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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια της Εταιρείας

Άρθρο 1
Σύσταση, Επωνυμία
Με την υπ' αριθ. 4940 της 21.12.1968 πράξη του Συμβολαιογράφου Φαρκαδόνος
Γεωργίου Λ. Μπέλτσιου έχει συσταθεί η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία
"Ψυγεία Θεοδώρου Κλιάφα Α.Ε., Ψυκτικοί Θάλαμοι - Πάγος - Αεριούχα Ποτά ".
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε
ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
Με την υπ'αριθ. 2602/130 της 4.2.1969 απόφαση του Υπουργού Εμπορίου
παρασχέθηκε η άδεια σύστασης της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας και εγκρίθηκε
το Καταστατικό της. Η εν λόγω Υπουργική απόφαση και το Καταστατικό της
Εταιρείας δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 59 της 14.2.1969 (Δελτίον Α.Ε και Ε.Π.Ε.).
Με τη σύσταση της παραπάνω Ανώνυμης Εταιρείας και από την προαναφερόμενη
ημέρα (14.2.1969) δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ως άνω
Υπουργικής απόφασης συνεχίσθηκε η ατομική βιομηχανική επιχείρηση με την
επωνυμία "Ψυγεία Θεοδώρου Κλιάφα, Κληρονόμοι", από μετατροπή της οποίας
προέρχεται η παρούσα Ανώνυμη Εταιρεία.
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Άρθρο 2
Έδρα
Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Τρικκαίων Θεσσαλίας.

Άρθρο 3
Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε (50) χρόνια, που άρχισε την 14.2.1969, ημέρα
δημοσίευσης στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης
Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της παραπάνω Υπουργικής απόφασης,
που έχει εγκρίνει το Καταστατικό της.
Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης, που λαμβάνεται πριν από τη με το παρόν ή ύστερα από παράταση
λήξη της με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας που
λαμβάνεται με την καταστατική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 130 παρ. 3 και
132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.
Ήδη με την από 31.10.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας, που δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. την 06.11.2018, η διάρκεια αυτής
παρατείνεται για άλλα πενήντα (50) χρόνια, ήτοι μέχρι την 14.2.2069.

Άρθρο 4
Σκοπός
Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση ψυκτικών χώρων, η παραγωγή πάγου
και η παραγωγή και εμπορία αεριούχων ποτών, χυμών, νέκταρ φρούτων και λοιπών
παρεμφερών προϊόντων.

Άρθρο 5
Στοιχεία εγγράφων της Εταιρείας
Κάθε έγγραφο της Εταιρίας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των
διαφημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τα
εξής στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4548/2018: α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
της εταιρείας και β) Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και,
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ενδεχομένως, το γεγονός ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε
συλλογική διαδικασία.

KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο

Άρθρο 6
Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε αρχικά ορισθεί σε πέντε εκατομμύρια
πεντακόσιες χιλιάδες (5.500.000) δραχμές και ήταν διαιρεμένο σε πέντε χιλιάδες
πεντακόσιες (5.500) μετοχές, ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χιλίων (1.000)
δραχμών. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είχε καταβληθεί ολοσχερώς με
εισφορές σε είδος και χρήματα τοις μετρητοίς.
Στην συνέχεια

έγιναν οι ακόλουθες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της

εταιρείας:
α) Με

την

από

6.6.1977

απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης,

που

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2021 της 10.6.1977 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η εν λόγω Γενική
Συνέλευση των μετόχων κεφαλαιοποίησε (σύμφωνα με το άρθρο 19 του N.
542/1977 και το άρθρο του αρχικού Καταστατικού ) την υπεραξία, που προέκυψε
από

την

αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της εταιρείας,

αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά εξακόσιες πενήντα (650)
δραχμές.
β) Με την από 21.6.1982 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3013 της 30.6.1982 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η Γενική Συνέλευση των
μετόχων κεφαλαιοποίησε (με βάση το άρθρο 13 του N. 1249/1982) την υπεραξία,
που προέκυψε από

την

αναπροσαρμογή

της αξίας των ακινήτων της

εταιρείας, αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά δύο χιλιάδες
πεντακόσιες πενήντα (2.550) δραχμές.
γ) Με την από 20.6.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που δημοσιεύτηκε
στο ΦΕΚ 2925 της 19.7.1989 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η Γενική Συνέλευση των
μετόχων κεφαλαιοποίησε (σύμφωνα με την υπ' αριθ. Ε 2665/1988 κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) την υπεραξία, που
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προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας,
εκδίδοντας εννέα χιλιάδες

εννιακόσιες (9.900) νέες μετοχές,

ονομαστικής

αξίας κάθε μετοχής τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων (4.200) δραχμών.
δ) Με

την

από

7.6.1992

απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης,

που

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3138 της 1.7.1992 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η Γενική
Συνέλευση των μετόχων κεφαλαιοποίησε (σύμφωνα με τον N. 1731/1987) την
υπεραξία, που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας του μηχανολογικού
εξοπλισμού της εταιρείας, αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά
τρεις χιλιάδες επτακόσιες είκοσι (3.720) δραχμές.
ε) Με την από 14.6.1993 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3673 της 29.6.1993 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η Γενική Συνέλευση των μετόχων
κεφαλαιοποίησε (σύμφωνα με τον N. 2065/1992) την υπεραξία, που προέκυψε από
την αναπροσαρμογή της αξίας των γηπέδων και κτιρίων της
αυξάνοντας

την

ονομαστική

αξία

κάθε

μετοχής

εταιρείας,

κατά

έξι

χιλιάδες

πεντακόσιες πενήντα πέντε (6.555) δραχμές.
στ) Με την από 23.6.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 4941 της 9.7.1997 (τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ), η Γενική Συνέλευση των μετόχων
κεφαλοποίησε: α) την υπεραξία που προέκυψε από την αναπροσαρμογή της
αξίας των γηπέδων και κτιρίων σύμφωνα με το Ν. 2065/1992 δραχμών εκατόν
πενήντα δύο

εκατομμυρίων τριακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων εννεακοσίων

ογδόντα έξι (152.377.986) και β) μέρος του αφορολόγητου αποθεματικού Ν.
1828/89 δραχμών πενήντα
χιλιάδων δεκατεσσάρων

επτά

εκατομμυρίων

οκτακοσίων τριάντα δύο

(57.832.014) αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε

μετοχής κατά δεκατρείς χιλιάδες εξακόσιες πενήντα (13.650) δραχμές.
ζ) Με την από 26.6.2002 απόφασή της, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7689 της
22.7.2002, η Γενική Συνέλευση των μετόχων μετέτρεψε την ονομαστική αξία
της μετοχής σε 82,54 ΕΥΡΩ, και το μετοχικό κεφάλαιο της 1/1/2002 σε
1.271.093,18 ΕΥΡΩ, αύξησε τον αριθμό των μετοχών κατά 9.240 μετοχές και
αύξησε το μετοχικό κεφάλαιο κατά 762.692,42 ΕΥΡΩ με την κεφαλοποίηση
αποθεματικών:

Υπεραξία

Αφορολόγητο αποθεματικό

αναπροσαρμογής
Ν.1828/89
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Ν.2065/92 395.731,93 ΕΥΡΩ,

363.750,36

αποθεματικά φορολογηθέντα 3.210,13 ΕΥΡΩ.

των

ΕΥΡΩ

και

Έκτατα

η) Με την από 20.6.2005 απόφασή της, η Γενική Συνέλευση των μετόχων
κεφαλοποίησε α) την υπεραξία 409.235,39 ΕΥΡΩ που προέκυψε από την
αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων και των αποσβέσεων
των κτιρίων, σύμφωνα με το Ν. 2095/92, και β) ένα μέρος 35,01 ΕΥΡΩ του έκτακτου
αποθεματικού, αυξάνοντας την αξία κάθε μετοχής κατά 16,61 ΕΥΡΩ.
Ύστερα από τις παραπάνω μετατροπές και αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο της
εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων σαράντα τριών
χιλιάδων και πενήντα έξι ΕΥΡΩ(2.443.056,00 ΕΥΡΩ), ολοσχερώς καταβεβλημένο και
διαιρεμένο σε είκοσι τέσσερες χιλιάδες εξακόσιες σαράντα (24.640) μετοχές,
ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και δέκα πέντε λεπτά (99,15
ΕΥΡΩ ).

Άρθρο 7
1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του, που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του να
αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, μερικώς ή ολικώς, με την έκδοση νέων μετοχών, για
ποσό, που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου
(έκτακτη αύξηση κεφαλαίου κατά το άρθρο 24 του ν. 4548/2018)
2. Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να χορηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη
πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το 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 εν λόγω
εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
3. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την
πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από
την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας
αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε
δημοσιότητα.
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4. Οι

αποφασιζόμενες έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου, που αποφασίζονται

σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους,

αποτελούν τροποποίηση του

Καταστατικού όμως δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 4548/2018.
5. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση
κεφαλαίου

πρέπει να αναφέρει

τουλάχιστον το ποσό της

μετοχικού
αύξησης του

κεφαλαίου, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος
των μετοχών ή των ομολογιών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή
διάθεσης αυτών.
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 κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή
τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.
7. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το
όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Μετά το τέλος της προθεσμίας
για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές, που δεν έχουν αναληφθεί
σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.
Το δικαίωμα αυτό προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
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 Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα
με το άρθρο 13 Ν.4548/2018. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να
αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει», σύμφωνα με το άρθρο 26
παρ.5 του Ν.4548/2018.

Η πρόσκληση των μετόχων και η γνωστοποίηση της

προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν στην
περίπτωση που στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 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
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υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. 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 ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα
προβλεπόμενα από το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 χρονικά όρια.
8. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποφασίζεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, εκτός αν η
μείωση γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6
του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 .
Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η απόφασή της για τη
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ’ελάχιστο το σκοπό
της μείωσης, καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί τροποποίηση
του καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η απόφαση αυτή πρέπει να
αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας όπως ορίζεται και στην
παράγραφο 4 του άρθρου 29 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 8
1. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίζει
την ολική ή μερική απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόσβεση αυτή δεν
αποτελεί μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου
υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
3. Η απόσβεση γίνεται με την καταβολή στους μετόχους της εταιρείας του συνόλου
ή μέρους της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο
με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών ή κάνοντας χρήση των
ποσών που επιτρέπεται να διανεμηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του
Ν. 4548/2018
4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά
τους από τη μετοχική σχέση, με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς
τους και το δικαίωμα

συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος,
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σύμφωνα με το άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, που εισπράττεται μόνο από τις
μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.
5. Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η εγκυρότητα της απόφασης
της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά στην απόσβεση του κεφαλαίου, εξαρτάται από
την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, που τα δικαιώματά
τους θίγονται από την απόφαση αυτή.
Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και
λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, όπως
καθορίζεται από την παράγραφο 5 του άρθρου 32 του Ν. 4548/2018. Για τη
σύγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών,
την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία και την ακύρωση των αποφάσεών
της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

Άρθρο 9
Μετοχές
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. Η
Εταιρεία τηρεί Βιβλίο Μετόχων σύμφωνα με το αρ.40 παρ.2 του Ν.4548/2018. Στο
βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της
εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του
επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση
αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος.
Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες
μετοχές. Τα σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο καθορίζει τον τύπο των μετοχών και τα υπογράφοντα αυτούς
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι τίτλοι των μετοχών φέρουν αύξοντα αριθμό,
τη σφραγίδα της εταιρείας, το όνομα, το επώνυμο, την εθνικότητα, το επάγγελμα,
την κατοικία και τα λοιπά στοιχεία του κυρίου τους καθώς και τους αριθμούς των
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μετοχών και την υπογραφή δύο συμβούλων που ορίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, μπορούν δε να φέρουν μερισματαποδείξεις.
3. Η μεταβίβαση των μετοχών πραγματοποιείται

με καταχώρηση στο Βιβλίο

Μετόχων, το οποίο τηρείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν.
4548/2018, όπως ισχύει. Η καταχώρηση χρονολογείται και υπογράφεται από τον
μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν
απαιτείται υπογραφή της καταχώρησης, αν η Εταιρεία λάβει αντίγραφο της
σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. Ύστερα από κάθε
μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την Εταιρεία επί του
υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία
του αποκτώντος που αναφέρονται αμέσως ανωτέρω.
4. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους
μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα
μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη μετοχή
είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο
εταιρικό κεφάλαιο.
5. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή
παρακολουθούν τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός. Η
κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του
Καταστατικού της εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων του μετόχου. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από
αυτές είναι αδιαίρετα και η εταιρεία αναγνωρίζει μόνον έναν κύριο κάθε μετοχής.
Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην
ίδια μετοχή πρέπει να εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με
κοινή συμφωνία. Σε περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην εταιρεία κοινός
αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση
των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν.
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Άρθρο 10
Προνομιούχες Μετοχές
1. Επιτρέπεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να ορίζεται προνόμιο

υπέρ

μετοχών. Το προνόμιο αυτό συνίσταται στην μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις
κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του
καταβληθέντος υπό των κατόχων των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου εκ του
προϊόντος μείωσης του κεφαλαίου ή της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας,
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν
τυχόν καταβληθεί. Επίσης επιτρέπεται να ορισθεί ότι, σε περίπτωση μη διανομής
μερίσματος κατά μία ή περισσότερες χρήσεις, το προνόμιο αφορά σε προνομιακή
καταβολή μερισμάτων και για τις χρήσεις, κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή
μερίσματος.
2. Οι προνομιούχες μετοχές μπορεί να ορίζεται ότι έχουν σταθερό μέρισμα ή ότι
συμμετέχουν εν μέρει μόνο στα κέρδη της εταιρείας, όπως ορίζεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018.
3. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε κοινές
μετοχές ή σε προνομιούχες μετοχές άλλης κατηγορίας. Το δικαίωμα της μετατροπής
ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο ατομικώς, με δήλωσή του προς την εταιρεία
και η μετατροπή ισχύει από την επόμενη εταιρική χρήση εκείνης, κατά την οποία
ασκήθηκε το δικαίωμα.
4. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και χωρίς δικαίωμα ψήφου ή με
δικαίωμα ψήφου περιοριζόμενο σε ορισμένα ζητήματα.
5. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται μόνο μετά από απόφαση,
η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση εκείνων των προνομιούχων
μετόχων, στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)
του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου.
6. Για την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σ' αυτή, την
παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, ως και την ακύρωση των αποφάσεών της,
εφαρμόζονται αναλόγως οι περί της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικές
διατάξεις του Ν. 4548/2018.
7. Οι κατά τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εκδιδόμενες
προνομιούχες μετοχές πρέπει να διακρίνονται σαφώς από τις κοινές μετοχές και να
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αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία τις λέξεις "Προνομιούχος Μετοχή", ως και τα
κύρια χαρακτηριστικά τους όπως ιδίως "μετατρέψιμη", "μετά ή άνευ ψήφου".
8. Επιτρέπεται η έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών, των οποίων η
μεταβίβαση εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Την έγκριση παρέχει το
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, με απόφασή του, που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών του.

Άρθρο 11
Δικαιώματα Μειοψηφίας
1. Εφόσον το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα
συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε
(45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια το
αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Εφόσον το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να εγγράφει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη
συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα
πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του
Διοικητικού Συμβουλίου κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018 επτά (7) τουλάχιστον
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
3. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι 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 είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία
της αναβολής.
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4. Εφόσον το ζητήσει οποιοσδήποτε μέτοχος, με έγγραφη αίτηση 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, εφόσον το
ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την
τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους
διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από
οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς.
5. Εφόσον το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα
δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται
στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση,
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της εταιρείας.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου
5 του παρόντος άρθρου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης. Τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της
αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών εκ μέρους του Διοικητικού
Συμβουλίου, επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, με
απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την
ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρία να παράσχει τις
πληροφορίες που αρνήθηκε.
7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό
(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για
οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με
φανερή ψηφοφορία.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο
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έλεγχο της εταιρείας από το καθ’ ύλην 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 εντός τριών (3) ετών 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 της προηγούμενης παραγράφου 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. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο,
το διοικητικό συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το
μέτοχο για το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που
έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων,
με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες
μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται.
Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές
διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω
πληροφορίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν
απαιτείται να παρασχεθούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο
διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει.
11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί πίνακας
των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης και
του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον
πίνακα μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
12. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να
αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 10 του
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παρόντος άρθρου τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του
σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των τίτλων των
μετοχών τους.

Άρθρο 12
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατοχή της μετοχής,
παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε μεταβίβασή της περιλαμβάνει και την
μεταβίβαση των απαιτητών μερισμάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του
αποθεματικού κεφαλαίου.

Άρθρο 13
Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του Καταστατικού της
Εταιρείας και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, που λαμβάνονται νόμιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 14
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε
(5) έως επτά (7) Συμβούλους.
2. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρείας για θητεία πέντε ετών, που παρατείνεται αυτοδικαίως
μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία
δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε
επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
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Άρθρο 15
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη, που
αφορά στην διοίκηση της Εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας της και στην εν
γένει επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, και για την εκπροσώπησή της, με
εξαίρεση μόνο τα θέματα, για τα οποία κατά ρητή διάταξη του νόμου μόνη αρμόδια
είναι η Γενική Συνέλευση.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, προσδιορίζει την ημερησία
διάταξη αυτών και τα της δημοσιεύσεως για την σύγκληση αυτών, όπως ο νόμος
ορίζει,
β) εκπροσωπεί την Εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ενώπιον Δημοσίων,
Δημοτικών και λοιπών Αρχών ή Οργανισμών πάσης φύσεως, ή φυσικών ή νομικών
προσώπων, όλων εν γένει των Ελληνικών Δικαστηρίων κάθε βαθμού και
δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας,
γ) κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας της Εταιρείας και
προσδιορίζει κάθε δαπάνη,
δ) αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση ή την κατάργηση γραφείων,
παραρτημάτων, υποκαταστημάτων, συγκροτημάτων βιομηχανικών, εργοστασίων,
εργαστηρίων και αποδυτηρίων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και του
εξωτερικού,
ε) προσδιορίζει την εκάστοτε χρήση των διαθέσιμων κεφαλαίων,
στ) εγείρει αγωγές, υποβάλλει μηνύσεις, δίδει εντολή σε Μέλη του ή σε τρίτους να
παρίστανται για την Εταιρεία ως πολιτικώς ενάγουσα ή με οποιαδήποτε άλλη
ιδιότητα ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, σε μηνύσεις, που έχουν υποβληθεί απ'
αυτήν, ασκεί ένδικα μέσα, τακτικά ή έκτακτα, παραιτείται από αυτές τις αγωγές,
μηνύσεις και ένδικα μέσα, δέχεται, επάγει και αντεπάγει όρκους, προσβάλλει
έγγραφα ως πλαστά, καταργεί δίκες, συνάπτει συμβιβασμούς δικαστικούς και
εξωδίκους με οποιουσδήποτε οφειλέτες ή πιστωτές της Εταιρείας

και

με

οποιουσδήποτε όρους, ενεργεί και αίρει κατασχέσεις επί κινητών ή ακινήτων
και προβαίνει σε εγγραφές και εξαλείψεις υποθηκών και προσημειώσεων,
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ζ) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας πρώτες ύλες, εμπορεύματα,
μηχανήματα, ανταλλακτικά, καύσιμα και οποιαδήποτε άλλα υλικά,
η) αγοράζει και πωλεί για λογαριασμό της Εταιρείας ακίνητα ή κινητά, πλοία κ.λ.π.
και μισθώνει ή εκμισθώνει αυτά,
θ) χορηγεί εμπράγματες ασφάλειες πάσης φύσεως επί ακινήτων ή κινητών της
Εταιρείας (υποθήκες, προσημειώσεις υποθηκών, ενέχυρα κ.λ.π.),
ι) εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε τρόπους εγκρίνει, φορτωτικές,
εμπορεύματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές αποδείξεις κατά τρίτων,
απαιτήσεις κατά τρίτων από πώληση εμπορευμάτων,
ια) συνάπτει συμβάσεις με Τράπεζες για το άνοιγμα πιστώσεων, έκδοση εγγυητικών
επιστολών ή πιστώσεων δι' ανοικτού λογαριασμού, με όποιους όρους ήθελε
εγκρίνει, με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται η ευόδωση του εταιρικού σκοπού,
ιβ) εκδίδει και οπισθογραφεί επιταγές,
ιγ) εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις
διαταγή,
ιδ) αναλαμβάνει

και

εισπράττει χρήματα,

μερισματαποδείξεις, τοκομερίδια,

ιε) λαμβάνει δάνεια για λογαριασμό της Εταιρείας, , παρέχει εντολές πληρωμής και
αναγνωρίζει υποχρεώσεις, παρέχει εξοφλήσεις και οποιεσδήποτε απαλλαγές,
ιστ) παραλαμβάνει φορτωτικές και συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες
μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων,
ιζ) συνάπτει ναυλοσύμφωνα και κάθε είδους συμβάσεις και συμφωνίες μετά
τρίτων, φυσικών ή νομικών, ημεδαπών ή αλλοδαπών προσώπων για την εισαγωγή
προϊόντων, ειδών, εμπορευμάτων κ.λ.π. που είναι απαραίτητα για την επίτευξη του
σκοπού της Εταιρείας,
ιη) αποφασίζει τη συμμετοχή της Εταιρείας σε υπάρχουσες

ή

ιδρυόμενες

επιχειρήσεις και τη δημιουργία νέων κλάδων της Εταιρείας,
ιθ) προσλαμβάνει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Εταιρείας
και ορίζει τις αποδοχές του,
κ) κλείνει τα βιβλία της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, καταρτίζει τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις αυτής και προτείνει τα διανεμητέα μερίσματα
στους μετόχους και τα ποσά, που θα κρατηθούν, για τον σχηματισμό αποθεματικών
κεφαλαίων,
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κα) διορίζει δικηγόρους και άλλους πληρεξούσιους για την εκπροσώπηση της
Εταιρείας ενώπιον των Δικαστηρίων και λοιπών Αρχών και Οργανισμών και προς
ενέργεια οποιασδήποτε των ως άνω πράξεων,
κβ) γενικά είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση και
στη διαχείριση της Εταιρείας και στην εκπροσώπησή της.
Η ανωτέρω απαρίθμηση των δικαιωμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
ενδεικτική.
2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού
σκοπού, δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο
τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των
περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των περιστατικών
που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά
απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό
της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.

Άρθρο 16
Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται σε συνεδρίαση
και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρό του και τον αναπληρωτή του.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις
του. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση
των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και
τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος αναπληρώνει τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο, απόντα ή κωλυόμενο. Δεν αποκλείεται η σύμπτωση στο αυτό πρόσωπο
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, ως
και του Αντιπροέδρου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος έχει όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί
την εταιρεία ενώπιον πάσης Αρχής (διοικητικής, δικαστικής κ.λ.π.), είναι αρμόδιος
για την παραλαβή των εγγράφων που απευθύνονται στην εταιρεία και δεσμεύει την
εταιρεία με την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία.
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Ειδικότερα ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη
κατάρτιση, τη σύνταξη και τις εμπρόθεσμες δημοσιεύσεις των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων της εταιρείας, για τη σύνταξη των εκθέσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου, για την αποστολή και τις δημοσιεύσεις των προσκλήσεων σε
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, για την
ανακοίνωση στον ή στους ελεγκτές της Εταιρείας της εκλογής τους, για τη σύνταξη
των απαντήσεων στις υποβαλλόμενες αιτήσεις παροχής πληροφοριών, για τη
σύνταξη και αποστολή της αλληλογραφίας της εταιρείας, για τη σύνταξη και την
εμπρόθεσμη υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και γενικά για την τήρηση των
διατάξεων των φορολογικών και λοιπών νόμων ως του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων, για την επιμέλεια της εμπρόθεσμης απόδοσης του Φ.Π.Α. από την
Εταιρεία και της καταβολής των πάσης φύσεως φόρων, εισφορών, δαπανών κλπ.
προς το Δημόσιο και προς τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και γενικά για τη
με βάση τις κείμενες διατάξεις εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.

Άρθρο 17
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων λόγω θανάτου, παραίτησης ή από
οποιαδήποτε άλλη αιτία, οι σύμβουλοι που εξέλιπαν, αναπληρώνονται από τα
αναπληρωματικά μέλη, τα οποία υπεισέρχονται στην θέση των συμβούλων που
εξέλιπαν κατά τη σειρά της εκλογής τους. Η θητεία του αντικαταστάτη λήγει την
ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που αντικατέστησε και η αντικατάσταση
αυτή υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018. Αν κενωθεί
θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν
υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη, είτε γιατί δεν έχουν εκλεγεί τέτοια είτε γιατί τα
εκλεγέντα έχουν ήδη αναπληρώσει συμβούλους που εξέλιπαν, τα υπόλοιπα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), υποχρεούνται να
εκλέγουν μέλος αυτού σε αντικατάσταση του μέλους που εξέλιπε. Η αντικατάσταση
αυτή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η
απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν.
4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή
Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν
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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. Σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όσα κι
αν είναι, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό
σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 18
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε
φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο
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, 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.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με
πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και 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 αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον
αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό
Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από
την υποβολή της αίτησης.
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Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα
θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το
Διοικητικό Συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά
το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της
ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση
στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο
Πρόεδρος υποχρεούται να αποστείλει στα λοιπά μέλη όλο το συνοδευτικό υλικό
που απαιτείται για την ενημέρωση των μελών για τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης που πρόκειται να συζητηθούν.

Άρθρο 19
Αντιπροσώπευση Μελών – Απαρτία- Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
1. Σύμβουλος, που απουσιάζει, μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύμβουλο. Κάθε
Σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνο Σύμβουλο, που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό οι μισοί και ένας ακόμη Σύμβουλοι
(μη λαμβανομένου υπόψη του κλασματικού υπολοίπου), ουδέποτε όμως ο αριθμός
των παρόντων αυτοπροσώπως Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των
τριών.(3)
3. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από
αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να
καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. 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 καταχωρείται επίσης κατάλογος των
παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία
υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με το Ν. 4548/2018,
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υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. 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. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των
αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, αν τούτο
προβλέπεται στο καταστατικό. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το
παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 93 του
Ν.4548/2018.5. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού
Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να
απαιτείται άλλη επικύρωση τους.

Άρθρο 20
Πλειοψηφία
Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
λαμβάνονται

εγκύρως

με

απόλυτη

πλειοψηφία

των

παρόντων

και

αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος
του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Καταστατικό μπορεί να ορίζει θέματα, για τα οποία η εξουσία του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να ασκείται ολικώς ή μερικώς από ένα ή περισσότερα μέλη του,
διευθυντές της εταιρείας ή τρίτους.

Άρθρο 21
Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Συμβάσεις της Εταιρείας με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβές ή άλλες
παροχές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν.4548/2018, τα οριζόμενα
στο παρόν καταστατικό και, κατά περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της εταιρείας.
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2. Οποιαδήποτε σύμβαση της εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές
αυτής, συγγενείς αυτών μέχρι και τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
συμπεριλαμβανομένου, ή συζύγους των ανωτέρω, καθώς και τα νομικά πρόσωπα
που ελέγχονται από τους ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένων δανείων και παροχή
πιστώσεων προς αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών
υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρες χωρίς ειδική
άδεια παρεχόμενη με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή με τους όρους του
άρθρου 100 του ν. 4548/2018 της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των
ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.

Άρθρο 22
Παροχή άδειας ανταγωνισμού σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους
Διευθυντές της Εταιρείας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής
Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που
υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να μετέχουν ως
ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες, που επιδιώκουν τέτοιους
σκοπούς ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
Εξαιρούνται οι δραστηριότητες που ασκούσαν τα ως άνω πρόσωπα ήδη κατά την
υπογραφή του παρόντος.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα για
αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 98
του Ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 23
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης
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1. Η Γενική Συνέλευση, που συγκροτείται σύμφωνα με το Καταστατικό και το νόμο,
εκπροσωπεί όλους τους Μετόχους και αποτελεί ανώτατο όργανο της Εταιρείας και
δικαιούται να λαμβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το Ν.
4548/2018. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και αυτούς
ακόμα τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την :
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 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) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση
της εταιρείας και
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
Στις διατάξεις της προηγούμενης 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) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82, συμβούλων σε
αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με
οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία
που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της
απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης
κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή
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περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης
ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες
κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 162 του Ν.4548/2018.
στ) 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.

Άρθρο 24
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου
εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου στην
Ελλάδα, τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο μέχρι τη δέκατη (10) ημερολογιακή ημέρα
του ένατου (9ου) μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση
μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, όταν
σ’ αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο
του μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και

τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό

Συμβούλιο με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του Ν.4548/2018
μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν
το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξομοιώνονται με αυτές, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με έγγραφη
πρόσκληση η οποία πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της ημέρα, υπολογιζόμενων και
των εξαιρετέων ημερών. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής
Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
3. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της
εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και
δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται
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υποχρεωτικά από το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την
επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που
περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της
προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 141.
4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λάβει χώρα από απόσταση με οπτικοακουστικά ή
άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο
διεξαγωγής της, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 125 του
Ν.4548/2018. Οι λεπτομέρειες και οι τεχνικές προδιαγραφές για την τηλεδιάσκεψη
θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι μέτοχοι που
συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το
σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.
5. Στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται η συμμετοχή με επιστολική ψήφο σύμφωνα με
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 126 του Ν.4548/2018. Οι λεπτομέρειες και οι
τεχνικές προδιαγραφές θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να
γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της
εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα
υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι
σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις
(24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 25
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με έγγραφη
Πρόσκληση που περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 121
παράγραφο 3 του Ν.4548/2018. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται
με την καταχώρησή της στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.
2. Στις περιπτώσεις μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας σύμφωνα με το
προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος Καταστατικού, δεν απαιτείται νεότερη
πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της
επαναληπτικής συνεδρίασης, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον
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πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και την
επαναληπτική.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση
κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που
εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν
αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων (καθολική γενική
συνέλευση).
4. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε
μέτοχος 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.
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 σύμφωνα
με το άρθρο 123 του Ν.4548/2018.

Άρθρο 26
Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση
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. Νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως
εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα
σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφο 4 του Ν.4548/2018. 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.
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3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης
των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία
τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3
του παρόντος άρθρου μετέχουν

στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η Γενική

Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την
άρνησή της.

Άρθρο 27
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
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. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται
επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της
ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον
πλήρων ημερών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του παρόντος. Η
επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω
στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

Άρθρο 28
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης
1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:
α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,
β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,
γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,

27

δ) στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν επιβάλλεται από το
νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,
ε) στη 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) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών
ζ) στην συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή
διάλυση της εταιρείας,
η) στην παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του
Ν.4548/2018, και
θ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η γενική συνέλευση
αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση ευρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα
(2/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη
συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από
τη ματαιωθείσα συνεδρίαση αφού προσκληθεί όπως ορίζεται πιο πάνω. Η
συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της
αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν το ένα δεύτερο (1/2)
τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 29
Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου ή, όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί
προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική
Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που
εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.
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Άρθρο 30
Θέματα Συζητήσεως - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε
περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο
Πρόεδρος της συνελεύσεως υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή
περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να
αρνηθεί την καταχώρηση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς
εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό τους αντίκειται καταφανώς στα χρηστά
ήθη ή το νόμο. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που
παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Αντίγραφα ή
αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους
αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και
αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4548/2018. 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. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν
να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Το πρακτικό καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών,
σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4548/2018.
3. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, με εξαίρεση της τακτικής γενικής
συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς συνεδρίαση,
σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του άρθρου 135 του Ν.4548/2018,
εφόσον όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία
ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους και μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του
κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με αυτή τη διαδικασία. Σχετική
δήλωση πρέπει να σταλεί στο διοικητικό συμβούλιο μέσα σε σαράντα οκτώ (48)
ώρες από τη λήψη της πρότασης του διοικητικού συμβουλίου. Οι διατάξεις περί
απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία υπολογίζεται επί του συνόλου των
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μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη απόφασης
χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κατά το
χρόνο αποστολής της πρότασης από το διοικητικό συμβούλιο με το σύνολο των
δικαιωμάτων ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό. Η πρόταση του
διοικητικού συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους μετόχους στην ηλεκτρονική
διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της πρότασης
πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει
το πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του διοικητικού
συμβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην
εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση και τη σχετική προθεσμία απάντησης των
μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των επτά (7) ημερών ούτε
μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρότασης. Η
προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο
έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο.
Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δε θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία
των σαράντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1 του άρθρου 135 του Ν.4548/2018,
εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην εταιρεία νωρίτερα.
Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο χρόνο
απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές.
Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει
σε όλους τους μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας, και να βεβαιώσει ότι
τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία αυτή. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με τον τρόπο
αυτό καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του
Ν.4548/2018. Εντός τριών (3) ημερών από την πρόταση του διοικητικού
συμβουλίου, οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το διοικητικό συμβούλιο
διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές
είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση του σχεδίου απόφασης χωρίς
συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των
μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης.
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Άρθρο 31
Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης και Απαλλαγής Ελεγκτών
Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Γενική
Συνέλευση, με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση,
αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την
αντίστοιχη χρήση κατ’άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών
από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.
Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 102 του Ν.
4548/2018.
Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι
υπάλληλοι της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως
αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση
με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Άρθρο 32
Τακτικός έλεγχος της Εταιρίας από ελεγκτές
1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας υποβάλλονται σε
έλεγχο από ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και σύμφωνα με
κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά..
2. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της
ελεγχόμενης χρήσης κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση 3 του άρθρου άρθρο 2
Παράγραφος Α. Υποπαράγραφος Α.1. του Ν. 4336/2015, η οποία συγκαλείται από
το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθυνόμενων των μελών αυτού, κατά τις διατάξεις της
περιπτώσεως αυτής σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 180 του Ν.
4548/2018 για την παράλειψη σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης για διορισμό ελεγκτή.
3. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την εταιρεία. Εάν ο
ελεγκτής δεν αποποιηθεί το διορισμό του μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργασίμων
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ημερών από την ημέρα που έλαβε γνώση, θεωρείται ότι τον έχει αποδεχθεί και έχει
όλες τις ευθύνες του.
4. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση
του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη
Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 33
Εταιρική Χρήση
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και
λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 34
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση
διαχείρισης, πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και δη, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 145-157 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που
ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη
σαφήνεια

την

πραγματική

εικόνα

της

περιουσιακής

διάρθρωσης,

της

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας και
υποβάλλονται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική
Συνέλευση πρέπει να περιέχει σαφή και πραγματική

εικόνα της εξέλιξης των

εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας καθώς και πληροφορίες για την
προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της, ως και τα
οριζόμενα στο άρθρο 150 του Ν 4548/2018. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να

32

αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό
διάστημα από την λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας των άρθρων 12-14 του Ν 4548/2018. Αν οι Ελεγκτές

έχουν

παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να
αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο και εγκεκριμένο από
την Γ.Σ σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές
εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, υποβάλλονται από την
εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, (20) τουλάχιστον ημέρες μετά την
Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 35
Διάθεση Κερδών
Η διάθεση των καθαρών κερδών της εταιρείας γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 158164 του Ν.4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Άρθρο 36
Λόγοι Λύσεως της Εταιρείας
1. Η εταιρεία λύεται:
α) Μετά την πάροδο της κατ’ άρθρο 3 του παρόντος διάρκειας της
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και
γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της
περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και
166 του Ν. 4548/2018
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3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όπως
προσδιορίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις γίνει κατώτερο από το μισό
(1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών
από τη λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου μέτρου.

Άρθρο 37
Εκκαθάριση
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η
εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας της,
το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διοριστούν
εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η
Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.
Στην περίπτωση της λύσεως της εταιρείας με δικαστική απόφαση, με την ίδια
απόφαση το Δικαστήριο ορίζει τον εκκαθαριστή ή τους εκκαθαριστές.
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις,
μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της
εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν
περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την
υποχρέωση να συμμορφώνονται.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντα τους, να κάνουν
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης
εκκαθάρισης μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Σε κάθε

περίπτωση η απογραφή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε τρεις (3) μήνες από την
ανάληψη των καθηκόντων τους.
3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.
4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη
διάρκεια της εκκαθάρισης.
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5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς
υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την
επιφύλαξη της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Ν.4548/2018, να εξοφλήσουν τα
χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και
νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της
εταιρείας.
Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την
εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της, ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια
στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από την λύση της. Εντός της
προθεσμίας αυτής , κάθε μέτοχος ή και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το
Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα
739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης
των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε
αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα
μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758ΚΠολΔ, αν η εκποίηση δεν
καθίσταται δυνατή.
6. 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.
7. 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.
8. 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 σε αυτούς των περιουσιακών
στοιχείων της εταιρείας.
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9. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται
να συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και
περάτωσης της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι
τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που
προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να
περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα
μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με
τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα
παραπάνω

μέτρα

μπορούν

να

περιλαμβάνουν

και

συμβιβασμούς,

αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο
είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία.
Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να
ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το
δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το
σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή
σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω.
10. 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 παράγραφο 2 του άρθρου 107 του
Ν.4548/2018. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5)
έτη από την έναρξή της. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για
δέκα (10) έτη από τον τελευταίο διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα
ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την
επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών διατάξεων.
11. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας
του Διοικητικού Συμβουλίου.
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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.

Άρθρο 38
Εφαρμογή Ν. 4548/2018
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν.
4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του
νόμου, αν και δεν είναι απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς
ενημέρωση των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών
διατάξεων του νόμου θα εφαρμόζεται η διάταξη που ισχύει εκάστοτε.
Τρίκαλα 8 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κων/νος Κλιάφας
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