
 

 

 

 
                                                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Ανώνυμης  Εταιρείας (Α.Ε.) με την επωνυμία                                    

«Α.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ – Α.ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»   το διακριτικό τίτλο  «Α.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ – 

Α.ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»  και αριθμό ΓΕΜΗ. 44347707000. 
   

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΟΥ Β Ε Π 

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του Ν.4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104) «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» 

β) Του μέρους ΙΣΤ’ του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ Α’ 167) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)» 

γ) Του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ Α’ 171) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας  και άλλες διατάξεις». 

2.  Την με αριθμ. 32923/10-04-2020 ΥΑ (ΦΕΚ Β’1285) «Οργάνωση και καθορισμός λειτουργίας των Υπηρεσιών 

Γ.Ε.ΜΗ που συστάθηκαν με την παρ.1 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 87 του ν.4635/2019 (Α’ 167)» 

3. Την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ.1 του άρθρου 116 του Ν.4635/19 (ΦΕΚ Α’ 167). 

4. Την από  29/04/2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας. 

5. Την από 2376235/18-05-2021  αίτηση της ως άνω Α.Ε. 

 

                                                                               Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι 

1. Εγκρίνεται  η τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  23, 

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  32 και 33,  η  κατάργηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Η’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

(άρθρα από 35 έως 38) και η προσθήκη νέου άρθρου 35  του Καταστατικού    της Ανώνυμης Εταιρείας με 

την επωνυμία «Α.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ – Α.ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο  

«Α.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ – Α.ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Ε», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 44347707000, προς εναρμόνιση  

του  με τις διατάξεις του Ν.4548/2018  και σύμφωνα με την από 29/04/2021  απόφαση της Έκτακτης   Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων της. 

2. Η παρούσα απόφαση να καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ και ανακοίνωση της καταχώρισης να δημοσιευθεί στο 

διαδικτυακό του τόπο.  

 

Η Προϊσταμένη 

 

                                                                                                                                                               Ευγενία Παπαδάκη 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Δ.νση: Καραίσκου 111                                                                                 Πειραιάς, 25/05/2021 

Τ.Κ.: 18532    

Πληροφορίες: ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ                                                     Αριθ. Πρωτ:  553 

Τηλέφωνο: 2104110443 

Fax: 2104179495 

E-mail: mhtroo@bep.gr 
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ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  “ Α.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ ΟΠΩΣ 

ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Ε.Α.Γ.Σ ΤΗΣ 29/04/2021 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4548/2018 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

Α ρ θ ρ ο  1.- 

1. - Συστήνεται μ' αυτό το Καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία 

«Α.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «Α.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».- 

2. - Για τις σχέσεις της Εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία και ο 

διακριτικός τίτλος θα αποδίδονται σε πιστή μετάφραση.- 

Α ρ θ ρ ο  2.- 

1. - Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίου Ιωάννου Ρέντη Αττικής και συνεπώς 

η Εταιρεία είναι Ελληνική.- 

2. - Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της - ή κατά περίπτωση του 

μονοπρόσωπου διοικητικού οργάνου της-   η Εταιρεία μπορεί να ιδρύει εργοστάσια, 

γραφεία, υποκαταστήματα, πρακτορεία, ή άλλες εγκαταστάσεις με τη συνεργασία ή 

χωρίς αυτή, αλλοδαπών ή Ελληνικών οίκων, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο 

Εξωτερικό.- 

3.-Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου- ή κατά περίπτωση του 

μονοπρόσωπου διοικητικού οργάνου της-    καθορίζονται οι αρμοδιότητες, τα 

καθήκοντα, οι όροι λειτουργίας, η φύση των εργασιών, η έκταση δικαιοδοσίας, η 

εκπροσώπηση, η δικαιοπρακτική ικανότητα και γενικά ο τρόπος λειτουργίας του 

καθενός από αυτά.- 



Α ρ θ ρ ο  3 . -  

1.-Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από τη 

δημοσίευση περίληψης αυτού του Καταστατικού στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών 

και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.- 

2.-Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

περί απαρτίας και πλειοψηφίας όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 αυτού του 

Καταστατικού, είναι δυνατή η παράταση ή η συντόμευση του χρόνου της διάρκειας 

της εταιρείας με παράλληλη τροποποίηση αυτού του άρθρου.- 

Α ρ θ ρ ο  4.- 

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

α) Η βιοτεχνική παραγωγή και πώληση κάθε είδους συγκολλητικών ουσιών,  

β) Η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων, ρητινών, 

στεγανοποιητικών, διαλυτικών και πάσης φύσεως χημικών προϊόντων και συναφών 

ειδών ( κόλλες, σιλικόνες, ακριλικά κ.λ.π ). 

γ) Η αντιπροσώπευση βιομηχανικών και εμπορικών οίκων παραγωγής και εμπορίας 

των παραπάνω ειδών της αλλοδαπής ή της ημεδαπής. 

δ)Η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διακίνησης των παραπάνω ειδών και εν 

γένει εμπορευμάτων και η λειτουργία και εκμετάλλευση αποθηκευτικών χώρων, σε 

ίδια ή μισθωμένα ακίνητα.  

ε) Η συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις (Εταιρείες ή κοινοπραξίες) που επιδιώκουν 

τους ίδιους ή άλλους συναφείς σκοπούς,  

στ) η ίδρυση άλλων συναφών επιχειρήσεων,  

ζ) η ανάληψη προμηθειών για το Δημόσιο,  

η) η συμμετοχή σε δημοπρασίες που διενεργεί το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιώτες και γενικά κάθε είδους συναφής 

δραστηριότητα ή πράξη που υποβοηθά το σκοπό της εταιρείας.- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ-ΜΕΤΟΧΟΙ: 

Άρθρο 5.- 



1.-Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Α.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ που εγκρίθηκε με την 

υπ. αριθμ. 34.1995 της 30/12/86 απόφαση του νομάρχη Πειραιά ήταν 81.620.000 

δρχ. (ΦΕΚ 3453/31-12-86). Στην συνέχεια, αυξήθηκε κατά 59.700.000 δρχ. με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με την από 30/06/1994 απόφαση της τακτικής 

γενικής συνέλευσης. Με την από 9/1/2003 απόφαση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 

το ανώτερο κεφάλαιο μετατρέπεται σε 409.828,00 ευρώ αφού δημιουργήθηκε 

ισόποσο με τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αποθεματικό 4.904,21 ευρώ το 

οποίο μελλοντικά θα κεφαλαιοποιηθεί. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 14.132 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,00 ευρώ έκαστη. 

2.- Με την από 12/11/2018 απόφαση επαναληπτικής έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

το ανωτέρω κεφάλαιο αυξήθηκε σε 510.226,00 ευρώ. Το κεφάλαιο διαιρείται σε 

17.594 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,00 ευρώ έκαστη. Με το από 21-

03-2019 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιήθηκε ότι, από την κατά 

100.398,00 ευρώ αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που 

αποφασίσθηκε από την με ημερομηνία 12/11/2018  Γενική Συνέλευση, 

καταβλήθηκε το ποσό των 45.501,00 ευρώ που αντιστοιχεί σε 1.569 μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 29,00 ευρώ εκάστης, όποτε και το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας αυξήθηκε κατά 45.501,00 ευρώ, και έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

εταιρείας ανέρχεται, σε ευρώ τετρακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι 

εννέα (455.329,00€), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε 15.701 

μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 29,00 η κάθε μία. 

Α ρ θ ρ ο 6.- 

1.- Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει προνομιούχες μετοχές χωρίς ψήφο, σύμφωνα με 

τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 38 τουΝ.4548/2018. 

Οι τίτλοι των μετοχών αυτών έχουν στην επικεφαλίδα τη φράση «τίτλος 

προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο» και πάνω σ'αυτούς είναι γραμμένα και τα 

προνόμια της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού.- 

2.- Μέτοχοι κύριοι προνομιούχων μετοχών χωρίς ψήφο, δικαιούνται, όπως ορίζεται 



σε κάθε σχετική απόφαση του οργάνου της Εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου, όλων ή μερικών από τα παρακάτω προνόμια:α) 

προνομιακή απόληψη από τα κέρδη κάθε χρήσης, πριν από τις κοινές μετοχές, του 

πρώτου μερίσματος που κάθε φορά είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με το νόμο, με 

δικαίωμα των προνομιούχων μετόχων να πάρουν και αυξημένο πρόσθετο μέρισμα 

που τυχόν θα διαμοιραστεί. Όταν δεν υπάρχουν κέρδη, ή αν αυτά δεν επαρκούν, 

τότε οι προνομιούχοι μέτοχοι έχουν δικαίωμα απόληψης τόκου σε ποσοστό που 

ορίζεται με την απόφαση του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του νομίμου τόκου που κάθε 

φορά ισχύει, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε εταιρική χρήση εισόδημα που δεν 

είναι κατώτερο από τον παραπάνω καθοριζόμενο τόκο, β) προνομιακή απόδοση 

κατά τη λύση και εκκαθάριση της Εταιρείας του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί 

από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών από το προϊόν της εκκαθάρισης της 

εταιρικής περιουσίας, επί πλέον δε, οι προνομιούχοι μέτοχοι, έχουν δικαίωμα και 

για παραπέρα συμμετοχή στο προϊόν της εκκαθάρισης, εφ'όσον αυτό θα είναι 

ανώτερο του συνολικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί στην Εταιρεία.- 

Α ρ θ ρ ο  7.- 

1.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και όταν εκδοθούν 

ομολογίες με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε 

ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και σ'αυτό το ομολογιακό δάνειο στους κατά την εποχή 

της έκδοσης μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με την αναλογία συμμετοχής τους 

στο Εταιρικό κεφάλαιο που υπάρχει και σύμφωνα με τους όρους και τις προθεσμίες 

που ορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη από 14 ημέρες. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπρόθεσμη 

δήλωση, το δικαίωμα της προτίμησης χάνεται, οι δε νέες μετοχές που τυχόν δεν 

αναλήφθηκαν από τους παλαιούς μετόχους δίνονται σε άλλους ελεύθερα με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.- 

2.-Μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και μέσα σε ένα 

(1) μήνα από την προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου που ορίστηκε 

από το όργανο που έλαβε τη σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την 



ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο Γ.Ε.ΜΗ.,  το Διοικητικό Συμβούλιο, 

είναι υποχρεωμένο να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει αν 

καταβλήθηκε ή όχι το μετοχικό κεφάλαιο και μέσα στην ίδια προθεσμία, ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει στην 

αρμόδια Αρχή που εποπτεύει, αντίγραφο του σχετικού πρακτικού που θα συνταχτεί 

για την παραπάνω συνεδρίαση.- 

3.-Με την επιφύλαξη της παρ.6 αυτού του άρθρου, για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο 

έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων 

(2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το κεφάλαιο μερικά ή 

ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, 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. 

 Η εξουσία αυτή 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.- 

4.-Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε 

διοικητική έγκριση.- 

5.-Κάθε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να ορίζει το ποσό των νέων μετοχών, το 

χρόνο έκδοσής τους, τον τρόπο πληρωμής τους και την τιμή τους. 

6.-Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του άρτιου. Σε περίπτωση 



έκδοσης μετοχών σε τιμή πάνω από το άρτιο, η διαφορά της αξίας που θα προκύψει 

πηγαίνει σε λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών πάνω από το άρτιο και 

δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου.- 

Α ρ θ ρ ο  8 . -  

1.-Οι μετοχές της Εταιρείας «Α.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Α.ΕΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ», το 

καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ.341995 της 30.12.1986 

απόφαση του Νομάρχη Πειραιά, ήταν Ονομαστικές (ΦΕΚ 3453/31.12.1986). Στη 

συνέχεια με την από 30.6.1992 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΦΕΚ 

922/22.03/1993-164444/93 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά μετατράπηκαν σε 

Ανώνυμες. Στη συνέχεια με την από 29.10.1994 απόφαση της έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης όλες οι μετοχές της Εταιρείας μετατρέπονται σε Ονομαστικές. 

Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι 

μέτοχοι, με αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της 

διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του 

κάθε μετόχου 

 

2.-Η κυριότητα της μετοχής έχει σαν συνέπεια αυτοδίκαια την αποδοχή του 

Καταστατικού της Εταιρείας, των νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και 

των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των 

Μετόχων γενικά. 

3.-Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Μέχρι να εκδοθούν οριστικοί τίτλοι μπορεί να εκδοθούν από την Εταιρεία και να 

παραδοθούν στους μετόχους προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα ανταλλαγούν με τους 

οριστικούς τίτλους. OΙ οριστικοί, όσον και οι προσωρινοί τίτλοι, οι οποίοι θα 

ανταλλαγούν με τους οριστικούς τίτλους, μπορεί να εκδοθούν σε τίτλους που 

αντιπροσωπεύουν περισσότερες από μια μετοχές. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών 

αποκόπτονται από στέλεχος με ειδική τομή και φέρουν τον αύξοντα αριθμό τίτλου, 

την επωνυμία της Εταιρείας, την ονομαστική αξία της μετοχής, το όνομα του 

μετόχου και τα υπόλοιπα στοιχεία του- για ονομαστικές βέβαια μετοχές, την 

σφραγίδα της Εταιρείας, την χρονολογία και τις υπογραφές του Προέδρου και ενός 

από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται ειδικά για τούτο κάθε φορά 



με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουν προσαρτημένες ανάλογες 

μερισματαποδείξεις αριθμημένες κατ'αύξοντα αριθμό. Οι υπογραφές πάνω στους 

τίτλους μπορούν να μπούν και με σφραγίδα. Εκτός από το στέλεχος και τις 

μερισματαποδείξεις οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια λοιπά στοιχεία όπως και οι 

οριστικοί τίτλοι. 

 

Α ρ θ ρ ο  9.- 

1. -Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου των μετοχών τους. 

2. -Η μετοχή είναι αδιαίρετη, περισσότεροι δε κύριοι μιας μετοχής 

εκπροσωπούνται υποχρεωτικά από ένα κοινό αντιπρόσωπο στις σχέσεις τους με την 

εταιρεία. Εάν δεν ορισθεί αντιπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων της μετοχής 

αναστέλλεται.- 

3. - Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην 

καθαρή περιουσία σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, ανάλογα με τον συνολικό 

αριθμό των μετοχών και με την επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση του άρθρου (6) 

αυτού του Καταστατικού.- 

4. - Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο 

κάτοχό της.- 

5. - Όταν εκδοθεί νέος τίτλος καταστρέφεται εκείνος που αντικαθίσταται ενώπιον 

του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο 

αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται και η αιτία της 

αντικατάστασής τους.- 

 

Ά ρ θ ρ ο  10.- 

1.-Κάθε μέτοχος της εταιρείας λογίζεται αναφορικά με τις σχέσεις του με την 

εταιρεία πως έχει πάντοτε σαν νόμιμη κατοικία την κάθε φορά έδρα της εταιρείας 

και υπόκειται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία στου Ελληνικούς Νόμους. 

Κάθε δικαστική ή εξώδικη κοινοποίηση προς μέτοχο, εφ'όσον αυτός δεν έχει 

γνωστοποιήσει νόμιμα στην εταιρεία τη διεύθυνση κατοικίας του στην έδρα της 

εταιρείας ή αντίκλητό του σ'αυτή, θα γίνεται προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της 

κάθε φορά έδρας της εταιρείας.- 



2.-Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας από μια μεριά και των μετόχων ή 

οποιουδήποτε τρίτου από την άλλη, από το Καταστατικό ή το Νόμο ή από σύμβαση 

ή αδίκημα όπως και από κάθε νόμιμη αιτία γενικά, υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, και αυτή 

ενάγεται ενώπιον των ιδίων Δικαστηρίων, εκτός αν ο Νόμος ορίζει διαφορετικά.- 

3.-Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση προς την διοίκηση της εταιρείας 

μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι ή οι διάδοχοι και 

δικαιοδόχοι τους ή οι πιστωτές τους σε καμμιά περίπτωση δεν μπορούν να 

προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οποιοσδήποτε εταιρικής περιουσίας, ούτε να 

αναμειχθούν οπωσδήποτε στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας.- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α ρ θ ρ ο  11.- 

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

μέχρι εννέα (9) μέλη.- 

2.-Ωστόσο, βάσει του άρθρου 115 παρ.1 του Ν. 4548/2018 είναι δυνατό, αντί 

διοικητικού συμβουλίου, να διορίζεται μονομελές διοικητικό όργανο (σύμβουλος-

διαχειριστής), το οποίο θα εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Με την ίδια 

απόφαση θα εκλέγει αναπληρωματικό σύμβουλο, ο οποίος θα αντικαθιστά το 

μονομελές διοικητικό όργανο σε περίπτωση κωλύματος ή / και απουσίας του. Ο 

σύμβουλος-διαχειριστής απαιτείται να είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. 

3.-Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή μη μετόχους 

από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.- 

4.-Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου- ή κατά περίπτωση του 

μονοπρόσωπου διοικητικού οργάνου της- είναι πενταετής και αρχίζει από την 

εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και παρατείνεται μέχρι τη λήξη 

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

γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Οι σύμβουλοι που 

κάθε φορά αποχωρούν μπορούν πάντοτε να ξαναεκλέγονται.- 

5.-Σε περίπτωση που κενωθεί η θέση συμβούλου εξ αιτίας θανάτου ή παραίτησης ή 



από οποιονδήποτε τρόπο έκπτωσης, τα μέλη που απομένουν εφ' όσον είναι 

τουλάχιστον τρία (3) είναι υποχρεωμένα κατά την πρώτη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου να εκλέξουν προσωρινό αντικαταστάτη ή αντικαταστάτες 

και μόνο, δηλαδή στη συνεδρίαση αυτή απαγορεύεται η συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων για οποιοδήποτε άλλο θέμα ημερήσιας διάταξης. Χρόνος υπηρεσίας 

του προσωρινού αυτού συμβούλου είναι ο υπόλοιπος χρόνος θητείας εκείνου που 

κλήθηκε να αντικαταστήσει. Η εκλογή του προσωρινού αυτού Συμβούλου 

υποβάλλεται για επικύρωση στην πρώτη μετά από αυτή Γενική Συνέλευση των 

μετόχων.- 

6.-Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται με τον τρόπο αυτό από 

το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρούνται έγκυρες και σε περίπτωση ακόμη μη 

επικύρωσής τους από τη Γενική Συνέλευση. Εάν ο σύμβουλος που αποχώρησε για 

οποιοδήποτε λόγο είχε και άλλη ιδιότητα (Πρόεδρος κλπ.), ο αντικαταστάτης του 

δεν έχει αυτοδίκαια και αυτή την ιδιότητα, αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί 

μετά τη συμπλήρωσή του σε εκλογή από τα μέλη του νέου Προέδρου κλπ.- 

7.-Τα απομένοντα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως από τον αριθμό 

τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό 

σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.  

8.-Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου και / ή αποχώρησης για οποιαδήποτε αιτία 

του μοναδικού συμβούλου/διαχειριστή μονοπρόσωπου διοικητικού οργάνου, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 Ν. 4548/2018, συγκαλείται αμέσως Γενική 

Συνέλευση με αρμοδιότητα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή νέου 

μονοπρόσωπου διοικητικού οργάνου.  

9.-Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για 

οποιοδήποτε λόγο, υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.- 

 

Α ρ θ ρ ο  12.- 

1.-Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. 

2.-Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας 

του σε άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην 

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 



3.-Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει 

ότι η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως 

προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να 

συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο, εάν συναινούν όλα τα μέλη του. Στην 

περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή 

τους στη συνεδρίαση. 

 4.-Σε κάθε περίπτωση κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αξιώσει 

να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη 

χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος 

σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία. 

5.-Σύμβουλος που απουσιάζει ή έχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να αντιπροσωπεύεται 

στο συμβούλιο μόνο από άλλο σύμβουλο. Η εξουσιοδότηση για αντιπροσώπευση 

μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μία συνεδριάσεις. Κανένας σύμβουλος 

δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει περισσότερους από έναν συμβούλους. 

6.-Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύντα 

Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο Σύμβουλο και Συμβούλους. Η ιδιότητα του Προέδρου 

ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, μπορεί να 

συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο. Η ιδιότητα του Συμβούλου δεν είναι ασυμβίβαστη με 

τα έργα του Γενικού Διευθυντή, άλλου Διευθυντή ή υπαλλήλου της Εταιρείας. 

7.-Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του εκλέγει μεταξύ των 

μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο ή και Εντεταλμένο 

Σύμβουλο με μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει επίσης μεταξύ 

των μελών του ή εκτός από αυτά ένα γραμματέα. 

8.-Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και 

αυτόν αναπληρώνει ένας σύμβουλος που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.-  

Α ρ θ ρ ο  13.- 

1.-Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τις συνεδριάσεις του βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα εάν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ'αυτό οι μισοί και 

ένας επί πλέον από τους εκλεγμένους συμβούλους. Πάντως, πρέπει να 

παρευρίσκονται αυτοπρόσωπα τουλάχιστον τρία μέλη του. Για να βρεθεί ο αριθμός 

απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει, με εξαίρεση την  



περίπτωση που η  Γενική Συνέλευση εκλέξει μονομελές διοικητικό όργανο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 115 Ν. 4548/2018, ότε και υπάρχει απαρτία 

με μόνη την φυσική παρουσία του Διαχειριστή.  

2.-Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πιστοποιούνται με 

πρακτικά που γράφονται στο βιβλίο το οποίο τηρείται ειδικά για τούτο και 

υπογράφονται από εκείνο που έχει προεδρεύσει, τους συμβούλους που ήταν 

παρόντες στη συζήτηση και τον Γραμματέα. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από 

κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.   

3.-Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών, όσα πρόκειται να παρουσιαστούν 

στο Δικαστήριο ή σε άλλες Αρχές, ή για κάθε άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από 

τον Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε σύμβουλο της εταιρείας, που ορίζεται 

με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4.-Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται έγκυρα με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και αντιπροσωπεύονται, με εξαίρεση τις 

περιπτώσεις της παρ.3 του άρθρου 7 αυτού του Καταστατικού.- 

Α ρ θ ρ ο  14.- 

1.-Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που 

αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει 

επιδίωξη του σκοπού της. 

 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 φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η 

τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις 

τροποποιήσεις του. 

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

απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν 

έχουν υποβληθεί σε δημοσιότητα. 

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

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



5.-Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών 

που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή 

τρίτους. 

6.-Κατά την ίδρυση της εταιρείας ο διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου, 

διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή προσώπων με άλλη ιδιότητα και 

αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να γίνει και με το 

καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε 

διαφορετική κατανομή των παραπάνω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του. 

 Α ρ θ ρ ο  15. 

1.-Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για 

ζημία που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των 

καθηκόντων του. 

 2.-Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

αποδείξει ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του 

συνετού επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια 

αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του 

έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων 

εταιρικών οργάνων. 

 3.-Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε 

ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι 

εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή 

διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το 

δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των 

υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την 

κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο 

μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους. 

 4.-Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή 

παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που 

αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) 

με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με 

αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία 

αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του 



διοικητικού συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της 

παρούσας παραγράφου. Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν 

υφίσταται ευθύνη προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε 

εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου ή επιτροπής, που λειτουργεί στην 

εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο. 

 5.-Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αυτού του Καταστατικού και των άρθρων 103 

έως 108 του Ν. 4548/2018 εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη τόσο των 

προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το 

άρθρο 87, όσο και των προσώπων, τα οποία διορίσθηκαν ως μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου με ελλαττωματική απόφαση. 

 6.-Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία 

από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο 

υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της 

προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά 

πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. 

 7.-Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των 

αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) 

ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική 

συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) 

του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η 

παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, 

εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό 

(1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή 

καλείται να παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί. 

 

Α ρ θ ρ ο  16.- 

1.-Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς 

άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, 

σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. 

Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την 

τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. 



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

κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο 

αίτηση με αντικείμενο την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 

του Ν. 4548/2018. Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να μειώσει το παραπάνω 

ποσοστό. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) 

μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. 

 2.-Η αίτηση της προηγούμενης παραγράφου αναφέρει τις πληροφορίες που 

κατέχουν οι αιτούντες μέτοχοι ως προς τα πραγματικά περιστατικά που 

στοιχειοθετούν κατά την κρίση τους την ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου 

και τη ζημία της εταιρείας. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν εύλογη προθεσμία, 

εντός της οποίας το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει το περιεχόμενο 

της αίτησης και να αποφασίσει αν η εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για τις αξιώσεις 

που περιγράφει η αίτηση αυτή. Η ανωτέρω προθεσμία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από ένα (1) μήνα από τότε που η αίτηση υποβλήθηκε στο διοικητικό 

συμβούλιο. 

 3.-Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει επί του αιτήματος των μετόχων, αφού 

λάβει υπόψη του τις παρατηρήσεις και εξηγήσεις των μελών εκείνων του 

διοικητικού συμβουλίου, που κατονομάζονται στην αίτηση των μετόχων. Tα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου που κατονομάζονται στην αίτηση, δεν έχουν δικαίωμα 

ψήφου στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για τη λήψη απόφασης επί 

του αιτήματος των μετόχων. Αν η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα 

υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται ότι δεν 

λαμβάνει απόφαση, κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του 

άρθρου 97 του Ν. 4548/2018, και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 

4548/2018. Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου επί της αιτήσεως των μετόχων, 

καθώς και το γεγονός της ενδεχόμενης αδυναμίας λήψεως αποφάσεως από το 

διοικητικό συμβούλιο, κοινοποιείται στους αιτούντες με επιμέλεια του ιδίου και με 

επιβάρυνση της εταιρείας. 

 4.-Σε περίπτωση που η αίτηση της παραγράφου 1 υποβληθεί από την πλειοψηφία 

των μετόχων, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην 

άσκηση της εταιρικής αγωγής. 

  



Α ρ θ ρ ο  17.- 

1.-Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς 

Διευθυντές ή Διευθυντές της, συγγενείς τους μέχρι και του τρίτου βαθμού από αίμα 

ή αγχιστεία ή συζύγους των παραπάνω αλλά και παροχή πιστώσεων προς αυτούς 

με οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους 

απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.- 

2.-Οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα πιό πάνω πρόσωπα είναι 

άκυρες χωρίς προηγούμενη ειδική έγκρισή τους , χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του 

ν.4548/2018, της γενικής συνέλευσης των μετόχων.- Εντός δέκα (10) ημερών από τη 

δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από το διοικητικό συμβούλιο 

κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 101 του ν.4548/2018, μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν τη 

σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής 

της άδειας.- 

3.-Η απαγόρευση της πιο πάνω παραγράφου 2 αυτού του άρθρου, δεν ισχύει, όταν 

πρόκειται για σύμβαση που δεν βγαίνει από τα όρια της καθημερινής συναλλαγής 

της εταιρείας με τους πελάτες της.- 

Α ρ θ ρ ο  18.- 

1.-Σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απασχολείται για τη διεξαγωγή 

των εταιρικών υποθέσεων, μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή για την οποία ανάλογα με 

τον χαρακτήρα της και την ειδική σχέση του απασχολούμενου προς την επιχείρηση 

ισχύουν τα παρακάτω: α) Κάθε αμοιβή που δίνεται στα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου από τα κέρδη, πρέπει να παίρνεται από το υπόλοιπο των καθαρών 

κερδών που απομένει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για τακτικό αποθεματικό 

και του απαιτούμενο υποχρεωτικά σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 

2 του άρθρου 32 αυτού του Καταστατικού ποσού για διανομή του πρώτου 

μερίσματος υπέρ των μετόχων.- 

β) Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση που δεν καθορίζεται κατά ποσό από το 

Καταστατικό και χορηγείται για οποιονδήποτε λόγο σε Σύμβουλο, θεωρείται ότι 

βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής 



Συνέλευσης.- Αυτή η αμοιβή ή αποζημίωση, μπορεί να μειωθεί από το Δικαστήριο, 

εάν κατά κρίση αγαθή είναι υπέρογκη και αντιτάχθηκαν στην απόφαση που 

πάρθηκε μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του εταιρικού 

κεφαλαίου.- 

γ) Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται όταν πρόκειται για 

αμοιβές που οφείλονται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες τους 

που παρέχονται στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση μίσθωσης εργασίας ή εντολής, 

με την επιφύλαξη για την περίπτωση αυτή της διάταξης του άρθρου 109 

Ν.4548/2018.  

Α ρ θ ρ ο  19.- 

1.-Απαγορεύεται στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Διευθύνοντα Σύμβουλο, ή 

Εντεταλμένο Σύμβουλο, σε εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε 

μετέχοντες οπωσδήποτε στη διεύθυνση της εταιρείας συμβούλους, αλλά και στους 

διευθυντές της, να ενεργούν κατ'επάγγελμα χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης για 

δικό της λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων πράξεις που υπάγονται σε κάποιο 

από τους σκοπούς που επιδιώκονται από την εταιρεία και να μετέχουν σαν εταίροι 

ή σαν διαχειριστές σε ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, ή σε εταιρείες 

Περιωρισμένης Ευθύνης ή να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης 

Εταιρείας ή να είναι υπάλληλοι φυσικών ή νομικών προσώπων, εφόσον από όλα 

αυτά επιδιώκεται ο ίδιος σκοπός προς την παρούσα εταιρεία.- 

2.-Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρεία δικαιούται σε 

αποζημίωση και μπορεί αντί αυτής να ζητήσει όταν πρόκειται για πράξεις που 

έγιναν για ίδιο λογαριασμό του Συμβούλου ή του Διευθυντή κ.λ,π. να θεωρηθούν 

αυτές οι πράξεις ότι έχουν γίνει για λογαριασμό της εταιρείας, όταν δε πρόκειται 

για πράξεις που έγιναν από το Σύμβουλο ή το Διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να 

δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να της εκχωρηθεί η απαίτηση 

για την αμοιβή αυτή.- 

3.-Οι απαιτήσεις της εταιρείας κατά Συμβούλων ή Διευθυντών της, κατά το 

προηγούμενο εδάφιο, παραγράφονται μετά από ένα χρόνο αφότου ανακοινώθηκαν 

σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου από μέλος του ή κοινοποιήθηκαν στην 

εταιρεία από κάποιο μέτοχο. Η παραγραφή συμπληρώνεται οπωσδήποτε μετά 



πέντε χρόνια μετά την ενέργεια της απαγορευόμενης πράξης.- 

ΚΕφΑΛΑΙΟ Δ' 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Α ρ θ ρ ο  20.- 

1.-Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας, έχει 

δικαίωμα ν'αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και οι αποφάσεις της 

υποχρεώνουν όλους ακόμη και αυτούς τους μετόχους που είναι απόντες ή 

διαφωνούν.- 

2.-Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε 

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

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

έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή 

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

αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. 

3.-Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας. 

4.-Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό 

συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση). 

5.-Η γενική συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να 

λάβει αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία 

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

6.-Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο 

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

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

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

 

Α ρ θ ρ ο  21.- 

1.-Η Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, με εξαίρεση τις επαναληπτικές 

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

τουλάχιστον μέρες πριν από εκείνη που ορίζεται για τη συνεδρίασή της. 



Διευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα της 

δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα 

της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. - 

2.-Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με 

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

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

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

μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή 

διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. 

3.-Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής 

συνέλευσης πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 

από την ημέρα της συνεδρίασης. 

4.-Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη 

Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.  

Α ρ θ ρ ο  22.- 

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

αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. 

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των 

εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν 

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

δικαίωμα ψήφου. 

2.-Μέτοχοι που δε συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και του 

Νόμου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η τελευταία αρνηθεί τη 

συμμετοχή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.  

3.-Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα 

συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα 

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

της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι 

οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: 

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

τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να 



παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 Ν. 4548/2018 και 

την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης, 

 β) να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με 

ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να 

απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της 

συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης, και 

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

απόσταση.» 

 4.-Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται 

υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι 

παρόντες. 

5.-Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση 

με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου 

λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, 

αναπηρία ή επιδημία. 

6.-Προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά 

αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα 

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

γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της 

εταιρείας. 

 7.-Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα 

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

σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις 

(24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 Α ρ θ ρ ο  23.- 

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

πλειοψηφία, στη γενική συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού 

συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. 

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

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



κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής συνέλευσης, την ταυτότητα και τη 

νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει τη συζήτηση, 

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

 3.-Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των 

διατυπώσεων της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου δεν επηρεάζουν το κύρος των 

αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, αν δεν συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων. 

 

Α ρ θ ρ ο  24.- 

1.-Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν 

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

κεφαλαίου. 

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

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

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

αυτή συνεδρίαση η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 

επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε και αν είναι το 

εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη 

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

ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν 

πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την 

επαναληπτική. 

3.-Κατ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της 

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

την επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, 

εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη 

μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 

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

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

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

προς το διοικητικό συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, καθώς 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. 

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

του τελευταίου εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, 

βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής 

ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι 

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

5.-Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιάς ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 

εκτός από τις προνομιούχους μετοχές χωρίς ψήφο.- Κάθε μέτοχος έχει τόσες 

ψήφους στις Γενικές Συνελεύσεις, όσες είναι οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που 

αυτός κατέχει.- 

6.-Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης όσα 

πρόκειται να προσκομισθούν ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλης Αρχής ή για κάθε 

άλλη νόμιμη χρήση επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

τον Αντιπρόεδρο ή οποιοδήποτε Σύμβουλο της Εταιρείας που ορίζεται με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου.- 

 7.-Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και όταν: 

α) πάρθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων για τη συγκρότηση των Γενικών 

Συνελεύσεων ή για την απαρτία και πλειοψηφία.- 

β) Με το περιεχόμενό τους θίγουν διατάξεις του Καταστατικού που έχουν τεθεί 

αποκλειστική ή κύρια για την προστασία των δανειστών της εταιρείας.- 

8.-Ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης για οποιονδήποτε λόγο δεν 

μπορεί να αντιταχτεί, αφού περάσει ένα έτος από τότε που λήφθηκε η απόφαση ή 

ένα τούτου είναι υποχρεωτικό, από τότε που δημοσιεύθηκε στο ΓΕΜΗ.  

Α ρ θ ρ ο  25.- 

1.-Η Γενική Συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 

α) τροποποιήσεις του Καταστατικού στις οποίες λογίζεται ότι συμπεριλαμβάνονται 

και οι αυξήσεις ή μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την περίπτωση 

της παραγράφου 3 του άρθρου 7 αυτού του καταστατικού.- 



β) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την περίπτωση της 

παραγράφου 5 του άρθρου 11 αυτού του Καταστατικού και των ελεγκτών.-  

γ) έγκριση του Ισολογισμού της Εταιρείας.- 

 δ) διάθεση των ετήσιων κερδών.- 

ε) έκδοση δανείου με ομολογίες αλλά και ομολογίες που αναφέρει το άρθρο 59 Ν. 

4548/2018  

στ) συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας. 

ζ) η αλλαγή των μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται με την 

παραγ.3 του άρθρου 36 αυτού του καταστατικού.- 

2.-Κατά τα λοιπά ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Α ρ θ ρ ο  26.- 

1.-Η τακτική Γενική Συνέλευση όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της 

υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώμη 

ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, εκλέγει κάθε χρόνο τακτικό και 

αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή ή ελεγκτική εταιρεία, καθορίζοντας και την 

αμοιβή τους.- Μέσα σε πέντε (5) μέρες από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

που διόρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνεται ανακοίνωση προς αυτούς του 

διορισμού τους και σε περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε 

προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι τον αποδέχτηκαν και έχουν όλα τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζει ο νόμος.- 

2.-Οι ελεγκτές οφείλουν κατά τη διάρκεια της χρήσης να παρακολουθούν τη 

λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας, έχοντας το δικαίωμα να 

λάβουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου, διευκρινίζοντας 

ότι περιλαμβάνονται και τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία υπόδειξη προς 

το Διοικητικό Συμβούλιο, σε περίπτωση δε παράβασης των διατάξεων του Νόμου ή 

του Καταστατικού να αναφέρονται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει.- 

3.-Μετά τη λήξη της χρήσης υποχρεώνονται να ελέγξουν τον ισολογισμό και το 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, υποβάλλοντας προς τη Γενική Συνέλευση 



έκθεση για το πόρισμα του ελέγχου της. Από την έκθεση αυτή πρέπει να προκύπτει 

καθαρά μετά από έλεγχο της ακρίβειας και νομιμότητας στα βιβλία της εταιρείας, 

εάν ο Ισολογισμός παρουσιάζει την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της 

επιχείρησης κατά την ημερομηνία της λήξεως της χρήσης που ελέγχουν, ο δε 

λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης αν δίνει την εικόνα των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν κατά τη χρήση αυτή. Ειδικότερα, η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να 

αναφέρει: 

α) αν παρασχέθηκαν σ' αυτούς οι πληροφορίες που είχαν ανάγκη για την εκτέλεση 

του έργου τους. 

β) αν έλαβαν γνώση όλου του απολογισμού των εργασιών της επιχείρησης και των 

υποκαταστημάτων που τυχόν υπάρχουν. 

γ) αν έγινε τροποποίηση στη μέθοδο της απογραφής σε σχέση προς την 

προηγούμενη χρήση και 

δ) εάν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής. 

4.-Οι ελεγκτές οφείλουν να παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να 

παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική προς τον έλεγχο που αυτοί ενήργησαν. 

5.-Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για κάθε 

πταίσμα, έχοντας υποχρέωση για αποζημίωση της εταιρείας. Η ευθύνη από το 

άρθρο αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί και να τροποποιηθεί. Η αξίωση της 

Εταιρείας παραγράφεται μετά διετία. 

 

Α ρ θ ρ ο  27.- 

1.-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, τη- ρουμένων 

των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. 



2.-Υστερα 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. 

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων 

μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του 

ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο 

μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

3.-Υστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην 

προθεσμία της παραγράφου 6, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει 

στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και 

την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 

αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 

αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η 

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 79 ή 80, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν 

λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.- Στις περιπτώσεις του β' 

εδαφίου της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου την τυχόν 

αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο κατά τις 

διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.- 



4.-Υστερα 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. 

5.-Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 1-3, οι μέτοχοι που κάνουν 

την αίτηση οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με το 

άρθρο 22 αυτού του Καταστατικού από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής 

τους, μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στις δε περιπτώσεις της 

παραγράφου 4 μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Δικαστήριο.- 

6.-Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που 

δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας 

που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου. 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 μέσα σε 

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

εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. 

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

καταβεβλημένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον 

έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία αυτής, αλλά και με βάση 

συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών 

υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το 

καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της 

παρούσας παραγράφου. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των 

αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80, δεν 

δικαιολογεί την αίτηση των μετόχων με βάση το παρόν άρθρο. 

8.-Σε όλες τις πιό πάνω περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 1, οι μέτοχοι που 

υποβάλουν την αίτηση πρέπει μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως αυτής 

να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα σύμφωνα με το άρθρο 22 του 



Καταστατικού.  

Α ρ θ ρ ο  28.- 

1.-Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με την οποία απορρίπτεται αίτηση για παροχή 

πληροφορίας που οφείλεται σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό μπορεί 

ν'ακυρωθεί από το Δικαστήριο. 

2.-Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός μπορεί 

να ακυρωθεί από το Δικαστήριο, εάν παρά τις διατάξεις του Νόμου ή του 

Καταστατικού ή σε κλίμακα που δεν δικαιολογείται εμπορικά, σχηματίζονται με 

αυτόν αποθεματικά, ενεργούνται αποσβέσεις, εμφανίζονται περιουσιακά στοιχεία 

σε αξία διαφορετική από τη νόμιμη ή γενικώτερα γίνεται απόκρυφη κερδών με 

αποτέλεσμα τη μη διανομή του πρώτου μερίσματος που ορίζεται από το 

Καταστατικό και εφ'όσον το ζητήσουν μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 

ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 

3.-Οταν ακυρωθεί η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για τους λόγους που 

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, το Δικαστήριο με την ίδια απόφαση 

καθορίζει και τις μεταβολές που πρέπει να επέλθουν στον Ισολογισμό. Οταν η 

δικαστική απόφαση καταστεί τελεσίδικη, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

υποχρεωμένο, χωρίς καθυστέρηση, να κάνει με βάση αυτή, την αναπροσαρμογή 

του Ισολογισμού και τον καθορισμό του μερίσματος που πρέπει να διανεμηθεί. 

4.-Την ακύρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης δικαιούνται να ζητήσουν 

εκτός από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος αυτού, εάν με την εκτέλεση της 

απόφασης οι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να εκτεθούν σε ποινική δίωξη ή υποχρέωση 

για αποζημίωση, και μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον 

του εταιρικού κεφαλαίου εάν παραβρέθηκαν στη Συνέλευση και αντιτάχτηκαν στην 

απόφαση που πάρθηκε ή αν παρά το Νόμο αποκλείστηκαν από τη Γενική Συνέλευση 

ή αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκλήθηκε όπως έπρεπε.  

5.-Στις περιπτώσεις των παραγράφων 2,3 και 4 αυτού του άρθρου πρέπει οι μέτοχοι 

που ζητούν την ακύρωση να διατηρούν σε κατάθεση τις μετοχές που τους παρέχουν 

το δικαίωμα της αίτησης ακύρωσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή στην 

Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη ελληνική Τράπεζα 

μέχρι την οριστική απόφαση του Δικαστηρίου. Το Δικαστήριο μπορεί να διατάξει 



την απόδοση των μετοχών και πριν από την απόφασή του με ή χωρίς παροχή 

εγγύησης. 

6.-Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ — ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Α ρ θ ρ ο  29.- 

1.-Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Γενάρη κάθε χρόνου και λήγει στις 

τριάντα μία (31) Δεκέμβρη του ίδιου χρόνου. 

2.-Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης ενεργείται απογραφή της περιουσίας και των 

υποχρεώσεων της εταιρείας καί συντάσσεται απο το Διοικητικό Συμβούλιο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, ο Ισολογισμός και ο 

λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης. 

3.-Ο Ισολογισμός πρέπει να είναι συνταγμένος με απόλυτη σαφήνεια σε τρόπο ώστε 

να μπορεί να βγαίνει από αυτόν εύκολα και με σαφήνεια η αληθινή οικονομική 

κατάσταση της Εταιρείας.- 

4.-Ο Ισολογισμός και ο Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, πρέπει να 

καταρτίζονται και να περιέχουν στοιχεία όπως ο Νόμος ορίζει και ειδικότερα τα 

άρθρα 158-163 του Ν. 4548/2018.  

Α ρ θ ρ ο  30.- 

1.-Μετά την κατάρτιση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού αποτελεσμάτων 

χρήσης, το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει και υποβάλλει προς τη Γενική 

Συνέλευση έκθεση στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά 

στοιχεία και τα όμοια του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης, όσο το δυνατό 

αναλυτικότερα. Ειδικά δε, αναγράφονται τα χρεώγραφα κατά είδη, ποσά και τιμή 

μονάδας, το διαθέσιμο συνάλλαγμα από το Εξωτερικό, χωριστά κατά είδος, με τη 

μέση τιμή απόκτησης, οι οικοδομές και τα ακίνητα γενικά της εταιρείας κατά 

μονάδα, είδος και τόπο, όπου αυτά βρίσκονται, τιμή απόκτησης ή κατασκευής τους 

με σημείωση κάθε εμπράγματου βάρους και σημαντικές ζημιές που προβλέπονται, 

ή που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της εταιρικής 



χρήσης μέχρι την υποβολή της έκθεσης.- 

2.-Αντίγραφο του Ισολογισμού με τις πάνω σ'αυτά εκθέσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλεται από την εταιρεία στην αρμόδια αρχή 

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

γενική συνέλευση.- 

3.-Μέσα σε είκοσι (20) επίσης ημέρες από την έγκριση του Ισολογισμού από την 

Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στην αρμόδια Αρχή που εποπτεύει 

αντίγραφο των πρακτικών της μαζί με αντίγραφο του Ισολογισμού που εγκρίθηκε. 

4.-Δέκα (10) ημέρες πριν απο κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να 

δίνεται σε κάθε μέτοχο που ζητά ο Ισολογισμός με τις πάνω σ'αυτόν 

εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.- 

5.-Για να παρθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση στον Ισολογισμό 

που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει ο Ισολογισμός να 

έχει ειδικά θεωρηθεί α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον 

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

περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει 

με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή 

πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α 

τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι παραπάνω 

είναι υποχρεωμένοι, αν διαφωνούν ως προς τον τρόπο κατάρτισης του 

Ισολογισμού από άποψη νομιμότητας, να εκθέσουν στη Συνέλευση με 

έγγραφα τις αντιρρήσεις τους.- 

6.-Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση, μπορεί να 

εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη 

χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας 

με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 7 του άρθρου 102. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας 

λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 

και επ. συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση..- 

7.-Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, δικαιούνται να 



μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων 

είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει 

σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.. Το ίδιο 

ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. 

Α ρ θ ρ ο  31.- 

1.-Κάθε χρόνο αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών 

κερδών για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για 

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική άμα τούτο 

φθάσει τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου και πάλι 

επαναλαμβάνεται όταν αυτό κατεβεί κάτω από το πιο πάνω ποσοστό. Το 

αποθεματικό αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να εξισώνει, πριν απο 

κάθε διανομή μερίσματος, το τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 

κερδών και ζημιών.- 

Α ρ θ ρ ο  32.- 

1.-Καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν μετά την 

αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν κάθε έξοδου, 

κάθε ζημιάς, των αποσβέσεων σύμφωνα με το νόμο και κάθε άλλου 

εταιρικού βάρους. 

2.-Τα καθαρά κέρδη διανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 158 έως 

163 Ν. 4548/2018 

3.-Η πληρωμή των τακτικών μερισμάτων αρχίζει σε ημέρα που ορίζεται από τη 

Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά 

την έγκριση του Ισολογισμού με την προσαγωγή της σχετικής 

μερισματαπόδειξης στο Ταμείο της Εταιρείας και οπουδήποτε αλλού θα 

μπορούσε να ορίσει η Γενική Συνέλευση. Οι δικαιούχοι οι οποίοι δεν ζήτησαν 

έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων που τους ανήκουν δεν έχουν καμμιά 

απαίτηση τόκου, για τούτο. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν επί μία πενταετία 

από τότε που έγιναν απαιτητά παραγράφονται σύμφωνα με το Νόμο. 

4.-Η διανομή προσωρινών μερισμάτων ή ποσοστών, επιτρέπεται μόνον 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 162 Ν. 4548/2018 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Α ρ θ ρ ο  33.- 

1.-Η εταιρεία λύνεται :α) Αμα περάσει ο χρόνος διάρκειάς της που ορίζεται 

στο άρθρο 3 αυτού του καταστατικού, εκτός αν η Γενική Συνέλευση που 

συγκαλείται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη αποφασίσει για την παράταση 

της διάρκειάς της, και β) πριν από την προθεσμία αυτή με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 24 του 

Καταστατικού και γ) άμα κηρυχτεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 

2.-Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο 

λύσης της εταιρείας.- 

3.-Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική 

Συνέλευση, για να αποφασίσει για διάλυση ή όχι της εταιρείας, όταν η αξία 

του ενεργητικού κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του 

παθητικού φθάσει να είναι κατώτερη από το μισό από το εταιρικό κεφάλαιο 

που έχει καταβληθεί.- 

4.-Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί 

η εκκαθάρισή της. 

Στην περίπτωση του εδαφίου α' της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου το 

Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών μέχρι να διοριστούν 

εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β' της 

ίδιας παραγράφου η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους 

εκκαθαριστές.- 

5.-Με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της προηγούμενης 

παραγράφου διορίζονται δύο έως τρεις εκκαθαριστές και καθορίζεται η 

έκταση της δικαιοδοσίας και η αμοιβή τους.- 

6.-Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει σαν αποτέλεσμα αυτοδίκαια την 

παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.- 

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

διάρκεια της εκκαθάρισης και συγκαλείται σε συνεδρίαση με την πρόσκληση 

των εκκαθαριστών.- 



/ 

7.-Οι εκκαθαριστές οφείλουν ταυτόχρονα με την ανάληψη των καθηκόντων 

τους να ενεργήσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να 

δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση 

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

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

τους..- Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και μετά τη λήξη της 

εκκαθάρισης. 

8.-Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση από τους εκκαθαριστές 

τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν 

το τέρμα της εκκαθάρισης.- 

9.-Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, οι οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με 

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

Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται σε δημοσιότητα.- 

10.-Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του εταιρικού 

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα, όσο διαρκεί η εκκαθάριση να 

ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με τήρηση των σχετικών διατάξεων 

αυτού του Καταστατικού και με κοινοποίηση της γραπτής αίτησής τους προς τους 

εκκαθαριστές να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τις ίδιες 

διατάξεις.- 

Α ρ θ ρ ο  34.- 

1.-Οι εκκαθαριστές έχουν κάθε εξουσία αναγκαία για την εκκαθάριση των 

υποθέσεων της εταιρείας, για όλο το διάστημα της εκκαθάρισης, για την είσπραξη 

των απαιτήσεων, την πληρωμή των χρεών και ρευστοποίηση της περιουσίας της, με 

όποιο τρόπο ορίσει η Γενική Συνέλευση των μετόχων και γενικά για τη διεξαγωγή 

κάθε υπόθεσης που εκκρεμεί, ή δίκης της εταιρείας, οφείλοντας να συμμορφωθούν 

και προς τις διατάξεις του Νόμου.- 

2.-Το υπόλοιπο που απομένει μετά από απόσβεση όλων των υποχρεώσεων προς 

τρίτους και αφαίρεση των εξόδων εκκαθάρισης (προϊόν εκκαθάρισης) 

διαμοιράζεται μεταξύ των μετόχων κατά την αναλογία των μετοχών του καθενός, 

μετά από προνομιακή απόδοση του κεφαλαίου που αναλογεί στις τυχόν 



προνομιούχες μετοχές.- 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο 35 

Για όσα θέματα δεν περιέχει ρύθμιση το παρόν καταστατικό,  ισχύουν 

οι διατάξεις του ν. 4548/2018.  

 


