίδει μετοχικούς τίτλους. 

3. Η Εταιρία οφείλει να τηρεί Βιβλίο Μετόχων. Στο Βιβλίο Μετόχων καταχωρίζονται οι 

μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της 

διεύθυνσης ή της έδρας τους, τον αριθμό και την κατηγορία των μετοχών που κατέχει 

κάθε μέτοχος, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου του κάθε μετόχου, όπως αυτό 

απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
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4. Το Βιβλίο Μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή από κεντρικό αποθετήριο 

τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα να 

φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. 

5. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από 

τις μετοχές, γίνεται με βάση τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων και αν παρίσταται 

ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. 

6. Η τιμή έκδοσης των μετοχών δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω από το άρτιο. Στην 

περίπτωση έκδοσης μετοχών πάνω από το άρτιο, η διαφορά που προκύπτει δεν 

μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να 

κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν 

υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών 

7. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας. Οι 

μετοχές μπορούν αποτελέσουν αντικείμενο κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει 

σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν να υποδείξουν στην εταιρία κοινό 

εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν 

από τις μετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την 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 

το διορισμό διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ. 

8. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμες. Η μεταβίβαση των μετοχών 

γίνεται με καταχώριση στο «Βιβλίο Μετόχων», που τηρείται, σύμφωνα με την 

παράγραφο (4) του παρόντος άρθρου. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογράφεται 

από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν 

απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρία λάβει αντίγραφο της σύμβασης 

μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών, καθώς και στην περίπτωση 

ηλεκτρονικής τήρησης του «Βιβλίου Μετόχων». Οι μέτοχοι δύνανται να συμφωνήσουν 

και διαφορετικά. 

9. Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος 

εγγράφεται στο «Βιβλίο Μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την 

επιμέλεια όποιου έχει έννομο συμφέρον στην εταιρία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως 

άνω «Βιβλίο Μετόχων», τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη «διαδοχή». 

10. Συμφωνείται ότι σε κάθε μεταβίβαση μετοχών με οποιονδήποτε τρόπο και αν 

γίνεται, έχουν δικαίωμα προτίμησης, σαν αγοραστές, οι λοιποί μέτοχοι της εταιρίας και 

ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν. Έτσι ο μέτοχος που επιθυμεί να μεταβιβάσει 

τον τίτλο του, οφείλει επί ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης να ειδοποιήσει 

προηγουμένως εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους, να ασκήσουν 

το δικαίωμά τους να προτιμηθούν, μέσα σε προθεσμία όχι μικρότερη του μήνα από 

την ειδοποίησή τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, οι μετοχές 

μεταβιβάζονται ελεύθερα. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με 

τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης 
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μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα 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 μιας (1) ψήφου στη γενική συνέλευση, με την 

επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 50 του ν. 4548/2018 για την κατοχή από την 

εταιρία ιδίων μετοχών. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την 

μετοχή είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που 

αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή 

της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της ίδιας κατηγορίας. 

 3. Η εταιρία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην 

ίδια θέση. 

ΑΡΘΡΟ 10o 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ- ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

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

κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική 

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

απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης 

της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το 

αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το 

διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής 

αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της 

εταιρίας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της 

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

μέσα.  

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

κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη 

γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να 

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του N. 

4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα 

αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της 

γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του N. 4548/2018 

και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, 

με δαπάνη της εταιρίας. 

3. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή 

θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση, σύμφωνα με τις παράγραφο 2 

του παρόντος, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση 

με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.  

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει 

μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για 
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όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που 

ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο 

από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από 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, καθώς και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 

23  του παρόντος.    

5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε 

(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό 

συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες 

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι 

σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών 

δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της 

εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, 

που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό 

συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, 

τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα 

αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω 

περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

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

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

Μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018. 

Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 

απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία 

της παραγράφου (5), το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική 

συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 

κατάσταση της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

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

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

μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του ν. 4548/2018, 

εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική 

πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως 

προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου 

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

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

δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 

Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.  

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

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

διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.  
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9. Ύστερα 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 εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί 

και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα 

που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον 

αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται 

επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές 

προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφορίες είναι ήδη 

αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα 

πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις 

αναζητήσει.  

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

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

εδαφίου της παραγράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που 

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η 

κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 124 του Ν. 4548/2018.  Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται 

με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το 

κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των 

συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων 

σε κάθε άλλη περίπτωση.  

11. Μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας 

από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

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

κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρίας, 

εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, 

καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 

επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 

13. Κατά τα λοιπά τα δικαιώματα μειοψηφίας των μετόχων ασκούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4548/2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως 

δεκαπέντε (15) μέλη. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι 

και ελεύθερα ανακλητοί. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των 

ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παράγραφο (1), εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στη συνέλευση, κατά το άρθρο (26) του παρόντος. 
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3. 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 στις ως άνω 

παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την 

αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο (14) του παρόντος, μέλους ή μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους 

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

4. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου χωρίς ψήφο και μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση 

του προέδρου. 

5. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην 

περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο διορίζει υποχρεωτικά ένα φυσικό πρόσωπο για 

την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα, σύμφωνα με το άρθρο 13 

του ν. 4548/2018. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό 

πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί 

στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός 

δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του 

διοικητικού συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση 

του μέλους. 

6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής. Κατ’ εξαίρεση η 

θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική 

Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

ΑΡΘΡΟ 12o 

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. 

Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήματα που αφορούν την εταιρία, μέσα στα πλαίσια 

του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό 

ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των 

εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν 

συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την 

έκταση της έκταση της ανάθεσης αυτής .Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν 

περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρίας ή τρίτους, με την 

προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρίας αρκεί η υπογραφή του νόμιμου 

εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της 

ιδιότητας του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.   
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4. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 

δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την 

υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν 

μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη 

δέσμευση της εταιρίας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρία. Δε 

συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το 

καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 

ΑΡΘΡΟ 13o 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους 

Αντιπροέδρους. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή περισσότερους 

Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του και ασκεί 

τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Τον Πρόεδρο, όταν 

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

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

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 14o 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί 

να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή 

επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από 

αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η εκλογή από το 

διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι 

τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 

αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα 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. Εναλλακτικά, 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 εταιρίας και χωρίς  

την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν 

από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν 

επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

3. 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. 

ΑΡΘΡΟ 15o 
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ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά 

που ο νόμος, το καταστατικό ή τις ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα και στην Αθήνα, στον τόπο που η εταιρία 

διατηρεί υποκατάστημα. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της 

έδρας της εταιρίας 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. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως 

προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και 

τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση κάθε 

μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με 

τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται 

η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με 

πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 

από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση 

πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να 

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 αίτηση 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 16o 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. 

Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνο έναν  σύμβουλο που 

απουσιάζει. Διευκρινίζεται, ότι 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.  

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

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, 
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ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως ή  αντιπροσωπευόμενων 

συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των  τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού 

απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη 

πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, 

εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος.  

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

ΑΡΘΡΟ 17o 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται 

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρεί στα πρακτικά ακριβή 

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

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. 

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα 

πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο 

πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται 

άλλη επικύρωσή τους. 

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία 

υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 

4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. 

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού 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 ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική 

απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από 

όλους τους συμβούλους. Το πρακτικό που καταρτίζεται κατά  τα παραπάνω 

καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος 

άρθρου. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να 

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή 

άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

ΑΡΘΡΟ 18o 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, 

σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην τυχόν καταρτηθισόμενη πολιτική 

αποδοχών της εταιρίας. Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται ως άνω βαρύνει την εταιρία, μόνο αν εγκριθεί με ειδική 

απόφαση της γενικής συνέλευσης. 

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως επιτρέπεται και το ύψος 
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της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία 

αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία κατά το άρθρο (26) του παρόντος. 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 ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.  

3. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρία βάσει 

ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής 

καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018. 

4. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό 

διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής 

τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 19o 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με 

οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, 

να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του 

καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που 

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

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

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης 

παραγράφου, η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 20o 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

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

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι αποφάσεις της 

δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τις τροποποιήσεις 

του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, 

και οι μειώσεις του κεφαλαίου, β) Την εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και 

ελεγκτών, γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 

4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών, δ) Την έγκριση των ετήσιων και των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ε) Την διάθεση των ετήσιων 

κερδών, στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 

109 του ν. 4548/2018, ζ) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της 

έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018, η) Τη συγχώνευση, διάσπαση, 

μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρίας και θ) Το διορισμό 

εκκαθαριστών. 

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις 

κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το 

νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που 
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επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή 

διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει 

τούτο ρητά ο νόμος, γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού 

συμβουλίου, δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν. 

4548/2018, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή 

απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ε) Η απορρόφηση κατά 

τα άρθρα 35 και 36 του κ.ν. 4691/2019 ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία 

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

των μετοχών της, στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 και ζ) Η δυνατότητα διανομής 

κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών 

αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. 

ΑΡΘΡΟ 21o 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας ή στην 

περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, 

τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) 

ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου 

να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για 

την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί 

να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. 

2. Η Γενική Συνέλευση με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 ν. 

4548/2018 συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο κρίνει 

τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). 

3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει 

αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική 

γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη. 

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από 

το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη 

γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα 

τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

5. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα 

συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1 αλλά θα συνεδριάσει εξ’ ολοκλήρου 

με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται 

στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. 
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ΑΡΘΡΟ 22o 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο. Η Γενική Συνέλευση μπορεί 

να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το άρθρο (10) του 

παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει 

και ο ελεγκτής της εταιρίας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο 

εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο 

ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση 

δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 141 Ν. 4548/2018.  

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται 

με αυτές, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα, 

στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της 

πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν 

υπολογίζονται. Σε περίπτωση επαναληπτικής γενικής συνέλευσης η πρόσκληση 

δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Νεότερη όμως πρόσκληση 

δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της 

επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) 

τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.  

3. 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 δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια 

αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ’ αποστάσεως.  

4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά 

την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην 

πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση). 

5. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη 

μερίδα της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. 

ΑΡΘΡΟ 23o 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρία θέτει στη 

διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και 

τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. Η εταιρία 

εκπληρώνει την υποχρέωσή  αυτή,  αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό 

της τόπο.  

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής 

συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση 

των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση 

για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των 
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δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της 

πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα 

έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή 

αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την 

ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε 

κάθε μέτοχο.  

ΑΡΘΡΟ 24o 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

1. Στη γενική συνέλευση της εταιρίας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε 

μέτοχος. 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 αυτή ορίζεται στην 

παράγραφο (5) του παρόντος άρθρου, και στην οικεία γενική συνέλευση. Ο μέτοχος 

συμμετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 

αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να 

ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική 

συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 

2. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη γενική συνέλευση ή για 

όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει 

σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να 

αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος, από την υποβολή του 

πρακτικού της γενικής συνέλευσης στην αρμόδια αρχή ή, εάν η απόφαση υποβάλλεται 

σε δημοσιότητα, από την καταχώρισή της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Η μη 

συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος 

των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου 

ήταν αποφασιστική για τη λήψη τους. 

3. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου 

του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρία 

το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. 

4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την 

έναρξη της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το 

οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου 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 εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από 

το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης 

της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου 

ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι 

υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 

εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος 

ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από 

τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως γ'. Ο διορισμός και η 
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ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και δη 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τύπους, 

τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της 

συνέλευσης. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, 

αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές μιας εταιρίας, 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.  

5. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα 

αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρίας. Η απόδειξη της 

μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως 

άνω φορέα ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα 

αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη 

της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης 

(ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική 

πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το 

αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. Στην 

επαναληπτική γενική συνέλευση μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες 

παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά 

την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της επαναληπτικής 

γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), 

η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική 

ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη 

συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης. 

6. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των 

μετόχων, είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των 

μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα 

αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις 

των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό 

των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου. 

7. Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική 

συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία 

καταγραφής. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος 

άρθρου, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη 

συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. 

8. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με 

οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου 

στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η εταιρία λαμβάνει επαρκή μέτρα 

ώστε: α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, 

τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να 

παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 

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 συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη 

διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της 
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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 

9. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά 

αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα 

θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρίας.  Οι μέτοχοι 

που ψηφίζουν δι` αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το 

σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν 

παραληφθεί από την εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 

έναρξη της συνεδρίασης. Στις παραπάνω περιπτώσεις η εταιρία υιοθετεί διαδικασίες 

για τη συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας 

του συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την 

ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. 

10. Όταν μέτοχος χορηγεί σε τράπεζα εξουσιοδότηση για την άσκηση του δικαιώματος 

ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, ως προς τους 

όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης της εν λόγω εξουσιοδότησης, 

οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου. 

ΑΡΘΡΟ 25o 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας.   

2. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την 

παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή 

δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό 

συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το 

λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από 

πρόσκληση του προέδρου.    

ΑΡΘΡΟ 26o 

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

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

της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι 

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

κεφαλαίου. 

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται 

επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της 

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον 

πλήρεις 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’ 

αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο 

τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, 

για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν 
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τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην 

επαναληπτική. 

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

ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 27o 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Κατ’ εξαίρεση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως 

επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 

αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) τη μεταβολή της 

εθνικότητας της εταιρίας, β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης, γ) την 

επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικών, ε)  τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με 

την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, 

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, 

μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρίας, η) την παροχή 

ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018 και ιθ) σε 

κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει με 

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, συνέρχεται 

επαναληπτική γενική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη  χρονολογία της 

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον 

ημέρες. Η επαναληπτική αυτή γενική συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Όταν πρόκειται όμως 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. 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο 

τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι 

μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και 

την επαναληπτική.  

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

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

ΑΡΘΡΟ 28o 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, 

στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο 

αναπληρωτής του. 

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, 

που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της 
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συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των 

παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε 

ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας. 

ΑΡΘΡΟ 29o 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. Στη γενική συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική 

συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο 

θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.  

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία.  

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής 

συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί.  

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση 

καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται 

και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική 

συνέλευση. Με αίτηση 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 ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται 

καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.   

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης, για τα οποία υπάρχει 

υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του  ν. 

4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.  

6.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον 

Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του 

ΑΡΘΡΟ 30o 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΙΕΙΡΙΣΗΣ 

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά 

την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η 

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

εταιρίας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων 

προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018.  

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

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων 

μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και 

συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρίας.    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
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ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 31ο  

ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών ελέγχονται από 

έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4449/2017, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη 

που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.  

2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιριών ελέγχονται από 

έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4449/2017, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη 

που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. Οι ορκωτοί ελεγκτές είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.  

3. Οι ελεγκτές έχουν, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της θητείας τους, το δικαίωμα να  

ελέγξουν οποιοδήποτε βιβλίο και λογαριασμό της Εταιρίας, και υποχρεώνονται μετά 

την  λήξη του οικονομικού έτους, να ελέγξουν τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, υποβάλλοντας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση για το 

πόρισμα του ελέγχου τους. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια 

μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας των εγγραφών στα βιβλία της Εταιρίας, 

οι ετήσιοι λογαριασμοί που απεικονίζουν την οικονομική κατάσταση της κατά την 

ημερομηνία λήξης και τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής. Οι ελεγκτές έχουν επίσης 

δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να συγκαλέσει 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το 

Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης 

προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και έχει ως αντικείμενο της ημερήσιας 

διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης. 

4. Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που έκανε την 

εκλογή των ελεγκτών, πρέπει η Εταιρία να τους ανακοινώσει τον διορισμό τους και σε 

περίπτωση που δεν αποποιηθούν μέσα σε πέντε (5) μέρες το διορισμό αυτό, 

θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις εκ του εκάστοτε νόμου ευθύνες και 

υποχρεώσεις.  

5. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου 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 (2) 

πλήρεις χρήσεις.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 32ο 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιουλίου κάθε 

έτους και λήγει την τριακοστή (30η) Ιουνίου του επόμενου έτους. 

ΑΡΘΡΟ 33ο 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το διοικητικό συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και των άρθρων 145 επ. του 

ν. 4548/2018. 

2.Για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό 

συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και 

συγκεκριμένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή 

του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, 

από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο 

υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο 

άδειας Α' τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

3.Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του 

τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν 

εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.  

4.Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 

152 του ν. 4548/2018, 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.   

5.Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,η ενοποιημένη έκθεση 

διαχείρισης και όπου, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την 

εταιρία, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους.   

6.Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη 

γενική συνέλευση.  

7.Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση, 

η εταιρία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική 

συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώμη 

του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρίας όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 34ο 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και 

είναι τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.  

2. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για 

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει 

να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του 

κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε 

διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης 

αποτελεσμάτων.  

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου και του καταστατικού για τη μείωση του 

κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά 

την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρίας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη 

διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) 



 27 

τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, 

(β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να 

διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης 

αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του 

κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του 

κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν 

εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.  

4. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα 

οποία προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα 

αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η 

διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της 

κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά 

το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται 

να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το 

καταστατικό.  

5. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει 

ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.  

6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με 

τα αναφερόμενα παραπάνω στις παραγράφους 3-5 του παρόντος άρθρου, διατίθενται 

με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) Αφαιρούνται τα ποσά των 

πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν 

πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο 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. 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, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της 

γενικής συνέλευσης.   

7. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, 

είναι δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) 

καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα 

προς τούτο αναγκαία ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται 

στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα 

διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με βάση την 

παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 35ο 

ΛΥΣΗ 

1. Η εταιρία λύεται:       

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από τη 

γενική συνέλευση η παράταση της διαρκείας της,       
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β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και 

πλειοψηφία του άρθρου 2 του παρόντος 

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρία 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 εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 

του Ν. 4548/2018. 

3. Η λύση της εταιρίας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την 

υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. 

4. Η συγκέντρωση των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσεως της 

εταιρίας, η οποία στην περίπτωση αυτή καθίσταται «μονοπρόσωπη». 

5. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο από 

το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη 

γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα 

τη λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.  

ΑΡΘΡΟ 36ο 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

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

εκκαθάρισή 

2.Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος, το 

διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει 

διαφορετικά, 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. Στην 

περίπτωση του άρθρου 165 του ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το 

δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται 

το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.    

3. Η γενική συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή. 

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 

διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα 

συμφέροντα της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρίας 

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

5. 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. 

6. 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 

εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και 

την άμεση διαγραφή της εταιρίας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρίας δεν 

αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. 

7. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης 

εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, 
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η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη 

των καθηκόντων τους.  

8. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια 

της εκκαθάρισης.  

9. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς 

υποθέσεις της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να 

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να 

ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το 

συμφέρον της εταιρίας. 

10. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση 

των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, 

συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες 

εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η γενική 

συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών 

και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.   

11. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της 

εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, 

σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων.  

ΑΡΘΡΟ 37ο 

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΥΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειάς της ή με απόφαση της 

γενικής συνέλευσης, η εταιρία αναβιώνει με απόφαση της γενικής συνέλευσης των 

μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρο 26 του 

παρόντος). Με την απόφαση αυτή η εταιρία μπορεί να αναβιώσει και ως εταιρία άλλης 

μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη σύσταση της τελευταίας. 

Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας δεν είναι κατώτερα του 

ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες άλλης 

μορφής. 

2. Αν η εταιρία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των 

εργασιών της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης 

ή εξόφλησης όλων των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της εταιρίας με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία 

και πλειοψηφία (άρθρο 26 του παρόντος). Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 εφαρμόζονται και στην περίπτωση της παρούσας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 38ο 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της εταιρίας με 

πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή 
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ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική 

άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του 

άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.  

2. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρίας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής 

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

το προηγούμενο άρθρο, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία 

ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο 

μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων 

και ισχύει για ένα (1) έτος.  

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

άδειας από το διοικητικό συμβούλιο κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, 

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν 

να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα 

της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή η 

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

συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά την άπρακτη παρέλευση της 

προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη γενική συνέλευση ή 

την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρία ότι δεν προτίθενται 

να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.  

4. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η 

σύμβαση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η 

ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν 

αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.  

5. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρίας, ο συγκεκριμένος 

μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για 

το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην 

ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση 

υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018.  

6. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν 

τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν 

η γενική συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.  

7. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση 

συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη 

παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018. Η 

ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της 

συναλλαγής. Η ανωτέρω ανακοίνωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον πληροφορίες: (α) 

ως προς τη φύση της σχέσης της εταιρίας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την 

ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι 

αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την 

εταιρία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, 

συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας και συνοδεύεται από την έκθεση της 

παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται 
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επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την εταιρία 

προσώπου και θυγατρικής της.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΑΡΘΡΟ 39ο 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν. 4548/2018, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Θεσσαλονίκη, 31/01/2022 
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