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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

« ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ »  

(« DOPPLER S.A. ») 

Α.Φ.Μ : 099142598 

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 14505835000 

 

 

 

Στο Πολύκαστρο Κιλκίς σήμερα, ημέρα Τετάρτη 16/11/2022, και περί ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία 

της έδρας της «ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής και χάριν συντομίας : η ΕΤΑΙΡΙΑ), στο ΒΙΟ.ΠΑ 

Πολυκάστρου, συνήλθαν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και 

λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

 

Η Πρόσκληση των μετόχων υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή και 

δημοσιεύθηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας 

προθεσμίες, στα ακόλουθα μέσα: 

- Στην ιστοσελίδα της εταιρίας https://doppler.gr/blog/news/investors/ 

- Στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών 

https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-info-announcements 

 

Περαιτέρω, πρόσκληση των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση καταχωρήθηκε νόμιμα 

και εμπρόθεσμα, δηλαδή είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, στις οποίες δεν 

περιλαμβάνονται η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης, στο 

ΓΕΜΗ/ΥΜΣ με αριθμό πρωτοκόλλου 2750278, ενώ επιπλέον αναρτήθηκε σε εμφανή θέση 

στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας. 

 

Στη Γενική συνέλευση παραβρέθηκαν ή νομίμως εκπροσωπήθηκαν οι κάτωθι : 

 

 

 

https://doppler.gr/blog/news/investors/
https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-info-announcements
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

που παραβρέθηκαν/εκπροσωπήθηκαν νομίμως με δικαίωμα ψήφου 

στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε.»  

της 16/11/2022 

 

 Μέτοχος Στοιχεία Αντιπροσώπου 
Μετοχές / 
Ψήφοι 

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Αντιπρόσωπος 
Ταυτότητα 
/ ΑΦΜ 

 

01. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ    
6.464.757 
 

 
Διεύθυνση 
Μετόχου : 

Λεωφόρος Στρατού 14, Πολύκαστρο Κιλκίς, Τ.Κ. 61200  

 
Διεύθυνση 
Αντιπ/που : 

 

02. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    
694.563 
 

 
Διεύθυνση 
Μετόχου : 

Λεωφόρος Στρατού 14, Πολύκαστρο Κιλκίς, Τ.Κ. 61200 

 
Διεύθυνση 
Αντιπ/που : 

 

03. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΣΤΑΥΡΟΣ    
209.000 
 

 
Διεύθυνση 
Μετόχου : 

Τραπεζούντος 6-8, Πανόραμα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 55236 

 
Διεύθυνση 
Αντιπ/που : 

 

04. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   523.649 

 
Διεύθυνση 
Μετόχου : 

Μεσοχώρας 11, Άγιος Δημήτριος, ΤΚ 17342, Αθήνα 

 
Διεύθυνση 
Αντιπ/που : 

 

05. ΤΣΙΝΤΗΛΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   200.000 

 
Διεύθυνση 
Μετόχου : 

Μεσοχώρας 11, Άγιος Δημήτριος, ΤΚ 17342, Αθήνα 

 
Διεύθυνση 
Αντιπ/που : 

 

06. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   46.100 

 
Διεύθυνση 
Μετόχου : 

Γιαννιτσά Πέλλης, ΤΚ 58100 

 
Διεύθυνση 
Αντιπ/που : 

 

 ΣΥΝΟΛΟ: 8.138.069 
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Αφού λοιπόν διαπιστώνεται ότι παρίστανται μέτοχοι της ως άνω ΕΤΑΙΡΙΑΣ, εκπροσωπούντες 

8.138.069 μετοχές επί του συνόλου των 10.600.010 ονομαστικών μετοχών της ΕΤΑΙΡΙΑΣ,  οι 

οποίες και αντιστοιχούν στο 76,77 % του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής, νομίμως και εγκύρως 

δύναται η παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση να προχωρήσει στις εργασίες της και στη 

συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.  

 

Ακολούθως και ομοφώνως, δυνάμει σχετικής φανερής ψηφοφορίας, Πρόεδρος της Γενικής 

Συνελεύσεως εξελέγη ο κ. Σταύρος Σταυρόπουλος, Μέτοχος, και Γραμματέας ο κ. 

Χριστόδουλος Διαμαντόπουλος. Το ανωτέρω εκλεγέν Προεδρείο στη συνέχεια ανέλαβε τα 

καθήκοντά του και ο κ. Πρόεδρος ευχαρίστησε θερμά τους παρισταμένους κ.κ μετόχους για 

την τιμητική εκλογή. 

 

Κατόπιν της ολοκληρώσεως των ανωτέρω διαδικασιών ο κ. Πρόεδρος προέβη στην 

εκφώνηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως και κάλεσε τους κ.κ Μετόχους 

στη συζήτηση αυτού και στη λήψη σχετικής απόφασης.  

 

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: 

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των  € 636.000,60 με μείωση 

της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 10.600.010 ονομαστικών μετοχών από €0,10 σε 

€0,04 η κάθε μια, με ισόποσο συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της και με 

τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της. 

 

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει 

τους κ.κ. Mετόχους επί της προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας σχετικά με 

την ανάγκη μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου για την απόσβεση μέρους των ζημιών της 

και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της. Η μείωση αυτή θα 

συντελεστεί με oνομαστική μείωση του κεφαλαίου της Eταιρείας κατά το ποσό των € 

636.000,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 10.600.010 ονομαστικών 

μετοχών από €0,10 σε €0,04 η κάθε μια, με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών. Δεδομένης της 

ύπαρξης ζημιών που μειώνουν την καθαρή θέση της Eταιρείας, η μείωση του μετοχικού 
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κεφαλαίου θα οδηγήσει στη μερική απόσβεση αυτών. Στην ουσία πρόκειται για ένα 

χρηματοοικονομικό εργαλείο εξυγίανσης. 

Γενομένης ψηφοφορίας, κατόπιν συζητήσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας παρασχέθηκαν 

στους κ.κ. Mετόχους οι αναγκαίες διευκρινίσεις, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα 

και δη με ψήφους 8.138.969, τη μείωση του κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των  € 

636.000,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των 10.600.010 ονομαστικών 

μετοχών από €0,10 σε €0,04 η κάθε μια, με ισόποσο συμψηφισμό των σωρευμένων 

λογιστικών ζημιών της. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα μείωση, το συνολικό κεφάλαιο 

της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 424.000,40 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ έκαστη.   

Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την 

τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, δια της προσθήκης νέας 

παραγράφου στο τέλος του, που έχει ως ακολούθως : 

«ΑΡΘΡΟ  5ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

1. Το Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά  σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια 

(30.000.000), καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 

34 αυτού του καταστατικού και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής 

αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Οι ιδρυτές εισφέρουν σε μετρητά και 

συγκεκριμένα ο Σταύρος Σταυρόπουλος είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες 

(24.600.000) δραχμές, η Αθανασία Λιάρτση τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και ο 

Τρύφων Κουβάτσης δύο εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) δραχμές. 

2. Με την από 10-07-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (370.000.000) 

δραχμές, με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 

αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών, 

διαιρούμενο σε σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα 

χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. 
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3. Με την από 1η/11/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές με την 

έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα 

χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται 

πλέον στο ποσό των εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε 

εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) 

δραχμών η κάθε μία. 

4. Με την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

εταιρίας : α) μετατρέπονται το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε 

Ευρώ και β) αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά -178,28- Ευρώ. Έτσι ύστερα από τα 

παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των ενός 

εκατομμυρίου επτακοσίων εξήντα μία χιλιάδων (1.761.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα 

χιλιάδες (60.000) ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία (από την ημερομηνία 

έκδοσης της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση 

του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής της εταιρίας στις 

διατάξεις του Ν.2601/1998), ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών 

(29,35) η κάθε μία. 

5. Με την από 7/12/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) 

Ευρώ, αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 1,25 Ευρώ. Έτσι ύστερα από τα 

παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, θα ανέρχεται στο ποσό των ενός 

εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων (1.836.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα 

χιλιάδες (60.000) ονομαστικές μετοχές, αξίας τριάντα ευρώ και εξήντα λεπτών (30,60) η κάθε 

μία. 

6. Με την από 1/06/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιό της αυξάνεται : α) κατά 122.400 Ευρώ με την έκδοση 4.000 

νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,60 Ευρώ η κάθε μία, β) κατά 877.600 

Ευρώ, η οποία αφορά αύξηση υπέρ το άρτιο και θα υπαχθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του καταστατικού. Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το 

Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.958.400,00 Ευρώ, διαιρούμενο 

σε 64.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,60 Ευρώ η κάθε μία. 
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7. Με την από 2/1/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε : α) κατά 130.600,80 ευρώ με την 

έκδοση 4.268 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,60 ευρώ η κάθε μία, β) κατά 

869.400,00 ευρώ, η οποία αφορά αύξηση υπέρ το άρτιο και θα υπαχθεί σε ειδικό 

αποθεματικό κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του καταστατικού. Έτσι 

ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 

2.089.000,80 ευρώ, διαιρούμενο σε 68.268 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,60 

ευρώ η κάθε μία.      

8. Επίσης και δυνάμει της από 24/09/2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής 

Συνελεύσεως των Μετόχων της εταιρίας, έλαβε χώρα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

αυτής υπέρ των παλαιών μετόχων, με την κεφαλαιοποίηση ποσού 946.978,20 € εκ του 

υφισταμένου αποθεματικού και την έκδοση 30.947 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 

αξίας 30,60 € εκάστης, κατά τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται 

πλέον στο ποσό των 3.035.979,00 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 99.215 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,60 € εκάστης αυτών.        

9. Ακόμη και δυνάμει της από 28/09/2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 

των Μετόχων της εταιρίας, έλαβαν χώρα : α) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας 

υπέρ των παλαιών μετόχων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, ύψους 780.024,60 €, με την 

έκδοση 25.491 νέων ονομαστικών μετοχών και β) διαίρεση κάθε μίας εκ των υφισταμένων 

μετοχών της εταιρίας σε 85 νέες, ονομαστικής αξίας 0,36 € εκάστης. Έτσι τελικώς το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της εταιρίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται πλέον σε 3.816.003,60 €, 

διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 € εκάστη. 

10. Την 25.10.2019  το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των 

ευρώ 1.802.001,70, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 

ευρώ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. H ανωτέρω μείωση 

πραγματοποιείται  με το συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας, οι 

οποίες προέρχονται από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Το 

μετοχικό κεφάλαιο που μειώνεται, προέρχεται αποκλειστικά από αυξήσεις του μετοχικού 

κεφαλαίου που είχαν πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών μέχρι και το έτος 2004.  Έτσι 

τελικώς το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται πλέον σε 
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2.014.001,90 €, διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,19 € 

εκάστη.      

11. Με την από 02/09/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (€ 954,000,90), με 

μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εννέα λεπτά του ευρώ (€ 0,09). Πλέον το 

κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ 

(€1.060.001,00) διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα 

λεπτών του ευρώ (€ 0,10). 

12. Με την από 16/11/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 

ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (€ 636.000,60), με μείωση 

της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά έξι λεπτά του ευρώ (€ 0,06) και με ισόποσο 

συμψηφισμό λογιστικών ζημιών. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (€424.000,40) 

διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων λεπτών του 

ευρώ (€ 0,04) εκάστη. 

 

Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης της παρούσας Γενικής Συνέλευσης, οι κ.κ. Μέτοχοι 

ομόφωνα αποφασίζουν την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο πλέον 

θα έχει ως εξής :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                        Πρακτικό Ε.Γ.Σ. 16/11/2022 

Σελίδα 8 από 37 

 

 

«ΝΕΟ 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

« ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ » 

με το διακριτικό τίτλο «DOPPLER S.A.» 

Αριθμός ΜΑΕ: 45269/55/Β/00/02 

Aρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 014505835000 

όπως προέκυψε ύστερα από την τροποποίηση του άρθρου 5 με απόφαση της 

από 16/11/2022 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

 

(Έχει ληφθεί υπ’ όψιν το αρχικό κείμενο της αριθμ.4090/08-02-2000 συμβολαιογραφικής 

συστατικής πράξεως του συμβολαιογράφου Κιλκίς ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΑΣΗ που 

εγκρίθηκε με την αριθμ. Ε.Μ. 272/09-02-00 απόφαση του Νομάρχη Κιλκίς και δημοσιεύθηκε 

αυτούσιο στο ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) αριθμ. 1337 – 21.02.2000, στο οποίο κείμενο έχουν 

συμπεριληφθεί και ενσωματωθεί όλες οι μέχρι σήμερα εγκεκριμένες τροποποιήσεις των άρθρων 

2, 3, 4, 5, 6, 15, 19, 29 που έχουν δημοσιευθεί στα ΦΕΚ (Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε.) με αριθμό 7618-

11.08.2000, 10829-23.11.2000, 8439-04.08.2003, 14856-17.12.2004, 1495-09.03.2005, 4837-

16.06.2005, 235-10.01.2006, 9131-03.08.2007, 12075-17.10.2007, 403-18.01.2008, 1304-

03.03.2008, 10874-23.09.2008, 8922-03.08.2010, 185-25.01.2011, 960-03.02.2014 και στο 

Γ.Ε.ΜΗ. υπό ΚΑΚ: 1980578/19-11-2019, ενώ έχουν αφαιρεθεί το προοίμιο και οι μεταβατικές 

διατάξεις). 

 

Α) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ: 

 

Συνιστάται Ανώνυμος Εταιρία με την επωνυμία "ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και με διακριτικό τίτλο "DOPPLER S.A.” 



 
                                                                                                                                                                        Πρακτικό Ε.Γ.Σ. 16/11/2022 

Σελίδα 9 από 37 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ  2ο 

 

ΣΚΟΠΟΣ: 

 

Α. Σκοπός της εταιρίας είναι η σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση 

ανελκυστήρων, εξαρτημάτων ανελκυστήρων, βαρούλκων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων 

διαδρόμων καθώς επίσης και κάθε είδους μηχανολογικών εξαρτημάτων και κατασκευών. Ακόμη 

η εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και η αντιπροσωπεία οίκων εσωτερικού και 

εξωτερικού. Επίσης η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας προερχόμενης από 

κάθε πηγή ενέργειας. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρίες 

που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά μετοχών ονομαστικών ή ανωνύμων 

ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων. Για αυτό αφήνεται ελευθερία και πρωτοβουλία στη 

συνέλευση των μετόχων, η οποία θα αποφασίζει πλειοψηφικά για την επέκταση των εργασιών 

της εταιρίας ή τη συμμετοχή της και σε άλλους τομείς κάθε φύσης που δεν αναφέρονται επί του 

παρόντος. Όλοι οι εταίροι υποχρεούνται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

ευόδωση των σκοπών της εταιρίας. 

Β. Με την από 30/06/2010 απόφαση της ΤΓΣ προστέθηκε η παράγραφος Β ως εξής : 

i. Την σχεδίαση, παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Ακόμη την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και την αντιπροσωπεία 

οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες 

επιχειρήσεις ή εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά 

ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων. 

ii. Την ανάληψη από πλευράς της ως αναδόχου της εκτέλεσης έργων Δημοσίου, ΝΠΔΔ 

και ΟΤΑ με αντικείμενο συναφές με τις δραστηριότητες της εταιρίας. 

Γ. Με την από 21/12/2010 απόφαση της επαναληπτικής ΕΓΣ προστέθηκε η παράγραφος Γ 

ως εξής : 

i. Τη μελέτη, σχεδίαση, έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατάσταση, διαχείριση, 

συντήρηση και εν γένει εκμετάλλευση, εγκαταστάσεων, κατασκευών, μηχανημάτων, 

εξαρτημάτων ή άλλων υλικών παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως είναι η αιολική ενέργεια, η ηλιακή ενέργεια, η ενέργεια 

κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται από χώρους 

υγειονομικής ταφής και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, τα βιοαέρια, η 

γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς. Την παροχή συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων υπηρεσιών για τα ανωτέρω. 

Ακόμη την εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία των ανωτέρω καθώς και την αντιπροσωπεία 

οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες 

επιχειρήσεις ή εταιρίες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά 

ονομαστικών ή ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων. 

Δ. Με την από 09/12/2013 απόφαση της ΕΓΣ προστέθηκε η παράγραφος Δ ως εξής : 

i. Την παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, εκμίσθωση, leasing, εγκατάσταση κάθε 

τύπου συστημάτων, ειδών και συσκευών κεντρικής και μη θέρμανσης, κλιματισμού, 

εξαερισμού, ψύξης και συναφών συστημάτων όπως ενδεικτικά ηλιακών και ηλεκτρικών 
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θερμοσιφώνων, συσκευών θέρμανσης νερού, θερμοστατών χώρου, πάνελ υπέρυθρης 

θέρμανσης, αντλιών θερμότητας, λεβήτων, θερμαστρών, συσκευών θέρμανσης 

γκαζιού, φυσικού αερίου, ρεύματος, ξύλου και κάθε άλλης μορφής ενέργειας και λοιπών 

σχετικών ειδών και συσκευών, ανταλλακτικών και σχετικών αξεσουάρ και προϊόντων 

για λιανική, χονδρική πώληση, ιδιωτική και επαγγελματική χρήση και την παροχή 

σχετικών υπηρεσιών, περιλαμβανόμενης της έρευνας και ανάπτυξης, του σχεδιασμού, 

της μελέτης, της εγκατάστασης των ανωτέρω, της εξυπηρέτησης πελατών μετά την 

πώληση, καθώς και την εκπροσώπηση, αντιπροσωπεία και διανομή των ανωτέρω, 

καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που είναι χρήσιμη ή απαραίτητη για την επίτευξη 

των σκοπών της όπως παραπάνω. Την παροχή συμβουλευτικών, τεχνικών ή άλλων 

υπηρεσιών για τα ανωτέρω. Η εταιρία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις 

ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή 

ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων. 

ii. Την λιανική και χονδρική πώληση (μέσω διαδικτύου, μέσω αντιπροσώπων και με 

οποιονδήποτε άλλο συναφή τρόπο) ανταλλακτικών μερών ανελκυστήρα και παντός 

είδους προϊόντων καθώς και την παράδοση και διανομή αυτών.  

iii. Την ανάπτυξη και διανομή λογισμικού καθώς και την ανάπτυξη έργων [projects] ή 

εφαρμογών [applications] πληροφορικής και την εκμετάλλευση τους με οποιονδήποτε 

τρόπο. Τη συμμετοχή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και επιμορφωτικά προγράμματα στην 

ημεδαπή ή αλλοδαπή. Τη συμμετοχή σε εταιρείες ή κοινοπραξίες με ανάλογους 

σκοπούς, καθώς και κάθε άλλος μη ρητά κατονομαζόμενος συναφής με τους 

παραπάνω σκοπούς. 

Ε. Με την από 15/05/2015 απόφαση της ΕΓΣ προστέθηκε η παράγραφος Ε ως εξής : 

i. Την εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή, ηλεκτρονικών συσκευών και ειδικότερα κινητών 

τηλεφώνων τεχνολογίας smartphone, tablets, προσωπικών υπολογιστών, καθώς και 

εξαρτημάτων, προσθέτων accessories και αναλωσίμων για αυτά καθώς επίσης και 

γεωργικών μηχανημάτων.  Η εταιρεία έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις 

ή εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς με αγορά ονομαστικών ή 

ανωνύμων ή άλλης μορφής εταιρικών μεριδίων. 

 

ΣΤ. Με την από 02/09/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, προστέθηκε η 

παράγραφος ΣΤ ως εξής: 

Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη   σχεδίαση, 

παραγωγή, εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων, εξαρτημάτων ανελκυστήρων, 

βαρούλκων, κυλιόμενων σκαλών και κυλιόμενων διαδρόμων καθώς επίσης και κάθε είδους 

μηχανολογικών εξαρτημάτων και κατασκευών. 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

ΕΔΡΑ : 

 

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Πολυκάστρου και συγκεκριμένα τα γραφεία της στο ιδιόκτητο 

εργοστάσιο στο ΒΙΟΠΑ Πολυκάστρου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 

μπορούν να ιδρυθούν υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα, γραφεία και 
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αντιπροσωπείες της εταιρίας σε άλλες πόλεις ή Κοινότητες της Ελλάδας ή του Εξωτερικού, εάν 

κριθεί σκόπιμο για την ευόδωση των σκοπών της εταιρίας και την επέκταση των εργασιών της. 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 

 

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώριση 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, ορίζεται μέχρι της 

συμπληρώσεως πενήντα (50) ετών. Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που 

θα τροποποιήσει το παρόν άρθρο, ο χρόνος της διάρκειας της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή 

να περιορισθεί. 

Β) ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΑΡΘΡΟ  5ο 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: 

 

1. Το Κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά  σε δραχμές τριάντα εκατομμύρια (30.000.000), 

καταβεβλημένο ολόκληρο σε μετρητά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 34 αυτού του 

καταστατικού και διαιρείται σε τρεις χιλιάδες (3.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα 

χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. Οι ιδρυτές εισφέρουν σε μετρητά και συγκεκριμένα ο Σταύρος 

Σταυρόπουλος είκοσι τέσσερα εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες (24.600.000) δραχμές, η 

Αθανασία Λιάρτση τρία εκατομμύρια (3.000.000) δραχμές και ο Τρύφων Κουβάτσης δύο 

εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες (2.400.000) δραχμές. 

2. Με την από 10-07-2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά τριακόσια εβδομήντα εκατομμύρια (370.000.000) δραχμές, 

με την έκδοση τριάντα επτά χιλιάδων νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα 

χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται 

πλέον στο ποσό των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε 

σαράντα χιλιάδες (40.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) 

δραχμών η κάθε μία. 

3. Με την από 1η/11/2000 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξάνεται κατά διακόσια εκατομμύρια (200.000.000) δραχμές με την έκδοση 

είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων 

(10.000) δραχμών η κάθε μία. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται πλέον στο 

ποσό των εξακοσίων εκατομμυρίων (600.000.000) δραχμών, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες 

(60.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών η κάθε μία. 

4. Με την από 30/6/2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

εταιρίας : α) μετατρέπονται το Μετοχικό Κεφάλαιο και η ονομαστική αξία των μετοχών σε Ευρώ 

και β) αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά -178,28- Ευρώ. Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το 
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Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των ενός εκατομμυρίου 

επτακοσίων εξήντα μία χιλιάδων (1.761.000) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) 

ονομαστικές και μη μεταβιβάσιμες για μια πενταετία (από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας χωρίς προηγούμενη έγκριση του Υπουργού 

Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής της εταιρίας στις διατάξεις του 

Ν.2601/1998), ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) η κάθε 

μία. 

5. Με την από 7/12/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

εταιρίας το Μετοχικό Κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) Ευρώ, 

αυξάνοντας την ονομαστική αξία κάθε μετοχής κατά 1,25 Ευρώ. Έτσι ύστερα από τα παραπάνω 

το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, θα ανέρχεται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων 

τριάντα έξι χιλιάδων (1.836.000,00) Ευρώ, διαιρούμενο σε εξήντα χιλιάδες (60.000) ονομαστικές 

μετοχές, αξίας τριάντα ευρώ και εξήντα λεπτών (30,60) η κάθε μία. 

6. Με την από 1/06/2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιό της αυξάνεται : α) κατά 122.400 Ευρώ με την έκδοση 4.000 νέων 

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,60 Ευρώ η κάθε μία, β) κατά 877.600 Ευρώ, η 

οποία αφορά αύξηση υπέρ το άρτιο και θα υπαχθεί σε ειδικό αποθεματικό κεφάλαιο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του καταστατικού. Έτσι ύστερα από τα παραπάνω το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.958.400,00 Ευρώ, διαιρούμενο σε 64.000 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,60 Ευρώ η κάθε μία. 

7. Με την από 2/1/2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

εταιρίας, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε : α) κατά 130.600,80 ευρώ με την έκδοση 

4.268 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,60 ευρώ η κάθε μία, β) κατά 

869.400,00 ευρώ, η οποία αφορά αύξηση υπέρ το άρτιο και θα υπαχθεί σε ειδικό αποθεματικό 

κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του καταστατικού. Έτσι ύστερα από τα 

παραπάνω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 2.089.000,80 ευρώ, 

διαιρούμενο σε 68.268 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,60 ευρώ η κάθε μία.      

8. Επίσης και δυνάμει της από 24/09/2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 

των Μετόχων της εταιρίας, έλαβε χώρα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής υπέρ των 

παλαιών μετόχων, με την κεφαλαιοποίηση ποσού 946.978,20 € εκ του υφισταμένου 

αποθεματικού και την έκδοση 30.947 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 30,60 € 

εκάστης, κατά τρόπον ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας να ανέρχεται πλέον στο ποσό των 

3.035.979,00 €, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 99.215 ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 30,60 € εκάστης αυτών.        

9. Ακόμη και δυνάμει της από 28/09/2007 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 

των Μετόχων της εταιρίας, έλαβαν χώρα : α) αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας 

υπέρ των παλαιών μετόχων με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού, ύψους 780.024,60 €, με την 

έκδοση 25.491 νέων ονομαστικών μετοχών και β) διαίρεση κάθε μίας εκ των υφισταμένων 

μετοχών της εταιρίας σε 85 νέες, ονομαστικής αξίας 0,36 € εκάστης. Έτσι τελικώς το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της εταιρίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται πλέον σε 3.816.003,60 €, 

διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 € εκάστη. 

10. Την 25.10.2019  το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των ευρώ 

1.802.001,70, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά 0,17 ευρώ, 

κατ' εφαρμογή του άρθρου 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018. H ανωτέρω μείωση πραγματοποιείται  

με το συμψηφισμό των σωρευμένων λογιστικών ζημιών της εταιρείας, οι οποίες προέρχονται 

από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη σύνταξη των οικονομικών 
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καταστάσεων της εταιρείας και οι οποίες δεν αναγνωρίζονται φορολογικά. Το μετοχικό κεφάλαιο 

που μειώνεται, προέρχεται αποκλειστικά από αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που είχαν 

πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών μέχρι και το έτος 2004.  Έτσι τελικώς το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Εταιρίας, ολοσχερώς καταβεβλημένο, ανέρχεται πλέον σε 2.014.001,90 €, 

διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,19 € εκάστη.      

11. Με την από 02/09/2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (€ 954,000,90), με 

μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά εννέα λεπτά του ευρώ (€ 0,09). Πλέον το 

κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥ ΕΞΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ 

(€1.060.001,00) διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα 

λεπτών του ευρώ (€ 0,10). 

12. Με την από 16/11/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

εταιρείας, αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 

ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (€ 636.000,60), με 

μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά έξι λεπτά του ευρώ (€ 0,06) και με ισόποσο 

συμψηφισμό λογιστικών ζημιών. Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ 

(€424.000,40) διαιρούμενο σε 10.600.010 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τεσσάρων 

λεπτών του ευρώ (€ 0,04) εκάστη      

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

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: (α) να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την 

έκδοση νέων μετοχών για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού 

κεφαλαίου, (β) να εκδίδει ομολογιακό δάνειο με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε 

μετοχές, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου. Η ανωτέρω 

εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το 

κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του 

κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η 

εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.  

2. Η ανωτέρω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 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.   

3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση 

των μετόχων μπορεί με απόφασή της, που λαμβάνεται με απλή απαρτία και πλειοψηφία, να 

αυξάνει το κεφάλαιο, μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο 

του αρχικού κεφαλαίου.  
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4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις προηγούμενες 

παραγράφους του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποιήσεις του Καταστατικού.  

5. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας 

πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής 

της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή 

διάθεσης αυτών.  

6. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), η Γενική 

Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει για τον 

προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών 

με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος 

της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν 

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

κατά το άρθρο 20 του ν. 4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το 

επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα.  

7. Σε περίπτωση αυξήσεως του κεφαλαίου κατά τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, 

οι νέες μετοχές εκδίδονται σε τιμή ίση προς το άρτιο ή ανώτερη αυτού, ποτέ όμως σε τιμή 

κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, 

η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να 

διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως να κεφαλαιοποιηθεί. 

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου κατ’ άρθρο 23 ν.4548/2018, το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει και να αναθέσει σε ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική 

εταιρεία τη σύνταξη και υποβολή έκθεσης περί πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, η οποία πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα εντός 

προθεσμίας ενός (1) μηνός, από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης 

και υποβάλλεται σε δημοσιότητα κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής 

ή ελεγκτική εταιρεία που πιστοποιούν την καταβολή του κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω, δεν 

μπορεί να διενεργούν και τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας. Επίσης ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής 

δεν μπορεί να ανήκει σε ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί τον έλεγχο αυτόν. Πιστοποίηση 

καταβολής δεν απαιτείται εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές 

 

ΑΘΡΟ 7ο 

ΜΕΤΟΧΕΣ: 

 

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Ενόσω οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι μετοχές είναι άυλες και τηρούνται, όπως και οιαδήποτε μεταβολή 

τους,  στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), που διαχειρίζεται η εταιρεία 
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«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ή 

οιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόμιμα για τον σκοπό αυτό. 

2. Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζονται από την 

ελληνική νομοθεσία και το Καταστατικό. 

3. Ως χρόνος έκδοσης των μετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία της 

«Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», όπως προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις.   

4. Ως μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στα αρχεία της «Ελληνικά Χρηματιστήρια 

Α.Ε.». 

5. Σε περίπτωση διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών, η 

Εταιρεία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή 

η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων. Εάν τέτοια εγγραφή δεν 

υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που προσκομίζει ο 

μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή.   

Γ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν 

τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός. 

 2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του 

Καταστατικού της Εταιρίας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των Εταίρων και 

των Αρμοδίων Οργάνων της Εταιρίας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του μετόχου.  

 3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα και η Εταιρία 

αναγνωρίζει μόνον ένα 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 

Εταιρία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η 

άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. 

 4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό αυτό. 

 5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρίας ανάλογα 

με τον αριθμό των μετόχων που έχουν στην κυριότητα τους, και μπορούν ν’ ασκούν το δικαίωμα 

τους αυτό σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και τις νόμιμες αποφάσεις των Οργάνων της 

Εταιρίας. 

 6. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετόχων 

που κατέχει. 

 7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους ως προς την διοίκηση της Εταιρίας με την 

συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. 

 8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 
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 9. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται 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 μετόχων, ανάλογα με την συμμετοχή 

τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της 

προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία 

αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 20 του ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα τεσσάρων (14) ημερών. 

Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, 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. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα 

με τα παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι 

κατώτερη της τιμής που καταβάλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία το 

όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει 

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

παράταση της, ορίζει με απόφαση του το διοικητικό συμβούλιο εντός των χρονικών ορίων που 

προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν. 4548/2018.  

 10. 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 Εταιρείας στη δημοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 2  του άρθρου 25  του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η 

γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, 

μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που 

τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την από 

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

αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή "επί αποδείξει".  

 11. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του άρθρου 26 του 

ν. 4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, 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 στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Δεν υπάρχει 

αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι 

μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, που έχουν 

δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με 

την παράγραφο 1  του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το 

δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο 

κεφάλαιο της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018.  

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

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

κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές 

σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των 

εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον ίδια με την αναλογία της 
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συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε 

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

η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του ν. 

4548/2018  πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.  

 13. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών 

κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) 

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

στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Ως δικαιούχοι μπορούν να 

ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η συνολική 

ονομαστική αξία των μετοχών που διατίθενται κατά την παρούσα παράγραφο δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνει, συνολικά, το ένα δέκατο (1/10) του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά 

την ημερομηνία της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

προβλέπει εάν για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία θα προβεί σε 

αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ή εάν θα χρησιμοποιήσει μετοχές που αποκτά ή έχει 

αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών που μπορεί να αποκτηθούν 

ή να εκδοθούν, εάν οι δικαιούχοι ασκήσουν το παραπάνω δικαίωμα, την τιμή διάθεσης ή τη 

μέθοδο προσδιορισμού της, τους όρους διάθεσης των μετοχών στους δικαιούχους και τους 

δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 35 του 

ν. 4548/2018, τη διάρκεια του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο συναφή όρο. Με την ίδια 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός 

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

οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. Το Διοικητικό Συμβούλιο, 

σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, εκδίδει στους δικαιούχους που άσκησαν το 

δικαίωμα τους πιστοποιητικά δικαιώματος απόκτησης μετοχών και, ανά ημερολογιακό τρίμηνο 

κατ’ ανώτατο όριο, παραδίδει τις μετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί ή εκδίδει και παραδίδει τις 

μετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και 

τροποποιώντας το Καταστατικό. Επίσης πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου και τηρεί τις 

διατυπώσεις δημοσιότητας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την αύξηση του 

κεφαλαίου και την πιστοποίηση της καταβολής του λαμβάνεται ανά ημερολογιακό τρίμηνο, κατά 

παρέκκλιση των οριζομένων στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018. Στις αυξήσεις αυτές του κεφαλαίου 

δεν εφαρμόζεται το άρθρο 26 του ν. 4548/2018.  

 14. Η Γενική Συνέλευση, με απόφασή της που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία και υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, 

μπορεί να εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίζει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο και 

λαμβάνοντας όλες τις άλλες σχετικές αποφάσεις. Η εξουσιοδότηση αυτή ισχύει για πέντε (5) έτη, 

εκτός αν η Γενική Συνέλευση ορίσει συντομότερο χρόνο ισχύος αυτής και είναι ανεξάρτητη από 

τις εξουσίες του διοικητικού συμβουλίου της παραγράφου 1 του άρθρου 24  του ν. 4548/2018. 

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνεται υπό τους όρους των παραγράφων 1-3 του 

άρθρου 113 του ν. 4548/2018. 

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

κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των 

μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από 

σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του 
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διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν 

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

επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες 

της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 

μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η 

ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο 

συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας 

του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή 

δυνατότητα. 

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

κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής 

συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 

διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα 

πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού 

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

γενική συνέλευση. 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 κατά 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 στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την 

αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι 

αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με 

την παράγραφο 5 του αρθρ. 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά 

τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. 

 17. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου 

έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην 

αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση 

πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται 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. 

 18. 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, σύμφωνα με τις παραγράφους 16 

και 17, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα 

χρηστά ήθη. 

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο 

φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα 

θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των 

μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη 

χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της 

πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, 

τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση επαναληπτικής 

συνέλευσης, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018. 
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 20. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για 

τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας 

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

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

απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική 

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

μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς 

τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις 

παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Στις 

περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία 

σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

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

καταβεβλημένου 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. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης 

ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 

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

αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από την περίπτωση του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 20, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού 

δικαιώματος. H απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και 

πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, 

εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων 

διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.   

 24. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν  δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της 

Εταιρείας από το δικαστήριο που δικάζει κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο 

έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου 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 τελέσθηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις.   

 25. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας 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. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η 

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 

80 του ν. 4548/2018 δεν δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων.  
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 26. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 24 και 25 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες τον 

έλεγχο μέτοχοι οφείλουν ν’ αποδεικνύουν στο δικαστήριο τη μετοχική τους ιδιότητα και τον 

αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. H απόδειξη της 

μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που 

λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, 

ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο 

τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.Δ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και δικαιούται να αποφασίζει για 

κάθε εταιρική υπόθεση και ν’ αποφαίνεται για όλα τα ζητήματα, που υποβάλλονται σ’ αυτήν.   

2. Είναι αποκλειστικώς αρμόδια να αποφασίζει για:  

α) τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις νοούνται και οι αυξήσεις ή 

μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 

άρθρο έξι (6) παράγραφος 1 και 2 αυτού του καταστατικού καθώς και τις επιβαλλόμενες 

από τις διατάξεις άλλων νόμων,  

β) την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών,  

γ) την έγκριση ή μεταρρύθμιση του ισολογισμού και των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων της Εταιρείας,  

δ) τη διάθεση των ετησίων κερδών,  

ε) τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση της Εταιρείας,  

στ) τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας σε ονομαστικές,  

ζ) την παράταση ή συντόμευση της διάρκειας της Εταιρείας,  

η) τη λύση της Εταιρείας και το διορισμό εκκαθαριστών,  

θ) την έγκριση της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρ. 108 του ν. 4548/2018 

και την απαλλαγή των ελεγκτών και  

ι) την έγκριση της εκλογής σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού, των 

προσωρινών συμβούλων σε αντικατάσταση συμβούλων που παραιτήθηκαν, πέθαναν 

ή εξέπεσαν κατ’ άλλο τρόπο από το αξίωμά τους. 

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 συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης 

εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, 
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η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης 

κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή 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. 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 ΑΡΘΡΟ 10ο   

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται 

υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας 

της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως την δέκατη (10η) 

ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση 

μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου 

Αθηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο ή αν το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν 

το κατά νόμο και το παρόν Καταστατικό απαιτούμενο ποσοστό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 8 του παρόντος.  

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

συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο και 

αναγκαίο (έκτακτη Γενική Συνέλευση). 

3.  Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα 

με το άρθρο 141 του ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει 

και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η 

συνέλευση αυτή συγκαλείται 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 του ν. 4548/2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που εξομοιώνονται 

με αυτές, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν 

από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες 

ημέρες, δεν υπολογίζονται όμως η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της 

συνεδρίασης. Σε περίπτωση επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως, η πρόσκληση δημοσιεύεται 

προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών.             

2.  Επιτρέπεται η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης και των σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί 
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να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η 

άσκηση του δικαιώματος ψήφου με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια της 

γενικής συνέλευσης.  

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που 

ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 122 του ν. 4548/2018.  

ΑΡΘΡΟ 12ο  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

 

1. Στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε πρόσωπο 

που φέρει την μετοχική ιδιότητα σύμφωνα με την αμέσως επόμενη παράγραφο. Η άσκηση των 

εν λόγω δικαιωμάτων  δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την 

τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και 

μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία 

καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, και στην οικεία γενική 

συνέλευση. 

 

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα 

κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα της 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, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

130 του ν. 4548/2018, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει το πρόσωπο που έχει τη μετοχική 

ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης (3ης) ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της 

επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με 

κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το Κεντρικό 

Αποθετήριο Τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και 

εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.  

 

3. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 

αντιπροσώπων. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει 

διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως 

εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι 

τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες 

εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν 

εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που 

εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. 

 

4.  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.  
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5. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, 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 αντιπροσωπευομένου μετόχου.  Κατά την έννοια 

της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο 

αντιπρόσωπος: (α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας 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 Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου 

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

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

Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί 

τον έλεγχο της Εταιρείας,  (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά 

πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ).  

 

6. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου 

γίνεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με την αποστολή του σχετικού εντύπου 

αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, και υποβάλλεται 

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

συνεδρίασης της Συνέλευσης.    

 

7. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων που παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τις διατάξεις των 

παραγράφων 2, 3 και 6 του παρόντος άρθρου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός αν η Γενική 

Συνέλευση, εκτός αν η τελευταία αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί 

την άρνησή της.  

 

8. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και οι Ελεγκτές της Εταιρείας. 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 επειδή έλαβαν το λόγο 

για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.   

ΑΡΘΡΟ  13ο 

 

 

ΣΥΝΗΘΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

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

ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

 

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

(20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από 

δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία 

και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν 

είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. Εάν στην 

αρχική πρόσκληση ορίζεται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, δεν 
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απαιτείται νεότερη πρόσκληση εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι 

μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και 

στην επαναληπτική.   

 

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

που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

 

ΑΡΘΡΟ  14ο   

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

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

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: α) μεταβολή της 

εθνικότητας της Εταιρείας, β) μεταβολή του αντικειμένου των επιχειρήσεων της Εταιρείας, γ) 

αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός κι 

αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ε) μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του 

άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση, 

διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας και η) 

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 σε κάθε άλλη 

περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 

αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι 

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

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου η Γενική Συνέλευση συνέρχεται 

εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα 

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

συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων 

της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι 

εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον 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 μέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική.  

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με πλειοψηφία 

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

ΑΡΘΡΟ 15ο 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται 

από τον Πρόεδρο.  
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2. Μετά την κήρυξη του οριστικού καταλόγου των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η 

Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του Γραμματέα, ο οποίος 

εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

 

ΣΥΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

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

αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.  

2. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται 

από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 

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

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.  

4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια 

υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης.   

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ 108 ΤΟΥ Ν. 4548/2018 

 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά  την έγκριση 

των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση 

που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση, όμως, της Εταιρείας από αξιώσεις της 

κατά του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς 

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

4548/2018. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να μετέχουν 

τα 2.μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές των οποίων είναι κύριοι ή ως 

αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον, όμως, έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και 

συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας.  

 

Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 18ο 

 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι  πέντε 

(5) μέλη, μέτοχοι ή μη.  



 
                                                                                                                                                                        Πρακτικό Ε.Γ.Σ. 16/11/2022 

Σελίδα 26 από 37 

 

 

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

εταιρίας για θητεία μιας πενταετίας που παρατείνεται μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση μετά 

τη λήξη της θητείας των, χωρίς να μπορεί να υπερβεί την εξαετία.  

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να  επανεκλεγούν. 

 ΑΡΘΡΟ 19ο 

 

ΕΞΟΥΣΙΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας τη 

διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα 

γενικά τα ζητήματα που αφορούν την Εταιρεία, στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση 

εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Γενικής Συνέλευσης. 

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 

δεσμεύουν την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του 

εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το 

βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα 

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

διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε 

δημοσιότητα. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση μέρους ή όλων των εξουσιών 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική 

ενέργεια σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της 

Εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα πρόσωπα 

αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή 

μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπαλλήλους της Εταιρείας ή τρίτους, 

με την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

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

εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή περισσότερα από τα μέλη του σαν διευθυντές 

ή εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητες τους. Η ιδιότητα 

του Προέδρου ή Αντιπροέδρου ή Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεν εμποδίζει την 

εκλογή του ίδιου προσώπου και ως διευθύνοντα συμβούλου.  

3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐσταται των συνεδριάσεων του. Αν ο Πρόεδρος 

κωλύεται τον αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν 

ο  νόμιμος αναπληρωτής του. 
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ΑΡΘΡΟ 21ο 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

1.Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των 

οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει και είναι 

μέσα στο πλαίσιο του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 20. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν μόνο για την αναπλήρωση, μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

διορισμός αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Τα αναπληρωματικά μέλη 

μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν 

να λάβουν το λόγο κατά την κρίση του προέδρου. 

 

2. Η αναπλήρωση μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους 

του διοικητικού συμβουλίου με εκείνα της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4548/2018. 

Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις για τις οποίες 

υφίσταται η σύγκρουση. 

 

3. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 

μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη 

αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται εφόσον η 

αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν 

εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν 

είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. 

Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους 

εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Σε κάθε 

περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

 

4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον 

αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό 

την εκλογή νέου Διοικητικού συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 22ο 

 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόμος, το 

καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Πρόεδρο 

του ή αν το ζητήσουν τουλάχιστον δύο μέλη του. Η πρόσκληση πρέπει να γνωστοποιείται  στα 

μέλη του τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει 

να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη 

αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον  στην συνεδρίαση παρίστανται  ή αντιπροσωπεύονται 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  και κανένα μέλος δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων. 

Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου  μπορούν αν ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του, με 

αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, στην οποία πρέπει με ποινή 

απαραδέκτου να αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό 
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Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση 

άρνησης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, επιτρέπεται στα μέλη που υπέβαλαν την αίτηση 

να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία  πέντε (5) ημερών από την 

λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά ημερών γνωστοποιώντας σχετική πρόσκληση στα 

υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

ΑΡΘΡΟ 23ο 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

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

σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο απόντα σύμβουλο. Η σχετική εντολή δίνεται με 

επιστολή ή τηλεγράφημα που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να περιλαμβάνει 

πολλές συνεδριάσεις. 

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

αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, οπωσδήποτε όμως πρέπει  

να  είναι  παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας 

παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.  

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

συμβούλων που είναι παρόντες και αυτών που αντιπροσωπεύονται εκτός από την περίπτωση 

της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί ν’ ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν 

αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν 

αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό 

βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.  

2. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από 

τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμη και αν δεν έχει 

προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους 

συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το 

σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. Οι υπογραφές των συμβούλων ή 

των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με την παρούσα 

παράγραφο καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών της παραγράφου 1. 
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4. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει 

υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή 

άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 25ο 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, 

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

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον 

νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής 

συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112 του ν. 4548/2018. 

 

2. Αμοιβή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής 

σχέσης, όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018. 

 

3. 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. 

ΑΡΘΡΟ  26ο 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως και στους διευθυντές της εταιρίας 

να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για λογαριασμό τους ή για 

λογαριασμό τρίτου, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία, ή να 

μετέχουν σαν ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.  

2.Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωμα αποζημίωσης . 

Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για 

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

διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν για 

λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν 

η σχετική απαίτηση. 

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω 

πράξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην 

Εταιρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης 

πράξης. 
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ΣΤ ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΛΕΓΧΟΣ-  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

- ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 27ο  

 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ  

 

1. Ο έλεγχος των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων διενεργείται 

από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτική Εταιρεία, εγγεγραμμένους στο Δημόσιο Μητρώο του 

άρθρου 14 του ν. 4449/2017.   

 

2. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία διορίζονται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.   

 

3. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της Ελεγκτικής Εταιρείας μπορεί 

να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν δύναται 

να υπερβεί τα πέντε (5) συνεχή έτη και να επαναλάβει τα καθήκοντά του μετά από την 

παρέλευση δύο (2) συνεχών ετών.   

 

4. Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ή η Ελεγκτική Εταιρεία παρουσιάζει τα αποτελέσματα του 

υποχρεωτικού ελέγχου σε έκθεση ελέγχου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως, φέρει ημερομηνία 

και υπογραφή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και περιλαμβάνει τα στοιχεία που ορίζει το 

εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο .      

ΑΡΘΡΟ 28ο 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει στις 

τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 

καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής αποφάσεως για την παροχή 

άδειας σύστασης της παρούσης εταιρίας και θα λήξει στις τριάντα μια (31) Δεκεμβρίου του 2000. 

ΑΡΘΡΟ 29ο 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) συντάσσονται 

σύμφωνα με τα  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και εγκρίνονται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.   

 

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

καταστάσεων που έχουν καταρτισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί  

από τρία (3) διαφορετικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από:  (α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, (β) τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε 

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος Σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των 
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παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και 

(γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο Λογιστή. 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. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την 

ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση:  (α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις,  (β) την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και  

(γ) τη γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή της Ελεγκτικής Εταιρείας, όπου απαιτείται. 

ΑΡΘΡΟ 30ο 

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 

1. H διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, δηλαδή 

αφαιρείται για το σκοπό αυτό το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών. Σύμφωνα 

με το νόμο (άρ. 158 του ν. 4548/2018)  η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό 

φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. 

β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δε μπορεί να γίνει 

οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας 

χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται 

στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, 

προσαυξημένου με : 

- τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, 

- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν και 

- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν 

πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο 

μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί όταν το 

τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.   

 

2. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει προσαυξημένο με τα κέρδη τα οποία 

προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα οποία 

επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο : 

α. κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν 

πραγματοποιημένα κέρδη 

β. κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων 

γ. κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το 

νόμο και το καταστατικό. 

 

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

παραπάνω αναφερόμενα, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά 

: 

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

αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 

β. Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό   τακτικού 

αποθεματικού. 
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γ. Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος όπως τούτο 

ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. 

δ. Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη που μπορεί να 

προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018 , διατίθεται  κατά 

τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 

ΆΡΘΡΟ 31ο 

 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της 

κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της 

κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. 

 

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών 

κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της 

γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το 

ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου 

μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την 

αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018 και πλειοψηφία 

ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου. 

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 

είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να 

διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική 

τους αξία. 

 

4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 

είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή 

τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων 

τους οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την 

επιφύλαξη της τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση 

ότι οι ως άνω τίτλοι θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 

του ν. 4548/2018. Διανομή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών είναι επιτρεπτή με τις 

παραπάνω προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων.  

 

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών. Στην 

περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών θεμάτων με απλή 

απαρτία και πλειοψηφία. 

 

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή 

η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: (α) καταρτίζονται οικονομικές 

καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία ποσά, (β) οι 

παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) 

μήνες πριν από τη διανομή. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

κερδών που προκύπτει με βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 159 του ν. 4548/2018.  
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7. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση είναι 

δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε 

δημοσιότητα. 

 

8. Δικαιούχοι που δεν ζήτησαν έγκαιρα την είσπραξη των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν 

δικαιούνται να ζητήσουν τόκους. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν για πέντε (5) έτη από τότε που 

έγιναν απαιτητά παραγράφονται όπως ορίζει ο νόμος. 

Η) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΡΘΡΟ  32ο 

 

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

1. Η εταιρία λύεται: α) αν τελειώσει ο χρόνος διάρκειας της, εκτός εάν νωρίτερα αποφασισθεί 

από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειας της, β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

και γ) αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.  

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα, πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας. 

 

3. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 

4548/2018. 

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό 

(1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει 

Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της εταιρικής χρήσης με θέμα 

τη λύση της Εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.   

ΑΡΘΡΟ 33ο 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση 

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

Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστού μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστών από την Γενική 

Συνέλευση. Στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου ως άνω άρθρου, η Γενική 

Συνέλευση, με την ίδια απόφαση, ορίζει και τους εκκαθαριστές άλλως εφαρμόζεται το 

προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο 

εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας 

άλλως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσης. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη 

Γενική Συνέλευση, μπορεί να είναι δύο (2) μέχρι τέσσερις (4).  

 

 2. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα 

συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να 

συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου οι εκκαθαριστές αναλάβουν τα καθήκοντά τους.  Ως 

εκκαθαριστής μπορεί να διοριστεί και νομικό πρόσωπο, στην περίπτωση αυτή το νομικό 
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πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του 

νομικού προσώπου ως εκκαθαριστή. 

 

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

εκκαθάρισης. 

 

4. Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται όπως διενεργήσουν την εκκαθάριση σύμφωνα με την 

διαδικασία, τους όρους και τη προθεσμία που προβλέπονται στα άρθρα 167 – 169 του ν. 

4548/2018. 

 

5.  Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως, η Εταιρεία αναβιώνει με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που 

λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή η Εταιρεία μπορεί να 

αναβιώσει και ως εταιρεία άλλης μορφής, εφόσον τηρηθούν οι σχετικές προϋποθέσεις για τη 

σύσταση της τελευταίας. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας δεν είναι 

κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες ή τις εταιρείες 

άλλης μορφής. Τέτοια απόφαση για την αναβίωση της Εταιρείας αποκλείεται αν άρχισε η 

διανομή της εταιρικής περιουσίας. 

  

6. Αν η Εταιρεία λύθηκε λόγω κήρυξής της σε πτώχευση και επήλθε περάτωση των εργασιών 

της πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων 

των πτωχευτικών πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού 

Κώδικα, είναι δυνατή η αναβίωση της Εταιρείας με απόφαση της γενικής συνέλευσης των 

μετόχων, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 

 

 

Θ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ -ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 34ο 

 

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

1. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με 

πρόσωπα της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών 

και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, όπως 

ισχύει, της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.  

2. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένο μέρος ή παροχής ασφαλειών 

και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ του συνδεδεμένου μέρους παρέχεται με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες.  

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

Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, 

μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου ν’ αποφασίσει αυτή για 
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το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή η 

παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, 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 Εταιρεία 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 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 Εταιρείας, 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.  

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

έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ή Ελεγκτικής Εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την 

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

την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων 

των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή, 

μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν.   

7. 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 άρθρου 100 του ν. 4548/2018. Η ανακοίνωση υποβάλλεται σε 

δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.        

8. Η ανακοίνωση της παραγράφου 7 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον πληροφορίες: (α) ως προς τη 

φύση της σχέσης της Εταιρείας 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. Επί εταιρείας με μετοχές 

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η ανωτέρω ανακοίνωση συνοδεύεται από την έκθεση της 

παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η 
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συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και 

θυγατρικής της.   

9. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της Εταιρείας καταχωρίζονται 

στα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως 

με ποινή ακυρότητας. 

ΑΡΘΡΟ 35ο 

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ρητά από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε ισχύει.» 

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση αναθέτει στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί 

στη σύνταξη και υπογραφή του νέου κειμένου του Καταστατικού, το οποίο να ενσωματώνει 

και τις παρούσες τροποποιήσεις, προκειμένου να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 4548/2018, ως ισχύει και να μεριμνήσει εν γένει για την τήρηση των διατυπώσεων 

δημοσιότητας. 

 

Μη υπάρχοντος έτερου θέματος προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως ο κ. Πρόεδρος κήρυξε 

το πέρας των εργασιών της παρούσης συνεδριάσεως της Τακτικής αυτής Γενικής 

Συνελεύσεως των κ.κ  Μετόχων της ΕΤΑΙΡΙΑΣ. 

 

Εφ’ ω συνετάγη το παρόν και υπογράφεται ως έπεται. 

 

 

Πολύκαστρο Κιλκίς, 16/11/2022 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 
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Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. 
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