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ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «NOVA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ 

ΤΙΤΛΟ «NOVA CONSTRUCTIONS S.A»  

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 145606107000 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Η επωνυμία της εταιρίας είναι «NOVA CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  και ο 

διακριτικός τίτλος «NOVA CONSTRUCTIONS S.A».  

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται σε πιστή 

μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και οι λέξεις εκφράζονται ως «Societe Anonyme» ή το 

ακρωνύμιο «S.A.». 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΔΡΑ 

1. Έδρα της εταιρίας είχε οριστεί με το καταστατικό σύστασής της ο Δήμος Πειραιά Αττικής 

και γραφεία αυτής επί της οδού Κολοκοτρώνη αριθμός 98, όπως αυτό καταχωρήθηκε στο 

Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-3-2018 με Κ.Α.Κ. 145606107000. 

Με την από 15-6-2020 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ορίστηκε 

ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος Καλλιθέας Αττικής και γραφεία αυτής επί της οδού  

Αλεξάνδρου Πάντου αριθμός 33, όπως αυτό καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 25-6-2020 

με Κ.Α.Κ. 2160103 και αναρτήθηκε η με αριθμό πρωτ. 1992540/25-6-2020 ανακοίνωση 

στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, 

πρακτορεία ή γραφεία και σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή του εξωτερικού.  

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ 

1. Με την από 4-11-2021 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, σκοπός της εταιρείας είναι:  

1.1. Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και ειδικότερα από φωτοβολταϊκά συστήματα. Για το σκοπό αυτό η εταιρία  
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εκπονεί μελέτες σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών και εμπορικής εκμετάλλευσης 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η εταιρία 

επίσης επενδύει ή συμμετέχει σε επενδύσεις, κατασκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται 

σταθμούς και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

1.2. Η αγορά, πώληση, μίσθωση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.  

1.3. Η ανέγερση οικοδομών, κατοικιών, προς πώληση, καθώς και εκμετάλλευση των 

μονάδων αυτών. Επίσης, η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που σχετίζεται με τη 

λειτουργία τους, καθώς και η διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωσή τους.  

1.4. Η ανέγερση ξενοδοχειακών μονάδων και καταλυμάτων προς πώληση, καθώς  και 

εκμετάλλευση των μονάδων αυτών. Επίσης, η παροχή κάθε είδους υπηρεσίας που 

σχετίζεται με τη λειτουργία τους, καθώς και η διάθεση ανθρώπινου δυναμικού για τη 

στελέχωσή τους.  

1.5. Η διαχείριση και εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων ιδιοκτησίας της ή ιδιοκτησίας 

τρίτων.  

1.6. Η δυνατότητα να προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή αγοράς, πώλησης, 

μίσθωσης, εκμίσθωσης, υπομίσθωσης, υπεκμίσθωσης ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χρήσης 

ακινήτων.  

1.7. Η άσκηση μεσιτείας real estate ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διαμεσολάβηση σε 

συναλλαγές, μισθώσεις και μεταβιβάσεις ακινήτων.  

1.8. Η πραγματοποίηση πάσης φύσεως κατασκευών, επισκευών, προσθηκών, 

βελτιώσεων, διαρρυθμίσεων, ελαιοχρωματισμών, διακοσμήσεων, εγκαταστάσεων 

μηχανολογικού εξοπλισμού και όλες τις συναφείς εργασίες ακινήτων. 

1.9. Η ανάθεση σε εργολάβους ή συμμετοχή σε εργολαβίες ή ανάληψη και εκτέλεση 

άρτιων κατασκευών συγκροτημάτων άριστων προδιαγραφών.  

1.10. Η συμμετοχή σε πλειστηριασμούς, δημοπρασίες και διαγωνισμούς που αφορούν 

ακίνητα. 

1.11. Η παροχή υπηρεσιών για οργάνωση, διοίκηση, marketing, διαφήμιση σε συγγενείς 

ή λοιπές εταιρίες.  

1.12. Το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων 

ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, πηγών ενέργειας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως, 

ως και αξεσουάρ και ανταλλακτικά  συσκευών αυτών. Επίσης, το λιανικό ή χονδρικό 

εμπόριο ασύρματων συσκευών και ειδικά τηλεφώνων και κάθε είδους σχετικού αξεσουάρ 

ή ανταλλακτικού συσκευής.  

1.13. Η ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού ηλεκτρονικών συστημάτων. 
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1.14. Η εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων 

ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, πηγών ενέργειας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως 

ως και αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών αυτών και λογισμικού ηλεκτρονικών 

συστημάτων. 

1.15. Η ενοικίαση, η επισκευή και η συντήρηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, 

συστημάτων ηλεκτρονικής, τηλεπικοινωνιών, πηγών ενέργειας, οικιακής και 

επαγγελματικής χρήσεως ως και αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών αυτών και 

λογισμικού ηλεκτρονικών συστημάτων. 

1.16. Η παραγωγή ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, συστημάτων ηλεκτρονικής, 

τηλεπικοινωνιών, πηγών ενέργειας, οικιακής και επαγγελματικής χρήσεως ως και 

αξεσουάρ και ανταλλακτικά συσκευών αυτών και λογισμικού ηλεκτρονικών συστημάτων. 

1.17. Η ανάληψη οικονομοτεχνικών μελετών και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τα 

ανωτέρω.  

1.18. Η παροχή υπηρεσιών και διαμεσολάβησης σχετικά με την προώθηση συστημάτων 

και συνδέσεων σταθερής τηλεφωνίας από κάθε είδους Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή  

Ιδιωτικού Δικαίου.  

1.19. Η παροχή υπηρεσιών ως Συμβούλου Επιχειρήσεων και Επενδύσεων.  

1.20. Εκτιμήσεις ειδικών περιουσιακών στοιχείων και ιδία εταιριών. 

1.21. Διαμεσολάβηση στην κατάρτιση δανειακών συμβάσεων ή συμβάσεων leasing μέσω 

τραπεζών και άλλων αρμόδιων φορέων. 

1.22. Οι υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης άυλων αγαθών (δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κλπ). 

1.23. Η κατάρτιση συμβάσεων ενοικίασης με διάφορους φορείς ή και μέσω τραπεζών. 

1.24. Η μίσθωση κάθε κινητού ή ακίνητου πράγματος έναντι μισθώματος. 

1.25. Παραγωγή δοκών, ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αργίλιο. 

1.26. Η κατασκευή πορτών, παραθύρων και των πλαισίων τους, καθώς και των 

κατωφλίων για πόρτες και αλουμίνιο. 

1.27. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο παραθύρων και των πλαισίων τους από αλουμίνιο, 

ράβδων και καθορισμένων μορφών (profiles) από αλουμίνιο και εγκατάσταση αυτών. 

1.28. Η κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά, επίπλων κουζίνας, άλλων οικιακών 

επίπλων, καθώς και τοποθέτηση αυτών. 

1.29. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο επίπλων κουζίνας και τοποθέτηση αυτών.  
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1.30. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ξύλινων επίπλων, που χρησιμοποιούνται στην 

κρεβατοκάμαρα και λιανικό εμπόριο παραθύρων, μπαλκονοπορτών και πλαισίων τους, 

πορτών, πλαισίων και κατωφλίων τους από ξυλεία.  

1.31. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο πορτών ασφαλείας, θωρακισμένων, πυρασφαλών 

και εγκατάσταση αυτών. 

1.32. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών 

εξαρτημάτων. 

1.33. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εξοπλισμού αντλιών θερμότητας, καθώς και 

εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή αυτών. 

1.34. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο πλακιδίων μπάνιου και κουζίνας και εγκατάσταση 

αυτών. 

1.35. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλιακών θερμοσιφώνων και εγκατάσταση αυτών. 

1.36. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών (τηλεόραση – ψυγείο - 

κουζίνα - πλυντήριο ρούχων - πιάτων - απορροφητήρας). 

1.37. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο καλοριφέρ και σωμάτων καλοριφέρ και 

εγκατάσταση αυτών.  

1.38. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής - κρουνοποιϊας και εγκατάσταση 

αυτών. 

1.39. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο κλιματιστικών (air-condition) και εγκατάσταση 

αυτών. 

1.40. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ξύλινων, βινυλικών, laminate πατωμάτων και 

εγκατάσταση αυτών. 

1.41. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συναγερμών και σειρήνων και εγκατάσταση αυτών. 

1.42. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο χρωμάτων.  

1.43. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο διακοπτών ηλεκτρολογικού υλικού και εγκατάσταση 

αυτών.  

1.44. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών ποδηλάτων - πατινιών. 

1.45. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο συστήματος θερμοπρόσοψης, μόνωσης και  

εγκατάσταση αυτών. 

1.46. Το χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων από αλουμίνιο.  

1.47. Η παροχή υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης π.δ.κ.α. 

1.48. Η εμπορία (εισαγωγή - εξαγωγή) όλων των ανωτέρω προϊόντων, ειδών, 

συστημάτων και υπηρεσιών με σκοπό τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.  
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1.49. Η επέκταση όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο με ηλεκτρονικό 

εμπόριο.  

1.50. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε εταιρία ή επιχείρηση, υφιστάμενη ή μέλλουσα να 

συσταθεί με σκοπό παρόμοιο, ανάλογο ή συναφή με τα παραπάνω.  

1.51. Η εμπορία ειδών διατροφής, ένδυσης - υπόδησης, οικιακών συσκευών και γενικά 

κάθε είδους προϊόντων, που συναρτώνται με την εμπορική και επιχειρηματική 

δραστηριότητα των σύγχρονων ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ.  

1.52. Το λιανικό εμπόριο super market με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων. 

1.53. Το λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής γενικά.  

1.54. Το χονδρικό εμπόριο (εισαγωγή - εξαγωγή) ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού 

Π.Δ.Κ.Α.  

1.55. Το χονδρικό εμπόριο (εισαγωγή - εξαγωγή) άλλων τροφίμων.  

1.56. Το χονδρικό εμπόριο (εισαγωγή - εξαγωγή) χυμών, μεταλλικών νερών, αναψυκτικών 

και άλλων μη αλκοολούχων ποτών.  

1.57. Το εμπόριο δίσκων γραφικών και λοιπών περιφερειακών και εξαρτημάτων Η/Υ. 

2. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί: 

α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. 

β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο 

και να συνιστά και κοινοπραξίες.  

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή 

παρεμφερή σκοπό. 

ε) Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για 

την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους 

και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των 

σκοπών της ή άλλων παρεμφερών. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει από την καταχώριση 

της εταιρίας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία 

του έτους 2048. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

Το κεφάλαιο της εταιρίας, ορίστηκε με το καταστατικό σύστασής της, το οποίο 

καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-3-2018 με Κ.Α.Κ. 145606107000, στο ποσό των 

είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες (6.000) μετοχές, 

ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης και καλύφθηκε ολοσχερώς από τους 

ιδρυτές - μετόχους.  

Με την από 20-1-2020 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 7-2-2020 με Κ.Α.Κ. 2075380 και 

αναρτήθηκε η με αριθμό πρωτ. 1933834/7-2-2020 ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.ΜΗ., αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των χιλίων 

διακοσίων (1.200,00) ευρώ, με την έκδοση τριακοσίων (300) νέων μετοχών, ονομαστικής 

αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης, λόγω υποχρέωσης προσαρμογής του κεφαλαίου 

της εταιρίας στο άρθρο 15 του Ν. 4548/2018. Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο 

ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων (25.200,00) ευρώ διαιρούμενο σε έξι χιλιάδες 

τριακόσιες (6.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης. 

Με την από 18-2-2020 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27-2-2020 με Κ.Α.Κ. 2092556 και 

αναρτήθηκε η με αριθμό πρωτ. 1947278/27-2-2020 ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο 

του Γ.Ε.ΜΗ., αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τριών 

εκατομμυρίων (3.000.000,00) ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση τριάντα 

χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης και 

με τιμή έκδοσης εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας 

και της τιμής έκδοσης ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων 

(2.880.000,00) ευρώ, άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικά υπέρ το άρτιο». 

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων 

διακοσίων (145.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε τριάντα έξι χιλιάδες τριακόσιες (36.300) 

μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης. 

Με την από 18-6-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που 

καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 13-7-2020 με Κ.Α.Κ. 2172281 και αναρτήθηκε η με 

αριθμό πρωτ. 1998986/13-7-2020 ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., 

πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων 
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(2.400.000,00) ευρώ, που αποτελούσε μέρος της αύξησης του κεφαλαίου, που 

αποφασίστηκε με την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκδόθηκαν είκοσι 

τέσσερις χιλιάδες (24.000) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ 

εκάστης. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης ποσού δύο 

εκατομμυρίων τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (2.304.000,00) ευρώ, άχθηκε σε πίστωση 

του λογαριασμού «αποθεματικά υπέρ το άρτιο». Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο 

ποσό των εκατόν είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων (121.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε 

τριάντα χιλιάδες τριακόσιες (30.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ 

εκάστης. 

Με την από 22-7-2020 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 4-8-2020 με Κ.Α.Κ. 2189216 και 

αναρτήθηκε η με αριθμό πρωτ. 2020028/4-8-2020 ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.ΜΗ., αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου εξακοσίων (1.600.000,00) ευρώ με την καταβολή μετρητών, με την έκδοση 

δέκα έξι χιλιάδων (16.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ 

εκάστης και με τιμή έκδοσης εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ της 

ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων τριάντα 

έξι χιλιάδων (1.536.000,00) ευρώ, άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικά 

υπέρ το άρτιο». Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των εκατόν ογδόντα πέντε 

χιλιάδων διακοσίων (185.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε σαράντα έξι χιλιάδες τριακόσιες 

(36.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης. 

Με την από 14-10-2020 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 22-10-2020 με Κ.Α.Κ. 2307312 και 

αναρτήθηκε η με αριθμό πρωτ. 2181064/22-10-2020 ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο 

του Γ.Ε.ΜΗ., αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των τριών 

εκατομμύριων (3.000.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση τριάντα 

χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης και 

με τιμή έκδοσης εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας 

και της τιμής έκδοσης ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα χιλιάδων 

(2.880.000,00) ευρώ, άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικά υπέρ το άρτιο». 

Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των τριακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων 

(305.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εβδομήντα έξι χιλιάδες τριακόσιες (76.300) μετοχές, 

ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης.  
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Με την από 26-11-2020 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 8-12-2020 με Κ.Α.Κ. 2410496 και 

αναρτήθηκε η με αριθμό πρωτ. 2279186/8-12-2020 ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο 

του Γ.Ε.ΜΗ., αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 

τεσσάρων εκατομμύριων (4.000.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση 

σαράντα χιλιάδων (40.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ 

εκάστης και με τιμή έκδοσης εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ της 

ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης ποσού τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων 

σαράντα χιλιάδων (3.840.000,00) ευρώ, άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού 

«αποθεματικά υπέρ το άρτιο». Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των 

τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων (465.200,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν 

δέκα έξι χιλιάδες τριακόσιες (116.300) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ 

εκάστης.  

Με την από 26-3-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, που 

καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 2-4-2021 με Κ.Α.Κ. 2515526 και αναρτήθηκε η με αριθμό 

πρωτ. 2356054/2-4-2021 ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., πιστοποιήθηκε 

η μερική καταβολή ποσού τριών εκατομμυρίων εκατόν σαράντα μίας χιλιάδων 

(3.141.000,00) ευρώ, που αποτελούσε μέρος της αύξησης του κεφαλαίου, που 

αποφασίστηκε με την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, εκδόθηκαν τριάντα 

μία χιλιάδες τετρακόσιες δέκα (31.410) νέες μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) 

ευρώ εκάστης. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης ποσού 

τριών εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (3.015.360,00) ευρώ, άχθηκε 

σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικά υπέρ το άρτιο». Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας 

ανήλθε στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (430.840,00) 

ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν επτά χιλιάδες επτακόσιες δέκα (107.710) μετοχές, 

ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης. 

Με την από 31-5-2021 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 3-6-2021 με Κ.Α.Κ. 2556618 και 

αναρτήθηκε η με αριθμό πρωτ. 2383544/3-6-2021 ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.ΜΗ., αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων (1.800.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την 

έκδοση δέκα οκτώ χιλιάδων (18.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) 

ευρώ εκάστης και με τιμή έκδοσης εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ της 

ονομαστικής αξίας και της τιμής έκδοσης ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων είκοσι 
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οκτώ χιλιάδων (1.728.000,00) ευρώ, άχθηκε σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικά 

υπέρ το άρτιο». Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων δύο 

χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (502.840,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν είκοσι πέντε 

χιλιάδες επτακόσιες δέκα (125.710) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ 

εκάστης.  

Με την από 17-8-2021 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 27-8-2021 με Κ.Α.Κ. 2606377 και 

αναρτήθηκε η με αριθμό πρωτ. 2425375/27-8-2021 ανακοίνωση στο διαδικτυακό τόπο 

του Γ.Ε.ΜΗ., αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα χιλιάδων 

(10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης και με τιμή 

έκδοσης εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της 

τιμής έκδοσης ποσού εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (960.000,00) ευρώ, άχθηκε σε 

πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικά υπέρ το άρτιο». Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας 

ανήλθε στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 

(542.840,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δέκα 

(135.710) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης.  

Με την από 4-11-2021 απόφαση της έκτακτης καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων, αποφασίστηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, με καταβολή μετρητών, με την έκδοση δέκα χιλιάδων 

(10.000) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης και με τιμή 

έκδοσης εκατό (100,00) ευρώ εκάστη. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της 

τιμής έκδοσης ποσού εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων (960.000,00) ευρώ, θα αχθεί σε 

πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικά υπέρ το άρτιο». Έτσι το κεφάλαιο της εταιρίας 

ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα 

(582.840,00) ευρώ, διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες επτακόσιες δέκα 

(145.710) μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων (4,00) ευρώ εκάστης.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 

αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση 
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γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση 

αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 

2. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο δικαιούται 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, η Γενική 

Συνέλευση μπορεί με απόφαση 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. 

6. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 

2 και 5 του παρόντος άρθρου συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού αλλά δεν 

υπόκεινται σε διοικητική έγκριση. 

7. 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. 

8. 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. 
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9. Η καταβολή σε μετρητά των αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων 

με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με 

κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

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, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο 

καταστατικό ή στην απόφαση για την αύξηση του κεφαλαίου. Το προηγούμενο εδάφιο δεν 

εφαρμόζεται σε εταιρίες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.  

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

εταιρίας προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, 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. Μονομερής συμψηφισμός 

απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών 

μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.  

11. 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.  

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

προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου 

μέσα στην παραπάνω προθεσμία. Στην περίπτωση πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη 

εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση μπορεί να γίνει από το ίδιο το 

Διοικητικό Συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα στις παραπάνω προθεσμίες, 

με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή μη του κεφαλαίου.  

13. Η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας ή το πρακτικό του 

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να αναφέρουν και τις ειδικές περιστάσεις καταβολής του 

δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου ή ότι η καταβολή έγινε με 

συμψηφισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου. Επί εισφορών σε 

χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της παραγράφου 9 του 

παρόντος άρθρου, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας 
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όσο και το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται σε απόσπασμα 

κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το απόσπασμα 

αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση και το 

πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 

14. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 

4548/2018 η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο 

ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρίας, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 

μεταβίβασης. 

15. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του κεφαλαίου εφαρμόζονται αναλογικά οι 

παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018. 

16. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, 

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

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

υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή 

τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.  

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

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

της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, 

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

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

δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του τυχόν 

επιτοκίου.   

18. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρίας, που αποφάσισε την αύξηση του 

κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, 

την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά 

όρια που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. 

19. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο 

καταστατικό, 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.   

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

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

υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της 
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παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της 

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

παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 

το σύνολο του 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». 

21. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 

αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με 

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

του Ν. 4548/2018.  

22. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 15 του Ν. 4548/2018. 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ 

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές. 

2. Τα δικαιώματα εκ των μετοχών είναι αδιαίρετα έναντι της εταιρίας και κάθε μετοχή 

παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του 

κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή επικαρπωτές 

της αυτής μετοχής, οφείλουν διά εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό εκπρόσωπο 

τους για να ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση των 

δικαιωμάτων αυτών.  

3. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 

του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων 

που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του ως άνω άρθρου, 

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. 

4. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια 

θέση. 

5. Ως μέτοχος έναντι της εταιρίας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα βιβλία μετόχων ή ως 

άλλως ο νόμος εκάστοτε ορίζει. Η εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να εκδίδει μετοχικούς 

τίτλους. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση, που χορηγείται από την εταιρία 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 10 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018. 
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6. Οι μέτοχοι, οι διάδοχοι αυτών, οι δανειστές μετόχων και οι νόμιμοι κάτοχοι μετοχών της 

εταιρίας, ως ενδεικτικά οι θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι και ενεχυρούχοι δανειστές δεν 

δύνανται να προκαλέσουν την κατάσχεση ή την σφράγιση της περιουσίας και των βιβλίων 

της εταιρίας ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να 

αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρίας ασκώντας δικαιώματα πλείονα των όσων 

αναγνωρίζονται στους μετόχους δια του παρόντος καταστατικού και του νόμου. 

7. Η εταιρία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου, μετοχές. 

Οι, κατά τα ανωτέρω, προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες 

σε κοινές. Τα προνόμιά τους δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, προ 

των κοινών μετοχών της εταιρίας, του διανεμομένου μερίσματος, στην προνομιακή εκ του 

προϊόντος της μειώσεως του κεφαλαίου ή της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας 

(συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής αυτών στο τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό) απόδοση 

του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου, στην 

προνομιακή καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή 

μερίσματος, στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν 

μέρει συμμετοχή στα κέρδη της εταιρίας ή εταιρικής αυτής δραστηριότητας, ως και στη 

χορήγηση λοιπών χρηματικών παροχών ή ανταλλαγμάτων.  

8. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της αυτής σειράς 

εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το 

σύνολο των, κατά ανωτέρω, οριζομένων προνομίων.  

9. Η εταιρία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, είτε η ιδία είτε δια προσώπου 

ενεργούντος στο όνομα ή/και για λογαριασμό της, κατά τους ορισμούς του Ν. 4548/2018. 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

1. Με αίτηση των 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. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς 

ισχύει. 
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2. Με αίτηση των 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, εάν η σχετική αίτηση 

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

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

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

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα πρόσθετα αυτά θέματα δε 

δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής 

Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018 και να 

προβούν οι ίδιοι σε δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 

2 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, με δαπάνη της εταιρίας. 

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

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται 

να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή 

έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή 

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. 

4. 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. 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.  

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην προθεσμία της 

προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική 
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Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή 

κατάσταση της εταιρίας.  

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη 

λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.   

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση 

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

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

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

υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου ή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιριών, των 

οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε 

διάθεσης υφιστάμενων μετοχών, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της 

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

9. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο διατάσσεται, αν πιθανολογούνται 

πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρίας ή 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να 

υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. 

10. 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 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 ρυθμιζόμενη αγορά. 

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

αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και εκτός των περιπτώσεων του πρώτου εδαφίου 
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της παραγράφου 4 και της παραγράφου 10 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που 

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

κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 

124 του Ν. 4548/2018. 

12. Οι μέτοχοι, ανάλογα με το ποσοστό, που εκπροσωπούν, έχουν και τα δικαιώματα, 

που προβλέπονται στο παρόν καταστατικό και στο Ν. 4548/2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται 

να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις 

της δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. 

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων, τακτικών ή 

έκτακτων και μειώσεων του κεφαλαίου. 

β) 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) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. 

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν. 

4548/2018. 

ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιριών, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών 

του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 

4548/2018. 

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της 

εταιρίας και 

θ) 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 παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται 

από διατάξεις άλλων νόμων. 
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β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. 

γ) Η εκλογή κατά το παρόν, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, συμβούλων σε 

αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία που 

κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας 

ανώνυμης εταιρίας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας 

της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων 

της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρίας για τη διάσπασή της όταν οι 

επωφελούμενες εταιρίες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους, σύμφωνα με τις οικείες 

διατάξεις. 

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του 

άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. 

στ) 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 10 

ΕΙΔΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ - ΣΥΓΚΛΗΣΗ - ΤΟΠΟΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία 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. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η εταιρία έχει κηρυχθεί σε 

πτώχευση, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί 

σε διαδικασία εξυγίανσης, τη γενική συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο 

που ορίζεται βάσει του στοιχείου θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού 

Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη Γενική 

Συνέλευση εταιριών που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, 

αντίστοιχα. 
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3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, η Γενική 

Συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει 

τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). 

4. 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. 

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 εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της 

εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω 

προθεσμίας. 

6. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρίας. Η Γενική 

Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς να προβλέπεται στο παρόν,  

όταν στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 

σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση 

της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.  

7. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η 

Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από 

απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018. 

Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

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

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

συνεδρίασης. 

2. 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 διά αντιπροσώπου ή, 

ενδεχομένως και από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα, που προβλέπονται στο άρθρο 
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125 του Ν.4548/2018 και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 127 του Ν. 

4548/2018. 

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

οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 

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

στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση). 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΗ 

ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος, o οποίος έχει και 

αποδεικνύει 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 

σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

2. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να 

καταθέσουν τις μετοχές τους και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης 

τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

στο ταμείο της εταιρίας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε 

πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα 

πρόσωπα, τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Οι μετοχές που κατατίθενται, 

σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν 

πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ή 

με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη 

Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο 

λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. 

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

Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρίας. 

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

αντιπροσώπου. 

6. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις 

και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, 

αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, 
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δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος 

του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, 

είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική 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. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

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

ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι 

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

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

είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από 

πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή 

συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 

θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο 

σε αυτήν τμήμα 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. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. 

2. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας 

της εταιρίας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των 

υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από 

το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν 

γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 του Ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 

6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη 
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συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση 

του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, καθώς 

και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με 

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

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

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του 

τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος, βρίσκεται δε σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται 

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

του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί εταιρειών με εισηγμένες μετοχές, ή, 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. 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. 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 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 Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και 

ψηφολέκτη, που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της 

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. 

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των 

διατυπώσεων της προηγούμενης παραγράφου δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων 

της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων. 
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ΑΡΘΡΟ 17 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. 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. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 

3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018. 

2. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους.  

3. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν 

χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών. 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική 

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

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

συμβιβασμός της 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 

προηγούμενη παράγραφο 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 ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

ΑΡΘΡΟ 19 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως 

έντεκα (11) μέλη, τα οποία μπορεί να είναι εκτελεστικά ή μη και ανεξάρτητα ή μη. Η 

διοίκηση της εταιρίας περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη 

εκπροσώπησή της. 

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

της εταιρίας για πενταετή θητεία. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η 

αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και 

η οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει την εξαετία. 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι 

και ελεύθερα ανακλητοί. 

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

περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει 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. 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη 

διοίκηση της εταιρίας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του 

σκοπού της. 

2. 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. 
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3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και 

εκπροσώπησης της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα 

πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή 

μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον πρόεδρο ή και τον 

αντιπρόεδρο, αν δεν τους έχει ήδη ορίσει η Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση ή και 

το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγουν επίσης αναπληρωτή του προέδρου. Εφόσον δεν 

υπάρχει πρόεδρος ούτε αναπληρωτής του, καθήκοντα προέδρου μπορεί να ασκήσει 

προσωρινά ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών με δικαίωμα ψήφου. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αντικαταστήσει τον πρόεδρο και τον αναπληρωτή 

του οποτεδήποτε. Αν τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, η 

αντικατάστασή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 

(2/3) του συνόλου των μελών. 

3. Ο πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το παρόν. 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΕΛΛΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

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 ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, 

σύμφωνα με το άρθρο 81 του Ν. 4548/2018. 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. 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 του παρόντος, με την 
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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 23 

ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

ο νόμος, το παρόν ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. 

2. Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του 

σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται 

ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

3. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα 

ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές 

οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρo ή τον 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 

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) τουλάχιστον από 

τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 

υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε 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 παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα 
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μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) 

ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, 

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να 

είναι μικρότερος των τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται 

τυχόν προκύπτον κλάσμα. 

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων 

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

Συμβουλίου. 

3. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν άλλο σύμβουλο. 

4. 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 25 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά 

σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης 

του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία 

αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της 

αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης 

κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Τα πρακτικά του 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 τον διευθύνοντα 

σύμβουλο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς 

να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις 
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του του Διοικητικού Συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται 

στο βιβλίο πρακτικών. 

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του 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. 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρίας για ζημία που 

αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.  

2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι 

κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία 

που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την 

ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το 

καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών οργάνων. 

3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία 

ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. 

Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί 

να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να 

αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα 

της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των 

υπευθύνων μεταξύ τους. 

4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις 

που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη 

επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις 

συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση 

του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της 

απόφασης. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των 

προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει 

ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε 

εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρία, 

σύμφωνα με το νόμο. 



29 
 

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018 

εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης 

και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, ή των οποίων η πράξη 

διορισμού ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική. 

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

σύμφωνα με το νόμο και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρίας. Αμοιβή 

ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον 

νόμο ή το παρόν βαρύνει την εταιρία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018.  

7. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται μόνο μετά από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, 

και προσδιορίζει το ύψος της ανωτέρω αμοιβής. 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. 

8. 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. 

9. Η εταιρία υποχρεούται να θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, 

ενώ η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια 

ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) 

έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Οι εταιρίες υποχρεούνται να 

υποβάλουν την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που 

σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη 

πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της. 

10. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η εταιρία συνεχίζει να 

καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά 

την προηγούμενη εταιρική χρήση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει 

αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση. 

11. Σε περίπτωση κατά την οποία η εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση 

πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική 

αποδοχών, η εταιρία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου μόνο, σύμφωνα με την προηγούμενη, εγκεκριμένη πολιτική 
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αποδοχών και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την 

επόμενη Γενική Συνέλευση.  

12. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο 

διαδικτυακό τόπο της εταιρίας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή 

ισχύει.  

ΑΡΘΡΟ 27 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ - 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΩΝ 

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 

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 

άρθρο 99 του Ν. 4548/2018, 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 2 του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, 

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

τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της 

άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 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 1 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η 

ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν 
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αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.   

5. 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. 

6. Για τη δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη εφαρμόζεται το άρθρο 101 

του Ν. 4548/2018. 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 

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, 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 εταιρίες που επιδιώκουν 

τέτοιους σκοπούς. 

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης 

παραγράφου, η εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της 

αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του 

ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για 

λογαριασμό της εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, 

να δοθεί στην εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική 

απαίτηση. 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί 

από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρία. Οφείλουν 

ιδίως: 

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας. 

β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της 

εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των 

συμφερόντων τους με εκείνα της εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά 

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 

συμφερόντων της εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 2 του 
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άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής 

αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και 

των ιδίων συμφερόντων. Οι εταιρίες δημοσιοποιούν τις περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του 

Ν. 4548/2018 στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρίας, 

τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων. 

4. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία 

υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία 

συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις 

περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα 

υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - 

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ   

ΑΡΘΡΟ 29 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

Για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας ισχύουν τα οριζόμενα 

από το Ν. 4308/2014 και το Ν. 4548/2018, καθώς και κάθε άλλη ειδική διάταξη, που 

ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 

31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας 

καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις 
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διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018 και εντός των προθεσμιών, που 

προβλέπονται από το ως άνω άρθρο.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να 

υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης, η οποία πρέπει να περιέχει όσα 

προβλέπονται από το άρθρο 150 του Ν. 4548/2018. 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

1. 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. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 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 εταιρείας (καθαρή θέση), όπως 

προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από 

το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: 

(α) 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. 

3. 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 παρόν καταστατικό. 
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3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει 

ιδίως την καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές. 

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

άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την 

εξής σειρά: 

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

δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το παρόν 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 τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

1. Η εταιρία λύεται: 

α) με την πάροδο του κατά το παρόν χρόνου διάρκειάς της, 

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία, 

γ) με την κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση 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 του παρόντος άρθρου 

επέρχεται με την υποβολή της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

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

εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται 
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μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. 

2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν. 4548/2018, το 

Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη 

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ως άνω 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 

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 εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρίας δεν αναμένεται να 

επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι 

συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της εταιρίας λόγω ανεπάρκειας 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.  

7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες 

και, αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν 

κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρίας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους. 
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ΑΡΘΡΟ 35 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

 

Το καταστατικό αυτό ισχύει όπως τροποποιήθηκε μετά την έκτακτη καταστατική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της 4ης-11-2021. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

 

 

Παναγιώτης Λειβαδάς 

 


