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ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 14/04/2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 

Την 14/04/2022 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GROW WEST Α.Ε.», την επωνυμία 
(ξενόγλωσσα) «GROW WEST S.A.», το διακριτικό τίτλο «GROW WEST Α.Ε.», το διακριτικό τίτλο 
(ξενόγλωσσα) «GROW WEST S.A.», με τα ακόλουθα στοιχεία:  

 
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 163801612000  
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 163801612000  
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801811724  
Αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ,ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ)  
Κ.Α.Δ. : [46751100] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, 
[46211200] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΧΩΝ ΣΠΟΡΩΝ), [46211305] 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΠΟΡΩΝ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, [46221000] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΦΥΤΩΝ, [46221006] ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΩΝ, [46611100] 
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, [70221212] ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ, [46211000] ΧΟΝΔΡΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ, ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, [77310000] ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ 
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για 
κάθε πράξη εκπροσώπησης ή διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η 
υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το όνομα του και η περιγραφή της 
ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής σφραγίδας 
για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού 
δικαίου καταργούνται».  Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο 
εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 
στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.  Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων 
του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας από τον παρακάτω 
σύνδεσμο:  https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ  

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας 
αναπόσπαστο μέρος αυτής  

Υπηρεσία Μιας Στάσης 
για τη σύσταση εταιρειών  

ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Αξηζκφο 1.274 -  
ΤΣΑΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΔΤΡΩ ΔΚΑΣΟ ΥΙΛΙΑΓΩΝ  (100.000,νν €)-  

------------------------------------------------------------------- 

 

ηε Ναχπαθην ζήκεξα ζηηο δψδεθα (12) Απξηιίνπ ηνπ 

έηνπο  δχν ρηιηάδεο είθνζη δχν (2022), εκέξα Σξίηε ,  ζην    

γξαθείν    κνπ    πνπ   βξίζθεηαη ζηελ νδφ Αζελψλ,  

αξηζκφο 20, 1νο φξνθνο, παξνπζηάζηεθαλ ζ' εκέλα ηε 

πκβνιαηνγξάθν  θαη θάηνηθν Ναππάθηνπ, κε έδξα ηε 

Ναχπαθην,  ΝΔΚΣΑΡΙΑ-ΓΗΜΗΣΡΑ ΜΙΥΑΗΛ 

ΚΟΝΣΟΓΙΩΡΓΗ (Α.Φ.Μ. 115892716 Γ.Ο.Τ. 

Μεζνινγγίνπ) νη κε εμαηξνχκελνη απφ ην λφκν: 1) ν 

Δπάγγεινο Μπάθαο ηνπ Αλησλίνπ θαη ηεο Λακπξηλήο, 

ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο, πνπ γελλήζεθε ζηηο 02-08-

1969 ζην Νενρψξη Οηληάδσλ Αηησιναθαξλαλίαο θαη 

θαηνηθεί ζην Μεζνιφγγη, νδφο Γξεγνξίνπ Υνλδξνχ, 



 
 
 
 
 
 
 
 

αξηζκφο 9, θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο 

Σαπηφηεηαο κε αξηζκφ ΑΒ 769689/24-01-2007 πνπ 

εθδφζεθε απφ ην Α.Σ. Αηησιηθνχ, κε Α.Φ.Μ. 057607994 

ηεο Γ.Ο.Τ. Μεζνινγγίνπ θαη 2) ν Γεκήηξηνο Πνιχρξνλνο 

ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο Αηθαηεξίλεο, επηρεηξεκαηίαο, πνπ 

γελλήζεθε ζηηο 20-04-1976  θαη θαηνηθεί ζηελ  Κεθηζηά 

Αηηηθήο, νδφο Απφιισλνο αξ.9, θάηνρνο ηνπ Γειηίνπ 

Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο κε αξηζκφ ΑΚ 095428/20-09-

2011  πνπ εθδφζεθε απφ ην Σ.Α. Πεχθεο Αηηηθήο, κε 

Α.Φ.Μ. 057508212 ηεο Γ.Ο.Τ. Μεζνινγγίνπ, ν νπνίνο 

παξίζηαηαη θαη ελεξγεί ζην παξφλ σο Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο Αλψλπκεο Βηνκεραληθήο Δκπνξηθήο 

Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «ΚΛΧΣΟΫΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ 

ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Α.Β.Δ.Δ.», πνπ θαηαρσξίζζεθε ζην 

Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν κε αξηζκφ Γ.Δ.Μ.Η 

27699612000, ε νπνία εδξεχεη ζηνλ Γήκν Πεχθεο – 

Λπθφβξπζζε Αηηηθήο θαη επί ηεο νδνχ Αγίνπ Γεσξγίνπ 

40-44 κε ΑΦΜ 094141030 ηεο Γ.Ο.Τ. ΦΑΔ Αζελψλ,  

δπλάκεη ηνπ απφ 22/3/2022 θαη κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

1794652.2626929 πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 

εθπξνζψπεζεο ηεο Γ/λζεο Δηαηξηψλ (Γεληθή 

Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Καηαλαισηή 

Σκεκα Μεηξψνπ – Τπεξεζία Γ.Δ.Μ.Η. θαη ηνπ απφ 30εο 

Απγνχζηνπ 2021 πξαθηηθνχ Γ.. ηεο παξαπάλσ Δηαηξίαο, 

ηα νπνία πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα. Η σο άλσ 

εηαηξία έρεη ζπζηαζεί κε κε ην κε αξηζκφ  13.318/28-12-

1988 ζπκβφιαην ηεο πκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ νθίαο-



Φύλλο 2 

Θενθάλε Κνπζνχιαο-Παλαγάθε, ην νπνίν απνηειεί θαη 

ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ηεο θαη ηνπ νπνίνπ πεξίιεςε 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ ΑΔ-ΔΠΔ 12/05-01-1989, φπσο 

απηφ ηξνπνηήζεθε, θσδηθνπνηήζεθε θαη δεκνζηεχζεθε 

ζηα ΦΔΚ/ ΑΔ-ΔΠΔ  θαη Γ.Δ.ΜΗ. 4482/27-12-1990 θαη 

έθηνηε έσο θαη κέξη ηελ εγγξαθή ηεο σο άλσ εηαηξείαο 

ζην Γ.Δ.ΜΗ. έρεη ππνζηεί ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

δεκνζηεχζεθαλ ζηα ΦΔΚ/ΑΔ-ΔΠΔ θαη Γ.Δ.ΜΗ. 372/7-

02-1992, 617/28-02-1992, 3822/1-09-1993, 3256/1996, 

413/1997, 1503/1998,7295/1999, 7296/1999, 7871/2002, 

11864/2022, 6464/2005, 9138/2009, 3297/2010 θαη 

70/2012 , φπσο  πξνθχπηεη απφ ην απφ 31-03-2022 θαη 

κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ  1795513.2628295 Γεληθφ 

Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη 

Δπελδχζεσλ, ηα νπνία φια πξνζαξηψληαη ζηελ παξνχζα 

πξάμε κνπ. Δπίζεο απφ ην αλσηέξσ Γεληθφ 

Πηζηνπνηεηηθφ πξνθχπηεη φηη ε ελ ιφγσ εηαηξεία 

εγγξάθεθε ζην Γ.Δ.ΜΗ. ζηηο 20-09-2012 θαη έθηνηε 

έρνπλ γίλεη νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο θαηαζηαηηθνχ, 

νη νπνίεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Γ.Δ.ΜΗ. κε εκεξνκελία 

θαηαρψξηζεο 25-07-2013 θαη θσδηθφ αξηζκφ 

θαηαρψξηζεο 82322, 02-10-2014 θαη θσδηθφ αξηζκφ 

θαηαρψξηζεο 255840 θαη 08-08-2019 θαη θσδηθφ αξηζκφ 

θαηαρψξηζεο 1815027, ε νπνία (ηειεπηαία) αθνξά 

ηξνπνπνίεζε θαη ελαξκφληζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 

εηαηξείαο ζχκθσλα κε ην λ. 4548/2018, φπσο ηζρχεη.Οη 

αλσηέξσ, φπσο εδψ παξίζηαληαη, δήηεζαλ ηε ζχληαμε 

ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ κνπ, κε ην νπνίν δήισζαλ φηη 

πξνβαίλνπλ ζηε ζχζηαζε Αλψλπκεο Δηαηξείαο 



 
 
 
 
 
 
 
 

δηεπνκέλεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 

«Αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ ησλ ΑΝΩΝΤΜΩΝ 

ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ» θαζψο θαη ηνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο ηνπ 

παξφληνο ζπκβνιαίνπ  πνπ απνηεινχλ ην θαηαζηαηηθφ 

απηήο, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

ΤΣΑΗ - ΔΠΧΝΤΜΙΑ - ΔΓΡΑ - ΚΟΠΟ 

ΚΑΙ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΣΑΗ-ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

 

1. πληζηάηαη κε ην παξφλ Αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ 

επσλπκία "GROW WEST Α.Δ." θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν 

"GROW WEST Α.Δ.". 

2. ηηο ζρέζεηο ηεο κε ην εμσηεξηθφ ε εηαηξεία ζα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία «GROW WESTS.A»θαη ην 

δηαθξηηηθφ ηίηιν "GROW WEST S.A.". 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΔΓΡΑ 

                  1. Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο 

Ναππαθηίαο, κε γξαθεία ηεο ζηελ πεξηνρή Λπγηάο ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Ναππάθηνπ ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Ναππάθηνπ ηνπ Γήκνπ Ναππαθηίαο Ννκνχ 

Αηησιναθαξλαλίαο, επί ηεο νδνχ Μεγάινπ 

Αιεμάλδξνπ,Σ.Κ. 30300, ζε κηζζσκέλν αθίλεην. 



Φύλλο 3 

                  2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο ε εηαηξεία δχλαηαη λα ηδξχεη θαηαζηήκαηα, 

απνζήθεο, γξαθεία, πξαθηνξεία θαη γεληθψο 

ππνθαηαζηήκαηα νπνπδήπνηε ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

αιινδαπή. Η απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζα 

θαζνξίζεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ 

ηδξπνκέλσλ ππνθαηαζηεκάησλ, ηα νπνία είλαη δπλαηφλ 

λα θαηαξγνχληαη επίζεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΟΠΟ 

1. θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη:  

α)  Η εηζαγσγή, εκπνξία, πψιεζε (ιηαληθή θαη 

ρνλδξηθή) αγξνηηθψλ Δθνδίσλ θαη πξντφλησλ 

β) Η κίζζσζε – εθκεηάιιεπζε αγξνηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη αγξνηεκαρίσλ 

γ) Η εηζαγσγή, εκπνξία, πψιεζε (ιηαληθή θαη 

ρνλδξηθή) κίζζσζε γεσξγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

κεραλήκαησλ 

δ) Η δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ 

ελεκέξσζεο - εθπαίδεπζεο αγξνηψλ γηα λέεο αγξνηηθέο 

πνιηηηθέο θαη ζχγρξνλνπο ηξφπνπο αγξνηηθήο 

θαιιηέξγεηαο. 

ε) Η ζπκκεηνρή ζε εηαηξίεο κε νπνηνδήπνηε 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο 

2. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, ε εηαηξεία κπνξεί: 

α) Να ηδξχεη, εμαγνξάδεη, ζπκκεηέρεη ή ζπλεξγάδεηαη 

θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ζχζηαζεο θνηλνπξαμηψλ κε άιιεο επηρεηξήζεηο ή 



 
 
 
 
 
 
 
 

εηαηξείεο νπνηαζδήπνηε κνξθήο ή εηαηξηθνχ ηχπνπ ζην 

εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ κε κεηνρέο εηζεγεκέλεο ή κε 

ζε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά πνπ επηδηψθνπλ ίδηνπο, 

ζπλαθείο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο. 

β) Να ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη λα ζπληζηά θαη 

θνηλνπξαμίεο. 

γ) Να ηδξχεη ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία ή γξαθεία 

νπνπδήπνηε. 

δ) Να αληηπξνζσπεχεη νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, 

εκεδαπή ή αιινδαπή κε φκνην ή παξεκθεξή ζθνπφ. 

ε) Να κηζζψλεη θαη λα αγνξάδεη αθίλεηα θαη 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ ηεο ή λα 

ηα εθκεηαιιεχεηαη εθκηζζψλνληαο ηα ζε ηξίηνπο, λα 

αλεγείξεη θηίξηα θαη γεληθφηεξα λα πξνβαίλεη ζε θάζε 

πξάμε πνπ απνζθνπεί ζηελ πξαγκάησζε ησλ ζθνπψλ 

ηεο ή άιισλ παξεκθεξψλ. 

ζη) Να παξέρεη εγγπήζεηο εθ κέξνπο ηεο θαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο ππέξ νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν. 

δ) Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κπνξεί κε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο λα θαζνξίδεη θαη άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο σο ζθνπφ ηεο εηαηξείαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ 



Φύλλο 4 

Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. Με 

απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε 

απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία, ε δηάξθεηα ηεο 

εηαηξείαο κπνξεί λα κεηαηξαπεί απφ ανξίζηνπ ρξφλνπ ζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη αληίζηξνθα. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ – ΜΔΣΟΥΔ 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε εθαηφ 

ρηιηάδεο επξψ (100.000€), πνπ ζα θαηαβιεζεί 

νινζρεξψο φπσο ιεπηνκεξψο νξίδεηαη ζην άξζξν 30 ηνπ 

παξφληνο θαη θαηαλέκεηαη ζε δέθα ρηιηάδεο (10.000€) 

κεηνρέο, ε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο έρεη νλνκαζηηθή αμία  

δέθα επξψ (10€). 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

νξίδεηαη ξεηά κε ην παξφλ θαηαζηαηηθφ φηη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο 

εηαηξείαο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε 

απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν 

ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ λα 

απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κεξηθά ή νιηθά κε ηελ 

έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην ηξηπιάζην ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Η αλσηέξσ εμνπζία κπνξεί λα εθρσξείηαη ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ε 

νπνία ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4548/2018. ηελ πεξίπησζε απηή, ην 

κελ κεηνρηθφ θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη θαηά πνζφ 



 
 
 
 
 
 
 
 

πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξηπιάζην ηνπ θεθαιαίνπ, 

πνπ ππάξρεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ε εμνπζία γηα αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ. 

Η αλσηέξσ εμνπζία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί 

λα αλαλεψλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε 

αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηεο αξρίδεη απφ ηελ παξέιεπζε ηεο 

δηάξθεηαο ηζρχνο ηεο πξνεγνχκελεο. Η απφθαζε απηή 

ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4548/2018, φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη. 

3. Δπίζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, ε Γεληθή πλέιεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο 

πεληαεηίαο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο, έρεη ην 

δηθαίσκα, κε απφθαζή ηεο, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 13 ηνπ παξφληνο 

θαηαζηαηηθνχ, λα απμάλεη ην εηαηξηθφ θεθάιαην, κεξηθά 

ή νιηθά, κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ζπλνιηθά κέρξη ην 

νθηαπιάζην ηνπ αξρηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

4. Καη' εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

δχν πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο, απαηηείηαη πάληνηε 

απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε 

ηελ εμαηξεηηθή απαξηία θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 

14 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη αλάινγε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φηαλ ηα 
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απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην 

(1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

5. Οη απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ απνθαζίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, ζπληζηνχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, δελ 

ππφθεηληαη φκσο ζε δηνηθεηηθή έγθξηζε. 

6. Η αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα 

απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 2 κπνξεί λα αζθεζεί παξάιιεια κε απηήλ 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΜΔΣΟΥΔ 

ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΜΔΣΑΒΙΒΑΗ 

1. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο. 

2. Οη κεηνρέο κπνξνχλ λα ελζσκαηψλνληαη ζε 

κεηνρηθνχο ηίηινπο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ κεηνρψλ ή, κε 

ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, λα είλαη άπιεο.                   

3. Με ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 ηνπ 

παξφληνο, νη κεηνρέο είλαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο. 

4. Οπνηνζδήπνηε κέηνρνο επηζπκεί λα κεηαβηβάζεη κέξνο 

ή ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηνπ ππνρξενχηαη γηα ηελ 

εγθπξφηεηα ηεο κεηαβίβαζεο λα έρεη πξνεγνπκέλσο 

πξνζθέξεη ηηο πξνο κεηαβίβαζε κεηνρέο ηνπ ζηνπο 

ινηπνχο κεηφρνπο θαη λα επηδψζεη πξνο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ην νπνίν θαη ζα ζπγθαιέζεη ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε, ζρεηηθή αίηεζε, ε νπνία πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α) Σελ πξνβιεπφκελε εκεξνκελία κεηαβίβαζεο, ε νπνία 

δελ δχλαηαη λα νξίδεηαη γηα ρξνληθφ ζεκείν πνπ απέρεη 



 
 
 
 
 
 
 
 

ιηγφηεξν απφ εμήληα (60) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

επίδνζεο ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην. 

β) Σνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ πξνηίζεηαη λα 

κεηαβηβάζεη. 

γ) Σν ηίκεκα ησλ πσινπκέλσλ κεηνρψλ, ην νπνίν δελ ζα 

είλαη αλψηεξν απφ ηελ πξαγκαηηθή ηνπο αμία, θαζψο θαη 

ηνπο φξνπο θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο. 

δ) Σνπο ηπρφλ ινηπνχο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ.  

ε) Απφδεημε πεξί ηεο θνηλνπνίεζεο φισλ ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ πξνο ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο. 

5. Η Γεληθή πλέιεπζε, ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη ηελ ππφ 

αλσηέξσ παξάγξαθν 4 αίηεζε κεηφρνπ ζηελ πξψηε κεηά 

ηελ ππνβνιή ηεο ζπλεδξίαζήο ηεο θαη πάλησο φρη 

αξγφηεξα απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Η έγθξηζε νινθιεξψλεηαη 

απφ ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ιακβαλφκελεο 

θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14 θαη δελ ζπληζηά 

ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο. Η απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά ζηνλ αηηνχληα 

θαη ηνπο ινηπνχο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο εληφο πέληε (5) 

εκεξψλ απφ ηελ ιήςε ηεο θαη πεξηιακβάλεη 

ππνρξεσηηθά ηνπο φξνπο ηεο κεηαβίβαζεο ζχκθσλα κε 

ηα ζηνηρεία ηεο αίηεζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ππφ ηελ έλλνηα φηη ε κε ηήξεζή ηνπο απφ ηνλ 
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κεηαβηβάδνληα κέηνρν θαζηζηά ηελ ηπρφλ κεηαβίβαζε 

άθπξε. 

6. Οη ινηπνί κέηνρνη ηεο εηαηξείαο δηθαηνχληαη εληφο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ’ 

απηνχο ηεο θαηά η’ αλσηέξσ απφθαζεο λα δειψζνπλ φηη 

πξνηίζεληαη λ’ αζθήζνπλ ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο επί ησλ πξνο κεηαβίβαζε κεηνρψλ, θαηά ηελ 

αλαινγία ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ 

θεθάιαην, ή θαη πέξαλ απηήο, εθφζνλ θάπνηνη απφ ηνπο 

ππφινηπνπο δελ θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο κε 

έγγξαθε δήισζή ηνπο πξνο ηνλ κεηαβηβάδνληα κέηνρν, 

πνπ  θνηλνπνηείηαη εληφο ηεο απηήο πξνζεζκίαο θαη πξνο 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Η έγγξαθε δήισζή εθάζηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ κεηφρνπ δελ κπνξεί λα 

ζπκπεξηιακβάλεη αληηπξφηαζε 

7.Οη ηπρφλ κε αλαιεθζείζεο κεηνρέο απφ ηνπο ινηπνχο 

κεηφρνπο απφ παξάιεηςε ή εθπξφζεζκε απάληεζε, θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, θαζψο θαη απφ αξλεηηθή απάληεζε ή απάληεζε 

κε βάζε ηελ νπνία δελ γίλνληαη απνδεθηνί νη φξνη θαη νη 

πξνυπνζέζεηο πνπ έρεη ζέζεη ν πξνζθέξσλ ηηο κεηνρέο 

ηνπ κέηνρνο ζηελ αίηεζε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, επηηξέπεη ζηνλ κέηνρν πνπ επηζπκεί 

λα κεηαβηβάζεη ηηο κεηνρέο ηνπ λα πξνρσξήζεη ειεχζεξα 

ζηελ δηάζεζε απηψλ πξνο νηνλδήπνηε ηξίηνλ ζηελ ίδηα ή 

πςειφηεξε ηηκή θαη ππφ ηνπο απηνχο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ είρε ζέζεη ζηελ αίηεζε ηνπ πξνο ηνπο 

ινηπνχο κεηφρνπο. 

8. Οπνηαδήπνηε κεηαβίβαζε κεηνρψλ ρσξίο ηελ έγθξηζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο είλαη άθπξε θαη ν θαη’ απηφ ηνλ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ηξφπν απνθηψλ δελ γίλεηαη θχξηνο ησλ κεηνρψλ νχηε 

θνξέαο νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ έλαληη ηεο 

εηαηξείαο. 

9. Απφ ηα παξαπάλσ εμαηξείηαη ε κεηαβίβαζεο κεηνρψλ 

αηηία ζαλάηνπ θαη νη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί δελ 

εθαξκφδνληαη ζηελ πεξίπησζε θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

ΜΔΣΟΥΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΜΔΣΟΥΧΝ 

1. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο 

εηαηξείαο δηθαηψκαηά ηνπο, κφλν κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

2. Με εμαίξεζε ηηο κεηνρέο πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε 

ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 4548/2018, 

θάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ςήθνπ. Όια ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ κεηνρή 

κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 38  ηνπ Ν. 

4548/2018, είλαη ππνρξεσηηθά αλάινγα πξνο ην 

πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ αληηπξνζσπεχεη ε κεηνρή. 

ε πεξίπησζε πεξηζζφηεξσλ θαηεγνξηψλ κεηνρψλ ε 

αξρή ηεο ηζφηεηαο αθνξά φιεο ηηο κεηνρέο ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο. 

3. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή 

έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε 
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κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν 

ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην, ππέξ ησλ 

κεηφρσλ θαηά ην ρξφλν ηεο έθδνζεο, αλάινγα κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην, ε δε 

πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία κλεκνλεχεηαη ππνρξεσηηθά θαη 

ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην 

δηθαίσκα, ππνβάιιεηαη κε επηκέιεηα ηεο εηαηξείαο ζε 

δεκνζηφηεηα, ζχκθσλα κε  ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 

ηνπ Ν. 4548/2018.  Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο, νη 

κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, δηαηίζεληαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο 

εηαηξείαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ ζε ηηκή φρη θαηψηεξε ηεο 

ηηκήο πνπ θαηαβάιινπλ νη πθηζηάκελνη κέηνρνη. Σν 

θαηαζηαηηθφ ή ην φξγαλν πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε θαη 

πάλησο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ δηαζέηεη ηηο κεηνρέο 

πνπ απέκεηλαλ, ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν εδάθην, 

κπνξεί λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο, πνπ 

άζθεζαλ ήδε ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο, θαζψο θαη ζε 

άιια πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ελ γέλεη ηίηινπο 

κεηαηξέςηκνπο ζε κεηνρέο.                   

          Σν δηθαίσκα απηφ πξνηίκεζεο κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ή λα θαηαξγεζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απαξηία θαη ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ.  

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΜΔΙΟΦΗΦΙΑ 

ΑΚΗΗ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 



 
 
 
 
 
 
 
 

1. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ 

(1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο 

απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ 

ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία 

επίδνζεο ηεο αίηεζεο ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Η αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. Αλ δελ ζπγθιεζεί γεληθή ζπλέιεπζε 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο 

απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε 

δηελεξγείηαη απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο 

ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, πνπ 

εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 

2. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ 

(1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, 

πξφζζεηα ζέκαηα, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σα πξφζζεηα 

ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα γλσζηνπνηνχληαη, 

κε επζχλε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 

122 ηνπ Ν.4548/2018, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ 

απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε.  
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Αλ ηα ζέκαηα απηά δελ δεκνζηεπζνχλ, νη αηηνχληεο 

κέηνρνη δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηελ αλαβνιή ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη λα πξνβνχλ νη ίδηνη ζηε 

δεκνζίεπζε, κε δαπάλε ηεο εηαηξείαο.  

3.  Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ν 

πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κία 

κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα 

ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, 

απηήλ πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία 

φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν απφ είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο. Η χζηεξα απφ 

αλαβνιή γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο 

πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ 

δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ 

κεηφρσλ. ηε ζπλέιεπζε απηή κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη 

λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ δηαηππψζεσλ 

ζπκκεηνρήο. 

4. Ύζηεξα απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ 

ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν 

πνπ απηέο είλαη ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ 

ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη 



 
 
 
 
 
 
 
 

ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά 

πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο 

εηαηξείαο, θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα 

απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο κε 

απηνχο. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο 

αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα 

είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ 

αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 79 ή 80 ηνπ Ν. 4548/2018. 

5. Ύζηεξα απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

έλα δέθαην (1/10) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ε 

νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία κέζα ζηελ πξνζεζκία 

ηεο παξαγξάθνπ 6, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ 

θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σν 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο 

αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα 

είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ 

αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα 

κε ηα άξζξα 79 ή 80 ηνπ Ν. 4548/2018, εθφζνλ ηα 

αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη 

ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 
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6. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην 

βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο εθ κέξνπο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, 

επηιχεηαη απφ ην δηθαζηήξην κε απφθαζή ηνπ, πνπ 

εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ 

εηαηξεία λα παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 

7. Ύζηεξα απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ, ε 

ςεθνθνξία ζε θάπνην ζέκα ή ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο ελεξγείηαη κε θαλεξή ςεθνθνξία. 

8. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ 

ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, έρνπλ δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο 

εηαηξείαο απφ ην θαζ’ χιε αξκφδην Γηθαζηήξην ηεο 

πεξηθέξεηαο ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο. Ο 

έιεγρνο δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ 

παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ηεο εηαηξείαο ή απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη κέζα ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ έγθξηζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο 

ηεο νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο. 

9. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα 

πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην Γηθαζηήξην ηνλ έιεγρν 

ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο, αιιά 

θαη κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο, θαζίζηαηαη 



 
 
 
 
 
 
 
 

πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ 

αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή 

δηαρείξηζε.  

10. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη 

αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα απνδείμνπλ ηε κεηνρηθή 

ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ 

θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο είλαη 

ην αλψηαην φξγαλφ απηήο θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη 

γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ εηαηξεία. Οη 

απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ 

απνπζηάδνπλ ή δηαθσλνχλ. 

2. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα 

απνθαζίδεη γηα: 

α) Σξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ωο ηξνπνπνηήζεηο 

ζεσξνχληαη θαη νη απμήζεηο, ηαθηηθέο ή έθηαθηεο, θαη νη 

κεηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ. 

β) Δθινγή κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ειεγθηψλ. 

γ) Σελ έγθξηζε ηεο ζπλνιηθήο δηαρείξηζεο θαηά ην άξζξν 

108 ηνπ Ν. 4548/2018 θαη ηελ απαιιαγή ησλ ειεγθηψλ. 



Φύλλο 10 

δ) Έγθξηζε ησλ εηήζησλ θαη ησλ ηπρφλ ελνπνηεκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ε) Γηάζεζε ησλ εηήζησλ θεξδψλ. 

ζη) Σελ έγθξηζε παξνρήο ακνηβψλ ή πξνθαηαβνιήο 

ακνηβψλ θαηά ην άξζξν 109 ηνπ Ν. 4548/2018. 

δ) Δπί εηζεγκέλσλ ζε ξπζκηδφκελε αγνξά εηαηξεηψλ, ηελ 

έγθξηζε ηεο πνιηηηθήο απνδνρψλ ηνπ άξζξνπ 110 θαη ηεο 

έθζεζεο απνδνρψλ ηνπ άξζξνπ 112 ηνπ Ν. 4548/2018. 

ε) πγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, 

παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη 

ζ) Γηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. 

3. ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ δελ 

ππάγνληαη:  

α) Απμήζεηο θεθαιαίνπ ή πξάμεηο αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

θεθαιαίνπ πνπ ξεηά αλαηίζεληαη απφ ην λφκν ή ην 

θαηαζηαηηθφ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, θαζψο θαη 

απμήζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ. 

β) Η ηξνπνπνίεζε ή ε πξνζαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ νξίδεη ηνχην ξεηά ν λφκνο. 

γ) Ο δηνξηζκφο κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ πξψηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

δ) Η εθινγή θαηά ην θαηαζηαηηθφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

82 ηνπ Ν. 4548/2018, ζπκβνχισλ ζε αληηθαηάζηαζε 

παξαηηεζέλησλ, απνζαλφλησλ ή απσιεζάλησλ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. 

ε) Η απνξξφθεζε θαηά ηα άξζξα 78 θαη 78α ηνπ θ.λ. 

2190/1920 αλψλπκεο εηαηξείαο απφ άιιε αλψλπκε 

εηαηξεία πνπ θαηέρεη ην εθαηφ ηνηο εθαηφ (100%) ή ην 



 
 
 
 
 
 
 
 

ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ή πεξηζζφηεξν ησλ κεηνρψλ 

ηεο. 

ζη) Η δπλαηφηεηα δηαλνκήο πξνζσξηλψλ κεξηζκάησλ 

θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 162 ηνπ Ν. 

4548/2018. 

δ) Η δπλαηφηεηα δηαλνκήο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ 

άξζξνπ 162 ηνπ Ν. 4548/2018 θεξδψλ ή πξναηξεηηθψλ 

απνζεκαηηθψλ κέζα ζηελ ηξέρνπζα εηαηξηθή ρξήζε κε 

απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππνθείκελε ζε 

δεκνζίεπζε. 

Οη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ιακβάλνληαη είηε 

θαηφπηλ ζχγθιεζεο θαη ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 119 επ., είηε κε 

ςεθνθνξία αιιά ρσξίο ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 135  ηνπ Ν. 4548/2018. Με απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ηζνδπλακνχλ απνθάζεηο ησλ κεηφρσλ πνπ 

ιακβάλνληαη κε θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 136 ηνπ Ν. 4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΤΓΚΛΗΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

1. Η γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε ην αξγφηεξν 

έσο ηε δεθάηε (10ε) εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ έλαηνπ 

κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ εθινγή 
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ειεγθηψλ (ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε). Η ηαθηηθή γεληθή 

ζπλέιεπζε κπνξεί λα απνθαζίζεη θαη γηα νπνηνδήπνηε 

άιιν ζέκα αξκνδηφηεηάο ηεο. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121 

ηνπ Ν. 4548/2018, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη 

εθηάθησο νπνηεδήπνηε άιινηε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

θξίλεη ηνχην ζθφπηκν ή αλαγθαίν (έθηαθηε γεληθή 

ζπλέιεπζε). 

3. Η γεληθή ζπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηαη γηα λα 

ηξνπνπνηήζεη ην θαηαζηαηηθφ ή λα ιάβεη απνθάζεηο, γηα 

ηηο νπνίεο απαηηείηαη απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία 

(θαηαζηαηηθή γεληθή ζπλέιεπζε), κπνξεί λα είλαη 

ηαθηηθή ή έθηαθηε. 

4. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο 

εηαηξείαο γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ 

θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα 

ζπγθαιέζεη ηε γεληθή ζπλέιεπζε, κέζα ζε πξνζεζκία έμη 

(6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, κε ζέκα ηε ιχζε ηεο 

εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

5. Η γεληθή ζπλέιεπζε ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ζηελ 

έδξα ηεο εηαηξείαο ή ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο 

ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο 

έδξαο. Η  γεληθή ζπλέιεπζε δχλαηαη λα ζπλέξρεηαη θαη 

ζε ηφπν θείκελν ζηελ αιινδαπή.  

6. Η γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη 

νπνπδήπνηε θαη ρσξίο ζρεηηθή πξφβιεςε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, φηαλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ κε δηθαίσκα ςήθνπ θαη δελ 



 
 
 
 
 
 
 
 

αληηιέγεη θαλείο ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

7. Αλ απνθαζίζεη ζρεηηθά ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε 

γεληθή ζπλέιεπζε δελ ζα ζπλέιζεη ζε θάπνην ηφπν, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, αιιά ζα ζπλεδξηάζεη εμ 

νινθιήξνπ κε ζπκκεηνρή ησλ κεηφρσλ απφ απφζηαζε κε 

ηα ειεθηξνληθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 125 

ηνπ Ν. 4548/2018 ή κε επηζηνιηθή ςήθν ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 126 ηνπ Ν. 4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΠΡΟΚΛΗΗ - ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

1. Η πξφζθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε 

ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα 

κεηάζρνπλ ζηε ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο απηνπξνζψπσο ή δηά αληηπξνζψπνπ ή, 

ελδερνκέλσο, θαη απφ απφζηαζε θαη δεκνζηεχεηαη, κε 

εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο ζπλειεχζεηο, είθνζη (20) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο κε ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζηε Μεξίδα ηεο 

εηαηξείαο ζην Γ.Δ.ΜΗ.. 
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2. Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηά ηα αλσηέξσ δεκνζίεπζε ηεο 

πξφζθιεζεο, θάζε κέηνρνο κε κεηνρέο κε εηζεγκέλεο ζε 

ξπζκηδφκελε αγνξά έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηελ 

εηαηξεία λα ηνπ απνζηέιιεη κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν 

αηνκηθή πιεξνθφξεζε γηα επηθείκελεο γεληθέο 

ζπλειεχζεηο ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. 

3. Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ 

απαηηείηαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε 

ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη 

πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ θεθαιαίνπ θαη θαλείο 

απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ (θαζνιηθή γεληθή ζπλέιεπζε). 

4. ηηο πεξηπηψζεηο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ 

πλειεχζεσλ νη αλσηέξσ πξνζεζκίεο ζπληέκλνληαη ζην 

κηζφ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, αλ ζηελ 

αξρηθή πξφζθιεζε είρε ήδε νξηζζεί ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο 

ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

κεζνιαβνχλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αλάκεζα ζηε 

καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ηελ επαλαιεπηηθή. 

5. Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή 

ζπλέιεπζε, ε εηαηξεία ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ 

ηεο ηηο εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, 

θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ. 

  6. Δθφζνλ ε εηαηξεία δηαηεξεί δηαδηθηπαθφ ηφπν, 

εθπιεξψλεη ηελ ππνρξέσζή ηεο βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 5 

αλαξηψληαο ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζην δηαδηθηπαθφ ηεο 

ηφπν. Αλ ε εηαηξεία δελ δηαηεξεί δηαδηθηπαθφ ηφπν, ηα 

ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 5 απνζηέιινληαη ζηνπο 



 
 
 
 
 
 
 
 

κεηφρνπο, εθφζνλ νη κέηνρνη έρνπλ γλσζηνπνηήζεη 

εγθαίξσο ζηελ εηαηξεία ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ζηνηρεία απνζηέιινληαη κε 

επηζηνιή, ε απνζηνιή ζα πξέπεη, απνδεδεηγκέλα, λα 

πξνεγείηαη θαηά πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ηεο 

πξνβιεπφκελεο ειάρηζηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 

5. Γηα ηελ απνζηνιή ησλ ζηνηρείσλ αξθεί θαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) πξνο εθείλνπο ηνπο 

κεηφρνπο πνπ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη εγθαίξσο ζηελ 

εηαηξεία ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ 

δηαζέηνπλ. Αλ νη κέηνρνη δελ έρνπλ γλσζηνπνηήζεη ηα 

ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο εγθαίξσο ζηελ εηαηξεία, ε 

ελεκέξσζε ηεο παξαγξάθνπ 5 αλαδεηείηαη απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο κεηφρνπο θαηφπηλ ζρεηηθνχ ηνπο αηηήκαηνο 

πξνο ηελ εηαηξεία. 

 7. Απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ηε 

ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κέρξη θαη ηελ εκέξα 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε εηαηξεία ζέηεη ζηε δηάζεζε 

ησλ κεηφρσλ ηεο ζηελ έδξα ηεο, ηνπιάρηζηνλ ηηο εμήο 

πιεξνθνξίεο: 

α) ηελ πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, 

β) ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ νη κεηνρέο ελζσκαηψλνπλ θαηά 

ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο, αλαθέξνληαο θαη 

ρσξηζηά ζχλνια αλά θαηεγνξία κεηνρψλ, θαη 
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γ) ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

ςήθν κέζσ εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ θαη, εθφζνλ 

πξνβιέπνληαη, γηα ηελ ςήθν κε αιιεινγξαθία θαη γηα 

ηελ ςήθν κε ειεθηξνληθά κέζα, εθηφο αλ ηα ελ ιφγσ 

έληππα απνζηέιινληαη απεπζείαο ζε θάζε κέηνρν. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ  – ΑΝΣΙΠΡΟΧΠΔΤΗ 

1. ηε γεληθή ζπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηάζρεη θάζε 

κέηνρνο o νπνίνο έρεη θαη απνδεηθλχεη ηελ ηδηφηεηα απηή 

θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

Μέηνρνη πνπ είλαη λνκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε δηά ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. Γηθαηνχληαη λα 

κεηάζρνπλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε, δελ ππνινγίδνληαη 

φκσο γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο νη κέηνρνη κε 

κεηνρέο ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ. 

2. Οη κέηνρνη κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε απηνπξνζψπσο ή κέζσ αληηπξνζψπνπ.Ο 

κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο γεληθέο ζπλειεχζεηο θαη γηα νξηζκέλν 

ρξφλν. Ο αληηπξφζσπνο ςεθίδεη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ κεηφρνπ, αλ πθίζηαληαη Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί 

γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο, κπνξεί λα ςεθίδεη 

δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν.. Σπρφλ κε ζπκκφξθσζε 

ηνπ αληηπξνζψπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη, δελ 

επεξεάδεη ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ ε ςήθνο ηνπ αληηπξνζψπνπ 

ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηελ επίηεπμε ηεο πιεηνςεθίαο.Ο 

δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπ 

εθπξνζψπνπ ή αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλνληαη 



 
 
 
 
 
 
 
 

εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα θαη ππνβάιινληαη ζηελ 

εηαηξεία ην αξγφηεξν πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. 

3. Μέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο 

ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κφλν 

κεηά απφ άδεηα απηήο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ 

ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

1. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη 

ζπλεδξηάδεη έγθπξα πάλσ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ' 

απηή κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

2. Αλ δελ επηηεπρζεί ε απαξηία απηή, ε γεληθή ζπλέιεπζε 

ζπλέξρεηαη εθ λένπ κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε 

ρξνλνινγία ηεο καηαησζείζαο ζπλεδξίαζεο, χζηεξα απφ 

πξφζθιεζε πξν δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ. 

ηελ επαλαιεπηηθή απηή ζπλεδξίαζε ε γεληθή 

ζπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα 

επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

νζνδήπνηε θαη αλ είλαη ην εθπξνζσπνχκελν ζε απηήλ 

ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε 

πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, αλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε 

είρε ήδε νξηζζεί ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο επαλαιεπηηθήο 

ζπλεδξίαζεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ πέληε 
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(5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα 

ζπλεδξίαζε θαη ηελ επαλαιεπηηθή. 

3. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε 

απφιπηε πιεηνςεθία ησλ εθπξνζσπνχκελσλ ζε απηή 

ςήθσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΗ ΑΠΑΡΣΙΑ ΚΑΙ ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ 

ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

1. Καη' εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ: 

α) ηε κεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο,  

β) ηε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, 

γ) ηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ,  

δ) ηελ ηαθηηθή αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο 

εάλ επηβάιιεηαη απφ ην λφκν ή γίλεηαη κε 

θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ,  

ε) ηε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο εάλ γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 21 ή ηελ 

παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν. 4548/2018,  

ζη) ηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ,  

δ) ηε ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, 

παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο, θαη  

ε) ηελ παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 4548/2018 θαη  

ζ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη ζην λφκν,  

ε ζπλέιεπζε επξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 

έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ 

παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη 



 
 
 
 
 
 
 
 

εθπξνζσπνχληεο ην ήκηζπ (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ. 

2. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, αλ 

δελ επηηεπρζεί ε απαξηία ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ, ε 

γεληθή ζπλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη εθ 

λένπκέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο 

καηαησζείζαο ζπλεδξίαζεο, χζηεξα απφ πξφζθιεζε πξν 

δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξσλ εκεξψλ, βξίζθεηαη δε ζε 

απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο 

αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο 

ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ. Όηαλ πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε γηα 

αχμεζε θεθαιαίνπ, ε γεληθή ζπλέιεπζε ζηελ 

επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε επξίζθεηαη ζε απαξηία, φηαλ 

παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηήλ κέηνρνη πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ 

απαηηείηαη, αλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε είρε ήδε νξηζζεί 

ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο επαλαιεπηηθήο ζπλεδξίαζεο, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

εκέξεο αλάκεζα ζηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ηελ 

επαλαιεπηηθή. 

3. Όιεο νη απνθάζεηο γηα ηα ζέκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ησλ 

δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε 

πλέιεπζε. 
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ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΡΟΔΓΡΟ – ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

1. Μέρξη ηελ εθινγή ηνπ πξνέδξνπ ηεο, πνπ γίλεηαη απφ 

ηελ ίδηα κε απιή πιεηνςεθία, ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

πξνεδξεχεη ν πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ν 

αλαπιεξσηήο ηνπ. 

2. Ο πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο κπνξεί λα επηθνπξείηαη 

απφ γξακκαηέα θαη ςεθνιέθηε, πνπ εθιέγνληαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν. Ο πξφεδξνο ειέγρεη ηελ θαλνληθφηεηα ηεο 

ζπγθξφηεζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηελ ηαπηφηεηα θαη 

ηε λνκηκνπνίεζε ησλ παξφλησλ, ηελ αθξίβεηα ησλ 

πξαθηηθψλ, δηεπζχλεη ηε ζπδήηεζε, ζέηεη ηα ζέκαηα ζε 

ςεθνθνξία θαη αλαγγέιιεη ην απνηέιεζκα ηεο 

ηειεπηαίαο. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑΔΧΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη θαηά 

ηε γεληθή ζπλέιεπζε θαηαρσξίδνληαη ζε πεξίιεςε ζε 

εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ. ην ίδην βηβιίν θαηαρσξίδεηαη 

θαη θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ παξαζηάζεθαλ ή 

αληηπξνζσπεχζεθαλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε. Με αίηεζε 

κεηφρνπ ν πξφεδξνο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίζεη ζηα πξαθηηθά πεξίιεςε 

ηεο γλψκεο ηνπ. Ο πξφεδξνο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

δηθαηνχηαη λα αξλεζεί ηελ θαηαρψξηζε γλψκεο, αλ απηή 

αλαθέξεηαη ζε δεηήκαηα πξνθαλψο εθηφο εκεξήζηαο 



 
 
 
 
 
 
 
 

δηάηαμεο ή ην πεξηερφκελφ ηεο αληίθεηηαη θαηαθαλψο 

ζηα ρξεζηά ήζε ή ην λφκν.  

Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

Γ.Δ.ΜΗ. ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 93 

ηνπ Ν. 4548/2018. 

2. Η εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ρνξεγεί ζηνπο κεηφρνπο 

ηεο αληίγξαθα πξαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ χζηεξα 

απφ αίηεζή ηνπο. Οη κέηνρνη ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία 

αξλείηαη λα ρνξεγήζεη αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ 

απηνπξνζψπσο ή κε λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλν 

αληηπξφζσπν, κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ., φπνπ ηεξείηαη ν θάθεινο ηεο 

εηαηξείαο, ε νπνία ππνρξενχηαη λα ηνπο ρνξεγήζεη ηα 

αληίγξαθα απηά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3419/2005, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πξάμεηο πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζην Γ.Δ.ΜΗ. Οη ηξίηνη πνπ έρνπλ έλλνκν 

ζπκθέξνλ θαη νη κε παξαζηάληεο ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

κέηνρνη κπνξνχλ λα ιάβνπλ αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο απφ ην Γ.Δ.ΜΗ., ζε πεξίπησζε 

δε άξλεζεο απηνχ, λα ρνξεγήζεη ην πξαθηηθφ χζηεξα 

απφ ζρεηηθή εηζαγγειηθή παξαγγειία. Η απνζβεζηηθή 

πξνζεζκία ησλ άξζξσλ 137 παξάγξαθνο 8 θαη 138 

παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ Ν. 4548/2018 δελ 

ζπκπιεξψλεηαη πξηλ απφ ηελ πάξνδν κελφο απφ ηε 

ρνξήγεζε ζην κέηνρν ηνπ πξαθηηθνχ φπνπ έρεη 
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θαηαρσξηζζεί ε αθπξψζηκε ή ε άθπξε (αληίζηνηρα) 

απφθαζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν κέηνρνο δήηεζε ην 

πξαθηηθφ κέζα ζηελ πξνζεζκία. 

3. Η εηαηξεία θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη νη απνθάζεηο 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο έιαβαλ ρψξα ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ αλαγξάθνληαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ. 

4. ηηο εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε 

ρξεκαηηζηήξην, ε θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ 

απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπο 

ηζρχεη σο απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η ξχζκηζε 

απηή ηζρχεη θαη αλ φινη νη κέηνρνη ή νη αληηπξφζσπνί 

ηνπο ζπκθσλνχλ λα απνηππσζεί πιεηνςεθηθή απφθαζή 

ηνπο ζε πξαθηηθφ, ρσξίο ζπλέιεπζε. Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ 

ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο κε αλαθνξά ησλ 

ηπρφλ κεηνςεθνχλησλ. 

5. Σα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππνγξάθνληαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ην 

Γξακκαηέα ηεο. 

6. Δάλ ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαηαη έλαο κφλν κέηνρνο, 

είλαη ππνρξεσηηθή ε παξνπζία ζπκβνιαηνγξάθνπ, ν 

νπνίνο πξνζππνγξάθεη ηα πξαθηηθά ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο. 

7. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ 

επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΔΓΚΡΙΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

1. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ ιακβάλεηαη 

κε θαλεξή ςεθνθνξία κεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κπνξεί λα 

εγθξίλεηαη ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε πνπ έιαβε ρψξα θαηά 

ηελ αληίζηνηρε ρξήζε. Παξαίηεζε φκσο ηεο εηαηξείαο 

απφ αμηψζεηο ηεο θαηά ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ή άιισλ πξνζψπσλ ή ζπκβηβαζκφο ηεο 

εηαηξείαο κε απηνχο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κφλν κε ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Ν. 

4548/2018. Καηά ηε δίθε γηα απνδεκίσζε ηεο εηαηξείαο 

ιφγσ επζχλεο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

θαηά ηα άξζξα 102 θαη επ. ζπλεθηηκάηαη ε παξαπάλσ 

έγθξηζε. 

2. ηελ ςεθνθνξία πεξί έγθξηζεο ηεο ζπλνιηθήο 

δηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ δηθαηνχληαη λα κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κφλν κε κεηνρέο, ησλ νπνίσλ 

είλαη θχξηνη, ή σο αληηπξφζσπνη άιισλ κεηφρσλ, εθφζνλ 

φκσο έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ςήθνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΤΝΘΔΗ ΚΑΙ ΘΗΣΔΙΑ 

ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ 

απνηειείηαη απφ ηξία (3) κέιε. Μέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
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πκβνπιίνπ κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 77 παξ. 4 ηνπ Ν. 4548/2018. 

2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ 

ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο.  

3. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη 

πέληε (5) έηε. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο, 

εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε 

ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε θαη κέρξη ηε ιήςε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο. 

4. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ 

κεηφρνπο ή ηξίηνπο πνπ κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ θαη 

είλαη ειεχζεξα αλαθιεηά. 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΔΞΟΤΙΑ - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 

ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθπξνζσπεί ηελ εηαηξεία ζε 

φιεο ηηο ζρέζεηο ηεο. Δίλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα 

θάζε πξάμε πνπ αθνξά ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ζηε 

δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ζηελ επηδίσμε 

ηνπ ζθνπνχ ηεο. Καηά ζπλέπεηα απνθαζίδεη γηα φια 

γεληθψο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εηαηξεία θαη 

ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ εκπίπηεη κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε ηα ζέκαηα εθείλα γηα ηα 

νπνία ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ 

απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ή γηα 

εθείλα γηα ηα νπνία απνθάζηζε ήδε ε Γεληθή πλέιεπζε. 

2. Πξάμεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ 

είλαη εθηφο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, δεζκεχνπλ ηελ 

εηαηξεία απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο, εθηφο αλ ν ηξίηνο 



 
 
 
 
 
 
 
 

γλψξηδε ηελ ππέξβαζε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ ή, 

ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πεξηζηάζεσλ, δελ κπνξνχζε 

λα ηελ αγλνεί. Σν βάξνο απφδεημεο ησλ πεξηζηαηηθψλ 

πνπ αίξνπλ ηε δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηα 

πξνεγνχκελα εδάθηα, θέξεη ε ίδηα ε εηαηξεία. Γε 

ζπληζηά απφδεημε κφλε ε ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ 

δεκνζηφηεηαο σο πξνο ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ή 

ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. 

3. Πεξηνξηζκνί ηεο εμνπζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο δελ αληηηάζζνληαη ζηνπο ηξίηνπο αθφκα θαη 

αλ έρνπλ ππνβιεζεί ζε δεκνζηφηεηα. 

4. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηηο 

εμνπζίεο ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο 

εηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα, κέιε ηνπ ή κε. 

Σα πξφζσπα απηά κπνξνχλ, εθφζνλ δελ ην απαγνξεχεη 

ην θαηαζηαηηθφ θαη πξνβιέπεηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ 

άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνπο 

ηνχησλ ζε άιια κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

ηξίηνπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ 

ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα, εθιέγνληαο ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ. 
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2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα εθιέγεη έλα ή δχν 

απφ ηα κέιε ηνπ σο Γηεπζχλνληεο ή Δληεηαικέλνπο 

πκβνχινπο, θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο θαη ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηνπο. Δίλαη δπλαηή ε ζχκπησζε ζην ίδην 

πξφζσπν ησλ ηδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ ή ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη Γηεπζχλνληνο ή 

Δληεηαικέλνπ πκβνχινπ. 

3. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Σνλ Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή 

θσιχεηαη, αλαπιεξψλεη ζε φιε ηελ έθηαζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ έλα απφ ηα κέιε ηνπ, κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΑΝΑΠΛΗΡΧΗ ΜΔΛΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ ή κε 

νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο 

κέινπο ή κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηνχ ζε 

αληηθαηάζηαζε ησλ κειψλ πνπ εμέιηπαλ. Η εθινγή απηή 

επηηξέπεηαη εθφζνλ ε αλαπιήξσζε ησλ παξαπάλσ 

κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ 

έρνπλ εθιεγεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ή δηνξηζηεί απφ 

κέηνρν ή κεηφρνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 81. Η εθινγή 

απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γίλεηαη κε απφθαζε ησλ 

απνκελφλησλ κειψλ, αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη 

ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ 

αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζε 

δεκνζηφηεηα θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ 



 
 
 
 
 
 
 
 

ζπκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή γεληθή ζπλέιεπζε, ε 

νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε 

θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε. 

Οη πξάμεηο ηνπ ζπκβνχινπ πνπ εθιέρηεθε κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζεσξνχληαη έγθπξεο, αθφκε θαη αλ ε εθινγή ηνπ 

δελ εγθξηζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

2. Οξίδεηαη ξεηά φηη ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ 

ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο 

κέινπο ή κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα 

ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη 

ηελ εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ, ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο 

είραλ πξηλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα 

είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). 

3. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ 

ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο 

πλέιεπζεο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΤΓΚΛΗΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
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 1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ 

έδξα ηεο εηαηξείαο.  

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη 

έγθπξα ζε άιιν ηφπν εθηφο ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο είηε 

ζηελ εκεδαπή είηε ζηελ αιινδαπή, εθφζνλ ζηελ 

ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια 

ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ.  

3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε 

ηειεδηάζθεςε, σο πξνο νξηζκέλα ή θαη σο πξνο φια ηα 

κέιε, εθφζνλ ζπκθσλνχλ φια ηα κέιε ηνπ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ε πξφζθιεζε πξνο ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο θαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ζπκκεηνρή 

απηψλ ζηε ζπλεδξίαζε.ε θάζε πεξίπησζε θάζε κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα αμηψζεη λα 

δηεμαρζεί ε ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε σο πξνο απηφλ, 

αλ θαηνηθεί ζε άιιε ρψξα απφ εθείλε φπνπ δηεμάγεηαη ε 

ζπλέιεπζε ή αλ ππάξρεη άιινο ζπνπδαίνο ιφγνο, ηδίσο 

αζζέλεηα ή αλαπεξία. 

4. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε πξφζθιεζε, πνπ 

γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζεθαη πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο αλ ε ζπλεδξίαζε 

πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί εθηφο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. 

ηελ πξφζθιεζε πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη 

κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν 



 
 
 
 
 
 
 
 

εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ. 

5. Σε ζχγθιεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα 

δεηήζνπλ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπ κε αίηεζή 

ηνπο πξνο ηνλ πξφεδξν απηνχ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, νη 

νπνίνη ππνρξενχληαη λα ζπγθαιέζνπλ εγθαίξσο ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ψζηε απηφ λα ζπλέιζεη εληφο 

πξνζεζκίαο επηά (7) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο 

αίηεζεο.  

ηελ αίηεζε πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα 

αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα 

απαζρνιήζνπλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Αλ δελ 

ζπγθιεζεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην απφ ηνλ πξφεδξν ή 

ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ εληφο ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο, 

επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ ηε ζχγθιεζε λα 

ζπγθαιέζνπλ απηά ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εληφο 

πξνζεζκίαο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηε ιήμε ηεο 

παξαπάλσ πξνζεζκίαο ησλ επηά (7) εκεξψλ, 

γλσζηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηα ινηπά κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 

ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΑΠΟ ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη 

ζπλεδξηάδεη εγθχξσο, φηαλ παξίζηαληαη ή 
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αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ 

ζπκβνχισλ, νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ή 

αληηπξνζσπεπφκελσλ ζπκβνχισλ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). Γηα ηελ εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ 

απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ πξνθχπηνλ θιάζκα. 

2. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη 

αληηπξνζσπεπφκελσλ κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο 

ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

3. Η αληηπξνζψπεπζε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ 

κπνξεί λα αλαηεζεί ζε πξφζσπα πνπ δελ απνηεινχλ κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθηφο αλ ε αληηπξνζψπεπζε 

αλαηεζεί ζε ηπρφλ αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Κάζε ζχκβνπινο κπνξεί λα 

αληηπξνζσπεχεη εγθχξσο κφλνλ έλαλ άιιν ζχκβνπιν. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ θαηαρσξίδνληαη πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ 

βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη ειεθηξνληθά. Με 

αίηεζε κέινπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ν πξφεδξνο 

ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίζεη ζηα πξαθηηθά πεξίιεςε 

ηεο γλψκεο ηνπ κέινπο απηνχ. Ο πξφεδξνο δηθαηνχηαη λα 

αξλεζεί ηελ θαηαρψξηζε γλψκεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζε 

δεηήκαηα πξνθαλψο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ή ην 

πεξηερφκελφ ηεο αληίθεηηαη θαηαθαλψο ζηα ρξεζηά ήζε 

ή ην λφκν. ην βηβιίν απηφ θαηαρσξίδεηαη επίζεο 



 
 
 
 
 
 
 
 

θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ 

θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

2. Σα πξαθηηθά ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ππνγξάθνληαη απφ ηα παξαζηάληα κέιε. ε πεξίπησζε 

άξλεζεο ππνγξαθήο απφ θάπνην κέινο γίλεηαη ζρεηηθή 

κλεία ζηα πξαθηηθά. 

3. Η θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φια ηα 

κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ηνπο ηζνδπλακεί κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, αθφκε θαη αλ δελ έρεη πξνεγεζεί 

ζπλεδξίαζε. Η ξχζκηζε απηή ηζρχεη θαη αλ φινη νη 

ζχκβνπινη ή νη αληηπξφζσπνί ηνπο ζπκθσλνχλ λα 

απνηππσζεί πιεηνςεθηθή απφθαζή ηνπο ζε πξαθηηθφ, 

ρσξίο ζπλεδξίαζε. Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη 

απφ φινπο ηνπο ζπκβνχινπο. 

4. Αληίγξαθα ησλ πξαθηηθψλ εθδίδνληαη επηζήκσο απφ 

ηνλ πξφεδξν ή άιιν πξφζσπν πνπ νξίδεηαη πξνο ηνχην 

απφ ην θαηαζηαηηθφ ή απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

ρσξίο λα απαηηείηαη άιιε επηθχξσζή ηνπο. Η εηαηξεία 

θέξεη ην βάξνο απφδεημεο φηη νη απνθάζεηο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έιαβαλ ρψξα ηελ εκεξνκελία 

θαη ψξα πνπ αλαγξάθεηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ. 

5. Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε 

θαηαρψξηζήο ηνπο ζην Γ.Δ.ΜΗ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 

12 ηνπ Ν. 4548/2018 ή άιιεο δηαηάμεηο, ππνβάιινληαη 

ζηελ αξκφδηα ππεξεζία Γ.Δ.ΜΗ. κέζα ζε πξνζεζκία 
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είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα 

ρνξεγεζεί ακνηβή ή παξνρή, κφλν αλ εγθξηζεί κε εηδηθή 

απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

νξηδνκέλσλ ζηα άξζξα 110 έσο 112 ηνπ Ν. 4548/2018. 

2. Ακνηβή ζπληζηάκελε ζε ζπκκεηνρή ζηα θέξδε ηεο 

ρξήζεσο παξέρεηαη κφλνλ θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο. Σν χςνο ηεο αλσηέξσ ακνηβήο 

πξνζδηνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ε 

νπνία απνθαζίδεη κε απιή απαξηία θαη πιεηνςεθία. 

Ακνηβή ρνξεγνχκελε απφ ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο 

ιακβάλεηαη απφ ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ 

απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ 

γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ηε δηαλνκή ηνπ ειάρηζηνπ 

κεξίζκαηνο ππέξ ησλ κεηφρσλ. 

3. Ακνηβή ζε κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα 

ππεξεζίεο πξνο ηελ εηαηξεία βάζεη εηδηθήο ζρέζεο, φπσο 

ελδεηθηηθψο, απφ ζχκβαζε εξγαζίαο, έξγνπ ή εληνιήο 

θαηαβάιιεηαη κε ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ 99 έσο 

101 ηνπ Ν. 4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΗ ΑΝΣΑΓΧΝΙΜΟΤ 

1. Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηεχζπλζε 

ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ζηνπο δηεπζπληέο απηήο, λα 



 
 
 
 
 
 
 
 

ελεξγνχλ, ρσξίο άδεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, γηα δηθφ 

ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ 

ππάγνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη λα 

κεηέρνπλ σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ή σο κφλνη κέηνρνη ή 

εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο, 

εθηφο απφ ήδε ιεηηνπξγνχζεο εηαηξίεο ή επηρεηξήζεηο.  

2. ε πεξίπησζε ππαίηηαο παξάβαζεο ηεο απαγφξεπζεο 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ε εηαηξεία δηθαηνχηαη 

λα αμηψζεη απνδεκίσζε. Μπνξεί φκσο, αληί ηεο 

απνδεκίσζεο, λα απαηηήζεη, πξνθεηκέλνπ κελ γηα 

πξάμεηο πνπ έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπκβνχινπ ή ηνπ δηεπζπληή, λα ζεσξεζεί φηη νη πξάμεηο 

απηέο δηελεξγήζεθαλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο, 

πξνθεηκέλνπ δε γηα πξάμεηο πνπ έγηλαλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίηνπ, λα δνζεί ζηελ εηαηξεία ε ακνηβή γηα ηε 

κεζνιάβεζε ή λα εθρσξεζεί ζε απηήλ ε ζρεηηθή 

απαίηεζε. 

3. Οη θαηά ην άξζξν 35 ηνπ παξφληνο δηνξηδφκελνη 

πξψηνη ζχκβνπινη ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ κέρξη ζήκεξα 

ελεξγνχλ γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ 

ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο 

ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε εηαηξεία θαη κεηέρνπλ σο 

νκφξξπζκνη εηαίξνη ή σο κφλνη κέηνρνη ή εηαίξνη ζε 

εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ ηέηνηνπο ζθνπνχο, κπνξνχλ λα 

ζπλερίζνπλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ίδηεο ή θαη ζε 

θαηλνχξγηεο ρσξίο άδεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 

ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

ΓΙΑΘΔΗ ΚΔΡΓΧΝ 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 

Η εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη 

αξρίδεη ηελ πξψηε (1ε) Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 

ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ 

ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

1. Οη εηήζηεο θαη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο θαηαξηίδνληαη, 

ειέγρνληαη θαη εγθξίλνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4308/2014 θαη ζχκθσλα κε θάζε άιιε εηδηθή 

δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ηα δεηήκαηα απηά.  

2. Γηα λα ιεθζεί απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε έγθπξε 

απφθαζε επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ έρνπλ θαηαξηηζηεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, 

πξέπεη λα έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηξία δηαθνξεηηθά 

πξφζσπα, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ: α) ηνλ πξφεδξν ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, β) ηνλ 

δηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν θαη, ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηά ηνπ 

ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, απφ έλα 

κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ 

θαη γ) ηνλ θαηά λφκν ππεχζπλν ινγηζηή πηζηνπνηεκέλν 

απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο θάηνρν άδεηαο 



 
 
 
 
 
 
 
 

Α ηάμεο γηα ηε ζχληαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

3. Σα παξαπάλσ πξφζσπα, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ 

πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα 

εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε. 

4. Η εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο θαη, φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 152 ηνπ Ν. 4548/2018, 

ε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, εγθξίλνληαη απφ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ππνγξάθνληαη απφ ηα 

πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

5. Οη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

ε ελνπνηεκέλε έθζεζε δηαρείξηζεο θαη, φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, ε ελνπνηεκέλε δήισζε εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ππνγξάθνληαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξφζσπα πνπ δεζκεχνπλ ηελ επηρείξεζε πνπ ηηο 

θαηαξηίδεη, θαζψο θαη απφ ηνλ ππεχζπλν γηα ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο. 

   6. Οη εηήζηεο θαη νη ελνπνηεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 

εηαηξείαο πνπ ηηο ζπλέηαμε. 

7. Οη αλψλπκεο εηαηξείεο δεκνζηεχνπλ ζην Γ.Δ.ΜΗ.: 

α) ηηο λφκηκα εγθεθξηκέλεο απφ ηελ ηαθηηθή γεληθή 

ζπλέιεπζε εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

β) ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο θαη 
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γ) ηε γλψκε ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή ινγηζηή ή ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξείαο φπνπ απαηηείηαη, κέζα ζε είθνζη 

(20) εκέξεο απφ ηελ έγθξηζή ηνπο απφ ηελ ηαθηηθή 

γεληθή ζπλέιεπζε. Όπνπ βάζεη ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο 

ππνπαξαξαγξάθνπ Α1 ηεο παξ. Α΄ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

4336/2015 (Α΄ 94) απαηηείηαη γλψκε νξθσηνχ ειεγθηή 

ινγηζηή ή ειεγθηηθήο εηαηξείαο, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ε έθζεζε δηαρείξηζεο δεκνζηεχνληαη κε 

ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν βάζεη ησλ νπνίσλ ν 

νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο ή ε ειεγθηηθή εηαηξεία έρνπλ 

ζπληάμεη ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ. πλνδεχνληαη επίζεο 

απφ ην πιήξεο θείκελν ηεο έθζεζεο ειέγρνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

1. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο ππνρξενχηαη, 

κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 θαη 5 

ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ Ν. 4548/2018, θάζε ρξφλν λα 

ζπληάζζεη θαη λα ππνβάιιεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε 

έθζεζε δηαρείξηζεο. 

2. α) Η έθζεζε δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη πξαγκαηηθή 

απεηθφληζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο, θαζψο 

θαη πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη 

αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη. 

β) Η απεηθφληζε παξνπζηάδεη ηζνξξνπεκέλε θαη 

νινθιεξσκέλε αλάιπζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ επηδφζεσλ 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο ζέζεο ηεο, 



 
 
 
 
 
 
 
 

θαηάιιειε γηα ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 

εηαηξείαο. 

γ) ην βαζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

εμέιημεο ηεο εηαηξείαο, ησλ επηδφζεσλ ή ηεο ζέζεο ηεο, ε 

αλάιπζε απηή πεξηιακβάλεη ηφζν ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

φζν θαη, φπνπ ελδείθλπηαη, κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

βαζηθνχο δείθηεο επηδφζεσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε 

πεξηβαιινληηθά θαη εξγαζηαθά ζέκαηα. ην πιαίζην ηεο 

αλάιπζεο απηήο, ε έθζεζε δηαρείξηζεο πεξηιακβάλεη, 

φπνπ ελδείθλπηαη, αλαθνξέο θαη πξφζζεηεο εμεγήζεηο 

γηα ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. 

3. Η έθζεζε δηαρείξηζεο αλαθέξεη επίζεο: 

α) ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ηεο εηαηξείαο, 

β) ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ ηνκέα εξεπλψλ θαη 

αλάπηπμεο, 

γ) ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ απφθηεζε 

ηδίσλ κεηνρψλ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 50, 

δ) ηελ χπαξμε ππνθαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο θαη 

ε) ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ απφ 

ηελ εηαηξεία θαη εθφζνλ είλαη νπζηαζηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ εθηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

παζεηηθνχ, ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηνπ 

ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ ρξήζεο: 
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αα) ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο εηαηξείαο φζνλ 

αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιηηηθήο ηεο γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε θάζε ζεκαληηθνχ ηχπνπ πξνβιεπφκελεο 

ζπλαιιαγήο γηα ηελ νπνία εθαξκφδεηαη ινγηζηηθή 

αληηζηάζκηζεο θαη 

ββ) ηελ έθζεζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο 

ησλ ηηκψλ, ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν, ζηνλ θίλδπλν 

ξεπζηφηεηαο θαη ζηνλ θίλδπλν ηακεηαθψλ ξνψλ. 

4. Αλ ε εηήζηα έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ δελ πεξηιακβάλεη ηηο παξαπάλσ 

πιεξνθνξίεο, επηβάιινληαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 179 ηνπ Ν. 4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΓΙΑΘΔΗ ΚΔΡΓΧΝ 

1. Κάζε έηνο αθαηξείηαη ην έλα εηθνζηφ (1/20) 

ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ γηα ζρεκαηηζκφ 

ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ. Η αθαίξεζε γηα ζρεκαηηζκφ 

απνζεκαηηθνχ παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, κφιηο ηνχην 

θζάζεη ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θεθαιαίνπ. 

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 

πξηλ απφ θάζε δηαλνκή κεξίζκαηνο πξνο εμίζσζε ηνπ 

ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ ηεο θαηάζηαζεο 

απνηειεζκάησλ. 

2. Σα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο απεηθνλίδνληαη ζηελ 

θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαη είλαη ηα 

πξνθχπηνληαθαη εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

3. Σα θαζαξά θέξδε, εθφζνλ θαη ζην κέηξν πνπ κπνξνχλ 

λα δηαηεζνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 159 ηνπ Ν. 



 
 
 
 
 
 
 
 

4548/2018,  δηαηίζεληαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο θαηά ηελ εμήο ζεηξά: 

α) Αθαηξνχληαη ηα πνζά ησλ πηζησηηθψλ θνλδπιίσλ ηεο 

θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ, πνπ δελ απνηεινχλ 

πξαγκαηνπνηεκέλα θέξδε. 

β) Αθαηξείηαη ε θαηά ηνλ παξφληα λφκν θαη ην 

θαηαζηαηηθφ θξάηεζε γηα ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ. 

γ) Κξαηείηαη ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ 

ειάρηζηνπ κεξίζκαηνο, φπσο ηνχην νξίδεηαη ζην άξζξν 

161 ηνπ Ν. 4548/2018. 

δ) Σν ππφινηπν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, φπσο θαη ηα ηπρφλ 

ινηπά θέξδε, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη λα 

δηαηεζνχλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 159 ηνπ Ν. 4548/2018, 

δηαηίζεηαη θαηά ηνπο νξηζκνχο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ηηο 

απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

4. Σν πξνο δηαλνκή πνζφ θαηαβάιιεηαη ζηνπο κεηφρνπο 

κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο ηαθηηθήο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη απνθάζηζε ηε 

δηαλνκή. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

ΛΤΗ – ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΛΤΗ 

1. Η εηαηξεία ιχεηαη: 



Φύλλο 25 

α) κε ηελ πάξνδν ηνπ θαηά ην θαηαζηαηηθφ ρξφλνπ 

δηάξθεηάο ηεο, 

β) κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη 

κε απμεκέλε απαξηία θαη πιεηνςεθία, 

γ) κε ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε πηψρεπζε, θαη 

δ) ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο πηψρεπζεο, 

ιφγσ αλεπάξθεηαο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ 

θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο δηαδηθαζίαο. 

2. Η εηαηξία ιχεηαη επίζεο κε δηθαζηηθή απφθαζε, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 165 θαη 166 ηνπ Ν. 4548/2018, 

φπσο ηζρχεη. 

3. Η ιχζε ηεο εηαηξείαο ζηελ πεξίπησζε β ηεο 

παξαγξάθνπ 1 επέξρεηαη κε ηελ ππνβνιή ηεο απφθαζεο 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζε δεκνζηφηεηα. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΔΚΚΑΘΑΡΙΗ 

1. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηε ιχζε 

ηεο εηαηξείαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε. ηελ πεξίπησζε 

ηεο πηψρεπζεο, νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 πεξί 

εθθαζάξηζεο  εθαξκφδνληαη κφλν χζηεξα απφ ηελ 

πεξάησζε ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ 

Ν.4548/2018. 

2. ηηο πεξηπηψζεηο α θαη δ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 164 ηνπ Ν. 4548/2018, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή, κέρξη λα δηνξηζζεί 

εθθαζαξηζηήο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. ηελ πεξίπησζε 

β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε γεληθή 

ζπλέιεπζε κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεη ηνλ εθθαζαξηζηή, 



 
 
 
 
 
 
 
 

άιισο εθαξκφδεηαη ην πξνεγνχκελν εδάθην. ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ άξζξσλ 165 θαη 166 ν εθθαζαξηζηήο 

νξίδεηαη απφ ην δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε πνπ 

θεξχζζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, άιισο εθαξκφδεηαη ην 

πξψην εδάθην ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

3. Η γεληθή ζπλέιεπζε ή ην δηθαζηήξην κπνξεί λα 

δηνξίζεη θαη έλα κφλνλ εθθαζαξηζηή. 

4. Ο δηνξηζκφο εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο 

ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ 

φκσο ε παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ εθζέηεη ζε θίλδπλν ηα 

ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην έρεη 

ππνρξέσζε έλαληη ηεο εηαηξείαο λα ζπλερίζεη ηε 

δηαρείξηζε, έσο φηνπ ν εθθαζαξηζηήο αλαιάβεη ηα 

θαζήθνληά ηνπ. 

5. Όζνλ αθνξά ηνπο εθθαζαξηζηέο, εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Οη 

ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ 

θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

6. Σν δηθαζηήξην χζηεξα απφ αίηεζε κεηφρνπ πνπ 

εθπξνζσπεί ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπ θεθαιαίνπ ή 

ηνπ εθθαζαξηζηή, κπνξεί λα δηαηάμεη κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο ηελ παξάιεηςε ή ηε δηαθνπή 

ηνπ ζηαδίνπ ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηελ άκεζε δηαγξαθή 

ηεο εηαηξείαο απφ ην Γ.Δ.ΜΗ., αλ ε πεξηνπζία ηεο 

εηαηξείαο δελ αλακέλεηαη λα επαξθέζεη γηα ηελ θάιπςε 

ησλ εμφδσλ ηεο εθθαζάξηζεο. Η πεξίπησζε απηή 
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ζεσξείηαη φηη ζπληξέρεη αλ απνξξίθζεθε αίηεζε 

πηψρεπζεο ηεο εηαηξείαο ιφγσ αλεπάξθεηαο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ νθεηιέηε γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ην δηθαζηήξην νξίδεη 

ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηά πξνηίκεζε πξνο πιεξσκή 

εξγαηηθψλ απαηηήζεσλ, θαη απαηηήζεσλ δηθεγφξσλ, 

αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη θφξσλ. 

7. Σα κέιε ηνπ ηειεπηαίνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

νθείινπλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο θαη, αλ ηνπο δεηεζεί, 

εχινγε ζπλδξνκή ζηνλ εθθαζαξηζηή γηα ηελ ηαρχηεξε 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηεμαγσγή ηεο εθθαζάξηζεο. 

Οθείινπλ επίζεο λα ηνπ παξαδψζνπλ θάζε πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν ηεο εηαηξείαο πνπ ηπρφλ επξίζθεηαη ζηελ θαηνρή 

ηνπο. 

8. Οη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ, κφιηο αλαιάβνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, λα δηελεξγήζνπλ απνγξαθή ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα δεκνζηεχζνπλ ηζνινγηζκφ 

έλαξμεο εθθαζάξηζεο, κε ππνθείκελν ζε έγθξηζε ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε απνγξαθή ζα 

πξέπεη λα έρεη νινθιεξσζεί κέζα ζε ηξεηο (3) κήλεο απφ 

ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

9. Η γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαηεξεί φια ηα 

δηθαηψκαηά ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο. 

10. Οη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ λα πεξαηψζνπλ ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, λα 

κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 15 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, λα 

εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο θαη λα εηζπξάμνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο. Μπνξνχλ λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο 



 
 
 
 
 
 
 
 

πξάμεηο, εθφζνλ κε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε 

θαη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο. 

11. Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα εθπνηήζνπλ ηα 

αθίλεηα ηεο εηαηξείαο, ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε ζην 

ζχλνιφ ηεο ή θιάδνπο απηήο ή κεκνλσκέλα πάγηα 

ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά ηελ πάξνδν ηξηψλ (3) κελψλ απφ 

ηε ιχζε ηεο. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο απηήο θάζε κέηνρνο ή 

θαη δαλεηζηήο ηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην 

δηθαζηήξην, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηα άξζξα 739 επ. ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, λα θαζνξίζεη ηελ 

θαηψηαηε ηηκή πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, θιάδσλ ή 

ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο, ε απφθαζε δε 

απηνχ δεζκεχεη ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε 

ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα, ππφθεηηαη φκσο ζε 

αλαζεψξεζε θαηά ην άξζξν 758 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο, αλ ε εθπνίεζε δελ θαζίζηαηαη δπλαηή. 

12. Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ κε αίηεζή ηνπο, πνπ 

ππνβάιιεηαη ζην δηθαζηήξην θαη εθδηθάδεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, λα δεηήζνπλ ηε 

δηελέξγεηα ηεο εθθαζάξηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ δηέπνπλ ηε δηθαζηηθή εθθαζάξηζε θιεξνλνκίαο 

(άξζξα 1913 επ. ΑΚ), αλαιφγσο εθαξκνδφκελεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή είλαη δπλαηή ε αλαγθαζηηθή εθηέιεζε 

θαηά ηεο εηαηξείαο ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. 

13. Οη κέηνρνη ηεο ιπζείζαο εηαηξείαο ππνρξενχληαη λα 

θαηαβάινπλ ην θεθάιαην πνπ αλέιαβαλ θαη δελ έρνπλ 
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αθφκε θαηαβάιεη, ζηελ έθηαζε πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζθνπψλ ηεο εθθαζάξηζεο. 

14. Κάζε έηνο νη εθθαζαξηζηέο ζπληάζζνπλ ελδηάκεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

ππνβάιινληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε 

έθζεζε ησλ αηηίσλ, ηα νπνία παξεκπφδηζαλ ην ηέινο ηεο 

εθθαζάξηζεο. Οη ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα. Δπίζεο, 

ζπληάζζνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πέξαηνο 

ηεο εθθαζάξηζεο, νη νπνίεο εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε θαη ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα. Η γεληθή 

ζπλέιεπζε απνθαζίδεη θαη πεξί ηεο έγθξηζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ έξγνπ ησλ εθθαζαξηζηψλ θαη πεξί ηεο 

απαιιαγήο ησλ ειεγθηψλ. 

15. Με βάζε ηηο εγθεθξηκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο νη εθθαζαξηζηέο 

δηαλέκνπλ ην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ζηνπο κεηφρνπο, 

ζχκθσλα κε ηα δηθαηψκαηα ηνχησλ. Αλ ζπκθσλνχλ φινη 

νη κέηνρνη, ε δηαλνκή κπνξεί λα γίλεη θαη κε απηνχζηα 

απφδνζε ζ’ απηνχο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξείαο. 

16. Αλ ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο ππεξβεί ηελ ηξηεηία, ν 

εθθαζαξηζηήο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη γεληθή 

ζπλέιεπζε, ζηελ νπνία ππνβάιιεη ζρέδην επηηάρπλζεο 

θαη πεξάησζεο ηεο εθθαζάξηζεο,  ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 169 ηνπ Ν. 4548/2018. 

17. Με ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, ν εθθαζαξηζηήο 

κεξηκλά γηα ηε δηαγξαθή ηεο εηαηξείαο απφ ην Γ.Δ.ΜΗ. 

Σε δηαγξαθή κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη άιια πξφζσπα 

πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ, ζχκθσλα κε ηελ 



 
 
 
 
 
 
 
 

πεξίπησζε ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

3419/2005, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 170 ηνπ Ν. 

4548/2018. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ 

ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΚΑΛΤΦΗ - ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΣΟΤ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 

1.Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 5 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ απφ εθαηφ 

ρηιηάδεο επξψ (100.000€ ), θαη νη δέθα ρηιηάδεο (10.000) 

κεηνρέο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζε απηφ, αλειήθζε απφ ηνπο 

εκθαληζζέληεο ζην παξφλ ηδξπηέο θαη θαιχπηεηαη εμ 

νινθιήξνπ θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

α) Η «ΚΛΧΣΟΤΦΑΝΣΟΤΡΓΙΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ 

Α.Β.Δ.Δ.», ζα θαηαβάιεη ην πνζφ ησλ Δπξψ ελελήληα 

ρηιηάδσλ (90.000€) θαη ζα ιάβεη ελλέα ρηιηάδεο (9.000) 

θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο πνζνχ 

Δπξψ δέθα (10€) εθάζηεο.  

β) ν Μπάκας Δυάγγελος του Αντωνίου ζα θαηαβάιεη 

ην πνζφ ησλ Δπξψ δέθα ρηιηάδσλ (10.000€) θαη ζα ιάβεη 

ρίιηεο (1.000) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο πνζνχ Δπξψ δέθα (10€) εθάζηεο. 

2. Οη ηδξπηέο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάινπλ ζε 

εηδηθφ ινγαξηαζκφ επ’ νλφκαηη ηεο εηαηξείαο πνπ ζα 

ηεξείηαη ζε νπνηαδήπνηε λφκηκα ιεηηνπξγνχζα ζηελ 
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Διιάδα ηξάπεδα, νιφθιεξν ην αληίηηκν ησλ κεηνρψλ πνπ 

αλαιακβάλνπλ θαη πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εηζθνξά ζε 

ρξήκα ακέζσο κεηά ηελ θαηαρψξηζε ηεο ηδξπηηθήο 

πξάμεο κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζην Γεληθφ 

Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΗ.) ηνπ αξκφδηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 34 

ΤΝΘΔΗ ΠΡΧΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ΘΗΣΔΙΑ ΑΤΣΟΤ - ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΙΓΙΟΣΗΣΧΝ 

Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο έρεη σο 

θάησζη: 

1. Γεκήηξηνο Πνιχρξνλνο ηνπ Γεσξγίνπ θαη ηεο 

Αηθαηεξίλεο, ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, σο Πξφεδξνο 

θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο. 

2. Δπάγγεινο Μπάθαο ηνπ Αλησλίνπ θαη ηεο 

Λακπξηλήο, ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, σο 

Αληηπξφεδξνο. 

3. Αλαζηάζηνο Πνιχρξνλνο ηνπ Υξήζηνπ θαη ηεο 

Υαξίθιεηαο, ειιεληθήο ηζαγέλεηαο, σο Μέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Η ζεηεία ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη 

κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ζπγθιεζεί έσο ηε δέθαηε (10ε) 

εκεξνινγηαθή εµέξα ηνπ έλαηνπ µήλα απφ ηε ιήμε ηεο 

πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο. 

ΑΡΘΡΟ 35 

ΠΡΧΣΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 



 
 
 
 
 
 
 
 

Καη’ εμαίξεζε ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ 

θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν ηνπ νηθείνπ Γ.Δ.ΜΗ. ηνπ 

παξφληνο θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2022. 

ΑΡΘΡΟ 36 

ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδεη ην παξφλ θαηαζηαηηθφ 

έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 

««Αλακφξθσζε ηνπ δηθαίνπ ησλ ΑΝΩΝΤΜΩΝ 

ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ»,φπσο εθάζηνηε ηζρχεη. 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ θαηά πξνζέγγηζε, φισλ ησλ δαπαλψλ 

πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ 

βαξχλνπλ, αλέξρεηαη ζε Δπξψ (1.430,00) πεξίπνπ, ζε 

απηφ δε πεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα γηα ηελ ζχληαμε ηνπ 

ζπκβνιαίνπ απηνχ θαη ησλ αληηγξάθσλ ηνπ, ην Σέινο 

Καηαρψξεζεο ζην Γ.Δ.ΜΗ., ην Γξακκάηην Κφζηνπο 

χζηαζεο Δηαηξείαο θαη ην παξάβνιν ππέξ Δπηηξνπήο 

Αληαγσληζκνχ. 

Γίλεηαη κλεία φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 παξάγξαθνο 4 

ηνπ Α.Ν. 148/1967 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.Γ. 34/1968 θαη 

εξκελεχηεθε κε ην άξζξν κφλν ηνπ Ν.Γ. 665/1970, ην 

παξφλ θαηαζηαηηθφ απαιιάζζεηαη ηειψλ ραξηνζήκνπ, 

δηθαησκάησλ ή άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

ή ηξίησλ θαη φηη γηα ηελ παξνχζα ζχκβαζε βάζεη ηνπ 

άξζξνπ 7 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. Γ. 34/1968 δελ 

νθείινληαη δηθαηψκαηα ππέξ ηνπ Σ.Ν. ή ηνπ Σ.Π.Γ.Α., 

επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 
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λφκνπ «Γηα ηνλ νξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θφξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη ηελ ξχζκηζε άιισλ ζεκάησλ». 

ΗΜΔΙΩΝΔΣΑΙ ΟΣΙ: Καηά δήισζε ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ, ζχκθσλα κε ην Ν. 1599/1986 ε κφληκε 

θαηνηθία ηνπο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ 

παξφληνο ζπκβνιαίνπ. Δγψ ε πκβνιαηνγξάθνο 

ππέκλεζα ζηνπο εκθαληζζέληεο φηη ην παξφλ 

θαηαζηαηηθφ ππφθεηηαη ζηε δηαδηθαζία δεκνζίεπζεο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3853/2010, φπσο ηζρχεη.   

ε βεβαίσζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην 

ζπκβφιαην απηφ, ζε  είθνζη ελλέα (29) θχιια. 

Δπηθνιιήζεθε ηέινο κεγαξνζήκνπ 1,00 επξψ γηα ην 

πξσηφηππν θαη 8,00 επξψ γηα ηα αληίγξαθα.  Γηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παξφληνο, θαζψο θαη γηα  δηθαηψκαηα 

εθδφζεσο  ηεζζάξσλ (4) αληηγξάθσλ εηζπξάρζεθαλ 

επξψ ___. Δπί ησλ εηζπξαρζέλησλ δηθαησκάησλ 

εηζπξάρζεθε Φ.Π.Α. επξψ ___. Δπί ηεο 

ζπκβνιαηνγξαθηθήο ακνηβήο έγηλε παξαθξάηεζε θφξνπ 

20%, ήηνη επξψ ____.  Σν ζπκβφιαην απηφ δηάβαζα 

θαζαξά θαη κεγαιφθσλα, γηα λα ην αθνχζνπλ νη 

ζπκβαιιφκελνη, νη νπνίνη βεβαίσζαλ νιφθιεξν ην 

πεξηερφκελφ ηνπ θαη ην ππέγξαςαλ, θαζψο θαη εγψ   ε 

ζπκβνιαηνγξάθνο, φπσο ν λφκνο νξίδεη. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ        Η ΤΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ 

 

 


	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ.pdf
	Σύσταση ΑΕ Πολύχρονος ΤΕΛΙΚΟ[7118] 2.pdf

