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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ 
ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1ο 
Σύσταση-Επωνυμία 

1. Συνίσταται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ». Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία θ’ αποδίδεται σε 
πιστή μετάφραση. 
2. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί σαν διακριτικό τίτλο τις λέξεις και γράμματα «ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» και σε πιστή μετάφραση, για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή. 
 

Άρθρο 2ο 
Έδρα 

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αχαρνών Αττικής. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μπορεί να ιδρύει καταστήματα, γραφεία, 
εργαστήρια, εργοστάσια, παραρτήματα και αντιπροσωπείες σ’ όλες τις πόλεις της Ελλάδος 
και στο εξωτερικό. Με την ίδια απόφαση ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτομέρειες 
της διεύθυνσης και διαχείρισής τους. 
 

Άρθρο 3ο 
Διάρκεια 

1. Η διάρκεια της Εταιρείας άρχισε από την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια 
εποπτεύουσα αρχή της με αριθμό ΕΜ-12340/30.9.1993 Διοικητικής απόφασης για την 
παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της και 
λήγει την 31/12/2043.  
2. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό κατά 
την ειδική πλειοψηφία που προβλέπει ο νόμος (άρθρα 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει) μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της 
Εταιρείας. 
 

Άρθρο 4ο 
Σκοπός 

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 
α) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και βελτιωτικών 
και συντηρητικών υλών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας. 
β) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων ζαχαροπλαστικής και 
αρτοποιίας. 
γ) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία πρώτων υλών και πάσης φύσεως 
βελτιωτικών ή συντηρητικών υλών, για την περαιτέρω παραγωγή τροφίμων πάσης φύσεως. 
δ) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία τροφίμων πάσης φύσεως 
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ε) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή ή/και εμπορία μηχανημάτων, εργαλείων, 
σκευών, ψυκτικών εγκαταστάσεων και προθηκών, παντός είδους εξοπλισμού και επίπλων, 
ως και ειδών συσκευασίας και διακοσμήσεως, χρησιμοποιούμενων γενικά στην παραγωγή ή 
και εμπορία πρώτων υλών ή/και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας, τροφίμων και 
συναφών ειδών. 
στ) Η επ’ αμοιβή παραγωγή δια λογαριασμό τρίτων πάσης φύσεως πρώτων υλών, προϊόντων 
και λοιπών αντικειμένων εκ των ανωτέρω αναφερομένων στις περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε. 
ζ) Η αντιπροσώπευση και εκπροσώπηση στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη Χώρα του 
Κόσμου Οίκων του εξωτερικού ή και του εσωτερικού, οι οποίοι παράγουν ή/και 
εμπορεύονται ή/και προσφέρουν πάσης φύσεως πρώτες ύλες, προϊόντα και λοιπά 
αντικείμενα εκ των αναφερομένων ως άνω στις περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε ή και άλλες 
οποιεσδήποτε πρώτες ύλες, προϊόντα, μηχανήματα, εργαλεία, σκεύη, εξοπλισμούς, έπιπλα, 
κατασκευές και υπηρεσίες πάσης φύσεως. 
η) Η επ’ αμοιβή εκπόνηση μελετών και παροχή συμβουλών σε σχέση με την ίδρυση, διοίκηση, 
οργάνωση, αποτελεσματικότητα, λειτουργικότητα, μηχανοργάνωση και ανάπτυξη ημεδαπών 
και αλλοδαπών επιχειρήσεων, καθώς και παντός είδους μελετών και συμβουλών. 
θ) Η παροχή προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο πάσης φύσεως υπηρεσιών, 
κυρίων, σχετικών ή συναφών προς το αντικείμενο εργασιών τους, αλλά και άλλων 
οποιασδήποτε φύσεως. 
ι) Η άσκηση πάσης φύσεως βιοτεχνικής ή βιομηχανικής ή εμπορικής δραστηριότητας. 
ια) Η διενέργεια εξαγωγών και εισαγωγών πάσης φύσεως υπηρεσιών, εμπορευμάτων και 
προϊόντων, η εμπορία πάσης φύσεως προϊόντων και αγαθών, καθώς επίσης η 
παρακολούθηση και υλοποίηση εξαγωγικών και εισαγωγικών προγραμμάτων. 
ιβ) Η ίδρυση και η συμμετοχή της Εταιρείας σε οποιασδήποτε μορφής εταιρείες ή 
κοινοπραξίες εταιρειών, οι οποίες επιδιώκουν τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς. 
2. Για την εκπλήρωση των άνω σκοπών της η Εταιρεία δύναται να συνεργάζεται και να 
κοινοπρακτεί με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε εις το εσωτερικό είτε εις το εξωτερικό. 
3. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, λαμβανομένη κατά την υπό της παρ. 3 του άρθρου 
29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Νόμου 2190/1920 προβλεπομένη απαρτία και 
πλειοψηφία, ο σκοπός της Εταιρείας δύναται να τροποποιείται χωρίς κανένα περιορισμό. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ 

 
Άρθρο 5ο 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε δύο εκατομμύρια τετρακόσιες 
εβδομήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (2.475.000,00 €) Ευρώ, είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και 
διαιρείται σε επτά εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (7.500.000) κοινές, ονομαστικές μετά 
ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,33 Ευρώ εκάστης. 
Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε: 
α) με την εισφορά σε είδος 69.000.000 δραχμών και την καταβολή σε μετρητά 21.000.000 
δραχμών από τους ιδρυτές και μετόχους της Εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του 
αρχικού Καταστατικού σύστασης της Εταιρείας (Φ.Ε.Κ. τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
5614/4.10.1993). 
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β) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου συνεπεία κεφαλαιοποίησης των μετά την 
διανομή του πρώτου μερίσματος διανεμητέων κερδών ύψους 410.000.000 δραχμών, 
σύμφωνα με την από 29 Ιουνίου 1999 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των 
μετόχων. 
γ) με την μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ, με βάση την τιμή μετατροπής 1 Ευρώ 
σε 340,750 ελληνικές δραχμές, όπως καθορίζεται στον με αριθμό 1478/19.7.2001 Κανονισμό 
που εξέδωσε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήτοι σε 1.500.000 Ευρώ, καθώς και της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών από δραχμές 1022,25 σε 3 Ευρώ εκάστης, με παράλληλη 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκ δραχμών 11.125.000 συνέπεια κεφαλαιοποίησης 
μέρους της διαφοράς από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων της Εταιρείας, για λόγους 
στρογγυλοποίησης, σύμφωνα με την από 23 Μαρτίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων. 
δ) με τη μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 3 Ευρώ 
εκάστης σε 0,3 Ευρώ, σύμφωνα με την από 23 Μαρτίου 2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων.  
ε) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ 
375.000 και δη κατά το ποσό των Ευρώ 357.300 με Δημόσια Εγγραφή με την έκδοση ενός 
εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα μίας χιλιάδων (1.191.000) νέων κοινών ονομαστικών 
μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 εκάστης μετοχής και 17.700 Ευρώ με Ιδιωτική 
Τοποθέτηση με την έκδοση πενήντα εννέα χιλιάδων (59.000) νέων κοινών ονομαστικών 
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ εκάστης μετοχής, σύμφωνα με την από 24 Απριλίου 
2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 
στ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των Ευρώ 1.950.000 με 
κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από αναπροσαρμογή αξίας παγίων 
περιουσιακών στοιχείων», μέσω αφενός μεν αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου 
των μετοχών της Εταιρείας από 0,30 σε 0,51 Ευρώ και εν συνεχεία με έκδοση 1.250.000 νέων 
μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,51 Ευρώ, σύμφωνα με την από 20 Ιουνίου 2006 απόφαση της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της.  
ζ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.925.000,00 Ευρώ με 
κεφαλαιοποίηση i) του συνόλου των αποθεματικών του άρθρου 8 του ν. 2579/1998 ποσού 
10.441,73 Ευρώ, του ν. 1828/1992 ποσού 1.505,50 Ευρώ και του ν. 3220/2004 ποσού 
100.000,00 Ευρώ και ii) μέρους του αποθεματικού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το 
άρτιο» συνολικού ποσού 2.813.052,77 Ευρώ, μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του 
συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,51 σε 0,90 Ευρώ, σύμφωνα με την από 21 Ιουνίου 
2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.   
η) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 1.200.000,00 Ευρώ, με μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,16 Ευρώ (από 0,90 Ευρώ σε 0,74 
Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, 
σύμφωνα με την από 1 Νοεμβρίου 2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας.   
θ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, με μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,74 Ευρώ σε 0,66 
Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, 
σύμφωνα την από 28 Νοεμβρίου 2011 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας. 
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ι) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 750.000,00 Ευρώ, με μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,10 Ευρώ (από 0,66 Ευρώ σε 0,56 
Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, 
σύμφωνα με την από 18 Φεβρουαρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας. 
ια) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, με μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,56 Ευρώ σε 0,48 
Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, 
σύμφωνα με την από 9 Δεκεμβρίου 2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας.  
ιβ) με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.400.000,00 Ευρώ με 
κεφαλαιοποίηση μέρους του φορολογηθέντος αποθεματικού «Υπόλοιπο κερδών εις νέον»   
μέσω της αυξήσεως της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας από 0,48 
Ευρώ σε 0,80 Ευρώ, σύμφωνα με την από 6 Μαΐου 2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.   
ιγ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 825.000,00 Ευρώ, με μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,11 Ευρώ (από 0,80 Ευρώ σε 0,69 
Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, 
σύμφωνα με την από 1 Ιουνίου 2016 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρείας. 
ιδ) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 600.000,00 Ευρώ, με μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,08 Ευρώ (από 0,69 Ευρώ σε 0,61 
Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, 
σύμφωνα με την από 26 Ιουνίου 2017 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Εταιρείας. 
ιε) με την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.100.000,00 Ευρώ, με μείωση 
της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,28 Ευρώ (από 0,61 Ευρώ σε 0,33 
Ευρώ) και ισόποση επιστροφή-καταβολή του ως άνω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας, 
σύμφωνα με την από 11 Ιουνίου 2018 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της Εταιρείας. 
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη 
δυνατότητα και δικαιούται, εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α) να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά 
με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά 
την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία και, β) να 
εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, το ύψος του 
οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά 
την ίδια ημερομηνία. 
Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορούν να ανανεώνονται από την 
Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 
ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. 
Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. 
3. Εάν όμως τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής 
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Συνέλευσης με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, και ανάλογη 
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. 
4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2  
του παρόντος άρθρου, δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. 
5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει 
ν΄ αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής της, τον 
αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή 
διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. 
6. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του 
άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 κ.ν. 2190/1920, μπορεί να εξουσιοδοτήσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για 
το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα 
απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία καταβολής του 
κεφαλαίου κατά το άρθρο 11 κ.ν. 2190/1920 αρχίζει από την λήψη της απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το 
επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του κατά περίπτωση.  
 

Άρθρο 6ο 
Μετοχές 

1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές, αδιαίρετες, δυνάμενες να μετατραπούν σε 
ανώνυμες με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως λαμβανομένης κατά το άρθρο 14 του 
παρόντος και τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου.  
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, 
καταχωρούνται δε, όπως και οιαδήποτε μεταβολή τους στα αρχεία της Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε. ή οιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό.  
3. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της 
Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.  
4. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 51 του ν. 2396/1996, μέτοχος της 
Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.  
5. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε άυλη μορφή γίνεται με σχετική καταχώρηση 
στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 
Προκειμένου περί ονομαστικών μετοχών, ο εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών 
θεωρείται έναντι της εκδοτρίας Εταιρείας ως μέτοχος. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙΙ 
ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
Άρθρο 7ο 

Δικαιώματα Μετόχων-Δικαίωμα προτίμησης-Παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών 
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη 
συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. 
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 
3. 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 
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προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή 
της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 
4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της 
Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της 
προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κ.ν.  2190/1920, δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 6 
του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος 
προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον 
προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, 
οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που 
καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας 
που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία 
για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή την τυχόν παράταση 
της, ορίζει με απόφαση του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που 
προβλέπονται από το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/1920. 
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται 
υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, 
δημοσιεύεται με επιμέλεια της Εταιρείας στο τεύχος ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 6 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της 
προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να 
παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 
σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την 
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από αυτούς 
άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να 
αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει", εφόσον οι μετοχές είναι 
ονομαστικές στο σύνολο τους. 
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 
2190/1020, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της 
παραγράφου 7 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην 
οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του 
δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την 
έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Δεν υπάρχει αποκλεισμός 
από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές 
αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 
που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους 
σύμφωνα με την παράγραφο 7 του κ.ν. 2190/1920. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το 
δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού 
στο κεφάλαιο της Εταιρείας σύμφωνα με το π.δ. 30/1988 (ΦΕΚ 13 Α΄). 
6. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με 
εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την 
αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση 
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με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η 
αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι 
τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που 
προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές 
εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει 
αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920 πριν από τη λήψη της σχετικής 
απόφασης. 
7. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 
2190/1920, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν 
εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920, με τη 
μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της 
απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 
άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που 
παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η ονομαστική αξία των μετοχών που 
διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα 
δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία της απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προβλέπει εάν για την 
ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού 
της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύμφωνα με 
το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν ή να εκδοθούν, 
εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή και τους όρους διάθεσης των 
μετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη μέθοδο 
προσδιορισμού της τιμής απόκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 
του κ.ν. 2190/1920, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με 
την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 
καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος 
και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που 
άσκησαν το δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά 
ημερολογιακό τρίμηνο κατ` ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή 
εκδίδει και παραδίδει τις μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου της αύξησης 
λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 11 του 
κ.ν.. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις 
του Καταστατικού και δεν εφαρμόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 13 
του κ.ν. 2190/1920. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο μήνα της 
εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω 
οριζόμενα, να προσαρμόζει, με απόφαση του, το άρθρο του Καταστατικού περί του 
κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τις 
παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 
2190/1920. 
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Η Γενική Συνέλευση, με απόφαση της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του κ.ν. 2190/1920 
και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920, μπορεί 
να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο 
και λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε 
(5) έτη, εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι 
ανεξάρτητη από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 13 
του κ.ν. 2190/1920. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους της 
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 και με τους περιορισμούς της παραγράφου 
13 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. 
 

Άρθρο 8ο 
Δικαιώματα Μειοψηφίας 

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει 
περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον 
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας 
διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι 
(20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους 
αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου 
της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην 
απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια 
διάταξη. 
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην 
ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει 
στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική 
Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη 
συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση 
και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η 
προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 
μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920. 
2α. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί 
στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης. 
2β. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων 
στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση 
και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω 
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παραγράφους 2 και 2α αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται σε αντίθεση με το νόμο 
και τα χρηστά ήθη. 
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να 
αναβάλει μία μόνο φορά την λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, 
για 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 τριάντα (30) 
ημέρες από την χρονολογία της αναβολής. Η μετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί 
συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων 
δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι 
με την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920. 
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την 
πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 
να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 
Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική 
Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν 
σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε 
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά  από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς.  
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή 
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων 
στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του κ.ν. 
2190/1920. 
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη 
Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 
περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την 
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 
πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των 
αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του 
άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, εφόσον τα μέλη έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά 
τρόπο επαρκή.  
6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης 
πληροφοριών, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, με 
απόφασή του που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια 
απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που 
αρνήθηκε. 
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7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της 
ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση. 
8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την 
άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης 
από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής 
ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.  
9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το 
Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφερείας, στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά 
την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται 
πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της 
Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός 
τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας 
τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.  
10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την 
προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η 
μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
11. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον έλεγχο 
μέτοχοι οφείλουν ν’ αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το 
δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση 
των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του κ.ν.  2190/1920. Το 
δικαστήριο στις περιπτώσεις των ως άνω παραγράφων (9 και 10) μπορεί να κρίνει ότι η 
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 
του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το παρόν άρθρο. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 9ο 

Αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως 
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και έχει δικαίωμα 
να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της είναι 
δεσμευτικές ακόμα και για τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να αποφασίζει για: 
α) την τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού,  
β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του 
άρθρου 5 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων,  
γ) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 
του παρόντος,  
δ) την εκλογή ελεγκτών,  
ε) την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας,  
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στ) τον τρόπο διαθέσεως των κερδών κάθε εταιρικής χρήσης,  
ζ) την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
Εταιρείας, 
η) τον διορισμό των εκκαθαριστών,  
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που 
αποφασίζονται κατά τις παραγράφους 1 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων, β) 
η τροποποίηση του Καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παράγραφο 
5 του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920, τις παραγράφους 2 του άρθρου 13α και 13 του άρθρου 
13 του κ.ν. 2190/1920 και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του κ.ν. 2190/1920, γ) η εκλογή 
κατά το Καταστατικό, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920, 
συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητα 
τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του κ.ν. 2190/1920 
ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και 
ε) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα 
εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική 
εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
 

Άρθρο 10ο 
Σύγκληση Γενικής Συνελεύσεως 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του 
νομού της έδρας ή άλλου δήμου ομόρου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εταιρική 
χρήση και πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Η Γενική 
Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθόσον διάστημα οι μετοχές της παραμένουν εισηγμένες σε αυτό.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση 
των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν το κατά 
νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 
του παρόντος. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από το παρόν 
Καταστατικό υποχρεούται να συγκαλεί Γενική Συνέλευση και όταν η σύγκληση αυτή 
υποδεικνύεται από απόφαση Γενικής Συνέλευσης. 
3. Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που 
εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που ορίζεται για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι 
μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασής 
της δεν υπολογίζονται. 
 

Άρθρο 11ο 
Πρόσκληση-Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνελεύσεως 

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που 
ορίζονται στο άρθρο 26 του κ.ν. 2190/1920 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
κ.ν. 2190/1920.     
2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 
οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του 
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μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και 
στην λήψη αποφάσεων. 
3. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η πρόσκληση στην ημερήσια πολιτική 
εφημερίδα, στην τοπική εφημερίδα που τυχόν εκδίδεται στην έδρα της Εταιρείας και στην 
οικονομική εφημερίδα θα δημοσιεύεται πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και στο Τεύχος 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως πριν από πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες. Νεώτερη όμως πρόσκληση για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται, 
εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου 
συνεδριάσεων για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.  
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με αντίτυπο της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς 
και της έκθεσης των Ελεγκτών πάνω σε αυτές. 
5. Είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων 
υποβάλλεται στην κατά νόμο αρμόδια Αρχή κεκυρωμένο αντίγραφο της ημερησίας 
διατάξεως μαζί με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων που αναγράφονται σ’ αυτήν και ένα 
αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύτηκε η πρόσκληση. Σε 
περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως η πρόσκληση υποβάλλεται στην αρμόδια 
Αρχή δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.  
6. Η Εταιρεία υποχρεούται όπως μετά από κάθε Γενική Συνέλευση των μετόχων υποβάλλει 
στην κατά νόμο αρμόδια Αρχή εντός είκοσι (20) ημερών κεκυρωμένο αντίγραφο των 
πρακτικών αυτής. 

 
Άρθρο 12ο 

Κατάθεση μετοχών-Αντιπροσώπευση 
1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία 
του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής 
ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, 
εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας 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 την μετοχική ιδιότητα πρέπει να 
περιέλθει στην Εταιρεία 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 την μετοχική ιδιότητα πρέπει να 
περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης.   
2. 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. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει 
μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι 
οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός 
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δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές 
που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση.  
Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, 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 αντιπροσωπευομένου 
μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση 
συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: 
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή 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 Εταιρείας ή μετόχου 
που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται 
από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  
γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της 
Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας,  
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που 
αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).  
3. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως ή με 
ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους 
ίδιους τύπους τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 
συνεδρίασης της Συνέλευσης.   
4. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις 
των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον 
μετά από άδειά της.  
 

Άρθρο 13ο 
Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου 

1. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε 
εμφανή θέση του Καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων της Εταιρείας που έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Στον πίνακα πρέπει να 
αναγράφονται επιπλέον οι τυχόν αντιπρόσωποι των μετόχων, ο αριθμός των μετοχών και 
ψήφων κάθε μετόχου και οι διευθύνσεις των μετόχων και των τυχόν αντιπροσώπων τους. 
Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά όλοι οι μέτοχοι που έχουν συμμορφωθεί με 
τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων. 
2. Αν κάποιος μέτοχος έχει αντιρρήσεις ως προς το περιεχόμενο του καταλόγου μπορεί να τις 
προβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης και πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. Οι αντιρρήσεις αυτές καταχωρίζονται υποχρεωτικά στα πρακτικά 
της Γενικής Συνέλευσης».  

Άρθρο 14ο 
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
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2. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και συνεδριάζει πάλι 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε αφού 
προσκληθούν οι μέτοχοι πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο άρθρο 11 παρ. 3 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη όμως της παρ. 5 του άρθρου 15 του 
παρόντος. Η επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύεται σε αυτήν. 
3. Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 
που εκπροσωπούνται σε αυτήν. 
 

Άρθρο 15ο 
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως 

1. Εξαιρετικά, προκειμένου για την λήψη αποφάσεων που αφορούν: 
α) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας, 
β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας, 
γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,  
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 παρ. 
2 του παρόντος ή τις επιβαλλόμενες από διατάξεις άλλων νόμων, 
ε) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, 
στ) Παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, 
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας, 
η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του 
παρόντος. 
θ) έκδοση δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες ή με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του ν. 3156/2003 αντίστοιχα,  
ι) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος ορίζει ότι για την λήψη ορισμένης 
αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής.  
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα αυτά, όταν 
είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν τα δύο τρίτα (2/3) 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση 
συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική συνεδρίαση, σύμφωνα με την διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 του παρόντος, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
σε αυτήν μέτοχοι που αποτελούν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. 
 3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι ημέρες 
δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες 
πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής 
ημερήσιας διατάξεως, όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του 
μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 
4. Όλες οι αποφάσεις για  θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στην 
Συνέλευση. 
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5. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο 
χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων για την περίπτωση 
μη επίτευξης απαρτίας. 
 

Άρθρο 16ο 
Πρόεδρος-Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως 

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στην συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης. Αν εμποδίζεται στην άσκηση αυτών των καθηκόντων τότε 
αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, 
αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο σε ηλικία παρόντα σύμβουλο. Tα καθήκοντα 
γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης τα ασκεί προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον 
Πρόεδρο. 
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική 
Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και 
χρέη ψηφολέκτη. 

 
Άρθρο 17ο 

Θέματα συζήτησης-Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως 
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα τα οποία 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Στην Γενική Συνέλευση μπορεί να συζητηθεί και 
οποιοδήποτε θέμα εκτός της ημερησίας διατάξεως, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η 
απόφαση για την αναγραφή του θέματος θα λαμβάνεται ομόφωνα.  
2. Οι διαδικασίες συζητήσεως και αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον 
Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται ύστερα από αίτηση 
μετόχων να καταχωρεί ακριβή περίληψη της γνώμης των μετόχων αυτών στα πρακτικά. 
Επίσης καταχωρείται στα πρακτικά και ο κατάλογος των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων 
μετόχων, ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του 
παρόντος Καταστατικού. 
3. Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερησίας 
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα 
και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωση τους να γίνεται και ηλεκτρονικά 
μέσω διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το 
σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν 
παραληφθεί από την Εταιρία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της 
Γενικής Συνέλευσης. 
4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος είναι υποχρεωτική η παρουσία 
συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνελεύσεως. 
5. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται 
από τον Πρόεδρό της ή από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Αντιπρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή από Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας. 
 

Άρθρο 18ο 
Απόφαση Απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών 
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1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση 
αποφαίνεται σε ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση για την απαλλαγή 
του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή 
αυτή δεν έχει ισχύ για τις περιπτώσεις του άρθρου 22α του κ.ν. 2190/1920. 
2. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από την ευθύνη 
αποζημίωσης, οι σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην 
κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Άρθρο 19ο 

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) έως 
εννέα (9) συμβούλους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση του νομικού προσώπου 
υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού 
προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Εταιρείας για πενταετή θητεία που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική 
Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. 
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη, μέσα στα όρια που 
ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος.  
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά 
από την Γενική Συνέλευση, χωρίς περιορισμό και ανεξάρτητα από τον χρόνο λήξης της 
θητείας τους. 
 

Άρθρο 20ο 
Εξουσία-Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διαχειριστική (διαχείριση και διάθεση της εταιρικής 
περιουσίας) και εκπροσωπευτική εξουσία της Εταιρείας και είναι το ανώτερο εκτελεστικό 
όργανο αυτής.  
Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του 
εταιρικού σκοπού, χωρίς κανένα περιορισμό, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή 
αυτό το Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού 
δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε 
την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η 
τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις 
τροποποιήσεις του. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το 
Καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους 
τρίτους ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 
2. Η Εταιρεία εκπροσωπείται δικαστικά και εξώδικα από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
αναλαμβάνει δε υποχρεώσεις και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο 
εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την εταιρική επωνυμία. 
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων ή μερικών από τις εξουσίες 
και αρμοδιότητες του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή 
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περισσότερα πρόσωπα μέλη του ή μη, καθώς και τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρείας σε ένα 
ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα 
πρόσωπα αυτά μπορούν, με σχετική πρόβλεψη στις αποφάσεις ανάθεσης του Διοικητικού 
Συμβουλίου να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους 
τούτων σε τρίτους. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την 
επιφύλαξη των άρθρων 10, και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, εκλέγει ένα από τα μέλη του, ως Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν’ αναθέσει τα καθήκοντα του 
Διευθύνοντος Συμβούλου και στον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος θα έχει τη διεύθυνση της Εταιρείας, θα ενεργεί πάντοτε για το 
συμφέρον αυτής και μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος θα εκπροσωπεί την 
Εταιρεία στις Δημόσιες Αρχές και θα είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για την τήρηση των 
νόμων και ιδίως των φορολογικών, αγορανομικών και εργατικών διατάξεων. Ο διορισμός 
Διευθύνοντος Συμβούλου δεν εμποδίζει την εφαρμογή της ως άνω παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου. 
5. Η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον όλων των Δικαστηρίων, Ελληνικών και αλλοδαπών, 
παντός βαθμού και δικαιοδοσίας ως και ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και του 
Αρείου Πάγου, καθώς επίσης και κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής, Διοικητικής ή 
επαγγελματικής Αρχής, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή τον αναπληρωτή του αυτοδικαίως 
ως εκ της ιδιότητάς των ταύτης και άνευ ανάγκης άλλης εξουσιοδοτήσεως ή και από 
υπάλληλο της Εταιρείας ή και από Δικηγόρο μη υπάλληλο της Εταιρείας, που ορίζονται με 
ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα (η οποία συντρέχει με την αρμοδιότητα της 
Γενικής Συνέλευσης) για την έκδοση ομολογιακών δανείων εκτός από την περίπτωση της 
έκδοσης ομολογιακού δανείου με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, για το οποίο είναι 
αρμόδια να αποφασίζει μόνο η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3156/2003.  
 

Άρθρο 21ο 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση 
συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με απόλυτη 
πλειοψηφία α) τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος προΐσταται του Συμβουλίου, διευθύνει τις 
εργασίες αυτού, συγκαλεί τούτο σε συνεδρίαση και επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεών 
του, β) τον Αντιπρόεδρο αυτού καθώς και γ) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 
2. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε 
όλη την έκταση τον αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο 
Διευθύνων Σύμβουλος (εφόσον η ιδιότητά του δεν συμπίπτει με αυτή του Προέδρου ή 
Αντιπροέδρου)  και αυτούς, αν κωλύονται ή είναι απόντες, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής 
Διευθύνων Σύμβουλος, εφόσον υφίσταται και εάν άπαντες οι ανωτέρω είναι απόντες ή 
κωλυόμενοι ένας σύμβουλος που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του.   
3. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας Σύμβουλος 
που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.  
 

Άρθρο 22ο 
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Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 
1. Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου λόγω παραίτησης, θανάτου ή 
απώλειας της ιδιότητας του μέλους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, οι Σύμβουλοι που 
απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, προχωρούν στην εκλογή προσωρινού 
αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβούλου που αναπληρώνεται υπό την 
προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση αυτή δεν είναι εφικτή από τα αναπληρωματικά μέλη, που 
έχουν τυχόν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στην 
δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 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 κάθε όμως περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας 
της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα διαλαμβανόμενα στην 
ως άνω παρ. 1 του παρόντος άρθρου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη 
διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των 
ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο 
αριθμός αυτών υπερβαίνει στο ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των 
ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των 
τριών (3). 
3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό 
σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Οι πράξεις του Συμβούλου που εξελέγη με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου  θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από την 
Γενική Συνέλευση. 
 

Άρθρο 23ο 
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή οι 
ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή του 
αναπληρωτή του ή από δύο (2) από τα μέλη του είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε στην 
περιφέρεια άλλου Δήμου εντός του νομού της έδρας αυτής τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 
Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 
ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν 
αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. 
Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην 
ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή 
η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στην τηλεδιάσκεψη. 

 
Άρθρο 24ο 



 19

Αντιπροσώπευση μελών – Απαρτία - Πλειοψηφία 
1. Αν οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου απουσιάζει ή εμποδίζεται να παραστεί 
στην συνεδρίαση, μπορεί να ορίσει με έγγραφο ως αντιπρόσωπό του, οποιοδήποτε άλλο 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα 
έναν μόνο από τους άλλους συμβούλους. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν 
επιτρέπεται να ανατεθεί σε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός 
των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του 
αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει. 
3. Για την έγκυρη λήψη αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου απαιτείται απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων συμβούλων, εκτός από την περίπτωση 
της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η 
ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Άρθρο 25ο 
Πρακτικά 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε 
ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα και το οποίο 
υπογράφεται από τον Πρόεδρο και από τον Αναπληρωτή του και από τους παριστάμενους 
στην συνεδρίαση συμβούλους. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο 
Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο 
βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά 
την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει 
υποχρέωση καταχώρησής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών, σύμφωνα με το άρθρο 7α 
του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται 
από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του.  
 

Άρθρο 26ο 
Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το ποσόν 
της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση. 
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την 
Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 
3. Υπάλληλοι όμως ή νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας, νομίμως δικαιούνται αμοιβής για τις 
απ’ αυτούς παρεχόμενες υπηρεσίες ή εξαρτημένη εργασία. 
4. Δάνεια της Εταιρείας προς μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που ασκούν 
έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος 
ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού καθώς και προς τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 
από τους ανωτέρω, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 23α παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, ως 
και η παροχή πιστώσεως προς αυτούς καθ' οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ 
αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη 
σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα ειδική 



 20

άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς 
και για κάθε τροποποίησή τους. 
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των 
τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης δεν 
παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα 
τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 
Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον 
το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. 
Κατ` εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 
3 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον, 
ββ) η Εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του 
οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαμβάνοντες την εγγύηση ή την 
ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των 
πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε 
δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ΄ και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια 
της Γενικής Συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν 
μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με 
μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει στη Γενική 
Συνέλευση έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. Η 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την προηγούμενη 
υποπερίπτωση δδ΄, η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και 
ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της 
ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Άρθρο 27ο 
Ελεγκτές 

1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ελέγχονται από έναν τουλάχιστον 
ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί ορκωτών ελεγκτών-
λογιστών νομοθεσίας. 
2. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της 
έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση. 
3. Δεν μπορούν να ορισθούν ελεγκτές της Εταιρείας ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, υπάλληλοι της Εταιρείας ή εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, δημόσιοι 
υπάλληλοι, υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας.       
4. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που 
λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία 
νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για την 
παράλειψη διορισμού ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν 
συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση. Για την παράλειψη του προηγούμενου 
εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 
57 του κ.ν. 2190/1920. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι 
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όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος 
επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις 
χρήσεις. 
5. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού 
ελέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών 
ελεγκτών-λογιστών. Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς 
από την Εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό 
τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι ελεγκτές έχουν 
όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920.  
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 του κ.ν. 
2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:  
α) αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 43α του 
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 43α του κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Άρθρο 28ο 

Εταιρική χρήση 
1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διαρκείας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και 
λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
 

Άρθρο 29ο 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις - Ισολογισμός 

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, 
ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, και 134επ του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε 
περίπτωση τροποποιήσεως τούτων εις το μέλλον σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις του νόμου. 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να είναι συνταγμένες με απόλυτη σαφήνεια με 
τρόπο ώστε να μπορεί να εξάγεται η πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης της 
χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. Οι παραπάνω 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
και συνοδεύονται από: 
α) Έκθεση (Διαχείρισης) του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα 
καθοριζόμενα στα άρθρα 43α παρ. 3, 107 παρ. 3 και 136 του κ.ν. 2190/1920, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και 
β) την έκθεση των ελεγκτών. 
2. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις εκτός από το προσάρτημα, μαζί με το σχετικό 
πιστοποιητικό ελέγχου, εφόσον ο έλεγχος γίνεται από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται 
είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 
στις εφημερίδες και τα έντυπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920 
κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 135 κ.ν. 2190/1920. 
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Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 
έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της Εταιρείας και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και να έχουν θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι: 
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 ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό και 
γ) τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του λογιστηρίου της Εταιρείας. 
Αν ένας από τους αναφερόμενους παραπάνω διαφωνεί για την νομιμότητα του τρόπου 
κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλει να εκθέτει εγγράφως τις αντιρρήσεις του 
στην Γενική Συνέλευση. 
 

Άρθρο 30ο 
Διάθεση κερδών 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και σε 
περίπτωση τροποποιήσεως τούτων όπως οι σχετικές διατάξεις εκάστοτε θα ισχύουν, η 
διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
α) αφαιρείται ποσοστό ενός εικοστού (1/20) των καθαρών κερδών ως κράτηση κάθε χρόνο, 
για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι 
υποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεματικό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το ένα τρίτο 
(1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. Αν όμως για οποιοδήποτε λόγο το ποσό αυτό μειωθεί, η 
κράτηση θα γίνεται πάλι υποχρεωτική, ωσότου καλυφθεί το παραπάνω όριο. 
β) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του μερίσματος που προβλέπεται από 
το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967. 
γ) Το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται ελεύθερα από την Γενική Συνέλευση.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
 

Άρθρο 31ο 
Λόγοι Λύσης της Εταιρείας 

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζεται στο 
υπόδειγμα Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920, μειωθεί 
περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 
υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη 
της χρήσης για να αποφασίσει την λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 
2. Η Εταιρεία λύεται: 
α) Με την πάροδο του χρόνου διαρκείας της που ορίζεται στο παρόν Καταστατικό, εκτός αν 
η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 και 4 του 
παρόντος Καταστατικού να παρατείνει την διάρκειά της. 
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 15 παρ. 1 και 4 του παρόντος Καταστατικού. 
γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης. 
δ) Με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του κ.ν. 2190/1920. 
3. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός μόνο μετόχου δεν αποτελεί λόγο λύσεως 
της Εταιρείας. 
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Άρθρο 32ο 

Εκκαθάριση 
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, κατά την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
ισχύοντος νόμου περί πτωχεύσεων, μετά την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή 
της. Στην περίπτωση του εδαφίου α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του παρόντος, το 
Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι του διορισμού εκκαθαριστών υπό 
της Γενικής Συνελεύσεως. Στην περίπτωση του εδαφίου β’ της ιδίας ως άνω παραγράφου του 
ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην 
περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 32 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την 
απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας.  
2. Εάν η Εταιρεία λύθηκε λόγω της παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε συμβιβασμός ή 
αποκατάσταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις πτωχεύσεις, μπορεί αυτή ν’ 
αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που λαμβάνεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 και 4 του παρόντος Καταστατικού. Τέτοια απόφαση 
αποκλείεται εάν άρχισε η διανομή της εταιρικής περιουσίας. 
3. Εάν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση κανονίζει τον τρόπο της 
εκκαθάρισης διορίζουσα δύο εκκαθαριστές, που μπορούν να είναι δύο μέτοχοι ή όχι, οι 
οποίοι, κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης, ασκούν όλες τις εξουσίες του Διοικητικού 
Συμβουλίου τις συναφείς και σχετικές με την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, 
όπως αυτές καθορίζονται από την Γενική Συνέλευση με τις αποφάσεις της οποίας οφείλουν 
να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια αυτοδικαίως την 
παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τους εκκαθαριστές 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και 
αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν με την ανάληψη των 
καθηκόντων τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον 
Τύπο και στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της 
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμό, υποβάλλοντας αντίγραφό του στην αρμόδια 
Δημόσια Αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά την λήξη της 
εκκαθάρισης. 
 

Άρθρο 33ο 
Εξουσία εκκαθαριστών 

1. Οι εκκαθαριστές ασκούν την διαχείριση και εκπροσώπηση της σε εκκαθάριση τελούσης 
Εταιρείας, θέτοντες την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, στην οποία 
προστίθενται οι λέξεις “υπό εκκαθάριση”. Για κάθε πράξη εκκαθαρίσεως απαιτείται η από 
κοινού ενέργεια αμφοτέρων. 
2. Οι εκκαθαριστές ενεργούν κάθε πράξη για την επίτευξη του σκοπού της εκκαθαρίσεως. 
Ειδικότερα πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της 
Εταιρείας, να εξοφλήσουν τα εταιρικά χρέη, να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής και να 
μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις 
εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρείας. 
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3. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρείας, την εταιρική 
επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά 
την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των τεσσάρων (4) 
μηνών από τη λύση της Εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν 
από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 
739επ του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των 
ακινήτων, κλάδων, ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει 
τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα. 
4. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές πρωτοδικείο 
της έδρας της Εταιρείας και εκδικάζεται με την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να 
ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες 
διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. Α.Κ.). Στην 
περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρείας στο στάδιο της 
εκκαθάρισης.  
5. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που 
ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.        
6. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα της τα δικαιώματα κατά την περίοδο της 
εκκαθάρισης και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών σε συνεδρίαση, όποτε αυτοί 
την κρίνουν αναγκαία, δικαιούται δε ν’ απονείμει και εξαιρετική δικαιοδοσία στους 
εκκαθαριστές. 
7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις πέρατος της 
εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει 
επίσης για την ευθύνη των εκκαθαριστών. 
8. Τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση των μετόχων 
κάθε χρόνο μαζί με την έκθεση των εκκαθαριστών για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την 
ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. 
9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονομικές 
καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β παράγραφο 5 του 
κ.ν. 2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων καθώς και τα υπέρ το άρτιο ποσά που 
είχαν τυχόν καταβληθεί και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής 
περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό 
κεφάλαιο. 
10. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να 
συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της 
εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της 
εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία 
περάτωση της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από 
δικαιώματα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα 
προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω μέτρα 
μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία 
συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με την απαρτία και 
πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 
του κ.ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή 
μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
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μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της 
Εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το 
δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι όμως και να 
προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την 
εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΧ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 
Άρθρο 34ο 

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα. Όπου στο παρόν 
Καταστατικό γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες διατάξεις του Νόμου, εννοείται, ότι αυτές 
θα εφαρμόζονται, εφόσον ισχύουν και όπως εκάστοτε τροποποιούμενες θα ισχύουν και εν 
πάσει περιπτώσει θα εφαρμόζονται σχετικά οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του νόμου.  
 
 

Ακριβές αντίγραφο εκ του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή του από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

της 11ης Ιουνίου 2018 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ  
 
 
 
 
 
 
 
 


