
Άρθρο 1 
Επωνυµία – ∆ιακριτικός τίτλος 

  
Η επωνυµία της εταιρείας είναι «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος 
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.». 
Για τις συναλλαγές της Εταιρείας µε χώρες  του εξωτερικού η επωνυµία της θα είναι: 
“PLASTIKA KRITIS S.A.” 

 
Άρθρο 2 
Έδρα 

 
Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Ηρακλείου Κρήτης   

 
Άρθρο 3 
∆ιάρκεια 

 
Η  διάρκεια της εταιρείας ορίζεται αόριστη. 
Η διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί ή µειωθεί µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου η οποία θα λαµβάνεται σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος. 

 
Άρθρο  4 

Σκοποί της εταιρείας 
 

1. Σκοποί της Εταιρείας είναι: α) η βιοµηχανική παραγωγή και εµπορία στο 
εσωτερικό και εξωτερικό πάσης φύσεως ειδών από πλαστική ύλη και ειδών 
σιδηροβιοµηχανίας, β) η εκµετάλλευση αντιπροσωπειών συναφών βιοµηχανικών 
οίκων εσωτερικού και εξωτερικού, γ) η διεξαγωγή κάθε άλλης συναφούς 
επιχείρησης, δ) η άσκηση πάσης φύσεως γεωργικής επιχείρησης, ε) η εµπορία και 
αντιπροσώπευση κάθε είδους γεωργικών εφοδίων, στ) οι εξαγωγές γεωργικών 
προϊόντων στο εξωτερικό, ζ) η άσκηση κάθε είδους ξενοδοχειακών και τουριστικών 
επιχειρήσεων µε την απόκτηση, ανέγερση, πώληση και εκµετάλλευση ξενοδοχείων, 
µοτέλ, ξενώνων, κατοικιών, περιπτέρων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, κέντρων 
αναψυχής, καζίνο και λοιπών γενικά εγκαταστάσεων ατοµικού ή οµαδικού 
τουρισµού, η) η ίδρυση, απόκτηση και εκµετάλλευση γενικά ταξιδιωτικών και 
τουριστικών γραφείων στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, η απόκτηση, ναύλωση, 
εξοπλισµός και εκµετάλλευση µεταφορικών µέσων ξηράς, θαλάσσης ή αέρος, που 
προορίζονται για µεταφορά ταξιδιωτών και τουριστών, θ) η εµπορία ειδών τουρισµού 
καθώς και κάθε γενικά διαµεσολάβηση στην κυκλοφορία των παραπάνω αγαθών, ι) η 
οργάνωση και πραγµατοποίηση εµπορικών εκθέσεων, ια) η οργάνωση και 
πραγµατοποίηση επιστηµονικών συναντήσεων, συνεδρίων και παρεµφερών 
εκδηλώσεων ιβ) η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας ιγ) η παραγωγή και 
πώληση συστηµάτων αυτοµατισµού ιδ) εκµίσθωση και µίσθωση µηχανηµάτων και 
ακινήτων ιε) παροχή υπηρεσιών logistics ιστ) η επεξεργασία και πώληση ύδατος ιζ) 
ανέγερση και εκµετάλλευση κάθε µορφής αθλητικών εγκαταστάσεων και η άσκηση 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων ιη) η διενέργεια κάθε µορφής µεταφορών. 
2. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρία µπορεί: 
α) Να συµµετέχει σε εταιρείες µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού 
τύπου ή να συγχωνεύεται µε άλλες εταιρείες, να απορροφά άλλες επιχειρήσεις, να 



ιδρύει θυγατρικές στην ηµεδαπή και την αλλοδαπή, να διασπάται σε δύο ή 
περισσότερες εταιρείες, να αποσχίζει κλάδους δραστηριότητας ή τµήµατά της κ.λ.π. 
β) Να ιδρύει εργοστάσια, εργαστήρια, πρατήρια, γραφεία, καταστήµατα, εκθέσεις, 
υποκαταστήµατα και άλλες εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
γ) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό µε οποιοδήποτε τρόπο και µορφή συνεργασίας. 
δ) Γενικά να διενεργεί κάθε άλλη συναφή ή παρεµφερή, ή συµπληρωµατική προς 
τους παραπάνω σκοπούς δραστηριότητα, ή πράξη που δεν κατονοµάζεται ειδικά πιο 
πάνω και είναι αναγκαία για την προώθηση των εργασιών και επιδιώξεων της 
εταιρείας. 
ε) Να παρέχει εγγυήσεις σε τρίτους, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα µε τα οποία έχει 
συναλλαγές, εφόσον αυτό εξυπηρετεί τους σκοπούς και τα συµφέροντα της 
τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/20. 

 
Άρθρο 5.  

Μετοχικό Κεφάλαιο. Μετοχές. Μέτοχοι 
 

Το κεφάλαιο της εταιρείας, που αρχικά είχε ορισθεί σε δρχ. 12.000.000 δώδεκα 
εκατοµµύρια και είχε ολοσχερώς καταβληθεί, αυξήθηκε διαδοχικά µε αποφάσεις της 
Γενικής Συνέλευσης κατά δρχ. 810.000 την 5.6.77, κατά δρχ. 13.605.000 την 
10.10.82, κατά  δρχ. 4.585.000 την 4.11.84, κατά δρχ. 2.800.000 την 22.9.85, κατά 
δρχ. 4.400.000 την 28.6.87, κατά δρχ. 38.800.000 την 25.6.89, κατά δρχ. 50.000.000 
την 27.6.92, κατά 143.000.000 την 30.6.93, κατά δρχ. 360.000.000 την 19.6.94 κατά  
δρχ. 160.000.000 την 30.10.94 και κατά δρχ. 7.000.000 την 7.6.95, την 26.6.96 κατά 
δρχ. 30.000.000, την 22.6.97 κατά 318.000.000, την 25.11.97 κατά δρχ. 41.000.000, 
την 28.6.98 κατά δρχ. 50.000.000, την 10.02.99 κατά 190.000.000 δρχ. φθάνοντας 
έτσι στο ποσό των 1.426.000.000 ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρούµενο σε 
11.408.000 ανώνυµες µετοχές των 125 δρχ. η καθεµιά.  
Μετά από την από 30.06.2001 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 
το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση µέρους του αποθεµατικού 
του Ν. 1828/89 παρά πέρα κατά δώδεκα εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα δύο 
χιλιάδες εκατόν είκοσι δραχµές (12.292.120) δρχ. µε την αύξηση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής από τις 125 δρχ. στις 126,0775 δρχ. 
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατοµµύριο 
τετρακόσια τριάντα οκτώ εκατοµµύρια διακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εκατόν 
είκοσι δραχµές (1.438.292.120δρχ.) ή τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι 
χιλιάδες εννιακόσια εξήντα ευρώ (4.220.960) και είναι διαιρεµένο σε ένδεκα 
εκατοµµύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες (11.408.000)  ανώνυµες µετοχές των 
126,0775 δρχ. ή 0,37 ευρώ  η καθεµιά. 
Μετά από την από 16.11.2002 απόφαση της Έκτατης Γενικής Συνέλευσης, το 
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την 
αναπροσαρµογή των ακινήτων της εταιρίας κατά 540.663,55 ευρώ και µέρους του 
αποθεµατικού του Ν.1828/89  κατά 2.425.416,45 ευρώ ήτοι σύνολο 2.966.080 δύο 
εκατοµµύρια εννιακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες  ογδόντα ευρώ µε την αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,37 ευρώ στα 0,63 ευρώ.  
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε επτά εκατοµµύρια εκατόν 
ογδόντα επτά χιλιάδες  σαράντα ευρώ (7.187.040) και είναι διαιρεµένο σε ένδεκα 
εκατοµµύρια τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες (11.408.000)  ανώνυµες µετοχές των 0,63 
ευρώ  η καθεµιά. 



Μετά από την από 26.06.2004 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 
το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών  του 
Ν.1828/89  κατά ένα εκατοµµύριο πεντακόσιες εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες 
τριακόσια τέσσερα (1.574.304)  ευρώ µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής από 0,63 στα 0,64 ευρώ και την έκδοση  2.281.600 νέων µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας 0,64 ευρώ.   
Με την ίδια ως άνω από  26/06/2004  Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η µείωση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,64 σε 0,32 ευρώ. 
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε οκτώ εκατοµµύρια 
επτακόσιες εξήντα µία χιλιάδες τριακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ. (8.761.344) και 
είναι διαιρεµένο σε είκοσι επτά εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες 
διακόσιες (27.379.200)  ανώνυµες µετοχές των 0,32 ευρώ  η καθεµιά. 
Μετά από την από 21.06.2010 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 
το κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δύο εκατοµµύρια εκατόν ενενήντα χιλιάδες 
τριακόσια τριάντα έξι (2.190.336) ευρώ που προέρχεται: α)από κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών  του Ν.1828/89  κατά τετρακόσιες εξήντα έξι χιλιάδες τριακόσια 
σαράντα εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (466.349,47) ευρώ, β) από 
κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού του Ν.3220/2004 κατά ένα εκατοµµύριο 
τριακόσιες πέντε χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι (1.305.156) ευρώ και από  
κεφαλαιοποίηση µέρους του υπέρ το άρτιο αποθεµατικού κατά τετρακόσιες δέκα 
οκτώ χιλιάδες οκτακόσια τριάντα ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (418.830,53). Η 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου έγινε µε  την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της 
µετοχής από 0,32 στα 0,40 ευρώ. 
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δέκα εκατοµµύρια 
εννιακόσιες πενήντα µία χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (10.951.680) και είναι 
διαιρεµένο σε είκοσι επτά εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες 
διακόσιες (27.379.200)  ονοµαστικές  µετοχές  ονοµαστικής αξίας  0,40 ευρώ της 
κάθε µίας. 
Μετά από την από 25.06.2011 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 
το κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες δέκα έξι 
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ  (1.916.544) λόγω επιστροφής µέρους 
του κεφαλαίου στους µετόχους ύψους 0,07 ευρώ ανά µετοχή. 
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εννέα εκατοµµύρια  τριάντα 
πέντε χιλιάδες εκατό τριάντα έξι ευρώ (9.035.136) και είναι διαιρεµένο σε είκοσι 
επτά εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200)  
ονοµαστικές  µετοχές  ονοµαστικής αξίας  0,33 ευρώ της κάθε µίας. 
Μετά από την από 24.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το 
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση του αποθεµατικού υπέρ το 
άρτιο κατά εννέα εκατοµµύρια πεντακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες εφτακόσια είκοσι 
ευρώ (9.582.720),  µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,35 ευρώ, 
ώστε αυτή να ανέλθει στο ποσό των 0,68 ευρώ. 
Με την ίδια ως άνω από 24.10.2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το 
κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά ένα εκατοµµύριο εννιακόσιες δέκα έξι 
χιλιάδες πεντακόσια σαράντα τέσσερα ευρώ (1.916.544) µε επιστροφή µέρους του 
κεφαλαίου στους µετόχους ύψους 0,07 ευρώ ανά µετοχή µε µείωση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής από 0,68 ευρώ σε 0,61 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
εταιρίας ανέρχεται σε δέκα έξι εκατοµµύρια εφτακόσιες µία χιλιάδες τριακόσια 
δώδεκα ευρώ (16.701.312) και είναι διαιρεµένο σε είκοσι επτά εκατοµµύρια 
τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 0,61 ευρώ της κάθε µίας. 



Μετά από την από 28.06.2013 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 
το κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά δύο εκατοµµύρια τετρακόσιες εξήντα 
τέσσερις χιλιάδες εκατό είκοσι οκτώ ευρώ (2.464.128) µε επιστροφή µέρους του 
κεφαλαίου στους µετόχους ύψους 0,09 ευρώ ανά µετοχή µε µείωση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής από 0,61 ευρώ σε 0,52 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της 
εταιρίας ανέρχεται σε δέκα τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες τριάντα εφτά χιλιάδες 
εκατό ογδόντα τέσσερα ευρώ (14.237.184) και είναι διαιρεµένο σε είκοσι επτά 
εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,52 ευρώ της κάθε µίας. 
Με τη από 26.06.2015 απόφαση της Τακτικής  Γενικής Συνέλευσης, το κεφάλαιο της 
εταιρείας µειώθηκε κατά δύο  εκατοµµύρια επτακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες  
εννιακόσια είκοσι ευρώ  (2.737.920) µε επιστροφή µέρους του κεφαλαίου στους 
µετόχους ύψους 0,10 ευρώ ανά µετοχή µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής 
από 0,52 ευρώ σε 0,42 ευρώ. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 
ένδεκα εκατοµµύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια εξήντα τέσσερα 
ευρώ (11.499.264) και είναι διαιρεµένο σε είκοσι επτά εκατοµµύρια τριακόσιες 
εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής 
αξίας 0,42 ευρώ της κάθε µίας. 
Μετά από την από 14.01.2016 απόφαση της Έκτακτης  Γενικής Συνέλευσης, το 
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεµατικών 
του Ν.1892/90 και του Ν.2601/98 κατά πέντε εκατοµµύρια επτακόσιες σαράντα 
εννέα χιλιάδες εξακόσια τριάντα δύο (5.749.632) ευρώ µε την έκδοση 13.689.600 
νέων ονοµαστικών µετοχών , ονοµαστικής αξίας 0,42 ευρώ. Έτσι το µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δεκαεπτά εκατοµµύρια διακόσιες σαράντα οκτώ 
χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι  ευρώ (17.248.896) και είναι διαιρεµένο σε σαράντα 
ένα εκατοµµύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (41.068.800) ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας 0,42 ευρώ της κάθε µίας.  
Με την από 24.11.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η ονοµαστική αξία 
της µετοχής αυξήθηκε από 0,42 σε 0,63 ευρώ µε την ταυτόχρονη µείωση των µετοχών 
από σαράντα ένα εκατοµµύρια εξήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες (41.068.800) 
ονοµαστικές µετοχές  σε  είκοσι επτά εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες 
διακόσιες (27.379.200) ονοµαστικές µετοχές. 
Στην ίδια Γενική Συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε κεφαλαιοποίηση του 
αποθεµατικού υπέρ το άρτιο κατά εκατόν τριάντα έξι χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι 
ευρώ (136.896), µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 0,005 ευρώ,  ώστε 
αυτή να ανέλθει στο ποσό των 0,635  ευρώ.  
Στην ίδια Γενική Συνέλευση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας µειώθηκε κατά έξι 
εκατοµµύρια εκατόν εξήντα χιλιάδες  τριακόσια είκοσι ευρώ  (6.160.320) µε επιστροφή 
µέρους του κεφαλαίου στους µετόχους ύψους 0,225 ευρώ ανά µετοχή µε µείωση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,635 ευρώ σε 0,41ευρώ.  
Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε έντεκα  εκατοµµύρια διακόσιες 
είκοσι πέντε χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα δύο  ευρώ (11.225.472) και είναι 
διαιρεµένο σε είκοσι επτά εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες 
(27.379.200) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,41 ευρώ της κάθε µίας. 
Με την από 22.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το µετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας µειώθηκε κατά τρία εκατοµµύρια έντεκα χιλιάδες επτακόσια 
δώδεκα ευρώ  (3.011.712) µε επιστροφή µέρους του κεφαλαίου στους µετόχους ύψους 
0,11 ευρώ ανά µετοχή µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από 0,41 ευρώ σε 
0,30 ευρώ.  



Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε οκτώ εκατοµµύρια διακόσιες 
δέκα τρείς χιλιάδες επτακόσια εξήντα ευρώ (8.213.760) και είναι διαιρεµένο σε είκοσι 
επτά εκατοµµύρια τριακόσιες εβδοµήντα εννέα χιλιάδες διακόσιες (27.379.200) 
ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 ευρώ της κάθε µίας. 

 
 Άρθρο 6 

Αύξηση – Μείωση  Μετοχικού  Κεφαλαίου 
 

1. Για την αύξηση ή τη µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του 
άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού.  
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, συµπεριλαµβανοµένων των 
περιπτώσεων αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου µε εισφορά σε είδος, ή έκδοσης 
οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης 
σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο υπέρ των µετόχων κατά το 
χρόνο της έκδοσης, ανάλογα µε την συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό 
κεφάλαιο.  
3. Η Γενική Συνέλευση µε απόφασή της η οποία  λαµβάνεται µε την απαρτία και 
την πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος καταστατικού µπορεί να προβαίνει στην 
ολική ή µερική απόσβεση του µετοχικού κεφαλαίου σύµφωνα µε τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο Ν. 4548/2018. Η απόσβεση αυτή δεν αποτελεί 
µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. 
4. Σε κάθε περίπτωση για την αύξηση ή τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας και για την έκδοση οµολογιακού δανείου εφαρµόζονται οι  αντίστοιχες 
διατάξεις του καταστατικού και του Ν. 4548/2018,  όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 
Άρθρο 7 
Μετοχές 

 
1. Όλες οι µετοχές της εταιρίας είναι ονοµαστικές. 
2. Οι µετοχές είναι όλες αδιαίρετες και δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 
συγκυριότητας παρά µόνο αιτία θανάτου ή λύσεως του νοµικού προσώπου µετόχου. 
Σε κάθε περίπτωση συγκυριότητας ή άλλου δικαιώµατος πάνω σε µετοχές, τα 
περισσότερα δικαιούχα πρόσωπα είναι υποχρεωµένα να διορίσουν, µε κοινή 
συµφωνία τους, έναν κοινό εκπρόσωπο που θα τους εκπροσωπεί σε όλες τις σχέσεις 
τους µε την εταιρία. Σε περίπτωση µη ορισµού κοινού εκπροσώπου τα δικαιώµατα 
που απορρέουν από τις αντίστοιχες µετοχές αναστέλλονται, δηλώσεις δε που έχουν 
σχέση µε την µετοχική ιδιότητα των κοινωνών µπορούν να γίνουν εγκύρως προς 
οποιονδήποτε από αυτούς. 
3. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού 
αρχείου του φορέα στον οποία τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. 
4. Η µεταβίβαση των ονοµαστικών µετοχών γίνεται όπως προβλέπει ο νόµος. Ως 
µέτοχος έναντι της εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραµµένος στα αρχεία του φορέα στον 
οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. 

 
 

Άρθρο 8 
Μέτοχοι - ∆ικαιώµατα µετόχων 

 



1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, 
οι τίτλοι εκδίδονται και µεταβιβάζονται µόνο µε το σύνολο των δικαιωµάτων που 
περιλαµβάνουν . Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις εκάστης µετοχής 
παρακολουθούν τον κατά νόµο κύριό της, η δε κυριότητα του τίτλου της συνεπάγεται 
αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες λαµβάνονται 
εντός των ορίων της δικαιοδοσίας τους και του νόµου.   
2. Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται, ως προς τις σχέσεις του µε 
την εταιρία, ότι έχει νόµιµη κατοικία του την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στην 
δικαιοδοσία των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας, εκτός αν άλλως ο νόµος ορίζει.  
3. Η ευθύνη του µετόχου περιορίζεται στην ονοµαστική αξία της µετοχής του. Κάθε 
µετοχή παρέχει δικαίωµα επί του κατά το παρόν Καταστατικό τυχόν διανεµοµένου 
µερίσµατος και σε περίπτωση διαλύσεως της εταιρίας, αξίωση επί του µέρους του 
προϊόντος της εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας, το οποίο αντιστοιχεί σ' αυτή 
ως και κάθε άλλο δικαίωµα προβλεπόµενο από το Νόµο και το παρόν Καταστατικό. 
4. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα από 
την µετοχή δικαιώµατα των µετόχων, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 
38 Ν 4548/2018 όπως κάθε φορά ισχύει, είναι υποχρεωτικώς ανάλογα προς το 
αντιπροσωπευόµενο από τη µετοχή ποσοστό του κεφαλαίου. 

 
 
 

 Άρθρο 9 
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 

  
1. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη 
γενική συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν 
πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει 
το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το 
∆ιοικητικό 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 ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση σύµφωνα µε 
τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 Ν. 4548/2018 
εκτός αν οι αιτούντες µέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. 
2. Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην 
ηµερήσια διάταξη συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η 
σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται 
ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον 
ηµέρες, πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων 
θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο 
απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια 
διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, 
δεκατρείς (13) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης και 



ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, 
µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους 
µετόχους κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 123 παράγραφο 4 Ν. 4548/2018. Αν τα 
θέµατα αυτά δεν δηµοσιευθούν, οι αιτούντες µέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την 
αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 και να προβούν οι 
ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου, µε δαπάνη της Εταιρείας. 
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
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 ∆ιοικητικό 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 Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης. 
4. Το ∆ιοικητικό 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 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόµενο αυτών έρχεται 
προφανώς σε αντίθεση µε το νόµο ή τα χρηστά ήθη. 
5. Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να 
αναβάλει µια µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή 
έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης  της συνεδρίασης, 
αυτή που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει 
περισσότερο από είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της αναβολής. 
Η µετά από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν 
απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των 
µετόχων, σε αυτήν µπορούν να µετέχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των σχετικών 
διατυπώσεων συµµετοχής κατ’ άρθρον  124 παρ. 6 Ν. 4548/2018. 
6. Μετά 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. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο 
περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές 
πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως µε τη µορφή 
ερωτήσεων και απαντήσεων. 
Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη 
γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, 
καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή τους διευθυντές της 
εταιρείας, καθώς και σε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή 
σύµβαση της εταιρείας µε αυτούς. 
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την 
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 
πρακτικά. 
7. Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της 



προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου, 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. 
8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αµφισβήτηση ως 
προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης εκ µέρους του διοικητικού συµβουλίου 
παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο µε απόφασή του, που 
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση το 
δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 
Η απόφαση δεν προσβάλλεται µε ένδικα µέσα. 
9. Αιτήσει  µετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέµα ή θέµατα της ηµερησίας διατάξεως 
ενεργείται µε φανερή ψηφοφορία.  
10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν 
κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος.  Τέτοια απόδειξη µπορεί να γίνεται µε 
κάθε νόµιµο µέσο και πάντως βάσει ενηµέρωσης που λαµβάνει η εταιρεία από το 
κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφ’ όσον παρέχει υπηρεσίες µητρώου, ή µέσω των 
συµµετεχόντων και εγγεγραµµένων διαµεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο 
τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.  

 
Άρθρο 10 

Αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης 
 

1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και 
δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόµιµες 
αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που 
αφορά την Εταιρεία, σε σχέση µε τα θέµατα που προοσδιορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 
4548/18, ως εκάστοτε ισχύει.  

   
Άρθρο 11 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 
 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 
συνέρχεται στην έδρα της εταιρείας, υποχρεωτικά τουλάχιστον µια φορά κάθε 
εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη  (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ένατου 
µήνα µετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης, προκειµένου να αποφασίσει για την 
έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για την εκλογή 
ελεγκτών (τακτική γενική συνέλευση). Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να τη 
συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση κάθε φορά που το κρίνει σκόπιµο ή αναγκαίο 
(έκτακτη γενική συνέλευση). 
 

Άρθρο 12 
Πρόσκληση - Ηµερήσια ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης 

 
1. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές και όσες εξοµοιώνονται µ' 
αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι ηµέρες τουλάχιστον πριν από την ηµέρα 



συνεδρίασης (υπολογίζονται και οι εξαιρετέες µέρες, ενώ η ηµέρα δηµοσίευσης της 
πρόσκλησης και η ηµέρα συνεδρίασης δεν υπολογίζονται). 
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως αναφέρει το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, 
τη χρονολογία και την ώρα της συνεδριάσεως, τα θέµατα της ηµερησίας διατάξεως 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 δια αντιπροσώπου 
ή, ενδεχοµένως, και από απόσταση. Πέραν των ανωτέρω, η πρόσκληση περιλαµβάνει 
επίσης πληροφορίες για : 
α) τα δικαιώµατα των µετόχων του άρθρου 9 του παρόντος, µε αναφορά της 
προθεσµίας εντός της οποίας µπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωµα ή εναλλακτικά την 
καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι την οποία µπορούν τα δικαιώµατα αυτά να ασκηθούν. 
Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω δικαιώµατα και τους όρους 
άσκησης τους θα είναι διαθέσιµες µε ρητή παραποµπή της πρόσκλησης στο 
διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, 
β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου και 
ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα 
µέσα και τις µεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 13 του 
παρόντος, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισµού και 
ανάκλησης αντιπροσώπων, 
γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε αλληλογραφία ή µε 
ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 13 του παρόντος 
δ) καθορίζει την ηµεροµηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 13 του 
παρόντος επισηµαίνοντας ότι µόνο τα πρόσωπα που είναι µέτοχοι κατά την 
ηµεροµηνία εκείνη έχουν δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, 
ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο το πλήρες κείµενο των εγγράφων 
και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 
του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να λαµβάνονται αυτά 
και 
στ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας όπου είναι 
διαθέσιµες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 
4548/2018. 
3. Η  πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δηµοσιεύεται µε την καταχώρισή της 
στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης 
δηµοσιεύεται µέσα στην προθεσµία της παραγράφου 1 και στο διαδικτυακό τόπο της 
εταιρείας, και δηµοσιοποιείται µέσα στην ίδια προθεσµία, µε τρόπο που διασφαλίζει 
την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, µε µέσα που κατά την κρίση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσµατική 
διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως µε έντυπα και 
ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µε εθνική και πανευρωπαϊκή εµβέλεια. Η εταιρεία δεν 
δύναται να επιβάλλει στους µετόχους ειδική χρέωση για τη δηµοσιοποίηση της 
πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής συνέλευσης µε οποιονδήποτε από τους 
ανωτέρω τρόπους. 
4. Όταν εφαρµόζεται το άρθρο 9 παράγραφος 2 του παρόντος, η δηµοσίευση 
στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, περιλαµβάνει τουλάχιστον ρητή υπόδειξη ότι 
δηµοσιεύεται αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη.  
5. Όταν πρόκειται για επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις οι παραπάνω 
προθεσµίες συντέµνονται στο µισό. 



6. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην 
περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που 
εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν 
αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της και στη λήψη αποφάσεων. 
 
 
 

   
Άρθρο 13 

∆ικαιούµενοι συµµετοχής στη γενική συνέλευση- Κατάθεση 
µετοχών – Αντιπροσώπευση 

 
1. Ο µέτοχος συµµετέχει στη γενική συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε 
µέσω αντιπροσώπων. 
2. Ο µέτοχος µπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για µία και µόνη γενική συνέλευση ή 
για όσες συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισµένου χρόνου. 
3. Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως ή µε 
ηλεκτρονικά µέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία µε τους ίδιους τύπου, τουλάχιστον 
48 ώρες πριν από την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης. 
4. Στη γενική συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δικαιούται να συµµετέχει όποιος 
έχει την µετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από την ηµέρα 
της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής). Η ως 
άνω ηµεροµηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή 
επαναληπτικής συνεδρίασης, µε την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική 
συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο 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, συµµετέχει στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει την µετοχική 
ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης 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, εφ’ όσον παρέχει υπηρεσίες µητρώου ή 
µέσω των συµµετεχόντων και εγγεγραµµένων διαµεσολαβητών στο κεντρικό 
αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 
5.Εναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στη γενική 
συνέλευση µόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του µετόχου κατά την οικεία ηµεροµηνία 
καταγραφής. 

 
Άρθρο 14 

Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου 
 

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε 
εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας νόµιµα συνταγµένος πίνακας των 
µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Αντιρρήσεις µετόχου 
κατά του πίνακα προβάλλονται µόνο πριν από την  έναρξη της συζήτησης. 

 
Άρθρο 15 

Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 
  



 1.  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 
θεµάτων της ηµερήσιας  διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν 
µέτοχοι που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) τουλάχιστον του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου. 
2.  Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται 
επαναληπτική συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της 
συνεδρίασης που µαταιώθηκε µετά από  πρόσκληση που γίνεται δέκα (10) ηµέρες 
πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας  διάταξης όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το µισό (1/2) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 
Αν δεν συντελεστεί αυτή η απαρτία η γενική συνέλευση συνέρχεται εκ νέου 
βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως στη δεύτερη αυτή επαναληπτική 
συνέλευση οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτήν. 
3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο 
τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, 
για την περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας. 
4. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 
ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.  

 
 
 
 
 

Άρθρο 16 
Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 

 
1. Κατ’ εξαίρεση, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή 

της εθνικότητας της εταιρείας, στη µεταβολή του αντικειµένου της 
επιχείρησης αυτής, στην  επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων, στην 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, 
στη µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη συγχώνευση, 
διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
εταιρείας  και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται από το νόµο,  η 
συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
σε  αυτήν µέτοχοι εκπροσωπούντες τα τρία τέταρτα (3/4) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου η γενική 
συνέλευση  συνέρχεται εκ νέου µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη 
χρονολογία της µαταιωθείσης συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση πριν 
δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες, βρίσκεται δε, κατά την επαναληπτική αυτή 
συνεδρίαση, σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 
αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον 
τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, η συνέλευση προσκαλείται και 
συνέρχεται κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του παρόντος, βρίσκεται δε 
σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής 



ηµερησίας διατάξεως, όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα 
τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.  

4.  Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου,  λαµβάνονται µε 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται  στη συνέλευση.  
 

Άρθρο 17 
Πρόεδρος - Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης 

  
1. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή, αν κωλύεται, ο αναπληρωτής του. O Πρόεδρος ορίζει και προσωρινό 
Γραµµατέα. 
2. Μετά την οριστική έγκριση του καταλόγου των µετόχων, που έχουν δικαίωµα 
ψήφου, η Συνέλευση προβαίνει στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραµµατέα, 
ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

 
 

Άρθρο 18 
Συζητούµενα θέµατα  - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

 
1.  Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα 
θέµατα που αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 
2.  Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται 
πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της.  
3.  Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον 
Πρόεδρο ή έναν από τους  Αντιπροέδρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους 
∆ιευθύνοντες  Συµβούλους. 
4. Τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας, 
εντός πέντε (5) ηµερών, το αργότερο, από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, 
προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθµό των µετοχών για τις 
οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του µετοχικού κεφαλαίου που 
εκπροσωπούνται αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθµό των έγκυρων ψήφων, καθώς 
και τον αριθµό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθµό των αποχών. 

 
 
 
 

Άρθρο 19 
Έγκριση συνολικής διαχείρισης - Απαλλαγή Ελεγκτών 

 
Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (ισολογισµός κ.λ.π.) η 
Γενική Συνέλευση, µε φανερή ψηφοφορία, µπορεί να εγκρίνει τη 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. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να εγκρίνει 
την απαλλαγή των ελεγκτών. 

 



Άρθρο 20 
Σύνθεση, θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και κωλύµατα συµµετοχής 
 

1.Η εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από επτά (7) 
έως ένδεκα  (11) συµβούλους.  
2.Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων της εταιρείας για πέντε χρόνια, µε θητεία που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι 
τη λήξη της προθεσµίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη 
τακτική Γενική Συνέλευση και µέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης,, η οποία δεν 
µπορεί να υπερβεί την εξαετία.  
3.Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέτοχοι ή µη, είναι πάντοτε επανεκλέξιµα 
και ελεύθερα ανακλητά.  
4. Κώλυµα εκλογιµότητας  και συµµετοχής στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει ο µέτοχος 
που: 
α) ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα και επιδιώκει ίδια συµφέροντα που 
αντιβαίνουν στα συµφέροντα της εταιρείας. 
β) καταδικάστηκε, τελεσίδικα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, πλαστογραφία, 
απάτη, ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος, τοκογλυφία και για οποιοδήποτε κακούργηµα. 

  
 

Άρθρο 21 
Εξουσία και Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει όλη τη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών 
υποθέσεων, είναι αρµόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε πράξη σχετική µε τη 
διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του 
σκοπού της. 
2. ∆ιορίζει και παύει τους διευθυντές και όλο το προσωπικό της, κανονίζει τις 
αρµοδιότητες, τις υποχρεώσεις, τις αποδοχές και  γενικά τους όρους εργασίας του.  
3. Συνοµολογεί δάνεια για λογαριασµό της Εταιρείας µε οποιουσδήποτε, εγκρίνει 
όρους, εκτός από την έκδοση δανείων µε οµολογίες. Εγκρίνει εγγραφή υποθήκης ή 
προσηµείωσης στα ακίνητα, καθώς και ενεχύρου στα κινητά περιουσιακά στοιχεία 
της Εταιρείας. 
4. Εγκρίνει τη χορήγηση κάθε είδους δανείων εκ µέρους της Εταιρείας, εκτός εκείνων 
για τα οποία το Καταστατικό και ο Νόµος απαιτούν ειδική διαδικασία. 
5. Εκδίδει και αποδέχεται, οπισθογραφεί και τριτεγγυάται συναλλαγµατικές και 
γραµµάτια σε διαταγή, καθώς και τραπεζικές ή άλλες επιταγές που έχουν εκδοθεί στο 
όνοµα της Εταιρείας και παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων, φυσικών ή νοµικών 
προσώπων. 
6. Παραλαµβάνει και µεταβιβάζει µε οπισθογράφηση ή άλλο τρόπο φορτωτικές που 
έχουν εκδοθεί στο όνοµα της Εταιρείας και εξοφλεί αυτές, υπογράφει για την 
Εταιρεία κάθε δήλωση και κάθε έγγραφο που εξυπηρετεί τις ανάγκες της. 
7. Ενεργεί ενώπιον όλων των τελωνειακών αρχών κάθε πράξη απαραίτητη για τον 
εκτελωνισµό, παραλαβή ή αποστολή εµπορευµάτων και υπογράφει κάθε σχετικό 
έγγραφο. 
8. Εκχωρεί απαιτήσεις της Εταιρείας και αποδέχεται την εκχώρηση άλλων 
απαιτήσεων προς την Εταιρεία. 
9. Κανονίζει κάθε φορά τη χρήση των διαθέσιµων κεφαλαίων. 



10. ∆έχεται, επάγεται, αντεπάγεται και δίνει τους επιβαλλόµενους στην Εταιρεία 
όρκους, ορίζοντας ένα από τα µέλη του για να δώσει τον όρκο. 
11. Καθορίζει τους όρους ίδρυσης ή συµµετοχής της Εταιρείας σε κάθε είδους 
συναφείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Καταστατικού. 
12. Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας, τακτικές ή 
έκτακτες, και κανονίζει τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξής τους. Κλείνει τους 
ισολογισµούς, συντάσσει τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις και τις υποβάλλει 
µαζί µε τη σχετική επεξηγηµατική έκθεση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 
προτείνοντας σ’ αυτήν τις ενεργητέες αποσβέσεις στους επισφαλείς λογαριασµούς 
και στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, τις αναγκαίες κρατήσεις για το σχηµατισµό 
των διαφόρων αποθεµατικών, καθώς και τα διανεµητέα στους µετόχους µερίσµατα. 
Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τις προτάσεις για τροποποίηση του καταστατικού 
της Εταιρείας, για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, παράταση της διάρκειας της 
Εταιρείας, διάλυση της Εταιρείας µετά την πάροδο του χρόνου της συµβατικής 
διάρκειάς της και για συγχώνευση της Εταιρείας µε άλλη. 
13. Η κατά το παρόν άρθρο απαρίθµηση αρµοδιοτήτων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.   
14. Όλα τα παραπάνω ισχύουν µε την επιφύλαξη των άρθρων 19 και 99 του Ν. 
4548/2018 ως εκάστοτε ισχύουν. 
15. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον όλων των 
∆ικαστηρίων, παντός βαθµού και δικαιοδοσίας καθώς και ενώπιον κάθε άλλης αρχής. 
Μπορεί να αναθέτει, µε απόφασή του, την ενάσκηση µέρους ή και του συνόλου των 
εξουσιών και αρµοδιοτήτων του, εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική 
ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, 
µέλη του ή όχι, που έχουν τα απαιτούµενα προσόντα.  
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί, επίσης, να συγκροτείται 
εκτελεστική επιτροπή και να ανατίθενται σε αυτήν ορισµένες από τις εξουσίες του. Η 
σύνθεση, οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων της εκτελεστικής 
επιτροπής καθώς και κάθε θέµα που αφορά τη λειτουργία της ρυθµίζονται µε την 
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την οποία συγκροτήθηκε. 
16. Στην περίπτωση υποβολής µηνύσεως η εγκλήσεως και παραίτησης από αυτές, 
δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής, ενώπιον των Ποινικών ∆ικαστηρίων, κατά 
την προδικασία η στο  ακροατήριο και παραίτησης από αυτήν, άσκησης ενδίκων 
µέσων, κατά ποινικών αποφάσεων και βουλευµάτων, και παραίτησης και από αυτά 
καθώς και σε όλες γενικά τις περιπτώσεις που απαιτούν την ενώπιον ∆ικαστηρίου, 
Εισαγγελικής η άλλης ∆ικαστικής Αρχής προσωπική εµφάνιση, την εταιρεία 
εκπροσωπούν, ύστερα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος, ο 
Αντιπρόεδρος, οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι, ο Νοµικός της Σύµβουλος η ο 
οποιοσδήποτε υπάλληλός της η συνεργαζόµενος δικηγόρος. 

  
Άρθρο 22 

Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται, µετά από 
πρόσκληση του συµβούλου που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας 
τον Πρόεδρο και τον Α΄ ή και Β΄  Αντιπροέδρους  του. 
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένα ή δύο ∆ιευθύνοντες 
Συµβούλους από τα µέλη του, καθορίζοντας, συγχρόνως, και τις αρµοδιότητές τους.  



3. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον 
Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των 
αρµοδιοτήτων του ο παριστάµενος Α΄ ή Β΄ Αντιπρόεδρος και αυτούς ένας από τους 
παριστάµενους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους. 

 
 
 

Άρθρο 23 
Αναπλήρωση µέλους του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
1. Αν για οποιοδήποτε λόγο µείνει κενή θέση συµβούλου, οι σύµβουλοι που 
αποµένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον πέντε (5), έχουν το δικαίωµα να εκλέξουν 
προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου που 
αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
στην αµέσως προσεχή Γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) προς έγκριση: Η 
Γενική Συνέλευση µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόµη και αν δεν έχει 
αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Οι πράξεις των προσωρινών 
συµβούλων που εκλέγονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρούνται έγκυρες ακόµη 
και αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. 
2. Στην προαναφερόµενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα µείνει κενή θέση 
συµβούλου ή συµβούλων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει επίσης το δικαίωµα να 
αποφασίσει να µην αντικαταστήσει τα ελλείποντα µέλη, οπότε τα εναποµείναντα 
µέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας, µε την 
προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτός υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν 
από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα εναποµείναντα 
µέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από πέντε (5). 

 
 Άρθρο 24 

Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

1.Το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά 
που ο νόµος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 
2.Το διοικητικό  συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει, εκτός της έδρας του, σε άλλο τόπο 
της ηµεδαπής, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα 
τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη 
λήψη αποφάσεων. 
3.Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη ως προς 
ορισµένα ή και ως προς όλα τα µέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα 
µέλη του διοικητικού συµβουλίου περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και 
τεχνικές οδηγίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, κάθε 
µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση µε 
τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου διεξάγεται 
η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια ή αναπηρία 
4.Το διοικητικό συµβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µε 
πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 
πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε 
σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων 
επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.  



5.Τη σύγκληση του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη 
του µε αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 
υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συµβούλιο, προκειµένου αυτό να 
συνέλθει εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Στην 
αίτηση πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, µε σαφήνεια και τα θέµατα 
που θα απασχολήσουν το διοικητικό συµβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό 
συµβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσµίας, 
επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό 
συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας 
των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου.   
 

 
Άρθρο  25 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι 
παρόντες ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι µισοί συν ένας από τους συµβούλους, 
ποτέ όµως ο αριθµός των συµβούλων που παρίστανται αυτοπροσώπως δεν µπορεί να 
είναι µικρότερος των πέντε (5). Για την εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το 
κλάσµα το οποίο τυχόν προκύπτει. 
2. Οι σύµβουλοι που απουσιάζουν µπορούν να εκπροσωπηθούν από άλλο σύµβουλο. 
Κάθε σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπήσει µόνο ένα άλλο σύµβουλο. 
3. Η αντιπροσώπευση στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν µπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα 
που δεν είναι µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
4. Οι αποφάσεις του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία 
των µελών που παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται νόµιµα κατά τη συνεδρίαση. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 

 
Άρθρο 26 

Πρακτικά συνεδριάσεων του ∆.Σ. 
 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου καταχωρούνται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό 
σύστηµα. Ύστερα από αίτηση µέλους του διοικητικού συµβουλίου, ο πρόεδρος 
υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο 
βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή 
αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση µελών του διοικητικού συµβουλίου.  
2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συµβουλίου, για τα 
οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο µητρώο ανωνύµων εταιριών, 
σύµφωνα µε το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στην Αρµόδια Αρχή µέσα σε 
προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου.  
3. Τα πρακτικά του διοικητικού συµβουλίου υπογράφονται από το σύνολο των 
παρισταµένων µελών του. Οποιοδήποτε µέλος του διοικητικού συµβουλίου 
δικαιούται να ζητήσει να καταχωρηθεί στα πρακτικά η γνώµη του αν διαφωνεί µε την 
απόφαση που λήφθηκε. Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο µέλος, γίνεται 
σχετική µνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τον 
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή έναν από τους αντιπροέδρους ή 
διευθύνοντες συµβούλους, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 



4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου ή τους τυχόν αντιπροσώπους τους, ισοδυναµεί µε απόφαση του 
∆ιοικητικού 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. 

 
 

Άρθρο 27 
Αποζηµίωση Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

  
1. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται να λάβουν αµοιβή, η οποία 
δύναται να συνίσταται και σε συµµετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, 
σύµφωνα µε το νόµο και τα οριζόµενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας.  
2. Αµοιβή ή παροχή που χορηγείται σε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και δεν 
ρυθµίζεται στο νόµο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία µόνο αν 
εγκριθεί µε ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  
3. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται, προκειµένου για αµοιβές που οφείλονται σε µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην Εταιρεία στη 
βάση ειδικής σχέσεως µισθώσεως εργασίας ή εντολής. 
 
 
 
 

 
Άρθρο 28 

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις 
 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη (1η) 
Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) ∆εκεµβρίου κάθε έτους.   
Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται 
και εγκρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύει, και 
σύµφωνα µε κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά. 

 
Άρθρο 29 

∆ιάθεση Κερδών 
 

1.Καθαρά κέρδη της Εταιρείας είναι αυτά που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα 
πραγµατοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε έξοδο, κάθε ζηµία, οι κατά τον Νόµο 
αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος. Τα ως άνω καθαρά κέρδη διανέµονται ως 
ακολούθως: α) Ποσοστό τουλάχιστον 5% έως 20% από τα καθαρά κέρδη, το οποίο 
καθορίζεται κάθε φορά από τη Γενική Συνέλευση, αφαιρείται για το σχηµατισµό 
τακτικού αποθεµατικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το 
αποθεµατικό καλύψει ποσό ίσο µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου. Αν 
αυτό µειωθεί για οποιοδήποτε λόγο η κράτηση επαναλαµβάνεται µέχρι του ίδιου 
ορίου, β) κρατείται το απαιτούµενο ποσό για την καταβολή του µερίσµατος, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 161 Ν. 4548/18, ως εκάστοτε ισχύει. 
2.Το υπόλοιπο διατίθεται α) κατά ένα ποσοστό του, κατά την κρίση της τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης, σε αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, των 
∆ιευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των ∆ιευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της 



Εταιρείας, για τις υπηρεσίες τους στις αντίστοιχες θέσεις, πέραν των τακτικών 
µισθών και αποζηµιώσεών τους, β) το υπόλοιπο που αποµένει διατίθεται στο σύνολό 
του ή εν µέρει για το σχηµατισµό εκτάκτου η τυχόν άλλου αποθεµατικού ή για 
διανοµή συµπληρωµατικού µερίσµατος στους µετόχους κατά την απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης των µετόχων ή µεταφέρεται σε νέα χρήση. 
3.Επιτρέπεται η διανοµή προσωρινών µερισµάτων σύµφωνα µε τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 162 Ν. 4548/18. 

 
Άρθρο 30 

 
Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το 
παρόν καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόµου, οι όροι 
αυτοί νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόµου, σε 
περίπτωση τροποποίησης των τελευταίων.   
 
 


