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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 
Σύσταση – Επωνυµία – Εδρα – Σκοπός - ∆ιάρκεια 

 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ∆ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

 

     Η επωνυµία της εταιρείας είναι «J & P – ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ  - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ 

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» και ο διακριτικός  τίτλος  «J & P – ABAΞ A.E.» Στις 

σχέσεις  της  µε  την αλλοδαπή η επωνυµία της θ'αποδίδεται σε πιστή  µετάφραση.   

 

    ΑΡΘΡΟ 2 
     Ε∆ΡΑ  
    Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Αµαρουσίου Ν. Αττικής.   

 

    ΑΡΘΡΟ 3  

     ΣΚΟΠΟΣ 
     Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

 

1. Η διεξαγωγή είτε από την ίδια είτε από κοινού µετ’ άλλων, τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και στο εξωτερικό, εργασιών ή επιχειρήσεων οικοδοµών ή κατασκευών, η 

κατάρτιση σχεδίων, αρχιτεκτονικών και οικοδοµικών µελετών, η ανάληψη της 

µελέτης, διεύθυνσης, ανέγερσης, κατασκευής, συντήρησης, εξοπλισµού, 

εποπτείας, λειτουργίας ή κατεδάφισης κτιρίων, οικοδοµών και οποιασδήποτε 

φύσεως οικοδοµικών έργων, έργων οδοποιίας, χωµατουργικών έργων, 

υδραυλικών έργων, υδροηλεκτρικών έργων, έργων αεροδροµίων, διαύλων και 

συναφών προς αεροπορικές επιχειρήσεις κατασκευών, λιµενικών έργων, 

πλωτών έργων και εγκαταστάσεων ναυπηγείων, έργων σηράγγων, έργων 

αποκαλύψεως µεταλλείων, έργων γεωτρήσεων, έργων πρασίνου, έργων 

θεµελιώσεων, κατοικιών, διαµερισµάτων, νοσοκοµείων και εν γένει οικοδοµών 
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πάσης φύσεως και ειδικότητας, του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (δηλαδή έργων 

του ∆ηµοσίου, των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των δηµόσιων 

επιχειρήσεων, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των οργανισµών και 

επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, τραπεζών, ιδρυµάτων, συνεταιρισµών και όλων 

γενικά των υπόλοιπων έργων του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα) και η διεξαγωγή 

οποιωνδήποτε άλλων δραστηριοτήτων συναφών ή σχετιζόµενων προς τις 

ανωτέρω, όπως εµπορία, αγορά, πώληση, ανάπτυξη, µεταφορά δια παντός 

µεταφορικού µέσου οικοδοµικών και άλλων συναφών υλικών ή εξοπλισµού 

οικοδοµικών ή άλλων έργων καθώς και η διεξαγωγή εργασιών βυθοκόρων ή 

βυθοκαθαριστών.  

 

1.1 Η διεξαγωγή είτε από την ίδια είτε από κοινού µετ’ άλλων, τόσο στην Ελλάδα, 

όσο και στο εξωτερικό, εργασιών ή επιχειρήσεων ηλεκτρολόγων ή µηχανολόγων 

µηχανικών για σκοπούς οικοδοµών ή οποιασδήποτε φύσεως οικοδοµικών, 

υδροηλεκτρικών, θερµοηλεκτρικών έργων, έργων αεροδροµίων, λιµένων, οδών, 

θερµάνσεως, ψύξεως και η ανάληψη της κατάρτισης µελετών, σχεδίων, της 

διεύθυνσης εκτέλεσης, κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας πάσης φύσεως 

και είδους ηλεκτροµηχανολογικών έργων, µεταλλουργικών βιοµηχανιών, έργων 

καθαρισµού και επεξεργασίας ύδατος και υγρών, στερεών και αερίων 

αποβλήτων, έργων χηµικών βιοµηχανιών, έργων ηλεκτρονικού εξοπλισµού και η 

απόκτηση, αγορά, εκµίσθωση ή απόκτηση επί ενοικιαγορά ή κατασκευή 

µηχανηµάτων, εξοπλισµού και άλλων αναγκαίων για τις ως άνω επιχειρήσεις 

υλικών και η ανάληψη και διεξαγωγή κατά αυτόν τον τρόπο εργασιών µεταφορών 

µε οποιαδήποτε µεταφορικά µέσα οικοδοµικών υλικών και άλλων σχετικών 

υλικών εξοπλισµού κτιρίων. 

 

1.2 Η εκµετάλλευση κάθε είδους ακινήτων ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων, 

µε οικοδοµήµατα που θα υπάρχουν ή που θα ανεγείρει η ίδια, ασκώντας κάθε 

είδους επιχείρηση σχετική µε τα ακίνητα αυτά, όπως επιχείρηση κατασκευής και 

εµπορίας ακινήτων µε πώληση ή εκµίσθωση σε τρίτους ολόκληρων ακινήτων ή 

οριζοντίων ιδιοκτησιών για κάθε είδους χρήση, όπως για κατοικία, γραφεία, 

καταστήµατα, γκαράζ, τουριστική επιχείρηση κλπ. και την άσκηση γενικά 

τουριστικής επιχείρησης. 

 

1.3  Η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τον σκοπό της Εταιρείας όπως αυτός 

περιγράφεται στο παρόν άρθρο, η εν γένει παροχή υπηρεσιών αποκοµιδής 

απορριµµάτων και καθαριότητας, η παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, 
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καθαρισµού, φύλαξης και λοιπών συναφών υπηρεσιών σε πάσης φύσεως 

τεχνικά έργα, κτίρια, έργα υποδοµής σε επιχειρήσεις, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

και οργανισµούς ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου. 

 

2 Η διενέργεια εµπορικών πράξεων στις οποίες περιλαµβάνεται η 

αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή εξωτερικού καθώς και η εµπορία κάθε 

είδους οικοδοµικών υλικών, λατοµικών προϊόντων, εργαλείων, µηχανηµάτων 

τεχνικών έργων, ανταλλακτικών και άλλων συναφών ειδών, προελεύσεως 

εσωτερικού ή εξωτερικού. 

 

Επίσης η εκµετάλλευση και εκµίσθωση µηχανηµάτων τεχνικών έργων. 

 

2.1 Προς επίτευξη του σκοπού της η Εταιρεία µπορεί: 

 

α) να συµµετέχει µε οποιοδήποτε τρόπο, είτε µε εισφορές, είτε µε απόκτηση 

εταιρικών τίτλων, σε άλλες επιχειρήσεις υφιστάµενες ή υπό ίδρυση, ηµεδαπές 

ή αλλοδαπές, που έχουν ίδιους ή παρεµφερείς µε τους πιο πάνω σκοπούς, 

 

β) να συγχωνεύεται µε άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλες συναφείς 

επιχειρήσεις ή να εισφέρει κλάδο της σε υφιστάµενη ή συνιστώµενη νέα 

εταιρεία, 

 

γ) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε τρόπο µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, 

 

δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ελληνική ή ξένη, όµοιου ή 

παρεµφερούς σκοπού, 

 

ε) να ιδρύει υποκαταστήµατα οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

 

στ) να συµµετέχει, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε οποιαδήποτε νοµική 

µορφή µε άλλες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα, σε δηµοπρασίες και 

διαγωνισµούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να υποβάλλει προσφορές 

για την ανάληψη εκτελέσεως έργων κάθε είδους από τα αναφερόµενα στις 

προηγούµενες παραγράφους και να εκτελεί γενικώς κάθε συναφή εργασία 

καθοριζόµενη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
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ζ) να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, 

στις οποίες συµµετέχει ή συνεργάζεται µαζί τους µε οποιοδήποτε τρόπο, 

παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εµπράγµατες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
    

   Η  διάρκεια  της  εταιρείας  ορίζεται  σε πενήντα (50) χρόνια, αρχίζει   από   τη 

νόµιµη σύστασή  και λήγει την αντίστοιχη ηµεροµηνία του έτους 2036.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές 
 
ΑΡΘΡΟ  5 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε  σαράντα πέντε 

εκατοµµύρια τριάντα εννέα χιλιάδες οκτακόσια δέκα τρία ευρώ (45.039.813,00 €), 

διαιρούµενο σε εβδοµήντα επτά εκατοµµύρια εξακόσιες  πενήντα τέσσερις χιλιάδες 

οκτακόσιες πενήντα  (77.654.850)  κοινές  ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 

πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (0,58 ευρώ) η κάθε µία και έχει καταβληθεί εξ 

ολοκλήρου σε µετρητά και σε είδος:  

  

  1.1 Αρχικώς το µετοχικό κεφάλαιο σύµφωνα µε τη συστατική πράξη της 

εταιρείας  ανερχόταν  στο  ποσό  των  εκατό εκατοµµυρίων εκατό χιλιάδων 

(100.100.000) δραχµών,  διαιρούµενο σε δεκα  χιλιάδες δέκα  (10.010)  ονοµαστικές  

µετοχές,  ονοµαστικής  αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η κάθε µία και  είχε  

εισφερθεί  από τους  ιδρυτές  σε  είδος  και  σε  µετρητά  (ΦΕΚ  ΤΑΕ  και ΕΠΕ 

3286/08.12.1986).   

             1.2 Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής  Συνελεύσεως  των  µετόχων,  η  

οποία  συνήλθε  την 30.06.1992,  κατά τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του 

Καταστατικού,  οι µετοχές της Εταιρείας µετετράπησαν από ονοµαστικές σε 

ανώνυµες και µειώθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής  από  δέκα  χιλιάδες (10.000) 

δραχµές σε χίλιες (1.000) δραχµές,   µε  επακόλουθο  το  ως  άνω  µετοχικό  

κεφάλαιο  να διαιρείται σε εκατό χιλιάδες εκατό (100.100) ανώνυµες µετοχές, 

ονοµαστικής  αξίας  χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 

1576/10.05.1993).   



 5

             1.3 Με απόφαση της έκτακτης Γενικής  Συνελεύσεως  των  µετόχων,  η 

οποία συνήλθε την 01.06.1994: α) Το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά    δραχµές   

τριακόσια   ενενήντα   τέσσερα   εκατοµµύρια εννιακόσιες  χιλιάδες  (394.900.000)   

µε   την   κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών της εταιρείας κατά τις διατάξεις του Ν. 

2065/1992 και  µε  την  έκδοση  τριακοσίων  ενενήντα  τεσσάρων  χιλιάδων 

εννιακοσίων (394.900) νέων µετοχών  ονοµαστικής  αξίας  χιλίων (1.000)  δραχµών  

η  κάθε  µία  και διανοµή αυτών δωρεάν στους παλαιούς µετόχους.  β) Μειώθηκε η 

ονοµαστική αξία της  µετοχής από δραχµές χίλιες (1.000) σε δραχµές εκατόν πενήντα 

(150). γ) Το  µετοχικό  κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά  δραχµές εκατόν πενήντα 

εκατοµµύρια  (150.000.000)   µε   έκδοση   ενός   εκατοµµυρίου (1.000.000)  νέων  

κοινών  ανωνύµων  µετοχών ονοµαστικής αξίας εκατόν πενήντα (150)  δραχµών  και  

µε  τιµή  εκδόσεως  χιλίων πεντακοσίων  (1.500) δραχµών η κάθε µία.  Η διαφορά 

µεταξύ της τιµής εκδόσεως και της ονοµαστικής αξίας εκ δραχµών 1.350  ανά µετοχή,  

δηλαδή  1.350.000.000  δραχµές  (1.000.000  Χ  1.350) µεταφέρθηκε  σύµφωνα  µε  

τον  νόµο  και  το  Καταστατικό   σε αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το 

άρτιο. Με την  ίδια  απόφαση  της  Γενικής  Συνελεύσεως  αποφασίσθηκε  η 

εισαγωγή όλων των µετοχών της εταιρείας στην Κύρια  Αγορά  του Χρηµατιστηρίου 

Αξιών Αθηνών. (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 4112/12.07.1994).   

           1.4 Με απόφαση της τακτικής Γενικής  Συνελεύσεως  των  µετόχων,  η οποία 

συνήλθε την 16.05.1997: α) Το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές διακόσια 

πενήντα οκτώ εκατοµµύρια (258.000.000) µε έκδοση ενός εκατοµµυρίου επτακοσίων 

είκοσι χιλιάδων (1.720.000) νέων  κοινών  ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας 

εκατόν πενήντα (150) δραχµών και  µε τιµή διαθέσεως χιλίων διακοσίων δραχµών 

(1.200) η κάθε µία. Η διαφορά µεταξύ της τιµής διαθέσεως και της ονοµαστικής αξίας 

εκ δραχµών χίλιες πενήντα (1.050) ανά µετοχή, δηλαδή (1.806.000.000) ένα δισ. 

οκτακόσια έξι εκατοµµύρια δραχµές (1.720.000 Χ 1.050) µεταφέρεται σύµφωνα µε 

τον νόµο και το  Καταστατικό σε  αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το 

άρτιο. (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 2172/20.05.1997).     

           1.5 Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων, η οποία 

συνήλθε την 25.11.1998: α) Το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές εκατόν 

ογδόντα εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες (180.600.000), α). µε κεφαλαιοποίηση της 

υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων και 

κτιρίων της εταιρίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/92, σε συνδυασµό µε τις 

διατάξεις του Ν. 2443/96, κατά ποσό δραχµές εξήντα τέσσερα εκατοµµύρια 

επτακόσιες δέκα επτά χιλιάδες εννιακόσιες επτά  (64.717.907) και β). µε 

κεφαλαιοποίηση µέρους των φορολογηµένων αποθεµατικών προηγουµένων 

χρήσεων κατά δραχµές εκατόν δέκα πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα δύο 
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χιλιάδες ενενήντα τρεις (115.882.093), µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε 

µετοχής κατά δραχµές τριάντα (30), ήτοι από δραχµές εκατόν πενήντα (150) σε 

δραχµές εκατόν ογδόντα (180) η κάθε µία (ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ 9462/11.12.1998).  

 1.6. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων, η οποία 

συνήλθε την 05.08.1999, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές ένα 

δισεκατοµµύριο εξακόσια είκοσι πέντε εκατοµµύρια τετρακόσιες χιλιάδες 

(1.625.400.000) µε έκδοση εννέα εκατοµµυρίων τριάντα χιλιάδων (9.030.000) νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) δραχµών η 

κάθε µία και µε τιµή διαθέσεως χιλίων εξακοσίων δραχµών (1.600) και µε κατάργηση 

του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών µετόχων. Η διαφορά µεταξύ της τιµής 

διαθέσεως και της ονοµαστικής αξίας εκ δραχµών χιλίων τετρακοσίων είκοσι (1.420) 

ανά µετοχή, δηλαδή (12.822.600.000) δώδεκα δισ. οκτακόσια είκοσι δύο 

εκατοµµύρια εξακόσιες χιλιάδες (9.030.000 Χ 1.420) µεταφέρεται σύµφωνα µε τον 

νόµο και το Καταστατικό σε αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο . 

(ΦΕΚ ΤΑΕ και ΕΠΕ  6634/13.08.1999) 

 1.7. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων, η οποία 

συνήλθε την 15.06.2000, το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δραχµές τρία 

δισεκατοµµύρια οκτακόσια εβδοµήντα εννέα εκατοµµύρια (3.879.000.000), α) µε 

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από φορολογηµένα κέρδη κατά ποσό δραχµές 

πεντακόσια σαράντα ένα εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες (541.800.000) µε την 

έκδοση τριών εκατοµµυρίων δέκα χιλιάδων (3.010.000) νέων κοινών ονοµαστικών 

µετοχών (άυλοι τίτλοι) ονοµαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) δραχµών, β) µε 

καταβολή µετρητών κατά ποσό τρία δισεκατοµµύρια τριακόσια τριάντα επτά 

εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες (3.337.200.000) µε την έκδοση δέκα οκτώ 

εκατοµµυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων (18.540.000) νέων κοινών 

ονοµαστικών µετοχών (άυλοι τίτλοι) ονοµαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) 

δραχµών εκάστη και µε τιµή διάθεσης χιλίων εννιακοσίων (1.900) δραχµών ανά 

µετοχή ως εξής: 1) Με δικαίωµα προτίµησης των παλαιών µετόχων για δώδεκα 

εκατοµµύρια σαράντα χιλιάδες (12.040.000) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές (άυλοι 

τίτλοι) ονοµαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) δραχµών και τιµή διάθεσης χιλίων 

εννιακοσίων (1.900)  δραχµών η κάθε µία. 2) Με µερικό περιορισµό του δικαιώµατος 

προτίµησης των παλαιών µετόχων για πέντε εκατοµµύρια επτακόσιες εξήντα χιλιάδες 

(5.760.000) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές (άυλοι τίτλοι) ονοµαστικής αξίας εκατόν 

ογδόντα (180) δραχµών και τιµή διάθεσης χιλίων εννιακοσίων (1.900)  δραχµών η 

κάθε µία και 3) Με µερικό περιορισµό του δικαιώµατος προτίµησης των παλαιών 

µετόχων για επτακόσιες σαράντα χιλιάδες (740.000) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές 
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(άυλοι τίτλοι) ονοµαστικής αξίας εκατόν ογδόντα (180) δραχµών και τιµή διάθεσης 

χιλίων εννιακοσίων (1.900)  δραχµών η κάθε µία. Η διαφορά µεταξύ της τιµής 

διαθέσεως και της ονοµαστικής αξίας εκ δραχµών χιλίων επτακοσίων είκοσι (1.720) 

ανά µετοχή, δηλαδή (31.888.800.000) τριάντα ένα δισεκατοµµύρια οκτακόσια 

ογδόντα οκτώ εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες (18.540.000 Χ 1.720) µεταφέρεται 

σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό σε αποθεµατικό από την έκδοση µετοχών 

υπέρ το άρτιο. (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 6346/06.07.2000). 

 1.8. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία συνήλθε την 

26.06.2001, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχµές διακόσια 

εβδοµήντα ένα εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες 

(271.297.500) ως εξής: Με κεφαλαιοποίηση: α. ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού 

άρθρου 22 Ν. 1828/1989, που σχηµατίστηκε από τα κέρδη χρήσεως 01/01 – 

31/12/1998, κατά δραχµές τριάντα οκτώ εκατοµµύρια οκτακόσιες ογδόντα τέσσερις 

χιλιάδες πεντακόσιες εβδοµήντα τρεις (38.884.573), β. υπεραξίας ακινήτων κατά την 

31.12.2000 κατά δραχµές ογδόντα τέσσερα εκατοµµύρια οκτακόσιες δέκα οκτώ 

χιλιάδες οκτακόσιες εβδοµήντα οκτώ (84.818.878) και γ. φορολογηµένων 

αποθεµατικών άρθρου 8 Ν. 2579/98 κατά δραχµές εκατόν σαράντα επτά 

εκατοµµύρια πεντακόσιες ενενήντα τέσσερις χιλιάδες σαράντα εννέα (147.594.049) 

µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά δραχµές 7,4125 ήτοι από 

δραχµές 180 σε δραχµές 187,4125. Επίσης κατά την ως άνω Συνέλευση, 

αποφασίστηκε η µετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας και της 

ονοµαστικής αξίας της µετοχής και σε ευρώ, σύµφωνα µε το Ν. 2842/2000 (Φ.Ε.Κ. 

Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε. 6036/16.07.2001) 

 1.9. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία 

συνήλθε την 31.01.2003, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 

είκοσι εκατοµµυρίων εκατόν τριάντα χιλιάδων (20.130.000,00) ευρώ, µε 

κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο, 

µε την έκδοση τριάντα έξι εκατοµµυρίων εξακοσίων χιλιάδων (36.600.000) νέων 

κοινών ονοµαστικών µετοχών (άυλων τίτλων), ονοµαστικής αξίας πενήντα πέντε 

λεπτών του ευρώ (0,55 ευρώ) εκάστης (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε & Ε.Π.Ε.  1093/07.02.2003). 

 1.10. Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία 

συνήλθε την  26.06.2007, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό 

2.196.000,00 ευρώ µε κεφαλαιοποίηση: α). Του συνόλου του ειδικού αφορολόγητου 

αποθεµατικού του άρθρου 22 του Ν. 1828/89, ποσού 1.605.094,32 ευρώ, β). του 

συνόλου της υπεραξίας των ακινήτων του Ν. 2065/92, ποσού 145.964,10 ευρώ και 

γ). µέρους του υπολοίπου κερδών εις νέον, ύψους 444.941,58 ευρώ,  µε την  αύξηση 
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της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας κατά 0,03 ευρώ. (Φ.Ε.Κ. Τ.Α.Ε & 

Ε.Π.Ε. 7772/13.07.2007). 

1.11. Με απόφαση της Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, η οποία 

συνήλθε την 23.08.2007, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό 

των τριών εκατοµµυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (3.132.000,00 €), µε την 

έκδοση πέντε εκατοµµυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (5.400.000) κοινών ονοµαστικών 

µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,58 ευρώ η κάθε µία και µε τιµή διάθεσης επτά ευρώ 

και εξήντα λεπτών (7,60 €) και µε κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης των 

παλαιών µετόχων. Η διαφορά µεταξύ της τιµής διαθέσεως και της ονοµαστικής αξίας 

ποσού 7,02 € ανά µετοχή, δηλαδή τριάντα επτά εκατοµµύρια εννιακόσιες οκτώ 

χιλιάδες ευρώ (37.908.000,00 €) (= =5.400.000 Χ 7,02)  θα αχθεί, σύµφωνα µε το 

Νόµο και το Καταστατικό, στο λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το 

άρτιο».  

Με την από 21.09.2007 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας 

και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 11 και 13α του Κ.Ν. 

2190/1920 όπως ισχύει σήµερα πιστοποιήθηκε η µερική κάλυψη του ποσού της 

αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και δη κατά το ποσό  των  δύο 

εκατοµµυρίων πεντακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δέκα τριών ευρώ  

(2.583.813,00 €) αντί του αποφασισθέντος από την Γενική Συνέλευση 23/8/2007 

ποσού των τριών εκατοµµυρίων εκατόν τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ  (3.132.000,00 

€). Η ανωτέρω αύξηση των 2.583.813,00 ευρώ έγινε µε την καταβολή µετρητών και 

µε την έκδοση 4.454.850 νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 

0,58 ευρώ η κάθε µία. Η  διαφορά µεταξύ της τιµής διάθεσης και της ονοµαστικής 

αξίας ποσού 7,02 € (= 7,60 - 0,58) ανά µετοχή, δηλαδή τριάντα ένα εκατοµµύρια 

διακόσιες εβδοµήντα τρεις χιλιάδες σαράντα επτά ευρώ (31.273.047,00 €) 

(=4.454.850 Χ 7,02), θα αχθεί σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό, στο 

λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο».  

  

     

ΑΡΘΡΟ 6 
 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη λήψη σχετικής απόφασης από τη 

Γενική Συνέλευση των µετόχων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε 
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απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των 

µελών του: 

Α)  Να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών. Το ποσό της 

αύξησης αυτής δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό του µετοχικού κεφαλαίου που έχει 

καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική 

Συνέλευση. 

Β) Να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µετατρέψιµο σε µετοχές µέχρι το ποσό του 

µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής 

απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι 

διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει 

  Οι πιο πάνω εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνονται από τη 

Γενική Συνέλευση, µε απόφασή της που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί 

εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του 

παρόντος, για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 

ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Οι  αποφάσεις  

αυτές της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 

7β του Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, εάν τα 

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

µετοχικού κεφαλαίου, τότε  απαιτείται, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 

λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που 

προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί 

µετοχικού κεφαλαίου άρθρου του παρόντος. 

3. Οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε την παρ. 1 

του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 

4. Η απόφαση του αρµοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, 

τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθµό και το είδος των µετοχών που θα εκδοθούν, την 

ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την προθεσµία κάλυψης. 

5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε τις παρ. 3 

και 4 του άρθρου 29 και την παρ. 2 του άρθρου 31, του Κ.Ν. 2190/20 µπορεί να 

εξουσιοδοτήσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιµή διάθεσης 

των νέων µετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισµού του, σε 

περίπτωση έκδοσης µετοχών µε δικαίωµα απόληψης τόκου, εντός χρονικού 

διαστήµατος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το 

ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσµία καταβολής του κεφαλαίου κατά το 

άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του ∆ιοικητικού 
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Συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται η τιµή διάθεσης των µετοχών ή και το επιτόκιο 

ή ο τρόπος προσδιορισµού του, κατά περίπτωση. 

6. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται µε εισφορά 

σε είδος ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται 

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

των µετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο 

υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο.  

Εφόσον η εταιρεία έχει ήδη εκδώσει µετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες 

τα δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στα κέρδη ή τη διανοµή του προϊόντος της 

εκκαθάρισης είναι διαφορετικά µεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου µε 

µετοχές µιας µόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωµα 

προτίµησης παρέχεται στους µετόχους των άλλων κατηγοριών µόνο µετά τη µη 

άσκηση του δικαιώµατος από τους µετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι 

νέες µετοχές. 

7. Το δικαίωµα προτίµησης ασκείται εντός της προθεσµίας, την οποία όρισε το 

όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσµία αυτή, µε την 

επιφύλαξη τήρησης της προθεσµίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20, δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) 

ηµερών. Στην περίπτωση της ως άνω παρ. 5, η προθεσµία για την άσκηση του 

δικαιώµατος προτίµησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου για τον προσδιορισµό της τιµής διάθεσης των νέων µετοχών. 

Στην περίπτωση του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της ως άνω παρ. 6, η 

προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος από τους λοιπούς µετόχους ορίζεται, οµοίως, 

από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσµία αυτή δεν 

µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών και αρχίζει από την εποµένη της 

ηµέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσµία για τους µετόχους της κατηγορίας στην 

οποία ανήκουν οι νέες µετοχές. Μετά το τέλος των προθεσµιών αυτών, οι µετοχές 

που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, διατίθενται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιµή όχι κατώτερη της τιµής που καταβάλλουν 

οι υφιστάµενοι µέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που 

αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσµία 

για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, την προθεσµία αυτή ή την τυχόν 

παράτασή της, ορίζει µε απόφασή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός των χρονικών 

ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20. 

8. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία 

µνηµονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί 

αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται µε επιµέλεια της εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
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της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Με την επιφύλαξη της ως άνω παρ. 5, η 

πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος 

προτίµησης, κατά τα ανωτέρω, µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική 

Συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού 

κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του 

δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση 

ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. Η δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορεί να 

αντικατασταθεί µε συστηµένη επιστολή «επί αποδείξει», εφόσον οι µετοχές είναι 

ονοµαστικές στο σύνολό τους. 

9. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, 

µπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης της ως άνω παρ. 6. 

Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να υποβάλει 

στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που 

επιβάλλουν τον περιορισµό ή την κατάργηση του δικαιώµατος προτίµησης και στην 

οποία δικαιολογείται η τιµή που προτείνεται για την έκδοση των νέων µετοχών. Η 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 

άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20. ∆εν υπάρχει αποκλεισµός από το δικαίωµα 

προτίµησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι µετοχές 

αναλαµβάνονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών, που έχουν δικαίωµα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να 

προσφερθούν στους µετόχους σύµφωνα µε την ως άνω παρ. 6. Επίσης, δεν υπάρχει 

αποκλεισµός από το δικαίωµα προτίµησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη 

συµµετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύµφωνα µε το Π.∆. 

30/1988. 

10. Το κεφάλαιο µπορεί να αυξηθεί, εν µέρει, µε εισφορές σε µετρητά και, εν µέρει, µε 

εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει 

την αύξηση, κατά την οποία οι µέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συµµετέχουν και 

στην αύξηση µε εισφορές σε µετρητά, δεν συνιστά αποκλεισµό του δικαιώµατος 

προτίµησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση µε την 

συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια µε την αναλογία της συµµετοχής στο 

µετοχικό κεφάλαιο των µετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση 

αύξησης µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορές εν µέρει σε µετρητά και εν µέρει σε είδος, 

η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιµηθεί σύµφωνα µε τα άρθρα 9 και 

9α του Κ.Ν. 2190/20 πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

11. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και η απόφαση που 
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προβλέπεται στην ως άνω παρ. 1 σχετικά µε την παροχή εξουσίας στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου,  υπόκειται στην έγκριση της 

κατηγορίας ή των κατηγοριών µετοχών, των οποίων τα δικαιώµατα θίγονται από τις 

αποφάσεις αυτές. ∆εν θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώµατα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση 

γίνεται χωρίς νέες εισφορές και εφόσον οι νέες µετοχές, που θα εκδοθούν ανά 

κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώµατα µε τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε 

στους µετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθµό ανάλογο µε τις µετοχές που 

ήδη κατέχουν, ώστε να µη µεταβάλλονται τα ποσοστά συµµετοχής της κάθε 

κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση των µετόχων της κατηγορίας που 

θίγεται και λαµβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση µε τα ποσοστά απαρτίας και 

πλειοψηφίας που προβλέπονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 2 του άρθρου 

31 του Κ.Ν. 2190/20. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συµµετοχή σε 

αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, 

καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρµόζονται αναλόγως οι σχετικές 

διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

12. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του 

Κ.Ν. 2190/1920, µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των 

συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 

42ε του Κ.Ν. 2190/1920, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης (option) απόκτησης 

µετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υποβάλλεται 

στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Ως δικαιούχοι 

µπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία υπηρεσίες σε 

σταθερή βάση. Η ονοµαστική αξία των µετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα 

παράγραφο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του 

κεφαλαίου, που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία της απόφασης της γενικής 

συνέλευσης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης προβλέπει εάν για την ικανοποίηση 

του δικαιώµατος προαίρεσης η εταιρεία θα προβεί σε αύξηση του µετοχικού της 

κεφαλαίου ή εάν θα χρησιµοποιήσει µετοχές που αποκτά ή έχει αποκτήσει σύµφωνα 

µε το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της γενικής 

συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθµό µετοχών που µπορεί να 

αποκτηθούν ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωµα, την 

τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις 

κατηγορίες αυτών και τη µέθοδο προσδιορισµού της τιµής απόκτησης, µε την 

επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Κ.Ν. 2190/1920, τη διάρκεια του 

προγράµµατος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της γενικής 
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συνέλευσης µπορεί να ανατίθεται στο διοικητικό συµβούλιο ο καθορισµός των 

δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώµατος και 

οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράµµατος διάθεσης µετοχών. Το διοικητικό 

συµβούλιο, σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος, εκδίδει στους δικαιούχους 

που άσκησαν το δικαίωµα τους πιστοποιητικά δικαιώµατος απόκτησης µετοχών και, 

ανά ηµερολογιακό τρίµηνο κατ` ανώτατο όριο, παραδίδει τις µετοχές που έχουν ήδη 

εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις µετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας 

το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η 

απόφαση του διοικητικού συµβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής του κεφαλαίου 

της αύξησης λαµβάνεται ανά ηµερολογιακό τρίµηνο, κατά παρέκκλιση των 

οριζοµένων στο άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αυξήσεις αυτές του µετοχικού 

κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού και δεν εφαρµόζονται για 

αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του  άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920. Το διοικητικό 

συµβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο µήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της 

οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω οριζόµενα, να 

προσαρµόζει, µε απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι 

ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε µετά τις παραπάνω 

αυξήσεις, τηρώντας τις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 

2190/1920. 

   Η γενική συνέλευση, µε απόφαση της που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31  του 

Κ.Ν. 2190/1920 και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του 

Κ.Ν. 2190/1920, µπορεί να εξουσιοδοτεί το διοικητικό συµβούλιο να θεσπίζει 

πρόγραµµα διάθεσης µετοχών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, 

αυξάνοντας ενδεχοµένως το µετοχικό κεφάλαιο και λαµβάνοντας όλες τις άλλες 

σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, εκτός αν η 

γενική συνέλευση ορίσει συντοµότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από 

τις εξουσίες του διοικητικού συµβουλίου της παραγράφου 1 του  άρθρου 13 του Κ.Ν. 

2190/1920. Η απόφαση του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνεται υπό τους όρους της 

παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920 και µε τους περιορισµούς της 

παραγράφου 13 του  άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920." 

13. Η καταβολή των µετρητών για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι 

καταθέσεις µετόχων µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, 

πραγµατοποιούνται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό της εταιρείας, 

που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 
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ΜΕΤΟΧΕΣ 
 

1. Οι µετοχές της Eταιρείας είναι ονοµαστικές και άϋλες, κατά τα προβλεπόµενα από 

το Ν. 2396/96 όπως ισχύει και από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, χρόνος δε 

εκδόσεώς τους ορίζεται ο χρόνος καταχωρήσεώς τους στα αρχεία της Α.Ε. 

‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ’’  (πρώην Α.Ε. Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ή 

οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί κατά Νόµον.  

2. Για τη µετατροπή των µετοχών σε ανώνυµες και αντιστρόφως απαιτείται απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατά την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 

15 του Καταστατικού. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΜΕΤΟΧΟΙ 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
1. Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώµατά τους, µόνο 

µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις 

εκάστης µετοχής παρακολουθούν τον κατά νόµον κύριό της, η κυριότης δε αυτής 

συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες 

λαµβάνονται µέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του νόµου. 

2. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση 

συγκυριότητας επί µετοχής, το δικαίωµα των συγκυρίων ασκείται υποχρεωτικώς 

µόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
1. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει 

το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής 

αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της 
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εταιρείας, µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που 

εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή 

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

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

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην 

ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, 

εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να 

δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά 

το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική 

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

ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε την παρ. 3 του 

παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο 

προηγούµενο εδάφιο, µε δαπάνη της εταιρείας. 

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

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να 

αναβάλει µια µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, Τακτική ή 

Έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, 

αυτή που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει 

περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από τη χρονολογία της αναβολής. 

Η µετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν 

απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των 

µετόχων σε αυτήν δε, µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των 

διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20. 

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες 

πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για 

την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Επίσης, µε αίτηση 

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

κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική 

Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, 

καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της 

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

σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα 
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ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, 

κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20. 

5. Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της 

προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται 

να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

σύµφωνα µε τις παρ. 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/20, εφόσον τα αντίστοιχα 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο 

επαρκή. 

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος 

άρθρου, τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης 

παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της 

εταιρείας, µε απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 

µέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να 

παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 

7. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

8. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι 

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

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

κατάθεση των µετοχών σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 

2190/20, σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 του παρόντος. 

9. ∆ικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της 

περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) µέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν 

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, β) η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και γ) ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση 

αρµόδια εποπτεύουσα αρχή. 

Ο κατά την παρούσα παράγραφο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις 

που παραβιάζουν διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού της εταιρείας ή 
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αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να 

υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων 

της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόµενες πράξεις.  

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

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο 

της παρ. 9 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής καθίσταται 

πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η 

χρηστή και συνετή διαχείριση. 

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο µέτοχοι κατά τις ανωτέρω παρ. 9 και 10, οφείλουν να 

αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις µετοχές που τους δίνουν το δικαίωµα να 

ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των 

µετοχών σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/20, σε 

συνδυασµό µε το άρθρο 13 του παρόντος. 

Το δικαστήριο µπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 

2190/20, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο µε βάση τις ανωτέρω παρ. 9 και 10. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
 
 ΑΡΘΡΟ 10 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανό της και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόµιµες 

αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

2.  Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµοδία να αποφασίζει για:  

α) τροποποίηση του καταστατικού,  

β) αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου,  

γ) εκλογή µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  

δ) εκλογή ελεγκτών,  

ε) έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων,  

στ) διάθεση των ετησίων κερδών,  

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

διάλυση της εταιρείας και  

η) διορισµό εκκαθαριστών. 

3. Στις διατάξεις της προηγουµένης παραγράφου δεν υπάγονται:  
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α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατά τις παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 

2190/20 από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από 

διατάξεις άλλων νόµων, 

β) η τροποποίηση του καταστατικού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε την 

παρ. 5 του άρθρου 11, την παρ. 13 του άρθρου 13, την παρ. 2 του άρθρου 13α και 

την παρ. 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 2190/20,  

γ) η εκλογή κατά το καταστατικό, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 

2190/20, συµβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή 

απωλεσάντων την ιδιότητά τους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο,  

δ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/20 ανώνυµης εταιρείας από άλλη 

ανώνυµη εταιρεία που κατέχει το 100% των µετοχών της και  

ε) η δυνατότητα διανοµής κερδών ή προαιρετικών αποθεµατικών µέσα στην 

τρέχουσα εταιρική χρήση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχει 

υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην 

περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της 

έδρας, τουλάχιστον µια φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών 

από τη λήξη της χρήσης αυτής. 

Επειδή οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες σε Χρηµατιστήριο Αθηνών, η Γενική 

Συνέλευση µπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήµου, όπου βρίσκεται η 

έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

2 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο. 

3.  Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και 

εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες συνυπολογίζονται 

και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής 

Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
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1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε 

ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, 

καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να 

µετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’ 

αντιπροσώπου ή, ενδεχοµένως, και εξ αποστάσεως.  

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται ως εξής:  

α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το 

άρθρο 3 του από 16-1-1930 Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Περί ∆ελτίου Ανωνύµων 

Εταιρειών».  

β) Σε µία ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, που 

επιλέγεται από τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/57.  

γ) Σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.  

δ) Σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία 

πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην 

έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφηµερίδα που να έχει την 

έδρα της στην περιοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή 

ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα που έχει την έδρα της στην 

πρωτεύουσα του νοµού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η 

εταιρεία εδρεύει σε δήµο ή κοινότητα του Νοµού Αττικής ή του Νοµού Θεσσαλονίκης, 

εκτός του ∆ήµου Αθηναίων ή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, η πρόσκληση πρέπει να 

δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική ή εβδοµαδιαία 

πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην 

έδρα της εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφηµερίδα που να έχει την 

έδρα της στην περιοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική ή 

εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα 

τους στην έδρα της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 

Οι εταιρείες που εδρεύουν εντός του ∆ήµου Αθηναίων και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

δηµοσιεύουν την πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων τους κατά τα 

οριζόµενα στα ανωτέρω εδάφια α΄ έως και γ΄. 

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται στις κατά το καταστατικό και 

το νόµο προβλεπόµενες εφηµερίδες, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν 

την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της, ενώ στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας 

της Κυβερνήσεως δηµοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ηµερών. 
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Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες 

συντέµνονται στο µισό.  

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο 

τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων 

συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
 

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

καταθέσουν βεβαίωση της Α.Ε. ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ’’ (πρώην Α.Ε. 

Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών)  ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί 

κατά νόµον, από την οποία να προκύπτουν οι µετοχές τους που τους παρέχουν το 

δικαίωµα αυτό, στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες 

πριν από ηµέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. 

2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να 

αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 

3. Η ως άνω βεβαίωση της Α.Ε. ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ’’ (πρώην Α.Ε. 

Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών),  καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων 

των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) 

ολόκληρες ηµέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 

του άρθρου αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από 

άδειά της. 

5. Επιτρέπεται, τηρουµένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ 

αποστάσεως συµµετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε 

την εκ των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά. Τα 

θέµατα και τα ψηφοδέλτια µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωσή τους να γίνεται 

και ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν µε τον τρόπο αυτό 

υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα 

σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις 

ηµέρες πριν από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης.  
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ΑΡΘΡΟ 14 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 
   
    Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε 

εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας, νόµιµα συνταγµένος πίνακας των 

µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου σ΄αυτή τη Γενική Συνέλευση. 

   Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονόµατα των µετόχων και των τυχόν 

αντιπροσώπων τους, τον αριθµό των µετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας και τις 

διευθύνσεις των µετόχων και των αντιπροσώπων τους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν το είκοσι τα εκατό 

(20%) τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται 

επαναληπτική Γενική Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της 

συνεδρίασης που µαταιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον 

ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε 

και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται 

σ΄αυτή. 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος 

και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για 

την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
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1. Κατ’ εξαίρεση, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της 

εθνικότητας της εταιρείας, στη µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης αυτής, 

στην επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, στην αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 

του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται µε 

κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν 

γίνεται σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, στη µεταβολή του 

τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, 

παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας 

προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε την 

παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται 

στο νόµο, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 

θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν 

µέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου. 

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουµένης παραγράφου στην πρώτη 

συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) 

ηµέρες από τη συνεδρίαση που µαταιώθηκε, που προσκαλείται πριν από δέκα (10) 

τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία 

και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν 

εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου. 

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται δεύτερη επαναληπτική Γενική 

Συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την συνεδρίαση που µαταιώθηκε, που 

προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική  

Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 

αρχικής ηµερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ΄αυτήν τουλάχιστον το ένα 

πέµπτο (1/5)  του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

4. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο 

τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων 

συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 

5. 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. 
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ΑΡΘΡΟ 17 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ     
 
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόµιµος αναπληρωτής του. Χρέη Γραµµατέα 

εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η συνέλευση 

προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραµµατέα που εκτελεί και χρέη 

ψηφολέκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα 

που αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 

2. Για θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται 

πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της. 

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών, επικυρώνονται από τον 

Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

   Μετά την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση µε 

ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την 

απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε 

ευθύνη για αποζηµίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του 

άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν µόνο 

µε τις µετοχές τους. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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ΑΡΘΡΟ 20 
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. Η εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρία 

τουλάχιστον (3)  µέχρι δέκα πέντε (15), κατ΄ ανώτατο όριο  µέλη. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο αριθµός των οποίων καθορίζεται εντός των 

ως άνω ορίων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας. 

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο 

αριθµός των οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

που τους εκλέγει και είναι µέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται πιο πάνω. Τα 

αναπληρωµατικά µέλη µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την αναπλήρωση, 

σύµφωνα µε το άρθρο 23 του παρόντος, µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο. 

2. Η θητεία των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής (3ετής),  που 

παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της 

θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει την τετραετία. 

3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα 

ανακλητά. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής 

περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα 

που αφορούν την εταιρεία, µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, 

συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων, για την επίτευξη 

του σκοπού της Εταιρείας και την ανάθεση της διαχείρισης της εταιρείας σε τρίτους, 

µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το καταστατικό ανήκουν στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι αρµοδιότητες του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 

2190/20. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την έκδοση οµολογιακού δανείου, εκτός 

των περιπτώσεων εκδόσεως οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες και µε 
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δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 9 του Ν. 3156/2003. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αποφασίζει την έκδοση οµολογιακού δανείου µε 

µετατρέψιµες οµολογίες, υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 

του Κ.Ν. 2190/20. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την άσκηση µέρους ή όλων των 

εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, εκτός από αυτές που 

απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την 

έκταση αυτής της ανάθεσης.  

Τα πρόσωπα αυτά µπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που 

τους ανατέθηκαν ή µέρους τούτων σε άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, µε την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη 

σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να συστήσει συλλογικό όργανο διοίκησης της 

εταιρείας, στο οποίο δικαιούται να αναθέτει µε απόφασή του την άσκηση διοικητικών 

αρµοδιοτήτων, καθορίζοντας ταυτόχρονα και την έκτασή τους. 

4. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύναται να ορισθεί Τεχνικός ∆ιευθυντής 

της εταιρείας, οι αρµοδιότητες του οποίου καθορίζονται στη σχετική απόφαση 

ορισµού του. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Αµέσως µετά την εκλογή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται και συγκροτείται 

σε σώµα εκλέγοντας τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο, έναν ή 

περισσοτέρους Αντιπροέδρους και έναν ή περισσότερους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει από τα µέλη του έναν ή περισσοτέρους 

Εντεταλµένους Συµβούλους καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. Οι 

ιδιότητες του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβούλου επιτρέπεται 

να συµπίπτουν µε τις ιδιότητες του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή του 

Αντιπροέδρου. 

3. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε 

όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος και αυτόν όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος. Τον Αντιπρόεδρο όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται αναπληρώνει ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 
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ΑΡΘΡΟ 23 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών 

του που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή µε την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των 

παραπάνω µελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωµατικά µέλη, που έχουν τυχόν 

εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και 

ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της 

εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/20 και 

ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική 

Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει 

αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 

2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα 

από τον αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε 

αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

    

ΑΡΘΡΟ 24 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά 

που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Tο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο µπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να συνεδριάζει και στη Θεσσαλονίκη 

και στην Κύπρο. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της 

έδρας της εταιρείας είτε στην ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση 
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αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει 

στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

3. Επιτρέπεται, τηρουµένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, να συνεδριάζει 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς 

τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη 

συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή το αναπληρωτή του, µε 

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

πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται µε σαφήνεια και 

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται 

µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

5. Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα 

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

υποχρεούνται να συγκαλέσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προκειµένου αυτό να 

συνέλθει εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Στην 

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

που θα απασχολήσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσµίας, 

επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω 

προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα 

λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

1. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύµβουλο. Κάθε 

σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σύµβουλο που απουσιάζει. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, 

ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος 

των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθµού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον 

κλάσµα. 
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3. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

συµβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την 

περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.  

 

ΑΡΘΡΟ 26 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται 

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό 

σύστηµα. Ύστερα από αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος 

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο 

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή 

αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

2. Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του και από όλα τα παραστάντα ή 

αντιπροσωπευθέντα κατά τη συνεδρίαση µέλη του. 

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

4. Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

επικυρώνονται από ένα εκ των Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο ή Εντεταλµένο Σύµβουλο µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα οποία 

υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύµφωνα µε το άρθρο 7α 

του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή µέσα σε 

προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
1. Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση, που το 

ποσό της πρέπει να ορίζεται από την τακτική  Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση. 

2. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, βαρύνει 

την εταιρεία αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 28 
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

1. Απαγορεύεται στους Συµβούλους που συµµετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη 

διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς 

άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, 

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

να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωµα για 

αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 του κ.ν. 2190/20. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
ΑΡΘΡΟ 29 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
 

1. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ελέγχονται υποχρεωτικά από ένα 

τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής περί 

Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νοµοθεσίας. 

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούµενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους 

της έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση. 

3. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, 

που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης, σύµφωνα µε την 

οικεία νοµοθεσία. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται έναντι της 

εταιρείας για την παράλειψη διορισµού Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, σύµφωνα µε 

την ανωτέρω παρ. 1, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, µε 

θέµα ηµερήσιας διάταξης το διορισµό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την 

παράλειψη του προηγούµενου εδαφίου τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20. Σε κάθε 

περίπτωση, ο διορισµός Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από µεταγενέστερη Γενική 

Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισµού τους.  

4. Οι ελεγκτές µπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όµως για περισσότερες από πέντε 

(5) συνεχόµενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισµός δεν επιτρέπεται 

να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. 

5. Ο διορισµός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από 

την εταιρεία. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το 

διορισµό τους, εφόσον δεν τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 
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6. Η αµοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια 

του τακτικού ελέγχου, καθορίζεται µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις 

περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.  

7. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 

37 και 43α παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ-∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ  
 
ΑΡΘΡΟ 30 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
   Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1) 

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

 

ΑΡΘΡΟ 31 
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
( ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ) 
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συντάσσει 

τις ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα και γενικότερα κατά τα ειδικότερα 

ορίζόµενα από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. 

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πρέπει να 

έχουν ειδικά θεωρηθεί από: 

α) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του,  

β) το ∆ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω προσώπων, 

από ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό και  

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. 

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις 

αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 

3. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας συντάσσει 

επίσης την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων µε 

περιεχόµενο αυτό που ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/20, 
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καθώς και στην παρ. 3 του άρθρου 107 του ιδίου νόµου εφόσον η εταιρεία 

υποχρεούται να συντάσσει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. 

4. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

εφόσον η εταιρεία υποχρεούται στη σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών 

καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το Πιστοποιητικό 

Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, είκοσι (20) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και, σε περίπτωση 

τροποποίησής τους, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την τροποποίηση, 

υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέπονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20.  

Επιπλέον από τη δηµοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 135 του 

Κ.Ν. 2190/20 η εταιρεία υποχρεούται να δηµοσιεύει τα στοιχεία και τις πληροφορίες 

που ορίζονται στην προβλεπόµενη στην παρ. 4 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20 

κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Ανάπτυξης, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις οριζόµενες 

εφηµερίδες στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ιδίου νόµου και στο άρθρο 12 του 

παρόντος. 

5. Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων από 

την τακτική Γενική Συνέλευση, µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών 

της, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, 

υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 32 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 
 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/20, η διάθεση 

των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

α) προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού 

αποθεµατικού, δηλαδή αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) 

τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύµφωνα µε το νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να 

είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) 

του µετοχικού κεφαλαίου, 

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 

148/1967 για την καταβολή του µερίσµατος. 

γ) η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 
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2. Οι µέτοχοι µετέχουν των καθαρών κερδών, µετά την έγκριση από τη Γενική 

Συνέλευση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, το δε προς διανοµή εγκριθέν 

ποσόν αυτών, καταβάλλεται σ΄αυτούς, µέσα σε δύο µήνες από την απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 
ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 33 
ΛΥΣΗ 
1. Η εταιρεία λύεται: 

α) όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούµενα αποφασισθεί από 

τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, 

β) µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και  

γ) όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 

2. Η εταιρεία λύεται επίσης µε δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε τα άρθρα 48 και 48α 

του Κ.Ν. 2190/20. 

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

εκκαθάριση. Στην περίπτωση α΄ της ανωτέρω παρ. 1, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, µέχρι να 

διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας 

ως άνω παρ. 1, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. 

Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. 2, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο µε 

την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. 

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

προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ 

του Κ.Ν. 2190/20, γίνει κατώτερο από το µισό (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικόύ 

κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική 

Συνέλευση, µέσα σε προθεσµία έξη (6) µηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα 

αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 34 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
 

1. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση µπορεί να είναι δύο (2) 

έως τέσσερις (4), µέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς µε τη διαδικασία και το 
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σκοπό της εκκαθάρισης αρµοδιότητες που καθορίζονται από το νόµο και τις 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να 

συµµορφώνονται. 

Ο διορισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών 

καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν µόλις 

αναλάβουν τα καθήκοντα τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να 

δηµοσιεύσουν στον Τύπο και στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 

Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ισολογισµό, αντίγραφο του 

οποίου υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δηµοσιεύουν κάθε 

χρόνο ισολογισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 7α παράγραφος 1 περίπτωση ιβ΄ του Κ.Ν. 

2190/20. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 

3. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια 

της εκκαθάρισης. 

4. Οι ισολογισµοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων, που αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε 

ευθύνη. 

5. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της 

εκκαθάρισης, µε έκθεση των αιτίων που παρεµπόδισαν την αποπεράτωση της 

εκκαθάρισης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 
ΑΡΘΡΟ 35 
  Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν Καταστατικό, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις 

του Κ.Ν. 2190/20 “Περί Ανωνύµων Εταιρειών”, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

 

 

 

 

 

 


