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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«GROW WEST A.E.»  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ 

ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

1. Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "GROW 

WEST Α.Ε." και το διακριτικό τίτλο "GROW WEST Α.Ε.". 

2. Στις σχέσεις της με το εξωτερικό η εταιρεία θα χρησιμοποιεί την επωνυμία 

«GROW WEST S.A» και το διακριτικό τίτλο "GROW WEST S.A.". 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΕΔΡΑ 

 

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται το δημοτικό διαμέρισμα Ευηνοχωρίου του Δήμου 

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, θέση Λογγίδια. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει 

καταστήματα, αποθήκες, γραφεία, πρακτορεία και γενικώς υποκαταστήματα 

οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. Η απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα καθορίσει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των ιδρυομένων 

υποκαταστημάτων, τα οποία είναι δυνατόν να καταργούνται επίσης με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΣΚΟΠΟΣ 

1. Σκοπός της εταιρείας είναι:  

α)  Η εισαγωγή, εμπορία, πώληση (λιανική και χονδρική) αγροτικών εφοδίων 

και προϊόντων 



 
 
 
 

β) Η εισαγωγή, εμπορία, πώληση (λιανική και χονδρική) φυτοφαρμάκων   

γ) Η εισαγωγή, εμπορία, πώληση (λιανική και χονδρική) ορυκτελαίων και 

λιπαντικών πάσης φύσεως 

δ) Η εισαγωγή, εμπορία, πώληση (λιανική και χονδρική), μίσθωση γεωργικού 

εξοπλισμού και μηχανήματων 

ε) Η μίσθωση – εκμετάλλευση αγροτικών εγκαταστάσεων και αγροτεμαχίων 

στ) Η διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων ενημέρωσης - εκπαίδευσης 

αγροτών για νέες αγροτικές πολιτικές και σύγχρονους τρόπους αγροτικής 

καλλιέργειας. 

ζ) Η συμμετοχή σε εταιρίες με οποιοδήποτε αντικείμενο δραστηριότητας 

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

α) Να ιδρύει, εξαγοράζει, συμμετέχει ή συνεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 

συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινοπραξιών με άλλες επιχειρήσεις ή 

εταιρείες οποιασδήποτε μορφής ή εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο 

εξωτερικό με μετοχές εισηγημένες ή μη σε χρηματιστηριακή αγορά που 

επιδιώκουν ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς. 

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

τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες. 

γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 

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

ή παρεμφερή σκοπό. 

ε) Να μισθώνει και να αγοράζει ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό 

προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα 

εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους, να ανεγείρει κτίρια και γενικότερα 

να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της 

ή άλλων παρεμφερών. 

στ) Να παρέχει εγγυήσεις εκ μέρους της και για λογαριασμό της υπέρ 

οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προς οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

ζ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να 

καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της εταιρείας. 



Φύλλο 2 

                   

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αορίστου χρόνου. Με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της 

εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισμένου χρόνου και 

αντίστροφα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€), 

που θα καταβληθεί ολοσχερώς όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 30 του 

παρόντος και κατανέμεται σε δέκα χιλιάδες (10.000€) μετοχές, η κάθε μία από τις 

οποίες έχει ονομαστική αξία  δέκα ευρώ (10€). 

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά με το παρόν 

καταστατικό ότι 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) τουλάχιστον του συνόλου των 

μελών του να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων 

μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού 

κεφαλαίου. 

Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση αυτή, το μεν 

μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί 

το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε 

στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου. 



 
 
 
 

Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη 

Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για 

κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος 

της προηγούμενης. Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως υπόκειται στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Επίσης, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση 

κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, έχει το 

δικαίωμα, με απόφασή της, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 

απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 13 του παρόντος 

καταστατικού, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, μερικά ή ολικά, με την έκδοση 

νέων μετοχών συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στις δύο προηγούμενες 

παραγράφους, απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 14 του 

παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου, όταν 

τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 

2 και 3 του παρόντος άρθρου, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν 

υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση. 

6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της 

Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. 



Φύλλο 3 

2. Οι μετοχές μπορούν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μιας ή 

περισσότερων μετοχών ή, με τις προϋποθέσεις του νόμου, να είναι άυλες.                   

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος, οι μετοχές είναι 

ελεύθερα μεταβιβάσιμες. 

4. Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή σύνολο των μετοχών 

του υποχρεούται για την εγκυρότητα της μεταβίβασης να έχει προηγουμένως 

προσφέρει τις προς μεταβίβαση μετοχές του στους λοιπούς μετόχους και να 

επιδώσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας το οποίο και θα συγκαλέσει 

την Γενική Συνέλευση, σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ 

ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Την προβλεπόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, η οποία δεν δύναται να ορίζεται 

για χρονικό σημείο που απέχει λιγότερο από εξήντα (60) ημέρες από την 

ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

β) Τον ακριβή αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει. 

γ) Το τίμημα των πωλουμένων μετοχών, το οποίο δεν θα είναι ανώτερο από την 

πραγματική τους αξία, καθώς και τους όρους καταβολής του τιμήματος. 

δ) Τους τυχόν λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την 

μεταβίβαση των μετοχών.  

ε) Απόδειξη περί της κοινοποίησης όλων των ανωτέρω στοιχείων προς τους 

λοιπούς μετόχους. 

5. Η Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να εξετάσει την υπό ανωτέρω παράγραφο 

4 αίτηση μετόχου στην πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίασής της και πάντως 

όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της στο Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η έγκριση ολοκληρώνεται από την λήψη της σχετικής απόφασης 

λαμβανόμενης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 και δεν συνιστά τροποποίηση 

του παρόντος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται υποχρεωτικά 

στον αιτούντα και τους λοιπούς μετόχους της εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών 

από την λήψη της και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους όρους της μεταβίβασης 

σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου 



 
 
 
 

υπό την έννοια ότι η μη τήρησή τους από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο καθιστά την 

τυχόν μεταβίβαση άκυρη. 

6. Οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας δικαιούνται εντός προθεσμίας είκοσι (20) 

ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτούς της κατά τ’ ανωτέρω απόφασης να 

δηλώσουν ότι προτίθενται ν’ ασκήσουν το προβλεπόμενο δικαίωμα προτίμησης 

επί των προς μεταβίβαση μετοχών, κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο 

υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ή και πέραν αυτής, εφόσον κάποιοι από τους 

υπόλοιπους δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος με έγγραφη δήλωσή τους προς 

τον μεταβιβάζοντα μέτοχο, που κοινοποιείται εντός της αυτής προθεσμίας και 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έγγραφη δήλωσή εκάστου ενδιαφερομένου 

μετόχου δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει αντιπρόταση 

7.Οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές από τους λοιπούς μετόχους από παράλειψη 

ή εκπρόθεσμη απάντηση, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του 

παρόντος άρθρου, καθώς και από αρνητική απάντηση ή απάντηση με βάση την 

οποία δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει θέσει ο 

προσφέρων τις μετοχές του μέτοχος στην αίτηση της παραγράφου 4 του 

παρόντος άρθρου, επιτρέπει στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις 

μετοχές του να προχωρήσει ελεύθερα στην διάθεση αυτών προς οιονδήποτε 

τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις 

που είχε θέσει στην αίτηση του προς τους λοιπούς μετόχους. 

8. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης 

είναι άκυρη και ο κατ’ αυτό τον τρόπο αποκτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών 

ούτε φορέας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων έναντι της εταιρείας. 

9. Από τα παραπάνω εξαιρείται η μεταβίβασης μετοχών αιτία θανάτου και οι 

ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κληρονομικής 

διαδοχής. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 7 



Φύλλο 4 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

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

μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 

2. Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα 

δικαιώματα των μετόχων που απορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 38  του Ν. 4548/2018, είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς 

το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε περίπτωση 

περισσότερων κατηγοριών μετοχών η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές 

της ίδιας κατηγορίας. 

3. 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 το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή 

τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, η δε πρόσκληση για την ενάσκηση του 

δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά και η 

προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, υποβάλλεται 

με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα, σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 

26 του Ν. 4548/2018.  Μετά το τέλος της προθεσμίας, οι μετοχές που δεν έχουν 

αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο 

της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν 

οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση 

και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, 

σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους 

μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα 

πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές.                   

          Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία και την 

πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού.  

 



 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί 

έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η 

οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από 

την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. 

Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική 

συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες 

μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται 

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο 

τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει 

στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα 

θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει 

να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, 

κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

γενική συνέλευση.  

Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να 

ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 

του παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της 

εταιρείας.  

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να 

αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική 

ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 
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συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν 

μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της 

αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης 

της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και 

νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. 

4. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία 

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

διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις 

αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο 

μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με 

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

κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική 

συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, 

καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της 

εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε 

αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το 

διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 

μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων 

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

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην 

προθεσμία της παραγράφου 6, 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 



 
 
 
 

τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, τυχόν 

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

διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο 

με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. 

Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις 

πληροφορίες που αρνήθηκε. 

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της 

ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 

8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο 

της εταιρείας από το καθ’ ύλη αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία 

εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο 

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 μέσα 

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

χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. 

9. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το 

Δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και 

με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των 

εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή 

διαχείριση.  

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

να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που 

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό 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 αρμόδια να αποφασίζει για: 

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι 

αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. 

β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. 

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 

και την απαλλαγή των ελεγκτών. 

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. 

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

του Ν. 4548/2018. 

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

αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 

4548/2018. 

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

λύση της εταιρείας και 

θ) Διορισμό εκκαθαριστών. 

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται:  

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά 

ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και 

αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων. 

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το 

διοικητικό συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. 



 
 
 
 

γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου. 

δ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 4548/2018, 

συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων 

την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης 

εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή 

το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της. 

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 

και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. 

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 

4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική 

χρήση με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. 

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και 

συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ., είτε με 

ψηφοφορία αλλά χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135  του Ν. 

4548/2018. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των 

μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού, σύμφωνα με 

το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε 

εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου 

μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την 

έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή 

ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να 

αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. 

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

γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό 

συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). 
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3. Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να 

λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 

(καταστατική γενική συνέλευση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη. 

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει 

κατώτερο από το μισό (1/2) του κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται 

να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη 

λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. 

5. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην 

περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου 

της έδρας. Η  γενική συνέλευση δύναται να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην 

αλλοδαπή.  

6. Η γενική συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική 

πρόβλεψη του καταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με 

δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης 

και τη λήψη αποφάσεων. 

7. Αν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα 

συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει εξ 

ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα 

που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή με επιστολική ψήφο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

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 διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση και 

δημοσιεύεται, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, είκοσι (20) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης με την 

καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. 

2. Ανεξάρτητα από την κατά τα ανωτέρω δημοσίευση της πρόσκλησης, κάθε 

μέτοχος με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να 

ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική 

πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 

πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. 

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση 

κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που 

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

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

4. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω 

προθεσμίες συντέμνονται στο μισό. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην 

αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής 

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 

ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

5. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη 

διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, 

καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. 

  6. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή 

της βάσει της παραγράφου 5 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό 

της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της 

παραγράφου 5 αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν 

γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε 

περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, 

αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της 

προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 5. Για την αποστολή 

των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς 
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εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν 

γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η 

ενημέρωση της παραγράφου 5 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους 

κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία. 

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

συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη 

διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, 

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές 

ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά 

σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και 

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου 

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

για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται 

απευθείας σε κάθε μέτοχο. 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει 

και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής 

συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση 

διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν 

υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

2. Οι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή 

μέσω αντιπροσώπου.Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή 

περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος 

ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται Αντιπρόσωπος που 

ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε 

μέτοχο.. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει 



 
 
 
 

λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη 

και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της 

πλειοψηφίας.Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή 

αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και 

υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. 

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των προηγουμένων 

παραγράφων του παρόντος άρθρου μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική 

Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή 

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα 

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

από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην 

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, 

οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική 

πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής 

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες 

ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 

των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 
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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν: 

α) τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,  

β) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, 

γ) την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,  

δ) την τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το 

νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,  

ε) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 

4548/2018,  

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,  

ζ) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή 

διάλυση της εταιρείας, και  

η) την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση 

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

και  

θ) 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 σε αυτήν μέτοχοι 

εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

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

του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ 

νέουμέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας 

συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων 

ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 

αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν 

μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική 

συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν 



 
 
 
 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα 

πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση 

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

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

τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την 

επαναληπτική. 

3. Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 

λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

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

πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. 

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

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

κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη 

νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη 

συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της 

τελευταίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

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

καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο 

καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή 

αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της 



Φύλλο 10 

γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της 

γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την 

καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός 

ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη 

ή το νόμο.  

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην 

αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 

4548/2018. 

2. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών 

γενικών συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η 

εταιρεία αρνείται να χορηγήσει αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, 

στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο 

αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., όπου 

τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα 

αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται 

για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο 

συμφέρον και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να 

λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης από το Γ.Ε.ΜΗ., σε 

περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική 

εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 

παράγραφος 8 και 138 παράγραφοι 4 και 5 του Ν. 4548/2018 δεν συμπληρώνεται 

πριν από την πάροδο μηνός από τη χορήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου 

έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) απόφαση, με την 

προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία. 

3. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης 

έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών. 

4. Στις εταιρείες που δεν έχουν μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση 

και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους 

ισχύει ως απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι 

οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική 



 
 
 
 

απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται 

από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. 

5. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της 

Γενικής Συνέλευσης και το Γραμματέα της. 

6. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, είναι υποχρεωτική η 

παρουσία συμβολαιογράφου, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής 

Συνέλευσης. 

7. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

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

μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να 

εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. 

Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς μπορεί 

να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του 

Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. συνεκτιμάται η 

παραπάνω έγκριση. 

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

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως 

αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική 

εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για 

τους υπαλλήλους της εταιρείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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ΑΡΘΡΟ 18 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) 

μέλη. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο 

σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν. 4548/2018.  

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

μετόχων της εταιρείας.  

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Η θητεία 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική 

γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που 

μπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Είναι 

αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, 

στη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της. Κατά 

συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στην εταιρεία 

και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με 

εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν 

καταστατικό απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ή για εκείνα για τα 

οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση. 

2. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού 

σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος 

γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των 

περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των 

περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα 



 
 
 
 

προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση 

των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις 

τροποποιήσεις του. 

3. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή 

από απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα 

και αν έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα. 

4. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και 

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

Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το απαγορεύει το καταστατικό και 

προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν 

περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε 

άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο του. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως 

Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις 

αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων 

του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και 

Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου. 

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον 

Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των 

αρμοδιοτήτων του ένα από τα μέλη του, μετά από απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό 
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συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που 

εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω 

μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν εκλεγεί από τη 

γενική συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 81. 

Η εκλογή από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων 

μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του 

μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε 

δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως 

προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, 

ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 

Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο θεωρούνται 

έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

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.  

 

ΑΡΘΡΟ 22 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.  

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

της έδρας της εταιρίας είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην 



 
 
 
 

συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα 

δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, ως προς 

ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην 

περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή 

αυτών στη συνεδρίαση.Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως 

προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται η συνέλευση 

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

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

με πρόσκληση, που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες 

ημέρες πριν από τη συνεδρίασηκαι πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η 

συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην 

πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) 

τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον 

αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό 

συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την 

υποβολή της αίτησης.  

Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα 

θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το 

διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της 

παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να 

συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών 

από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας 

τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 23 

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν 

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

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων 

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

παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Η αντιπροσώπευση στο διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε 

πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η 

αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως μόνον έναν 

άλλο σύμβουλο. 

 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται 

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση 

μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα 

πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο πρόεδρος δικαιούται να 

αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς 

εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα 

χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των 

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του 

διοικητικού συμβουλίου. 



 
 
 
 

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα 

μέλη. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία 

στα πρακτικά. 

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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει 

και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί 

πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό 

πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. 

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

πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό ή από το διοικητικό 

συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος 

απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την 

ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. 

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

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

του Ν. 4548/2018 ή άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του 

διοικητικού συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 

ΑΜΟΙΒΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή παροχή, 

μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη 

των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του Ν. 4548/2018. 

2. Αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως παρέχεται μόνον 

κατόπιν αποφάσεως της γενικής συνέλευσης. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής 

προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με 

απλή απαρτία και πλειοψηφία. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως 

λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την 
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αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του 

ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων. 

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

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

εντολής καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 

4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 26 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με 

οποιονδήποτε 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 στους σκοπούς 

της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι 

ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, εκτός από ήδη 

λειτουργούσες εταιρίες ή επιχειρήσεις.  

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης 

παραγράφου, η εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί 

της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για 

λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις 

αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις 

που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη 

μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. 

3. Οι διορισθέντες πρώτοι σύμβουλοι της εταιρείας, εφόσον μέχρι σήμερα 

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

υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και μετέχουν 

ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν 

τέτοιους σκοπούς, μπορούν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στις ίδιες ή 

και σε καινούργιες χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης.  

 



 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 27 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) 

Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης 

εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα 

αυτά.  

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό 

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

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

αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των 

παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται 

από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το 

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

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

του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να 

εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. 

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

άρθρο 152 του Ν. 4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται 
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από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση 

διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν 

την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή 

τους. 

   6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται 

από τη γενική συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε. 

7. Οι ανώνυμες εταιρείες δημοσιεύουν στο Γ.Ε.ΜΗ.: 

α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις, 

β) την έκθεση διαχείρισης και 

γ) τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου 

απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική 

γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της 

παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού 

ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και η 

έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των 

οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το 

πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης 

ελέγχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 29 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, κάθε 

χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. 



 
 
 
 

2. α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και 

των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και 

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

β) Η απεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της 

εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, 

κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της εταιρείας. 

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της εταιρείας, των 

επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο 

χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς 

βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα 

δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με 

περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η 

έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες 

εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης: 

α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, 

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, 

γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50, 

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και 

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον 

είναι ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης: 

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του 

χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την 

αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία 

εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και 

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό 

κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών. 
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4. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει 

τις παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

οι ποινές του άρθρου 179 του Ν. 4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 30 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

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

για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό 

αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) 

τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν 

χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

2. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων και είναι τα προκύπτοντα κατ εφαρμογή της ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

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

με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018,  διατίθενται με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης κατά την εξής σειρά: 

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης 

αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 

β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για 

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, 

όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. 

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που 

μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 

4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις 

της γενικής συνέλευσης. 



 
 
 
 

4. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες 

από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 31 

ΛΥΣΗ 

1. Η εταιρεία λύεται: 

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

β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία, 

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και 

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της 

περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. 

2. Η εταιρία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 

166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

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

υποβολή της απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα. 

 

ΑΡΘΡΟ 32 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

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

η εκκαθάριση. Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 

περί εκκαθάρισης  εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της 

πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 

167 του Ν.4548/2018. 

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

το διοικητικό συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί 

εκκαθαριστής από τη γενική συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 
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του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον 

εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των 

άρθρων 165 και 166 ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση 

που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου. 

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

εκκαθαριστή. 

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας 

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

κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση 

έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής 

αναλάβει τα καθήκοντά του. 

5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το 

διοικητικό συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών 

καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου. 

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό 

(10%) του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης 

και την άμεση διαγραφή της εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της 

εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της 

εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση 

πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την 

κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει 

τον τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά 

προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσεων, και απαιτήσεων δικηγόρων, 

ασφαλιστικών ταμείων και φόρων. 

7. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν 

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

ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης 



 
 
 
 

να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν 

ευρίσκεται στην κατοχή τους. 

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να 

διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν 

ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής 

συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 

μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

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

διάρκεια της εκκαθάρισης. 

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς 

υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 15 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα 

χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες 

πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της 

εταιρείας. 

11. 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 τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της 

προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από 

το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή 

τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους 

εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως 

σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η 

εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. 

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο 

και εκδικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη 

διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική 

εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην 
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περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο 

στάδιο της εκκαθάρισης. 

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο 

που ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι 

αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης. 

14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με 

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

ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 

Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της 

εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται 

σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του 

συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. 

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της 

εκκαθάρισης οι εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους 

μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η 

διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας. 

16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής 

υποχρεούται να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο 

επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 169 του Ν. 4548/2018. 

17. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της 

εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα 

που έχουν έννομο συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 10 του ν. 3419/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 170 του Ν. 4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 33 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 



 
 
 
 

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

του Ν. 4548/2018 ««Αναμόρφωση του δικαίου των ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»,όπως εκάστοτε ισχύει. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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