
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.  30 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.» 

 

Στην Πάτρα σήμερα την 25 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 

10:00 , στα γραφεία της Α.Ε. «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ 

Α.Ε.», στην οδό Ίου 40, συνήλθαν σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση, οι μέτοχοι 

της για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης. 

 

 Η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε στον Τύπο, διότι όλοι οι μέτοχοι εξέφρασαν 

την επιθυμία να παραστούν στη γενική συνέλευση αφού έλαβαν αντίγραφο της 

πρόσκλησης από το Δ.Σ., η οποία περιλαμβάνει τα εξής θέματα: 

 

1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , τροποποίηση του 

σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση του 

καταστατικού. 

 

  Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με της έναντι εκάστου αναγραφόμενες 

μετοχές: 

 

Α/Α   ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        ΑΡΙΘΜΟΣ         ΜΕΤΟΧΩΝ 

                ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ 

 

   1) Αικατερίνη Φυλακτίδη      Μικρά Μαντίνεια                   1319 

          Καλαμάτας 

2) Αναστάσιος  

Φυλακτίδης                    Μικρά Μαντίνεια         11.781 

          Καλαμάτας 

 

  

Πίνακας με τους μετόχους που έχουν καταθέσει νομίμως της μετοχές τους και 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση, αναρτήθηκε στα γραφεία της έδρας της 

εταιρίας 48 ώρες πριν από την ώρα συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης της ο νόμος 

ορίζει. 

 Μετά από έλεγχο των τίτλων των μετόχων όπου διαπιστώθηκε ότι οι 

παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών, η προσωρινή 

Πρόεδρος της Γ.Σ., Αικατερίνη Φυλακτίδη, κάλεσε τους μετόχους που μετέχουν σε 

αυτή να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία 

ένσταση η Γ.Σ. προχωρεί στην εκλογή οριστικού προεδρείου της με ονομαστική 

κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως Πρόεδρο της, την κ. 

Αικατερίνη Φυλακτίδη με 13.100 ψήφους και Γραμματέα –Ψηφοσυλλέκτη τον κ. 

Αναστάσιο Φυλακτίδη, με 13.100 ψήφους. 

  

 

Στη συνέχεια η Γ.Σ. εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα 

με την αναγραφόμενη σε αυτή σειρά. 

 



 

ΘΕΜΑ: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας , τροποποίηση του 

σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού και κωδικοποίηση του καταστατικού . 

 

Η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης  ενημερώνει τους μετόχους για την 

ανάγκη αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προκειμένου να μειωθεί ο 

τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας αλλά και για να βελτιωθούν τα οικονομικά 

στοιχεία της εταιρίας. 

Προτείνει λοιπόν , να γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με 

καταβολή μετρητών από τους μετόχους , ποσού 65.280,00 ευρώ , με έκδοση 1.700 

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 38,40 ευρώ καθεμιάς . 

Μετά από διαλογική συζήτηση, ο Αναστάσιος Φυλακτίδης δήλωσε πως δεν 

επιθυμεί να συμμετάσχει στην κάλυψη του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου, η κάλυψη του 

κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου, από την μέτοχο της εταιρίας 

Αικατερίνη Φυλακτίδη ,με την καταβολή ποσού 65.280,00 ευρώ, σε διάστημα 

τεσσάρων (4) μηνών από την λήψη της απόφασης της Γ.Σ. και την καταχώρισή της 

στο Γ.Ε.Μ.Η. , όπως ορίζει ο Ν. 2192/1920 αρ. 11 παρ. 4. 

 

 Κατόπιν των ανωτέρω καταβολών και την πιστοποίηση  καταβολής του ως 

άνω ποσού , το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 

568.320,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 14.800 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 

38,40 ευρώ καθεμιάς. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την αύξηση 

του εταιρικού κεφαλαίου και  την τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του 

καταστατικού, το οποίο επαναδιατυπώνεται ως εξής: 

 

ΑΡΘΡΟ  5 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τη σύσταση ανήρχετο σε 100.000.000 

δρχ, διαιρούμενο σε 10000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10000 δρχ. 

εκάστη και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας όπως 

περιγράφεται στο άρθρο 38 του καταστατικού της εταιρίας. 

β) Ηδη με την από 28-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

αποφασίσθηκε: 

1)Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29,71 ευρώ λόγω μετατροπής του 

μετοχικού κεφαλαίου από δρχ. σε ευρώ με προσδιορισμό της ονομαστικής 

αξίας της μετοχής στο ποσό των 29,35 ευρώ. 

2) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της 

μετοχής σε ευρώ 

Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 293.500 

ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ 

εκάστη. 

3) Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.000 

ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων βάσει του Ν. 

2095/1992 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,70 

ευρώ. 

 Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 300.500 



ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,05 ευρώ 

εκάστη. 

4) Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.800 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου 

αποθεματικού του Ν. 1892/90 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της 

μετοχής κατά 0,58 ευρώ. 

 Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 306.300 

ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,63 ευρώ 

εκάστη. 

5) Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 700,00 

ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ, 

με καταβολή μετρητών σε ειδικό λογαριασμό όψεως, με δικαίωμα προτίμησης των 

παλαιών μετόχων, εντός 4 μηνών από την απόφαση της Γ.Σ. 

 Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 307.000 

ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,70 ευρώ 

εκάστη. 

β) Ηδη με την από 29-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

αποφασίσθηκε: 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους 

του λογαριασμού « Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών 

στοιχείων – ακινήτων» κατά ποσό  15.350,00 ευρώ, με έκδοση πεντακοσίων νέων 

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,70 ευρώ εκάστης  και διάθεση αυτών 

στους ήδη υπάρχοντες μετόχους κατ’  αναλογία του μετοχικού τους κεφαλαίου και 

την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.  

 Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 

322.350,00 ευρώ διαιρούμενο σε 10.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 

30,70 ευρώ εκάστη. 

  γ)  Ήδη με την από 28-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

αποφασίσθηκε: 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά  80.850,00 ευρώ, χρησιμοποιώντας 

το ποσό των 306,65 ευρώ από τον λογαριασμό “διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 

λοιπών περιουσιακών στοιχείων 2004” και ποσό 80.543,35 από τον λογαριασμό 

“διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 2008” στον 

οποίο θα παραμείνει ποσό 1.005,45 για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου.   

 Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας  θα ανέρχεται σε 

403.200,00 ευρώ , διαιρούμενο σε 10.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 38,40 ευρώ η 

κάθε μία. 

 

δ)  Ήδη, με την από 30-6-2013  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

αποφασίσθηκε η  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά  53.760,00 ευρώ,  

χρησιμοποιώντας το ποσό των 1005,45 ευρώ από τον λογαριασμό “διαφορές από 

αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 2008  και ποσό 52.754,55 

ευρώ από τον λογαριασμό “διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων 2012, στον οποίο θα παραμείνει υπόλοιπο   ποσό 2.181,96 

ευρώ για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. 

Μετά από αυτήν, το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 11.900 μετοχές 

ονομαστικής αξίας 38,40 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή σύνολο 456.960,00 ευρώ. 

 



ε) Ήδη,  με την από 02-12-2015 απόφαση της  έκτακτης Γ.Σ. , αποφασίσθηκε 

: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών από τους 

μετόχους , ποσού 46.080,00 ευρώ , με έκδοση 1.200 ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας 38,40 ευρώ καθεμιάς. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 

των 503.040,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 13.100 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής 

αξίας 38,40 ευρώ καθεμιάς. 

 

στ) Ήδη,  σήμερα, με την από 25-11-2016 απόφαση της  έκτακτης Γ.Σ. , 

αποφασίσθηκε : Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή 

μετρητών από τους μετόχους , ποσού 65.280,00 ευρώ , με έκδοση 1.700 ονομαστικών 

μετοχών, ονομαστικής αξίας 38,40 ευρώ καθεμιάς. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 

των 568.320,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 14.800 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής 

αξίας 38,40 ευρώ καθεμιάς. 

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση και γενομένης 

ψηφοφορίας  ομόφωνα  αποφασίζεται η τροποποίηση του καταστατικού και 

επαναδιατύπωση του , σε ενιαίο κείμενο  του,  λόγω της τροποποίησης του άρθρου 5 

μετά  την συντελεσθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου . 

 

Το νέο  κείμενο του Καταστατικού της εταιρείας μας θα έχει ως κατωτέρω: 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΑΡΘΡΟ  1 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ 
– ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ »και το διακριτικό τίτλο «Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ - 
ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.». 
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος  θα  
χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.  

 
ΑΡΘΡΟ  2 
ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός  της εταιρείας είναι: 
α) Η ίδρυση και λειτουργία φαρμακαποθήκης και ειδικά η αγορά και πώληση 
φαρμάκων, καλλυντικών και λοιπών φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και λοιπών 
χημικών ουσιών και των συναφών με αυτά (ενδεικτικά παραφαρμάκων, διαιτητικών, 
οπωθεραπευτικών και βιοθεραπευτικών ουσιών), καθώς και ειδών ιατρικής γενικής 
χρήσης, γάλακτος και τροφών παιδικής ηλικίας, ειδών υγιεινής βρεφών, εγκύων και 
λαιχωειδών, καλλωπισμού, ορθοπεδικών ειδών και μηχανημάτων, ιατρικών 
εργαλείων, μηχανημάτων και βοηθημάτων χονδρικά, καθώς και η εισαγωγή από την 
αλλοδαπή και εξαγωγή στην αλλοδαπή τέτοιων ειδών, με τους όρους και τους 
περιορισμούς της φαρμακευτικής νομοθεσίας που ισχύει. 
 Απαγορεύεται ρητά η εμπορία απαγορευμένων φαρμάκων, τηρουμένων των 
διατάξεων «περί λειτουργίας φαρμακαποθηκών», που προβλέπει η ισχύουσα 
νομοθεσία. 
 Απαγορεύεται επίσης η πώληση φαρμάκων προς πρόσωπα, που δεν έχουν 



σχετικό δικαίωμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας φαρμακευτικής  
νομοθεσίας. 
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, στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, 
γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε και 
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή 
παρεμφερή σκοπό. 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
ΕΔΡΑ 

Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος της Πάτρας (Άγιος Γεώργιος Λάγγουρα). 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο Α.Ε. της 
απόφασης για τη χορήγηση αδείας συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την 
έγκριση του παρόντος Καταστατικού, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και λήγει την 
αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2049. 
2. Η διάρκεια αυτή είναι δυνατό να παραταθεί ή να συντομευτεί με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και τροποποίηση του παρόντος 
άρθρου.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΑΡΘΡΟ  5 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

α) Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά τη σύσταση ανήρχετο σε 100.000.000 
δρχ, διαιρούμενο σε 10000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10000 δρχ. 
εκάστη και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρίας όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 38 του καταστατικού της εταιρίας. 

β) Ηδη με την από 28-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
αποφασίσθηκε: 

1)Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29,71 ευρώ λόγω μετατροπής του 
μετοχικού κεφαλαίου από δρχ. σε ευρώ με προσδιορισμό της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής στο ποσό των 29,35 ευρώ. 
2) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της 

μετοχής σε ευρώ 
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 293.500 

ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,35 ευρώ 
εκάστη. 

3) Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 7.000 
ευρώ με κεφαλαιοποίηση υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων βάσει του Ν. 
2095/1992 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,70 
ευρώ. 
 Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 300.500 
ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,05 ευρώ 
εκάστη. 

4) Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου την αύξηση 
του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.800 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αφορολόγητου 
αποθεματικού του Ν. 1892/90 με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της 



μετοχής κατά 0,58 ευρώ. 
 Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 306.300 
ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,63 ευρώ 
εκάστη. 

5) Περαιτέρω αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 700,00 
ευρώ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,07 ευρώ, 
με καταβολή μετρητών σε ειδικό λογαριασμό όψεως, με δικαίωμα προτίμησης των 
παλαιών μετόχων, εντός 4 μηνών από την απόφαση της Γ.Σ. 

 Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 307.000 
ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 30,70 ευρώ 
εκάστη. 

β) Ηδη με την από 29-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
αποφασίσθηκε: 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω κεφαλαιοποίησης μέρους 
του λογαριασμού « Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών 
στοιχείων – ακινήτων» κατά ποσό  15.350,00 ευρώ, με έκδοση πεντακοσίων νέων 
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 30,70 ευρώ εκάστης  και διάθεση αυτών 
στους ήδη υπάρχοντες μετόχους κατ’  αναλογία του μετοχικού τους κεφαλαίου και 
την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.  

 Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται σε 
322.350,00 ευρώ διαιρούμενο σε 10.500 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 
30,70 ευρώ εκάστη. 

  γ)  Ήδη με την από 28-6-2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
αποφασίσθηκε: 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά  80.850,00 ευρώ, χρησιμοποιώντας 
το ποσό των 306,65 ευρώ από τον λογαριασμό “διαφορές από αναπροσαρμογή 
αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 2004” και ποσό 80.543,35 από τον 
λογαριασμό “διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 
2008” στον οποίο θα παραμείνει ποσό 1.005,45 για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου.   
 Μετά τα ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας  θα ανέρχεται σε 
403.200,00 ευρώ , διαιρούμενο σε 10.500 μετοχές ονομαστικής αξίας 38,40 ευρώ η 
κάθε μία. 

 
δ)  Ήδη, με την από 30-6-2013  απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

αποφασίσθηκε η  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά  53.760,00 ευρώ,  
χρησιμοποιώντας το ποσό των 1005,45 ευρώ από τον λογαριασμό “διαφορές από 
αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων 2008  και ποσό 52.754,55 
ευρώ από τον λογαριασμό “διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών 
περιουσιακών στοιχείων 2012, στον οποίο θα παραμείνει υπόλοιπο   ποσό 2.181,96 
ευρώ για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου. 

Μετά από αυτήν, το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε 11.900 μετοχές 
ονομαστικής αξίας 38,40 ευρώ η κάθε μία, δηλαδή σύνολο 456.960,00 ευρώ. 

 
ε) Ήδη,  με την από 02-12-2015 απόφαση της  έκτακτης Γ.Σ. , αποφασίσθηκε 

: Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών από τους 
μετόχους , ποσού 46.080,00 ευρώ , με έκδοση 1.200 ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας 38,40 ευρώ καθεμιάς. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό 
των 503.040,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 13.100 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής 
αξίας 38,40 ευρώ καθεμιάς. 

 
στ) Ήδη,  σήμερα, με την από 25-11-2016 απόφαση της  έκτακτης Γ.Σ. , 

αποφασίσθηκε : Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή 



μετρητών από τους μετόχους , ποσού 65.280,00 ευρώ , με έκδοση 1.700 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 38,40 ευρώ καθεμιάς. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο 
ποσό των 568.320,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 14.800 ονομαστικές μετοχές , 
ονομαστικής αξίας 38,40 ευρώ καθεμιάς. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  6 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του: α)  να αυξάνει το 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για 
ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο.  β) να εκδίδει 
ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές, για ποσό 
που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 α 
του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό 
κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν 
λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά την ίδια ημερομηνία. 

Οι  πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται 
από τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του 
παρόντος, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 
ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή 
της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Με την επιφύλαξη της §3 του παρόντος άρθρου η Γενική Συνέλευση,  κατά 
τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα 
με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί απλής απαρτίας και 
πλειοψηφίας, που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν’ αυξάνει το μετοχικό 
κεφάλαιο ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το 
πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 

3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα 
αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται, απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της περί εξαιρετικής απαρτίας 
και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη 
τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος. 

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 

    Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό 
κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, 
σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής 
Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

5. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, 
τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την 
ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης.   

6. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τις 



παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20 μπορεί 
να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή 
διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, 
σε περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού 
διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 
ένα ( 1 ) έτος, Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το 
άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από 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. 

7. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με 
εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, 
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό 
δάνειο, υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή 
τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το αυτό ως άνω  δικαίωμα προτίμησης  
επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών 
με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές. Αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές 
περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα 
κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, 
είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. 
Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των 
άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της 
κατηγορίας  στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. 

8. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε 
το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή με την 
επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11  του Κ.Ν. 2190/20, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε ( 15 ) 
ημερών . 

   Στην περίπτωση της ως άνω παραγράφου 6, 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.  

  Στην περίπτωση του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 7, η 
προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως 
από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ( 10 ) ημερών και αρχίζει από την επομένη της 
ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην 
οποία ανήκουν οι νέες μετοχές. 

  Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί 
, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 
ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 

  Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση 
του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή, ή την τυχόν παράτασή της, ορίζει 
με απόφασή τους το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που 
προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20. 

9. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία 
μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί 
αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου 6, η 
πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος 
προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική 
Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 
κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του 
δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση 
ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να 
αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή  ΄΄επί αποδείξει΄΄ , εφόσον οι μετοχές είναι 



ονομαστικές στο σύνολό τους. 
10. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 
2190/20, μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω 
παρ. 7. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι 
που επιβάλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και 
στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. 
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα 
προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές 
αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να 
προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω παρ. 7. 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. 30/88. 

11. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν 
μέρει, με εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που 
αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν 
συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του 
δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση 
με την συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο 
μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση 
αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, 
η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 
9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

12.  Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση 
που προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά με την παροχή εξουσίας στο 
Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, υπόκειται στην 
έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα 
θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, 
ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα 
εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, 
διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε  αριθμό ανάλογο με τις 
μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μη μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής της 
κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας 
που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με τα ποσοστά απαρτίας και 
πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 
31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε 
αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, 
καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές 
διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

13. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή 
τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη 
μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται  υποχρεωτικά με 
κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας   που  τηρείται σε οποιοδήποτε 
πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Με την επιφύλαξη του άρθρου 
10 του Κ.Ν. 2190/20, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται 
ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και ότι κατατέθηκε εκ των 
υστέρων σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της 
εταιρείας. Για τα γεγονότα του προηγουμένου εδαφίου γίνεται σχετική αναφορά στο 
πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση της καταβολής. 
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ΜΕΤΟΧΕΣ 
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.  
2. Οι μετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

και από ένα μέλος του, που ορίζεται απ’ αυτό. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να 
ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των 
μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. 

3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των 
ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος 
καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 

4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών. Αυτές ανταλλάσσονται 
με τις οριστικές όταν αυτές εκδοθούν. 

  
5. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρία αναγνωρίζει μόνο έναν ιδιοκτήτη 

εκάστης μετοχής. 
6. Συγκύριοι εξ αδιαιρέτου μιας μετοχής, όπως και οποιοσδήποτε έχει επί των 

μετοχών οποιασδήποτε φύσης δικαίωμα, που παρέχει σ’ αυτόν εξουσία επ’ αυτών, 
ιδία δε οι επικαρπωτές και οι ψιλοί κύριοι υποχρεούνται να παρίστανται κατά τις 
γενικές συνελεύσεις δι’ ενός μόνο  εκπροσώπου τους κι εφόσον ο αριθμός των 
μετοχών τούτων, οι οποίες ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερους, ή των εχόντων 
επ’ αυτών πάσης φύσεως εξουσία, παρέχει σε αυτούς δικαίωμα ψήφου κατά τα στο 
άρθρο 13 οριζόμενα. 

7. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τα οποία απορρέουν από την κατοχή 
της μετοχής παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβαση αυτής περιλαμβάνει 
και τη μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί 
του αποθεματικού κεφαλαίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙΙ 
ΜΕΤΟΧΟΙ 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, 

μόνο με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι 
υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμον κύριό της, η κυριότης 
δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι 
οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι 
μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους 
δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της 
εταιρικής περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να 
αναμειχθούν με οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας. 

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε 
περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται 
υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. 
  
  

ΑΡΘΡΟ  9 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ – ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο 
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 ημερησίας διάταξης. Εάν δεν 
συγκληθεί η 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 την 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 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 26 του Κ.Ν. 2190/20 , επτά  
(7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν 
δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής 
συνέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι 
στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της 
εταιρείας    

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 τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή 
Έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα 
συνέχισης της  συνεδρίασης αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία 
όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την 
χρονολογία της αναβολής. 

 Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και 
δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των 
μετόχων, σ’ αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των 
διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. 

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές 
είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.   

Επίσης με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται  να 
ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την 
τελευταία διετία 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 παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του 
Κ.Ν. 2190/20. 

5.  Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της 
προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 
να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο 
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις 
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο 
σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο 
επαρκή. 



6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του 
παρόντος άρθρου, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας 
άρνησης παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές Πρωτοδικείο της 
έδρας της εταιρείας, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την 
εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 

7.  Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα 
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με ονομαστική κλήση. 

8.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες 
μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και των αριθμό των 
μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια 
 απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20. 

9.  Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο της Περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν 
α) οι μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 
β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών, των οποίων οι μετοχές 
έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας 
προσφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης μετοχικού κεφαλαίου είτε διάθεσης 
υφιστάμενων μετοχών και 
γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. 
Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις 
που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας ή 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να 
υποβάλλεται εντός τριών ( 3 ) ετών από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης, εντός της οποίας τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. 

10.  Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το έν πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο 
της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται 
πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η 
χρηστή και συνετή διαχείριση. 

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν 
να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα 
να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των 
μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20. 
Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 
2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση τις ανωτέρω παραγράφους 9 και 10.  
  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙV 

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1.  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής 
και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι 
αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 
2.  Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για: 
 α) τροποποίηση του καταστατικού,  
β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, 
 γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου,  
δ) εκλογή ελεγκτών  



ε) έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων,  
στ) διάθεση των ετησίων κερδών,  
ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή 
διάλυση της εταιρείας και  
η) διορισμό εκκαθαριστών. 
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:  
α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 
2190/20 από το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από 
διατάξεις άλλων νόμων, 
β) η τροποποίηση του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α   και 
την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20, 
γ) ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου, 
δ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 
2190/20, συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή 
απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, 
ε) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυμης εταιρείας από άλλη 
ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 100% των μετοχών της και 
στ) 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. 
4. Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό. 
 

 
ΑΡΘΡΟ  11 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1.  Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην 
περιφέρεια άλλου  Δήμου εντός του Νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της 
έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε  εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ μηνών 
από την λήξη της χρήσης αυτής. 
Επί εταιρειών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, που εδρεύει 
στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του 
Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου. 
Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή 
στην αλλοδαπή, όταν στην Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι 
που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν 
αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων 
2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. 
3.  Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις και 
εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες 
συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της 
πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν 
υπολογίζονται. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  12 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον, το οίκημα 
με ακριβή Διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 
καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να 
μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή  
δι΄ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως.   



2.  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται κατά την κρίση του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε μία ημερήσια πολιτική  εφημερίδα που εκδίδεται στην 
Αθήνα και  έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα, που επιλέγεται από τις 
εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως ισχύει. 
                               ή  
( οικονομική εφημερίδα από εκείνες που: 
(αα) εκδίδονται έξι (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως 
καθαρά οικονομικές εφημερίδες, 
(ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ημέρα καθ’ 
όλη την τριετία και 
(γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, προκειμένου για το 
χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής 
                                                            ή 
τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία πανελλήνιας 
κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της 
εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της 
στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή 
εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην 
πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της) 
 Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Ε-mail ) 
προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως   στην εταιρείας τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν και για επιβεβαίωση θα σταλεί 
υποχρεωτικά αποδεικτικό ανάγνωσης.  
  Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους 
και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους ή κατά 
την ανωτέρω παρ. 1 πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να κοινοποιείται 
στους μετόχους με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή ή με παράδοση της 
πρόσκλησης. Σε περίπτωση που η πρόσκληση επιδίδεται  με συστημένη επιστολή, η 
αποστολή αυτής θα πρέπει, αποδεδειγμένα , να προηγείται πέντε ( 5 ) τουλάχιστον 
ημέρες της προβλεπόμενης από τον νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της 
πρόσκλησης.  
3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και 
το νόμο προβλεπόμενες εφημερίδες είκοσι ( 20 ) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της.   
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες 
συντέμνονται στο μισό. 
4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο 
τρόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων 
συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας.  
5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση 
κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που 
εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν 
αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 
  

ΑΡΘΡΟ  13 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να 
καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον 
πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση 
της Γενικής Συνέλευσης. 
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να 
αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των 



αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον  ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του 
άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από 
άδεια αυτής. 
5.  Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων 
των σχετικών διατάξεων. 
6.  Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως 
συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά την Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εκ των 
προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 
Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα 
ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά 
μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για 
το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια 
έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την 
ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. 

 
ΑΡΘΡΟ  14 

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

ΑΡΘΡΟ  15 
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα 
πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται 
επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της 
συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από  δέκα (10) τουλάχιστον 
ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε 
και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται 
σ’ αυτήν. 
 Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος 
και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για 
την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

 
ΑΡΘΡΟ  16 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
1. Κατ΄ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της 
εθνικότητος της εταιρείας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, 
στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2  του άρθρου 13, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με 
κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν 
γίνεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 16, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης 
των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της 
διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό 



συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 13 και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο η Συνέλευση 
ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες 
τα δύο τρίτα ( 2/3 ) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη 
συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) 
τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν 
εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. 
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που 
προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική 
Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 
αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο 
(1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση, στην 
τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται  σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν  το ένα πέμπτο (1/5)  
τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν 
απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των 
επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη 
επίτευξης απαρτίας. 
4. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  17 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα 
εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση 
προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη 
ψηφοσυλλέκτη. 
3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.  Κάθε 
Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 
 
 

ΑΡΘΡΟ  18 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε 
περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Μετά από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνελεύσεως 
υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο 
ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων 
κατά τη Γενική Συνέλευση μετόχων, συντεταγμένος σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/20. 
2. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία 
συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. 
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες 
που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή 
πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με 



απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 
4.Τα  πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής 
Συνέλευσης και τον Γραμματέα της.  
5.Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, 
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 

 
ΑΡΘΡΟ  19 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  V 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ  20 
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3)   
έως επτά  (7)  μέλη. 
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των 
ορίων που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της εταιρείας. 
 Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
που τους εκλέγει και είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στις ως άνω 
παραγράφους. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για 
την αναπλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, μέλος ή μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους 
με οποιονδήποτε τρόπο.  
3.  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5 ) έτη. Κατ΄ 
εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική 
Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. 
4.Τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν 
να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. 
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ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της 
εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού 
της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα 
πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το 
καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.  
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των 
εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που 
απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την 
έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω 
την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση ότι 
τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 



           Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο: 
α) Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων, προσδιορίζει την ημερήσια 

διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για τη σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος ορίζει. 
β) Εκπροσωπεί την Εταιρία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων, 

Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή οργανισμών κάθε φύσεως ή φυσικών ή νομικών 
προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας 
και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας. 

γ) Κανονίζει τα της εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας και προσδιορίζει κάθε 
δαπάνη. δ) Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση εργαστηρίων και εργοστασίων, 
την ίδρυση ή κατάργηση υποκαταστημάτων, πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε αυτό 
ήθελε κρίνει ότι είναι σκόπιμο. 

ε) Προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθεσίμων κεφαλαίων. 
στ) Εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε μέλη του ή σε τρίτους 

να παρίστανται για την εταιρία ως Πολιτική Αγωγή ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων 
σε μηνύσεις που έχουν υποβληθεί απ' αυτή, ασκεί ένδικα μέσα τακτικά ή έκτακτα, 
παραιτείται απ' αυτές τις αγωγές, μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται επάγει και αντεπάγει 
όρκους, προσβάλλει έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς 
δικαστικούς κι εξώδικους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της εταιρίας και με 
οποιουσδήποτε όρους, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 α του Κωδ. 
Ν. 2190/1920, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων και προβαίνει 
σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προση μειώσεων. 

ζ) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά. 

η) Αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της εταιρίας ακίνητα ή κινητά και μισθώνει 
ή εκμισθώνει αυτά, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23 α του Κωδ. Ν. 2190/1920. 

θ) Χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της 
εταιρίας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα και λοιπά). 

ι) Εκχωρεί και ενεχυριάζει με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει, φορτωτικές, 
εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων, 
απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων. 

ία) Συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση 
εγγυητικών επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους 
ήθελε εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού. 

ιβ) Εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές. 
ιγ) Εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις 

διαταγή. 
ιδ) Αναλαμβάνει και εισπράττει χρήματα, μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια. 
ιέ) Λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της εταιρίας, εκτός από δάνεια δι' 

ομολογιών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 α του Κωδ. Ν. 2190/1920, 
παρέχει εντολές πληρωμής και αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και 
οποιεσδήποτε απαλλαγές. 

ιστ) Παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και 
συμφωνίες μετά τρίτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 α του Κωδ. 
Ν. 2190/1920, φυσικών ή νομικών προσώπων. 

ιζ) Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά τρίτων, φυσικών ή 
νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή προϊόντων που είναι 
απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της εταιρίας. 

ιη) Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε υπάρχουσες ή νεοϊδρυόμενες 
επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της εταιρίας. 

ιθ) Προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό κι εργατικό προσωπικό της 
εταιρίας και ορίζει τις αποδοχές αυτού. 

κ) Διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξουσίους για την εκπροσώπηση 
της εταιρίας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και οργανισμών και προς 
ενέργεια οποιασδήποτε των άνω πράξεων και γενικά διοικεί και διαχειρίζεται την 
εταιρική περιουσία και συνάπτει συμβόλαια για λογαριασμό της εταιρίας σχετικά με τις 



άνω πράξεις και οποιαδήποτε άλλα, και 
κα) Κλείνει τα βιβλία της εταιρίας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα στους 
μετόχους και τα ποσά που θα κρατηθούν, για το σχηματισμό αποθεματικών 
κεφαλαίων. Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 
απλώς ενδεικτική. 
2.Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός  του εταιρικού 
σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο 
τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν 
συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των  διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το 
καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 
3.Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται  στους   καλόπιστους   τρίτους,   
ακόμη   και   αν   έχουν   υποβληθεί   στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται 
σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν ή περισσότερους 
Αντιπροέδρους. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή 
περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις 
αρμοδιότητές τους. 
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον 
Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των 
αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας Σύμβουλος που 
ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει και το πρόσωπο ή πρόσωπα που είναι 
εξουσιοδοτημένα για την παραλαβή των προς την εταιρεία κοινοποιουμένων 
εγγράφων. 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών 
που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των 
παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη που έχουν τυχόν 
εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο 
γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και 
ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 
 Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 
2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή 
Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν 
δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου, τα 
υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της 
εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το 
ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε 
κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 
3.  Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής 
Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει  στην έδρα της εταιρείας κάθε 
φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της 
έδρας της εταιρείας,  είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση 
αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει 
στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 
3.-Είναι δυνατή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω τηλεδιάσκεψης, 
τηρουμένων των σχετικών διατάξεων. 
Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με 
πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες 
πριν από τη συνεδρίαση. 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. 
1)Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη 
του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 
υποχρεούνται να συγκαλέσουν  το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να 
συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην 
αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα 
που θα απασχολήσουν  το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, 
επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα 
λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε 
σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, 
ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να 
είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται 
τυχόν προκύπτον κλάσμα. 
3.Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την 
περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν 
υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό 
σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος 
υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο 
βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή 
αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 



2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή 
αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. 
3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 
4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 
εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται 
άλλη επικύρωσή τους.  
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία 
υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7α 
του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή μέσα σε 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  27 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση, 
η οποία ορίζεται κατά  ποσό και βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, βαραίνει 
την  εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
3. Δάνεια της εταιρίας προς ιδρυτές – μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς 
Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ 
αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η 
παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ 
αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε 
άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρίας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα 
προηγούμενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συμβάσεις 
εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους. 
 Επίσης δάνεια της εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε 
αυτούς με οποιονδήποτε  τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό  την 
απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρίας απαγορεύονται απολύτως και είναι 
άκυρα. 

 
ΑΡΘΡΟ  28 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με  οποιοδήποτε τρόπο στη 
διεύθυνση της εταιρείας καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια 
της Γενικής Συνέλευσης  για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις 
που υπάγονται σε κάποιον  από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, και  να 
μετέχουν ως  ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για 
αποζημίωση, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VI 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ  29 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

1.  Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, εφόσον έχουν ετήσιο κύκλο 
εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000,00 ) ευρώ, και δεν υπερβαίνουν τα 
δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 
2190/20 ελέγχονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. 
2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της ανωτέρω παραγράφου, μπορεί να αποφασίσει την υποβολή των 



ετησίων οικονομικών της καταστάσεων σε έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παρ. 3 
του παρόντος άρθρου είτε από Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή. Η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) εταιρικών χρήσεων. 
3.  Στην περίπτωση των ως άνω παρ. 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο διορισμός 
Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από ελεγκτές πτυχιούχους 
ανωτάτων σχολών, που είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ( Ο.Ε.Ε. 
) και κάτοχοι άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως του Ν. 
2515/97. Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης με την οποία καθορίζεται και η αμοιβή τους η οποία 
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία επί του 
κύκλου εργασιών της ελεγχόμενης χρήσης.. 
Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για 
περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός 
δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει  δύο (2) πλήρεις χρήσεις. 
4.  Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις ανωτέρω παρ. 1 και 2 , αποτελεί 
προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από 
τη Γενική Συνέλευση. 
5. Ο διορισμός των κατά τις ανωτέρω παραγράφων ελεγκτών γνωστοποιείται σε 
αυτούς από την εταιρεία. Οι ελεγκτές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους , 
εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών. 
Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20  εφαρμόζονται αναλόγως  και στην 
περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων ελεγκτών. 
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ανωνύμων εταιρειών που υπερβαίνουν τα δύο 
από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 
2190/20 ελέγχονται από ένα Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή , σύμφωνα με τις διατάξεις 
της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών νομοθεσίας. 
Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται 
αναλόγως. 
7.  Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους 
της έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση. 
8.  Οι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, 
που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την 
οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της 
εταιρείας για την παράλειψη διορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, σύμφωνα με 
την ανωτέρω παρ. 6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, με 
θέμα ημερησίας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. 
Για την παράλειψη του προηγουμένου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε 
περίπτωση ο διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από μεταγενέστερη Γενική  
Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. 
Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου μπορούν να επαναδιορίζονται όχι όμως για 
περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος 
επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει  δύο (2) 
πλήρεις χρήσεις. 
9.  Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια 
του τακτικού έλέγχου, καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις 
περί Ορκωτών – Λογιστών.  
Ο διορισμός 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. 
10.  Οι ελεγκτές  έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα 
άρθρα 37 και 43α παρ. 3 ( εδάφιο δ΄) του Κ.Ν. 2190/20.   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VII 
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 



ΑΡΘΡΟ  30 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) 
Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 
 

ΑΡΘΡΟ  31 
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ) 
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους 
λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43  43α και 43γ του 
Κ.Ν. 2190/1920. 
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την 
πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και 
των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας. 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον ΄΄ Ισολογισμό ΄΄, το 
λογαριασμό ΄΄ Αποτελέσματα Χρήσεως ΄΄ , τον ΄΄ Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων 
΄΄ και το ΄΄ Προσάρτημα ΄΄, καθώς και την ΄΄ Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
΄΄  και την ΄΄ Κατάσταση Ταμιακών Ροών ΄΄, όταν κατά περίπτωση συντάσσονται 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20. 
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να 
έχουν υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο 
αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω 
προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) 
τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. 
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου 
κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις 
αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 
3.α. Η  ετήσια έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Τακτική 
Γενική Συνέλευση, περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την  πραγματική εικόνα της εξέλιξης  
και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της καθώς και 
την περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.  
Η εικόνα αυτή πρέπει να δίνει μία ισορροπημένη και περιεκτική ανάλυση της εξέλιξης 
και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, η οποία 
πρέπει να αντιστοιχεί προς το μέγεθός της και την πολυπλοκότητα των 
δραστηριοτήτων της. 
Επιπλέον, η εταιρεία που υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 
42α του Κ.Ν. 2190/20 στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της 
εταιρείας των επιδόσεών της ή της θέσης της, η ανάλυση της Έκθεσης Διαχείρισης 
περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη 
χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επίδοσης, που έχουν σχέση με το 
συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά  
με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. 
 Στα πλαίσια της ανάλυσης αυτής, η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου 
ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται 
στους ετήσιους λογαριασμούς.  
  β. Επιπλέον, στην Έκθεση Διαχείρισης αναφέρονται: 
αα) κάθε σημαντικό γεγονός που συνέβη από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα 
υποβολής της Έκθεσης, 
ββ) η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, 
γγ) οι δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης και 
δδ) η ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας. 
 γ. Σε σχέση με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων από την επιχείρηση και 



εφόσον η χρήση αυτή είναι ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού 
αποτελεσμάτων χρήσης, στην έκθεση διαχείρισης πρέπει να αναφέρονται: 
    α) οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης, όσον αφορά τη διαχείριση του 
χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής για την 
αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία 
εφαρμόζεται η λογιστική αντιστάθμιση και 
    β) η έκθεση της επιχείρησης στον κίνδυνο μεταβολής τιμών, στον πιστωτικό 
κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.   
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή και το 
περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει 
την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την 
έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται 
στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το 
δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην 
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση. 
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσεως» και ο 
«Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, 
όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές,  η  
΄΄ Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων ΄΄ και η Κατάσταση Ταμιακών  
Ροών ΄΄, όταν κατά περίπτωση συνάσσονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 
του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόμενη 
παράγραφο 7. 
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της 
προηγουμένης παρ. 6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες 
πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: 
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το 
άρθρο 7β  παρ. 1 εδάφιο β΄ του Κ.Ν. 2190/1920. 
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται στην Αθήνα  και κατά την 
κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα 
που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957. 
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920. 
δ) Σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή ή εβδομαδιαία 
πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην 
έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφημερίδα που να έχει την 
έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία νομαρχιακή 
ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα που έχει την έδρα της στην 
πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. 
Εξαιρετικά, αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής ή του 
Νομού Θεσσαλονίκης, εκτός του Δήμου Αθηναίων ή του Δήμου Θεσσαλονίκης, τα 
έγγραφα της ως άνω παρ. 6 πρέπει να δημοσιεύονται σε μία τουλάχιστον  ημερήσια 
ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα από 
εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει εφημερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε μία τουλάχιστον 
ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική ή εβδομαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα 
από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 
στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 
Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης 
δημοσιεύουν τα έγγραφα της ως άνω παρ. 6  κατά τα οριζόμενα στα ανωτέρω εδάφια  
α΄- γ΄. 



8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από 
την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών 
της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, 
υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων 
οικονομικών καταστάσεων. 
9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος μπορεί να 
πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές 
εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 
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ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση 
των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού 
αποθεματικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) 
τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να 
είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) 
του μετοχικού κεφαλαίου. 
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 
148/1967 για την καταβολή του μερίσματος.  
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 
2.  Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική 
Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν 
ποσόν, καταβάλλεται σ’ αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VIII 

ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
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ΛΥΣΗ 
1. Η εταιρεία λύεται: 
α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από 
τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. 
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α 
του Κ.Ν. 2190/20. 
3. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η 
εκκαθάριση. Στην περίπτωση  α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το Διοικητικό Συμβούλιο 
εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να 
διορισθεί εκκαθαριστής από την Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση  β΄ της ιδίας 
ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. 
Στην περίπτωση της ανωτέρω παραγράφου 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το 
Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύσει της εταιρείας. 
4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως 
προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ 
του Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική 
Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα 
αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 
5. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της 
εταιρίας. 
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ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) 
έως τρεις (3)  μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το 
σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να 
συμμορφώνονται. 
Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών 
καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2.  Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις 
αναλάβουν τα καθήκοντά  τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και 
να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια 
εποπτεύουσα αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της 
εκκαθάρισης. 
Επίσης δημοσιεύουν κάθε χρόνο Ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1  
περίπτωση  ιβ΄ του Κ.Ν. 2190/20. 
3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά την 
διάρκεια της εκκαθαρίσεως. 
4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς 
υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να 
εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να 
ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το 
συμφέρον της εταιρείας.  
  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 739 επ. 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. 
5.  Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές 
Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως 
εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας ( άρθρα 
1913 επ. ΑΚ ). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της 
εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. 
6.- Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις 
πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. 
  Κατ΄ έτος τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το τέλος της 
εκκαθάρισης.   
  Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές 
οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν όπως προβλέπεται στο άρθρο 43β 
παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, 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. 
7.  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 περάτωσή 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 περιλάβουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή 
καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο 
με την απαρτίας και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου  29 και της παρ. 2του 
άρθρου  31 του Κ.Ν. 2190/20. 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 μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή 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 του σχεδίου 
που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω. 
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΧ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
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Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει. 

 

 

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

να προβεί 

Α) σε έκδοση ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ  ΤΟΥ  ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  

της εταιρείας μας  σε τόσα αντίγραφα όσα απαιτούνται  και 

Β) να προβεί στην υποβολή των κατά νόμων εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και 

να μεριμνήσει για την έγκριση – θεώρησή του και την τήρηση των διατυπώσεων 

δημοσιότητας.  

 

Κατόπιν τούτων κι εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η 

συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:  

 

 

Πάτρα 25-11-2016 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ 
 

 
Ακριβές αντίγραφο από το  

Βιβλίο Γενικών Συνελεύσεων 

 

Πάτρα  25 Νοεμβρίου 2016  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ 



 

 

 

 

 

 

 


