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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»  

ΑΡ. ΓΕΜΗ 121826860000 

ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

ΤΗΣ 09-02-2022 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Άρθρο 1 

Επωνυμία 

Η Εταιρία θα έχει την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» 

για δε τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή θα έχει την ίδια επωνυμία σε πιστή μετάφραση σε 

αλλοδαπή γλώσσα. 

Άρθρο 2 

Σκοπός 

Η Εταιρεία έχει ως σκοπό: 

1.  Την εμπορία, αντιπροσώπευση, διανομή, κατασκευή, τεχνική υποστήριξη και 

εκμίσθωση παντός είδους Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών, συμπεριλαμβανομένων 

συσκευών αυτοματισμού γραφείου, συσκευών ήχου και εικόνας, συσκευών τηλεπικοινωνιών 

και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού συμβατικών και ασυρματικών τεχνολογιών, ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (Computers) ή τμημάτων αυτών, καθώς και περιφερειακών συστημάτων, 

εξαρτημάτων και ανταλλακτικών όλων των παραπάνω προϊόντων, καθώς επίσης και 

τροχοφόρων παιχνιδιών, αθλητικών ειδών (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων), 

ποδηλάτων και άλλων δίτροχων χωρίς κινητήρα και των εξαρτημάτων τους, άλλων 

μηχανημάτων, συσκευών και εξοπλισμού γενικής και ειδικής χρήσης και μηχανημάτων ειδικής 

χρήσης, έξυπνων λύσεων αποθήκευσης (smart lockers), ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού. 
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2.  Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή, αντιπροσώπευση και εμπορία 

προγραμμάτων λογισμικού (Software), την αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών 

νομικών προσώπων που ασχολούνται με προγράμματα λογισμικού, την εκπαίδευση εις την 

χρήση, ανάπτυξη και εφαρμογή σε τέτοια προγράμματα, την παροχή συμβουλών σε θέματα 

μηχανοργάνωσης, οργάνωσης, εκπαίδευσης, διαχείρισης, επενδύσεως σε εμπορικές, 

βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις, μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. 

3.  Την ανάπτυξη, εγκατάσταση / εφαρμογή / προσαρμογή, χρήση και παροχή τεχνικής 

υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και κάθε είδους ηλεκτρονικών / 

ηλεκτρομηχανολογικών μέσων, καθώς και λογισμικού μεταφοράς / διαχείρισης δεδομένων, 

στον τομέα του αυτοματισμού και της τηλεμετρίας. 

4.  Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την εκπόνηση (ανάλυση, σχεδίαση,  

ανάπτυξη, παραμετροποίηση) μελετών, την εφαρμογή πρωτοκόλλων / στερεοτύπων 

αποτίμησης, την ανάλυση κινδύνων και τη διενέργεια μετρήσεων – καταγραφής  παραμέτρων 

στον τομέα της ασφαλείας εν γένει (όπως φυσική ασφάλεια, πυρασφάλεια, σχέδια εκκένωσης, 

ασφάλεια ηλεκτρονικών - πληροφοριακών συστημάτων κ.λπ.).» 

5.  Την συμμετοχή σε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, η οποία θα παρέχει στο 

κοινό συνδρομητικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες καθώς και την εμπορία και την 

καθ' οιονδήποτε τρόπο διαμεσολάβηση στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. 

6.  Την έκδοση και εμπορία περιοδικών ή εντύπων που έχουν σχέση με προγράμματα 

λογισμικών. 

7.  Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 

α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε 

εταιρικού τύπου. 

β. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. 

γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 

δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή 

σκοπό. 

8. Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχεδίασης, εκτέλεσης, εγκατάστασης, διαχείρισης, 

τεχνικής υποστήριξης έργων προμήθειας και εγκατάστασης μηχανικού, ηλεκτρικού, 
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ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού ή συνδυασμού αυτών 

Άρθρο 3 

Έδρα 

Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Ελληνικού και η Εταιρία είναι Ελληνική. Η Εταιρία μπορεί 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή 

πρακτορεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του εξωτερικού, είτε σε συνεργασία με 

αλλοδαπές ή ημεδαπές επιχειρήσεις είτε χωρίς τέτοια συνεργασία. 

Άρθρο 4 

Διάρκεια 

Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια 

εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής Απόφασης για την χορήγηση άδειας συστάσεως της 

παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και ορίζεται ως 

πεντηκονταετής. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων με αντίστοιχη τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία απόφαση λαμβάνεται  με 

την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ  

 

Άρθρο 5 

Μετοχικό κεφάλαιο 

1. Το κεφάλαιο της Εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ. 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) 

διαιρούμενο σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 500 (πεντακοσίων) την 

κάθε μία. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21-10-1988 το κεφάλαιο της εταιρίας 

αυξήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 του Καταστατικού κατά δρχ. 10.000.000 

(δέκα εκατομμύρια) με έκδοση 20.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 500 την κάθε μία. 
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Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 27/6/1990 το 

κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 185.000.000 (εκατόν ογδόντα πέντε εκατομμύρια) 

με έκδοση 370.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 500 (πεντακοσίων) την κάθε μία. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 25/5/1993 το 

κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. 300.000.000 (τριακόσια εκατομμύρια) με έκδοση 

600.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 500 η κάθε μία. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας της 28/6/1993 το 

κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε δια κεφαλαιοποιήσεως εκτάκτων αποθεματικών εκ ποσού 

δρχ. 18.000.000 και μη αναληφθέντων μερισμάτων χρήσεως 1991 και 1992 εκ ποσού δρχ. 

15.000.000 και 37.000.000 αντιστοίχως ήτοι εν συνόλω κατά ποσόν δρχ. 70.000.000 με έκδοση 

140.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας δρχ. 500 η κάθε μία. 

Με απόφαση της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 5/5/1995 το κεφάλαιο της 

Εταιρίας αυξήθηκε κατά ποσόν δρχ. 170.000.000 με την έκδοση 340.000 νέων μετοχών 

ονομαστικής αξίας 500 δρχ. εκάστης και τιμής διαθέσεως 1.200 δρχ. εκάστης. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας της 16/5/1997 

αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών της Εταιρίας από 1.480.000 (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες 

ογδόντα χιλιάδες) σε 2.960.000 (δύο εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα χιλιάδες) και μειώθηκε 

η ονομαστική τους αξία από δρχ. 500 (πεντακόσιες) σε δρχ. 250 (διακοσίων πενήντα) της κάθε 

μίας. 

Τέλος με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 5/4/1999 το κεφάλαιο 

της Εταιρίας αυξήθηκε: α) κατά ποσόν δρχ. 1.702.000.000 (ένα δισεκατομμύριο επτακόσια δύο 

εκατομμύρια) δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους αποθεματικού ποσού υπέρ το άρτιο, με την 

έκδοση 6.808.000 (έξι εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων) νέων μετοχών ονομαστικής 

αξίας δρχ. 250 (διακοσίων πενήντα) της κάθε μίας και β) κατά ποσόν δρχ. 255.300.000 

(διακοσίων πενήντα πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων) δια καταβολής μετρητών, με 

την έκδοση 

I. 1.021.200 (ενός εκατομμυρίου είκοσι μία χιλιάδων διακοσίων) νέων μετοχών 

ονομαστικής αξίας δρχ. 250 (διακοσίων πενήντα) και τιμή διάθεσης 1.500 (χίλιες πεντακόσιες) 

της κάθε μίας. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεων των μετόχων της 28/6/2002 το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρίας μειώθηκε κατά ποσό Ευρώ 41.290,05 λόγω της μετατροπή της 
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ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε Ευρώ σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 2842/2000. Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο 

ποσό των Ευρώ 8.200.236 (οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι) 

διαιρούμενο σε 

II. 11.233.200 (έντεκα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρείς χιλιάδες διακόσιες) μετοχές 

ονομαστικής αξίας 0,73 Ευρώ εκάστης. 

Με απόφαση της από 28.12.2018 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της αυξήθηκε η ονοματική αξία έκαστης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της 

Εταιρείας από εβδομήντα τρία λεπτά του ευρώ (0,73€) σε ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

(1,46€) με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της 

Εταιρείας από έντεκα εκατομμύρια διακόσιες τριάντα τρεις χιλιάδες διακόσιες (11.233.200) σε 

πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες (5.616.600) μετοχές (reverse split με 

αναλογία δυο (2) παλαιές κοινές μετοχές της Εταιρείας προς μια (1) νέα κοινή μετοχή της 

Εταιρείας). 

Κατόπιν τούτο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των οκτώ 

εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων διακοσίων τριάντα έξι ευρώ (8.200.236€) διαιρούμενο σε 

πέντε εκατομμύρια εξακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες (5.616.600) μετοχές κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46€) ανά μετοχή. 

Με απόφαση της από 28.12.2018 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της μειώθηκε η ονομαστική αξία έκαστης ονομαστικής κοινής μετοχής από ένα ευρώ και 

σαράντα έξι λεπτά (1,46€) σε πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) με συνέπεια την μείωση του 

ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων 

ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα έξι ευρώ (5.391.936€) με συμψηφισμό ζημιών 

παρελθουσών χρήσεων. 

Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 2.808.300 (δυο 

εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) διαιρούμενο σε 5.616.600 (πέντε 

εκατομμύρια εξακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ 

εκάστης. 

Με απόφαση της από 28.12.2018 Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

της το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου 

τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών 

και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών 
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ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα 

λεπτά του ευρώ (0,50€) , με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της 

Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή. 

Κατόπιν τούτο το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων 

εκατομμυρίων διακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (4.212.450€) 

διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες 

(8.424.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) 

ανά μετοχή. 

Με απόφαση της από 2 7.05.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ανακλήθηκε η 

από 28.12.2018 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αφορώσα την 

αύξηση κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν 

πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων 

οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών 

έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€), με άσκηση 

δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας και τιμή διάθεσης πενήντα 

λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή. 

Κατόπιν τούτων το κεφάλαιο της εταιρίας επανήλθε στο ποσό των Ευρώ 2.808.300 (δυο 

εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) διαιρούμενο σε 5.616.600 (πέντε 

εκατομμύρια εξακόσιες δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιες) μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 Ευρώ 

εκάστης. 

 Με απόφαση της από 27.05.2019 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων 

τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (1.404.150€) με καταβολή μετρητών και έκδοση δύο 

εκατομμυρίων οκτακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (2.808.300) νέων κοινών ονομαστικών 

μετά ψήφου μετοχών έκαστης ονομαστικής κοινής μετά ψήφου μετοχής πενήντα λεπτά του 

ευρώ (0,50€), με άσκηση δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας 

και τιμή διάθεσης πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) ανά μετοχή. 

Κατόπιν τούτων το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων 

εκατομμυρίων διακοσίων δώδεκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (4.212.450€) 

διαιρούμενο σε οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες 

(8.424.900) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα λεπτά του ευρώ (0,50€) 

ανά μετοχή. 
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Άρθρο 6 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Δικαίωμα Προτίμησης  

1. H Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για την τακτική 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, 

η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως 

προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού 

του. 

2. Μέσα στην πρώτη πενταετία από την σύσταση της Εταιρίας ή μέσα σε πέντε έτη από τη 

σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με 

απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών 

του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό 

που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η πιο πάνω εξουσία του 

Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση. Οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 

3. Η κατά την παράγραφο 2  του παρόντος άρθρου αποφασιζόμενη έκτακτη αύξηση του 

εταιρικού κεφαλαίου συνιστά τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε 

διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το Ν. 4548/2018. 

4. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Η από την έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο προκύπτουσα διαφορά δεν μπορεί να διατεθεί για την πληρωμή 

μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμψηφισθεί προς 

απόσβεση ζημιών της Εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία 

κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. 

5. H καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου, 

καθώς και οι καταθέσεις μετόχων που προορίζονται για την κάλυψη μελλοντικής αύξησης του 

μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό 

επ’ ονόματι της Εταιρίας, ο οποίος τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα 

στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

6. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, 

που μπορούν να εκδίδονται είτε ως κοινές εξαγοράσιμες, είτε ως προνομιούχες εξαγοράσιμες 

μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 
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4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την 

εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 18 του παρόντος και με την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις 

εξαγοράσιμες μετοχές λεπτομέρειες, όπως ιδίως:  

(α) το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και, εφόσον συντρέχει τέτοια 

περίπτωση, η φύση και η διάρκεια του τυχόν παρεχόμενου προνομίου,  

(β) εάν το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται στην Εταιρία ή/και στους κατόχους των 

εξαγοράσιμων μετοχών,  

(γ) το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και  

(δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και η εν γένει διαδικασία εξαγοράς.  

 

7. Επίσης, η Εταιρία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με οποιοδήποτε είδος 

προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι προνομιούχες και οι εν γένει 

εξαγοράσιμες μετοχές, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος, μπορεί 

να είναι ενσώματες. 

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που γίνονται με εισφορά σε είδος καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με 

δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο 

κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της 

έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο.  

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

της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της 

προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος των ανωτέρω 

προθεσμιών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται 

ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη 

της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.  

10. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η προθεσμία για την 

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από τη λήψη της απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών ή του 

τυχόν επιτοκίου ή του τρόπου προσδιορισμού αυτού. 

11. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος 



9 
 

προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο εντός των 

χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. 

12. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται 

υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα 

υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα.  

13. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4548/2018. Για να ληφθεί 

τέτοια απόφαση, το Διοικητικό 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 ή η κατώτατη 

τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 

 Άρθρο 7 

Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου 

Μέσα σε ένα μήνα από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα εντός 

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης, 

η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των 

τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρήθηκε η απόφαση στο Γ.Ε.ΜΗ. ορκωτός 

ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρία, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιεί με έκθεση 

αν καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο. Η έκθεση του ορκωτού λογιστή ή της ελεγκτικής 

εταιρίας υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 12 παραγρ. 1  

εδ. ε’ του Ν. 4548/2018. 

Άρθρο 8 

Μετοχές  

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές και άυλες, χρόνος δε εκδόσεώς τους 

ορίζεται ο χρόνος καταχωρίσεώς τους στο μητρώο κινητών αξιών της ανώνυμης εταιρίας 

«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» υπό την ιδιότητα του Κεντρικού Αποθετηρίου 

Αξιών, το οποίο παρέχει υπηρεσίες Μητρώου και Διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

2. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στα αρχεία του Κεντρικού 

Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
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3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα εξ αυτών είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας και κάθε 

μετοχή παρέχει δικαιώματα ανάλογα προς το εξ αυτής αντιπροσωπευόμενο ποσοστό του 

μετοχικού κεφαλαίου. Σε περίπτωση που πλείονα του ενός πρόσωπα είναι συγκύριοι ή 

επικαρπωτές της αυτής μετοχής οφείλουν δια εγγράφου συμφωνίας των να εκλέξουν κοινό 

εκπρόσωπο τους  για αν ασκεί τα δικαιώματα εκ της μετοχής, άλλως αναστέλλεται η άσκηση 

των δικαιωμάτων αυτών.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

Άρθρο 9 

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων 

1. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Συστήματος 

Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων 

Ανώνυμη Εταιρεία». Η ως άνω καταχώριση στα παραπάνω αρχεία συνεπάγεται αυτοδικαίως 

την αποδοχή του καταστατικού και των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της 

δικαιοδοσίας τους και του νόμου. 

2. Οι Μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη Διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους, μόνο με 

τη συμμετοχή των στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα των Μετόχων σε καμία περίπτωση 

δεν μπορούν να ασκηθούν από μη μετόχους (εξαιρουμένων των αντιπροσώπων τους) έστω και 

πιστωτών ή κληρονόμων των μετόχων. 

Άρθρο 10 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 

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

Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων ορίζοντας ημέρα συνεδρίασής της, που να μην απέχει 

περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον 

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το 

αντικείμενο της ημερησίας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό 

Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης η σύγκληση 

διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρίας, με απόφαση του 
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δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση 

αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και η ημερησία διάταξη. 

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

Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια 

διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική 

Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην 

ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη 

Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο, 

όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της 

Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των Μετόχων στην ιστοσελίδα της 

Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους 

Μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018. Αν τα 

θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή 

της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 και να προβούν οι ίδιοι στη 

δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη 

της Εταιρίας. 

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

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να 

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

έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που 

ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι 

(20) ημέρες από την χρονολογία της αναβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 141 παρ. 

5 και 124 παρ. 6 του Ν. 4548/2018. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί 

συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης 

της πρόσκλησης των Μετόχων, ενώ σε αυτήν μπορούν να μετέχουν οι μέτοχοι, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018. 

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

Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, μπορούν να 

υποβληθούν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν 

αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, και το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει τα 
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ως άνω σχέδια αποφάσεων στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 

του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 

Γενικής Συνέλευσης. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων 

στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και 

με σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τις ανωτέρω παραγράφους 

2 και 4, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα 

χρηστά ήθη. 

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

Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες 

πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο: 

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την 

τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους 

Διευθυντές της Εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη παροχή της Εταιρίας προς τα πρόσωπα αυτά 

από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με τα πρόσωπα αυτά. 

β) Να παρέχει τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο 

μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα 

ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν 

υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, 

ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέσα στην προθεσμία της 

προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση 

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 

Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί  την παροχή πληροφοριών για 

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

8. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του άρθρου, 

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

Διοικητικού Συμβουλίου παροχής πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή 
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του κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο 

υποχρεώνει και την Εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 

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

Μετοχικού Κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερησίας διάταξης της 

Γενικής Συνέλευσης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 

10. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητούν τον έκτακτο έλεγχο της 

Εταιρίας από το δικαστήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο 

έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που  παραβιάζουν διατάξεις του νόμου ή 

του καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως. 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. 

11. Μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρίας από το κατά την 

προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο, 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. Η διάταξη αυτή δεν 

εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρίας. 

12. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία 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 Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες 

διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και 

απαντήσεων. 

13. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, οι μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν 

τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του 

σχετικού δικαιώματος. 

Άρθρο 11 

Δικαίωμα Εξαγοράς  
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, αν ένας 

μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε 

τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της:  

(α) ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο 

με αγωγή, η οποία ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 46 του N. 4548/2018, μέσα σε προθεσμία 

πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της 

συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρίας που κατέχει 

ο παραπάνω μέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν 

επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του N. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη 

οικογένειας αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του Ν. 4308/2014. 

 

(β) ο μέτοχος αυτός μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των μειοψηφούντων μετόχων σύμφωνα 

με το άρθρο 47 του N. 4548/2018, έναντι ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην 

πραγματική αξία των μετοχών αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε πέντε (5) έτη από 

τότε που ο πλειοψηφών μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό. Στον έλεγχο των 

προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του 

ανταλλάγματος προβαίνει, ύστερα από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το δικαστήριο 

με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Γενική Συνέλευση 

 

Άρθρο 12 

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι νόμιμες αποφάσεις της δεσμεύουν 

και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

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

α) Τροποποίηση του καταστατικού στις οποίες υπάγονται και η αύξηση ή μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου,  

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,  

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την 
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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) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του 

άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, 

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

Εταιρίας, 

θ) Διορισμό Εκκαθαριστών. 

3.  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) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

ε) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του Ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας από άλλη 

ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή 

περισσότερο των μετοχών της. 

στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του 

άρθρου 162 του Ν. 4548/2018. 

ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 κερδών ή 

προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.  

 

Άρθρο 13 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τον 

τακτικό ελεγκτή της Εταιρίας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) 
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ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα 

που περιέχονται στην αίτηση, από τους μετόχους μειοψηφίας σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος. 

2. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια 

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

δήμου στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική 

χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη 

της εταιρικής χρήσεως, προκειμένου να αποφασίσει επί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική Γενική 

Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιαδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. Η Γενική 

Συνέλευση δύναται επίσης να πραγματοποιείται με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση (ι) 

στον πραγματικό χρόνο σύγκλησης της Συνέλευσης υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η 

συμμετοχή με οπτικοαουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία του 

μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της και η Εταιρία λαμβάνει επαρκή μέσα ως αυτά αναφέρονται 

στο άρθρο 125 παραγρ. 1 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε ισχύει, ή (ιι) πριν από τη 

Συνέλευση δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, όπου τα θέματα και τα ψηφοδέλτια 

διατίθενται και η συμπλήρωση τους γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη 

μορφή στην έδρα της Εταιρίας. 

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που 

εξομοιώνονται με αυτές πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από 

την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη 

εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα 

συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. 

5. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 

οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 

σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη 

λήψη αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση). 

Άρθρο 14 

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή 

διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέματα της ημερησίας διάταξης 
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με σαφήνεια καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν 

να μετάσχουν στην συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά 

αντιπροσώπου ή και από απόσταση.  

2. Περαιτέρω, η πρόσκληση, πέραν των αναγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο: 

α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: 

αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 10 του παρόντος 

με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα. Λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους άσκησής τους θα πρέπει να 

είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, 

ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα 

έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις 

μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του 

παρόντος, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης 

αντιπροσώπων, και 

γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με 

ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 4 

και 5 του άρθρου 16 του παρόντος, 

β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 16 του παρόντος, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την 

ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, 

γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των 

σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 2δ του άρθρου 15, καθώς και τον 

τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και 

δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι 

πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 15. 

3. Η πρόσκληση δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία που ορίζει το άρθρο 10 παρ. 3 του 

καταστατικού με την καταχώριση της στη μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ και στο διαδικτυακό 

τόπο της Εταιρείας. 
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4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος μπορεί να 

πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

Άρθρο 15 

Δικαιώματα μετόχων πριν τη Γενική Συνέλευση 

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση 

των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές 

εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο 

διαδικτυακό της τόπο.  

2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 

μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της 

στην έδρα της, καθώς και με ανάρτηση στο διαδικτυακό της τόπο, τουλάχιστον τις εξής 

πληροφορίες:  

(α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,  

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

ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά 

τυχόν κατηγορία μετοχών,  

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

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

με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο, 

και  

(δ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για 

κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει 

προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων 

που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την  παραγράφου 4 του άρθρου 10 του 

παρόντος, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρία. 

Άρθρο 16 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - 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. 
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Δικαιούνται να μετάσχουν Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της 

απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

2. Δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) 

το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την 

ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω 

ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής 

συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει 

περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν 

συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα 

πρόσκληση, , συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα 

κατά την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της Επαναληπτικής 

Γενικής Συνέλευσης.  

3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως 

βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον 

παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών 

στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή 

άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία λαμβάνει θα λάβει επαρκή μέτρα ώστε:  

(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη 

συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται 

στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το παρόν άρθρο την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,  

(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή 

οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, 

προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να 

ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και  

(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.  

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το 

σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.  

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι’ 

αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. 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 Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με 
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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.  

6.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου:  

(α) ενεργοποιούνται οι δυνατότητες των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, 

διαζευκτικά ή σωρευτικά, αναφορικά με μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις ή για 

καθορισμένο χρονικό διάστημα,  

(β) καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και (γ) υιοθετούνται 

διαδικασίες για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της 

προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.  

7. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και οι Ελεγκτές της Εταιρίας. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί 

με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που δεν 

έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν 

αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη 

συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή 

ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 ανωτέρω, τα 

ανωτέρω πρόσωπα δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα μέσα των 

παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.  

8. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω 

αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές 

Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του 

μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει 

λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος 

του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.  

9. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος 

κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός 

λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς 

αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με 

ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. 

10. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου 

γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται 

στην Εταιρία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής). Για την κοινοποίηση του 
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διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου, ο μέτοχος αποστέλλει 

μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εκάστοτε προσδιορίζεται στο δημόσια προσβάσιμο 

ιστοτόπο της Εταιρίας, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκάστοτε αναρτώνται σε αυτόν. Για τη 

διαπίστωση της τήρησης της προθεσμίας της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται υπόψη η ώρα κατά την οποία το μήνυμα περιήλθε 

σε αναγνώσιμη μορφή στην Εταιρία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

11. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία πριν από την 

έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί 

να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο 

αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της 

παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο 

αντιπρόσωπος: 
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(α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η 

οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν                                                                                                                                   

(β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου 

που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από 

μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας,  

(γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή 

άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο 

της Εταιρίας,  

(δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των 

περιπτώσεων (α) έως (γ’) ανωτέρω.  

12. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) τουλάχιστον 

έτος, από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής αυτής, της 

τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του πληρεξουσίου. 

 

Άρθρο 17 

Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 

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

της ημερήσιας διατάξεως όταν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σε αυτήν μέτοχοι 

εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού 

Κεφαλαίου. 

2. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε ύστερα από 

πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση, 

η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 

αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν 

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

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

ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

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

ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

Άρθρο 18 
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Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 

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

θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αν παρίστανται ή εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον το 

ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις 

που αφορούν: 

α) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας, ή διάλυση της 

Εταιρίας. 

β) τη μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας, 

γ) τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρίας, 

δ) τακτική αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 

ε) τη μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 

άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, 

στ) τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, 

ζ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,  

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

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

θ) Θέματα για τα οποία ο νόμος ορίζει ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία. 

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, 

η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου σύμφωνα με την παράγραφο 2 του 

άρθρου 13 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση σε αυτή την περίπτωση βρίσκεται σε απαρτία 

και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σε αυτή 

εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

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

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

τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 
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3. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 

δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

Άρθρο 19 

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 συνέλευση 

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

ψηφολέκτη. 

3. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης, την 

ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη 

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

Άρθρο 20 

Θέματα συζήτησης –  

Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρίζονται σε περίληψη 

σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που 

παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε 

μετόχου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή 

περίληψη της γνώμης αυτού. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την 

καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερησίας διάταξης ή 

το περιεχόμενο της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή στο νόμο. 

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

Συνέλευσης και το Γραμματέα της. 

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του 

Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 93 παραγρ. 3 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει. 

Άρθρο 21 
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Έγκριση συνολικής διαχείρισης 

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά 

την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εγκρίνεται η συνολική διαχείριση 

που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Η Εταιρία μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές 

μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η 

Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του 

εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η παραπάνω 

παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η 

Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη 

συνέλευση κεφαλαίου. Στην Συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος 

που τυχόν έχει ορισθεί. 

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

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, 

εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. 

Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Άρθρο 22 

Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως δέκα 

πέντε (15) συμβούλους. 

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

μετόχων της Εταιρίας μεταξύ των μετόχων ή και τρίτων μη μετόχων, για πενταετή  θητεία, που 

παρατείνεται αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η 

αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. 

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

ανακλητά. 
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4. Είναι δυνατόν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και νομικό πρόσωπο, οπότε 

το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών 

του νομικού προσώπου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το νόμο. 

Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό πρόσωπο για την εταιρική 

διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για 

την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του 

νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του 

νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους. 

Άρθρο 23 

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής 

περιούσιας και την εκπροσώπηση της Εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που 

αφορούν την Εταιρία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που 

σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν  καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Γενικής Συνέλευσης. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο εγγράφως να αναθέτει την 

άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του ή ορισμένων από αυτές (εκτός από αυτές 

που απαιτούν συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, σε ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της 

ανάθεσης. 

3. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού 

δεσμεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την 

υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε 

να την αγνοεί. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς 

το καταστατικό της Εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από 

απόφαση Γενικής Συνελεύσεως δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν 

έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, 

αποτελούμενη από εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγκρίνει και τροποποιεί 

τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας της, καθώς και να εκχωρεί σε αυτήν ή στα μέλη 

της Επιτροπής ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. Η σύσταση και 
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λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής και η ανάθεση σε αυτήν αρμοδιοτήτων δεν θίγει τη 

συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών 

ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ομολογιακών δανείων. 

Άρθρο 24 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

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

σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και 

εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες 

του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους από 

τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 

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

όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο 

Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

Διευθύνων Σύμβουλος. 

Άρθρο 25 

Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

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

ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο επιβάλλεται να 

εκλέξει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το Διοικητικό 

Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία, και ισχύει 

για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για 

έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να 

αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην 

ημερήσια διάταξη. 

Άρθρο 26 

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 
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1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, 

το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή 

του αναπληρωτή του, που γνωστοποιείται στα μέλη 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 Εταιρίας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται 

με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων 

επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

2. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως 

προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για 

τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. 

3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από 

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

υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει 

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

Άρθρο 27 

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία 

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

σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει εγκύρως έναν μόνο σύμβουλο. 

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

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε 

όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι 

μικρότερος των τριών. Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον 

κλάσμα. 

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη 

πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται εκτός 

από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 7 του παρόντος. 

Άρθρο 28 

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 
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1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά 

σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται 

επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται 

επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 

Άρθρο 29 

Αμοιβή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

– Πολιτική Αποδοχών – Έκθεση Αποδοχών 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές 

σύμφωνα με το νόμο, τα οριζόμενα στο καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της Εταιρίας. 

Στις αμοιβές της παρούσας  παραγράφου είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και αμοιβές 

συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Με την επιφύλαξη των όρων του 

παρόντος άρθρου σχετικά με την έγκριση της πολιτικής αποδοχών, το ύψος τυχόν τέτοιας 

αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με την 

απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 του παρόντος. Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της 

χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση 

των νόμιμων κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος 

υπέρ των μετόχων. 

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό 

διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό 

την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. 

Η Εταιρία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν 

υπάρχει, για τον γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται 

στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι 

δεσμευτική. 

Η διάρκεια της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη 

από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρία υποβάλλει την πολιτική αποδοχών 

προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή των 

συνθηκών με τις οποίες καταρτίστηκε η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και σε κάθε 

περίπτωση ανά τέσσερα έτη από την έγκρισή της. 



30 
 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η Εταιρία συνεχίζει να 

καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου, όπως αυτές είχαν κατά 

την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για τις αποδοχές 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρία 

καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες πρακτικές της, κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση 

από την επόμενη Γενική Συνέλευση. 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική Συνέλευση 

πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική 

αποδοχών, η Εταιρία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου μόνο, σύμφωνα με την προηγούμενη, εγκεκριμένη πολιτική 

αποδοχών και να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη 

Γενική Συνέλευση. 

5. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα της 

ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει διαθέσιμη στο 

διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή 

ισχύει. 

6. Η Εταιρία καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει 

ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται στην πολιτική 

αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος, με το ελάχιστο περιεχόμενο του άρθρου 112 του 

Ν. 4548/2018. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα που 

χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην 

πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για 

νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

7. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς συζήτηση 

στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Η ψήφος των μετόχων 

όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να 

επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την τακτική Γενική Συνέλευση.  

8. Μετά τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο κοινό την 

έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο δέκα (10) ετών, με 
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την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

9. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών 

καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του παρόντος άρθρου είναι 

συλλογική. 

  
Άρθρο 30 

Απαγόρευση ανταγωνισμού 

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με 

οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές της Εταιρίας, 

να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό 

τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας καθώς και να μετέχουν ως 

ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους 

σκοπούς. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν 

ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην Εταιρία. 

Οφείλουν ιδίως:  

(α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας.  

(β) Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της 

Εταιρίας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των 

συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, η οποία 

ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και 

κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της Εταιρίας με τα συμφέροντα των προσώπων της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής 

αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των 

ιδίων συμφερόντων. Η Εταιρία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και 

τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 31 του παρόντος στην 

επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την ετήσια έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  
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(γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρίας, 

τα οποία κατέστησαν γνωστά σ’ αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων. 

3. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία 

υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία 

συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 31. Στις περιπτώσεις αυτές οι 

αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε 

που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα 

λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να 

προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης 

απόφασης.  

4. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται 

στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη 

διεύθυνση της Εταιρίας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της 

Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που 

υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως 

μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  

5. Δεν συνιστά παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 5 η συμμετοχή στο 

Διοικητικό Συμβούλιο οποιασδήποτε εταιρίας στην οποία η Εταιρία διατηρεί συμμετοχή.  

6. Ανεξάρτητα από την τυχόν χορήγηση άδειας της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά συμβούλια 

περισσοτέρων των πέντε (5) εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι διαπραγματεύσιμες σε 

χρηματιστήρια οργανωμένων αγορών.  

7. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, 

η Εταιρία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να 

απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου 

ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της 

Εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην 

Εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. 

Άρθρο 31 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
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1. Συμβάσεις της Εταιρίας με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και η παροχή ασφαλειών και 

εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, κατά την έννοια των άρθρων 99-101 του 

Ν. 4548/2018, είναι επιτρεπτές μόνο κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, στην 

περίπτωση της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, από τη Γενική Συνέλευση. Ως 

συνδεδεμένα μέρη, αναφορικά με την Εταιρία, θεωρούνται τα πρόσωπα που ορίζονται ως 

συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα 

που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί άδεια, σύμφωνα με την προηγούμενη 

παράγραφο, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο 

πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, που ορίζει τα χαρακτηριστικά των 

συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.  

3. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης της 

ανωτέρω άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής 

Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση για την 

οποία χορηγήθηκε άδεια από το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά 

την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη 

Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την Εταιρία ότι δεν 

προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.  

4. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η 

χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν 

μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση 

κεφαλαίου.  

5. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρίας, ο συγκεκριμένος 

μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το 

σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι 

μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν 

η άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου δόθηκε με τη συμφωνία της πλειοψηφίας των 

ανεξάρτητων μελών τούτου.  

6. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, αν 

αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου 

στη συνέλευση κεφαλαίου.  
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7. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη Γενική Συνέλευση, τυχόν 

τροποποιήσεις της μπορούν να γίνουν με άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η Γενική 

Συνέλευση επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.  

8. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με βάση 

έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την 

Εταιρία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για 

την Εταιρία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, 

συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρίας, και εξηγεί τις παραδοχές στις 

οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.  

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση 

συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση 

της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται 

σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν 

αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια 

αυτή. Η ανακοίνωση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της 

σχέσης της Εταιρίας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) την ημερομηνία και την αξία της 

συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία για να αξιολογηθεί κατά πόσον η 

συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τα πρόσωπα που δεν αποτελούν 

συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας. Η ανωτέρω 

ανακοίνωση συνοδεύεται από την έκθεση της προηγούμενης παραγράφου. Στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με 

την Εταιρία προσώπου και θυγατρικής της.  

 
10. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να 

χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση των μετοχών της από τρίτους, 

με την εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

Έλεγχος 

 

Άρθρο 32 

Ελεγκτές 

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με τις 

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, αυτές θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί 
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προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 

4449/2017, του Ν. 4308/2014 και κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. 

2. Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης, 

σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές εκδόσεως της Εταιρίας και το οποίο συμμετέχει ως μέλος στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της εν λόγω Εταιρίας, δεν έχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική 

Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε 

ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

Άρθρο 33 

Εταιρική Χρήση 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 

31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 

Άρθρο 34 

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις   

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται στο τέλος κάθε 

εταιρικής χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού 

σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. 

Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε 

φορά από το νόμο. 

2. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας, που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα: 

α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή 

εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, ή η ιδιότητά 

του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων από ένα μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο 
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από το Οικονομικό επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α’ τάξης για τη σύνταξη 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων . Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από 

πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 

3. Μετά το τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συντάσσει 

την έκθεση διαχείρισης προς την Τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα άρθρα 150 και 152 του Ν. 4548/2018, καθώς και τα οριζόμενα στο άρθρο 153 

του ίδιου νόμου εφόσον η Εταιρία  υποχρεούται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

4. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και η γνώμη του 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, υποβάλλονται εντός 

είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από την Τακτική Γενική συνέλευση στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου 149 του Ν. 4548/2018. 

Άρθρο 35 

Διάθεση Κερδών 

1. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το 

άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής 

σειρά: 

α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν 

αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, 

β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού, 

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

ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, 

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα 

τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 

του ν. 4548/2018. 
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2. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την 

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

Άρθρο 36 

Λόγοι Λύσης της Εταιρίας 

1. Η Εταιρία λύεται: 

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

αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. 

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε πτώχευση,  

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

οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και 

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018. 

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για λύση της 

Εταιρίας. 

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για λύση της Εταιρίας, δυνάμει της 

περίπτωσης β της παραγράφου 1 ανωτέρω, λαμβάνονται κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 

του άρθρου 16 του παρόντος Καταστατικού. 

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, γίνει κατώτερο από το 

μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη 

Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της χρήσεως, με θέμα τη 

λύση της εταιρίας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της 

Εταιρίας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω 

προθεσμίας. 
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Άρθρο 37 

Εκκαθάριση 

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

εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του 

παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν 

εκκαθαριστές από την Γενική Συνέλευση. 

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας πιο πάνω παραγράφου του ιδίου άρθρου, η Γενική 

Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η 

Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ως τέσσερις (4), 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. Ο διορισμός των εκκαθαριστών 

συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η 

παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της Εταιρίας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρίας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο 

εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. Στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του ίδιου 

άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση 

της Εταιρίας, άλλως εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

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

τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να 

δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής 

Συνέλευσης Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) 

μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

3. 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. 

4. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια 

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

Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται 

περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τα 

άρθρα 167 έως και 170 του Ν. 4548/2018.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIIΙ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 38 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

Το παρόν Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΝΤΕΡΤΕΚ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» εγκρίθηκε ως έχει από την Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της 9Ης-2-2022. 

 


