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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  
ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ  

ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «PERFORMANCE TECHNOLOGIES Α.Ε.» 
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 39337/01ΝΤ/Β/97/217) 
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 123782001000 

ΤΗΣ 3ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
 

 
 
Επί του 1ου θέματος: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας και του ομίλου της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019), 
των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
 
Με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζονται από τον γραμματέα οι Ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο 
site της Εταιρίας, οι οποίες έχουν ως εξής: 
[................………]  
Διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, 
η οποία προηγουμένως δακτυλογραφημένη σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις Σημειώσεις (το 
Προσάρτημα), τον Ισολογισμό, την ανάλυση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τον Πίνακα 
Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και την Έκθεση Ελέγχου του 
Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, είχε διανεμηθεί στους συμμετέχοντες στην 
συνέλευση μετόχους, όπως λεπτομερώς έχει καταχωρηθεί στα πρακτικά του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση της 25-06-2020.  
Εν συνεχεία με εντολή του κ. Προέδρου, διαβάζεται από τον γραμματέα η Έκθεση Ελέγχου 
του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή προς τους Μετόχους της Εταιρίας επί του 
τακτικού ελέγχου της χρήσεως από 01/01/2019 έως 31/12/2019 η  οποία έχει αυτούσια 
ως εξής: 
[................………] 
Η Γενική Συνέλευση κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ενέκρινε ___________τις 
υποβληθείσες ετήσιες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως, Πίνακας Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Πίνακας 
Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα) που έχουν συνταχθεί κατά τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως δημοσιεύθηκαν στον Τύπο και έχουν αναρτηθεί στο 
site της Εταιρίας, χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση. 
Επίσης ομόφωνα ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού 
Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρίας και του ομίλου) της 23ης 
εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019), χωρίς να επιφέρει καμία 
τροποποίηση. 
 
 
Επί του 2ου θέματος: Έγκριση διάθεσης κερδών της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου 
– 31η Δεκεμβρίου 2019) και σχηματισμού τακτικού αποθεματικού. 
 
Επί του θέματος αυτού κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση ενέκρινε 
____________ α) για την εταιρική χρήση 2019 διανομή μερίσματος μικτού ποσού 
231.899,40€ ήτοι 0,06€ ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου 5% και β) το σχηματισμό 
τακτικού αποθεματικού ύψους 91.600€.  
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Επί του 3ου θέματος: Έγκριση συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 
108, Ν. 4548/2018) και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 
για τα πεπραγμένα της 23ης εταιρικής χρήσης (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019). 
Επί του 3ου θέματος, η Γενική Συνέλευση ______________:  
Α) απάλλαξε τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο 
που διενήργησε στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις που συντάχθηκαν 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς για τη χρήση από 
1/1/2019 έως 31/12/2019 και 
β) ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της χρήσης και το σύνολο των διαχειριστικών ενεργειών 
του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 1/1/2019 έως 31/12/2019. 
 
 
Επί του 4ου θέματος: Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου κατά την 23η εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2019) και 
προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση (1η 
Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2020). 
 
Η Γενική Συνέλευση, αφού ενημερώθηκε για τις αμοιβές που καταβλήθηκαν το 2019 στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρείχαν στην εταιρία καθώς και για 
τις υπηρεσίες που θα παράσχουν κατά το 2020, αποφασίζει _____________ τα παρακάτω: 
[................………] 
Σημειώνεται ότι οι αμοιβές που καταβλήθησαν συνολικά στα μέλη του ΔΣ για την χρήση 
2019 ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 148 χιλ. €, ενώ οι αμοιβές που προεγκρίνονται για την 
χρήση 2020 θα ανέρχονται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των ευρώ  300 χιλ. €. 
 
 
Επί του 5ου θέματος: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
Επί του 5ου θέματος, η Γενική Συνέλευση __________________εκλέγει για μια 5ετία ήτοι έως 
3 Αυγούστου 2025 τα παρακάτω μέλη: 
[................………] 
 
 
Επί του 6ου θέματος: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη 
χρήση 2018 και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού. 
 
Η Γενική Συνέλευση __________________αναθέτει στην Ελεγκτική Εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε. (Μέλος 
Δικτύου Crowe Global) τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων 
των ενοποιημένων) καθώς και την έκδοση ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού του Ν. 
2238/94 (άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013) της χρήσης από 01/01/2020 – 31/12/2020, 
εκλέγει δε από τον πίνακα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών τους 
Α) Τακτικό ελεγκτή τον κ. .................................................... Α.Δ.Τ.: .................. και Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. ................... 
Β) Αναπληρωματικό ελεγκτή τον κ. .............................. με Α.Δ.Τ.: .................... και Α.Μ. 
Σ.Ο.Ε.Λ. ................. 
 
 
Επί του 7ου θέματος: Τροποποίηση - Εναρμόνιση Καταστατικού σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4548/2018 (άρθρο 183). 
 
Επί του εβδόμου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, ο Πρόεδρος, λαβών τον λόγο, ενημερώνει 
το Σώμα περί του Ν. 4548/2018 για την «Αναμόρφωση του Δικαίου των ανωνύμων εταιρειών» 
που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 13-6-2018 και τελεί σε 
ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.  
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Κατόπιν αυτού, εισηγείται όπως πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και  
αναδιατυπώσεις των άρθρων του Καταστατικού, ώστε αυτό να προσαρμοσθεί στις διατάξεις του 
νέου Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 αυτού.  
Προς τον ανωτέρω σκοπό, προτείνεται η τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση, αναρίθμιση 
και αναδιατύπωση των κατωτέρω άρθρων του Καταστατικού, σύμφωνα με τις ακόλουθες 
επισημάνσεις: 
1. Τα άρθρα 1-4 εντάσσονται στο Κεφάλαιο Α – Σύσταση – Επωνυμία – Σκοπός – Έδρα – 
Διάρκεια.  
2. Τα αρθρα 1, 3, 4: παραμένουν ως έχουν. Στο άρθρο 2 «Σκοπός» προστίθενται τα ακόλουθα 
εδάφια: 
 Η εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων, εξοπλισμένων ή μη προς συνεργαζόμενες με την 
Εταιρεία οντότητες (εταιρείες, ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρους επαγγελματίες και 
επιτηδευματίες) ή και προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως νομικής σχέσεώς 
τους προς την Εταιρεία.  Η εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων για την στέγαση δραστηριοτήτων 
εξωτερικών συνεργατών (outsourcing), υπεργολάβων κλπ.  Η σύναψη συμβάσεων 
χρηματοδοτικής μισθώσεως ακινήτων (leasing), περιλαμβανομένων των συμβάσεων πωλήσεως 
και επαναγοράς ακινήτων (sale and lease back). 
3. Τα άρθρα 5-9 εντάσσονται στο Κεφάλαιο Β’ – Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές, ως 
κατωτέρω.  
4. Άρθρο 5 – Μετοχικό Κεφάλαιο: οι παρ. 2, 2.1, 2.2, 2.3 και 3 του άρθρου 5 καταργούνται. 
Σχετικές διατάξεις εμπεριέχονται στο νέο άρθρο 6 με τίτλο «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».  
5. Άρθρο 6 – Μετοχές: η παρ. 2 του άρθρου 6 καταργείται. Η παρ. 6 επικαιροποιείται με 
βάση τον ν. 4548/2018. Το άρθρο 6 αναριθμείται σε νέο άρθρο 9 με τίτλο «Μετοχές». 
Προστίθεται παρ. 9 περί βιβλίου μετόχων. 
6. Άρθρο 7 – Δικαιώματα μετοχών: Το άρθρο 7 αναριθμείται σε νέο άρθρο 11 με τίτλο 
«Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων» του νέου Κεφαλαίου Γ’ «ΜΕΤΟΧΟΙ», 
αναδιατυπωμένο. Η παρ. 3 του άρθρου 7 περί δικαιώματος προτίμησης αναδιατυπώνεται και 
γίνεται νέο αυτοτελές άρθρο 8 με τίτλο «Δικαίωμα προτίμησης». 
7. Εισάγεται νέο άρθρο 7 με τίτλο «Καταβολή και Πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου».  
8. Εισάγεται Κεφάλαιο Γ’ «ΜΕΤΟΧΟΙ», ως άνω, περιέχον νέα άρθρα 10 «Δικαίωμα 
Προαίρεσης» και 11 ««Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων».  
9. Άρθρο 8 – Δικαιώματα μειοψηφίας: οι παρ. 1 – 7 του άρθρου 8 αναδιατυπώνονται και 
εμπεριέχονται στο νέο άρθρο 19 με τίτλο «Δικαιώματα Μειοψηφίας» του νέου Κεφαλαίου Ε’ 
«ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ». Οι παρ. 8 – 12 του άρθρου 8 
εμπεριέχονται αναδιατυπωμένοι στο νέο άρθρο 20 με τίτλο «Αίτηση εκτάκτου ελέγχου» του 
ίδιου ως άνω Κεφαλαίου.  
10. Άρθρο 9 – Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης: το άρθρο 9 αναδιατυπώνεται και 
αναριθμείται σε άρθρο 12 με τίτλο «Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης».  
11. Άρθρο 10 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης: το άρθρο 10 αναδιατυπώνεται και 
αναριθμείται σε άρθρο 13 με ίδιο τίτλο. Η παρ. 4 του άρθρου 10 περί εξ αποστάσεως 
συμμετοχής εμπεριέχεται στο νέο άρθρο 16, παρ. 9, αναδιατυπωμένη.  
12. Άρθρο 11 – Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης: το άρθρο 11 
αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 14 με ίδιο τίτλο.  
13. Άρθρο 12 – Κατάθεση μετοχών – Αντιπροσώπευση: το άρθρο 12 καταργείται. Σχετικές 
διατάξεις περί αντιπροσώπευσης εμπεριέχονται στο νέο άρθρο 16 με τίτλο «Συμμετοχή στην 
Γενική Συνέλευση».  
14. Άρθρο 13 – Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου: το άρθρο 13 καταργείται 
ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του ν. 4548/2018.  
15. Άρθρο 14 – Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης, Άρθρο 15 – Εξαιρετική 
απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης: οι διατάξεις των άρθρων 14 και 15 
ενσωματώνονται στο νέο άρθρο 17 με τίτλο «Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης – Απαρτία 
– Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών» αναδιατυπωμένες. Η παρ. 6 του άρθρου 15 
καταργείται (Α.Κ.Ε.Σ.).  
16. Εισάγεται νέο άρθρο 15 με τίτλο «Δικαιώματα μετόχων πριν από την Γενική Συνέλευση».  
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17. Άρθρο 16 – Πρόεδρος, Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης: Οι διατάξεις του άρθρου 16 
εμπεριέχονται στις παρ. 1 και 2 του νέου άρθρου 17 «Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 
– Απαρτία – Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών».  
18. Άρθρο 17 – Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης: το άρθρο 17 
αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε νέο άρθρο 18 με τίτλο «Πρακτικά Συνεδριάσεων και 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης».  
19. Άρθρο 18 – Απόφαση απαλλαγής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών: 
το άρθρο 18 καταργείται.  
20. Τα άρθρα 12 έως 18 ως άνω εντάσσονται στο Κεφάλαιο Δ’ «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ».  
21. Εισάγεται Κεφάλαιο Ε’ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ», 
περιέχον τα άρθρα 19 «Δικαιώματα Μειοψηφίας», και 20 «Αίτηση εκτάκτου ελέγχου, ως άνω.   
22. Άρθρο 19 - Σύνθεση και θητεία Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 19 αναδιατυπώνεται 
και αναριθμείται σε άρθρο 21 με ίδιο τίτλο. Αυξάνεται ο προβλεπόμενος μέγιστος αριθμός 
μελών Δ.Σ. από επτά (7) σε εννέα (9). Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 19 καταργείται 
(Α.Κ.Ε.Σ.).  
23. Άρθρο 20 – Εξουσία, Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 20 
αναδιατυπώνεται και αναριθμείται σε άρθρο 22 με ίδιο τίτλο. Η παρ. 2 του άρθρου 20 
εμπεριέχεται στο νέο άρθρο 23 «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αμοιβές Δ.Σ.», 
στις παρ. 2 και 3, αναδιατυπωμένη.  
24. Άρθρο 21 – Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 21 αναδιατυπώνεται και 
αναριθμείται σε άρθρο 23 «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αμοιβές Δ.Σ.». Στο νέο 
άρθρο 23 προστίθενται διατάξεις περί αμοιβής μελών Δ.Σ. (παρ. 4-5) και ανάθεσης 
εξουσιών/αρμοδιοτήτων (παρ. 2-3) ως άνω.  
25. Άρθρο 22 – Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 22 αναδιατυπώνεται 
και αναριθμείται σε άρθρο 24 με ίδιο τίτλο.  
26. Άρθρο 23 – Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 23 αναδιατυπώνεται και 
αναριθμείται σε άρθρο 25 με ίδιο τίτλο.  
27. Άρθρο 24 – Αντιπροσώπευση μελών, απαρτία, πλειοψηφία: το άρθρο 24 αναδιατυπώνεται 
και αναριθμείται σε άρθρο 26 με τίτλο «Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου – Απαρτία 
– Πλειοψηφία – Αντιπροσώπευση μελών». Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 24 καταργείται.  
28. Άρθρο 25 – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου: το άρθρο 25 αναδιατυπώνεται και 
αναριθμείται σε άρθρο 27 με τίτλο «Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων Διοικητικού 
Συμβουλίου».  Στο νέο άρθρο 27 προστίθενται διατάξεις σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ν. 
4548/2018. 
29. Άρθρο 26 – Αποζημίωση Συμβούλων – Δάνεια: οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 περί 
αποζημιώσεως του άρθρου 26 εμπεριέχονται στο νέο άρθρο 23 παρ. 4 και 5, ως άνω,  
αναδιατυπωμένες. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 περί δανείων εμπεριέχονται 
αναδιατυπωμένες στο νέο άρθρο 42 με τίτλο «Διαφάνεια και εποπτεία συναλλαγών».  
30. Άρθρο 27 – Απαγόρευση ανταγωνισμού: το άρθρο 27 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται 
σε άρθρο 29 με ίδιο τίτλο.  
31. Άρθρο 28 – Ελεγκτές: το άρθρο 28 καταργείται. Σχετικές διατάξεις περί δικαιωμάτων 
μειοψηφίας και εκτάκτου ελέγχου εμπεριέχονται στα νέα άρθρα 19 και 20 του Κεφ. Ε’ 
«Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας», ως άνω.  
32. Εισάγεται νέο άρθρο 28 με τίτλο «Υποχρέωση πίστεως και εχεμύθειας – Συγκρούσεις 
συμφερόντων».  
33. Τα ανωτέρω άρθρα 21 έως 29 εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΛΥΙΟ».  
34. Άρθρο 29 – Εταιρική Χρήση: το άρθρο 29 αναριθμείται σε άρθρο 30 με ίδιο τίτλο.  
35. Άρθρο 30 – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις: το άρθρο 30 αναδιατυπώνεται και 
αναριθμείται σε άρθρο 31 με τίτλο «Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις». Προστίθενται 
διατάξεις σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του ν. 4548/2018.  
36. Εισάγεται νέο άρθρο 32 με τίτλο «Ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου».  
37. Τα ανωτέρω άρθρα 30 – 32 εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ «ΕΤΗΣΙΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ».  
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38. Άρθρο 31 – Διάθεση κερδών: οι διατάξεις του άρθρου 31 εμπεριέχονται στα νέα άρθρα 
33 «Αποθεματικό – Διανομή ποσών» και 34 «Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών», 
αναδιατυπωμένες.  
39. Τα ανωτέρω άρθρα 33 και 34 εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ «ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ». Στο 
Κεφάλαιο αυτό επίσης εισάγονται:  

 Νέο άρθρο 35 με τίτλο «Ελάχιστο μέρισμα». 
 Νέο άρθρο 36 με τίτλο «Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και 

προαιρετικών αποθεματικών».  
 Νέο άρθρο 37 με τίτλο «Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών».  

40. Άρθρο 32 – Λόγοι λύσης της εταιρείας: το άρθρο 32 αναδιατυπώνεται και αναριθμείται 
σε άρθρο 38 με τίτλο «Λύση».  
41. Άρθρο 33 –Εκκαθάριση: οι διατάξεις του άρθρου 33 εμπεριέχονται στα νέα άρθρα 39 με 
ίδιο τίτλο, και 40 «Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης» αναδιατυπωμένες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4548/2018.  
42. Εισάγεται νέο άρθρο 41 με τίτλο περί αναβίωσης, συγχώνευσης, διάσπασης κλπ.  
43. Τα ανωτέρω άρθρα 38 – 41 εντάσσονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’ «ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ».  
44. Εισάγεται νέο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ «ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ», εμπεριέχον το 
ακόλουθο άρθρο: 

 Νέο άρθρο 42 με τίτλο «Διαφάνεια και εποπτεία συναλλαγών», εμπεριέχον, μεταξύ 
άλλων, τις διατάξεις του άρθρου 26 ως άνω.  

45. Άρθρο 34 – Γενική Διάταξη: το άρθρο 34 καταργείται και στην θέση του εισάγεται νέο 
άρθρο 43 στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».  
 
Κατόπιν συζητήσεως, η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου και 
ομόφωνα αποφασίζει τις ως άνω τροποποιήσεις του Καταστατικού, ούτως ώστε αυτό 
διαμορφώνεται ως ακολούθως, εντέλλεται δε το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά νόμον 
δημοσίευσή του: 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’  

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 
Συνίσταται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «PERFORMANCE TECHNOLOGIES 
AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PERFORMANCE 
TECHNOLOGIES Α.Ε.».  
 

ΑΡΘΡΟ 2 
ΣΚΟΠΟΣ 

 
Σκοπός της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη, κατασκευή, παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία 
συστημάτων πληροφορικής, δικτυακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς οιουδήποτε είδους μηχανημάτων και 
εργαλείων, επιστημονικών ή και εργαστηριακών συσκευών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρο-οπτικών, 
οπτικών μηχανημάτων και των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων όλων των ανωτέρω ειδών 
καθώς και η ανάπτυξη, διάθεση και εμπορική εκμετάλλευση υπηρεσιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών, που είναι δυνατόν να παρέχονται και μακρόθεν μέσω τηλεπικοινωνιακών 
δικτύων υψηλής ταχύτητας («ευρυζωνικών δικτύων»).  
Στο πλαίσιο του σκοπού της στις δραστηριότητες της Εταιρείας περιλαμβάνονται μεταξύ 
άλλων (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα παρακάτω:  Η διενέργεια εισαγωγών και 
εξαγωγών των ανωτέρω ειδών και η αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
που κατασκευάζουν ή και εμπορεύονται τα ανωτέρω είδη.  Η παροχή παντός είδους 
υπηρεσιών που σχετίζονται με την πληροφορική, η παροχή συμβουλών σχετικών με την 
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επιστήμη και τεχνολογία της πληροφορικής καθώς και η παροχή συμβουλών και εκπόνηση 
μελετών επί παντός θέματος της αρμοδιότητος Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους ΤΕΕ.  Η 
ανάληψη και εκτέλεση έργων από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου για την ανάδειξη προμηθευτών ή 
χορηγών για τα αντικείμενα ή τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στους εταιρικούς σκοπούς καθώς 
και την εκτέλεση τέτοιων έργων προμηθείας.  Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 
που στηρίζονται στην χρήση λογισμικού (software) ή / και υλικού (hardware) που ανήκει 
στην Εταιρεία και λειτουργεί με την ευθύνη αυτής, με τρόπο που καλύπτει τις ειδικές 
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη-λήπτη της υπηρεσίας.  Υπηρεσίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών που προωθούν την επίτευξη των στόχων Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business 
Continuity) σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, λήπτες των εν λόγω υπηρεσιών.  Υπηρεσίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών για απομακρυσμένη αποθήκευση και επανάκτηση 
εφαρμογών και δεδομένων σε περίπτωση που αυτό χρειαστεί να γίνει για οποιοδήποτε λόγο 
από τον λήπτη της εν λόγω υπηρεσίας (remote Backup services και Disaster Recovery 
services).  Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για διαδραστική ενημέρωση 
(interactive ΤV, web casting, Video/News οn Demand κλπ).  Υπηρεσίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών για εκπαίδευση και επιμόρφωση (elearning).  Υπηρεσίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών για εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών υγείας (e-health).  
Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών για εφαρμογές που σχετίζονται με την παροχή 
υπηρεσιών ψυχαγωγίας (e-gaming, Μusic οn Demand, Video on Demand, Movies on 
Demand, Web ΤV, Virtual Reality applications κλπ).  Υπηρεσίες πληροφορικής και 
επικοινωνιών για εφαρμογές που σχετίζονται με τηλεσυνεργασία και εργασία εξ΄ αποστάσεως 
(νideo conferencing, telecommuting, κλπ).  Υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
σχετικά με επιχειρηματικές εφαρμογές (e-business) όπως ηλεκτρονικό εμπόριο (e-
commerce), τραπεζικές και χρηματοοικονομικές εφαρμογές (e-banking / e-trading) κλπ. 
Επίσης στις προβλεπόμενες δραστηριότητες της Εταιρίας περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες: 
 Παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με την ανάπτυξη και διάθεση παντός είδους 
ευρυζωνικής εφαρμογής.  Σύνταξη μελετών για το σχεδιασμό, τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων, όπως επίσης και η υλοποίηση των μελετών, 
εφόσον αυτό ζητηθεί.  Σχεδιασμός, ανάπτυξη, βελτίωση, παραγωγή, προμήθεια, χρήση, 
πώληση, μίσθωση, εκμίσθωση, εμπορία, συντήρηση, υλοποίηση και διαχείριση ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και εφαρμογών.  Απόκτηση κυριότητας ή δικαιωμάτων χρήσης ή εκμετάλλευσης 
περιεχομένου που σχετίζεται με ευρυζωνικές υπηρεσίες και εφαρμογές, μέσω αγοράς, 
μίσθωσης, αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης οίκων, ως και το δικαίωμα διάθεσης 
εξοπλισμού, λογισμικού, μέσων παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών, πνευματικών 
δικαιωμάτων, μεθοδολογιών και άλλων προϊόντων σχετικών με ευρυζωνικές υπηρεσίες και 
εφαρμογές.  Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους τομείς των ανωτέρω δραστηριοτήτων 
ή και συναφών με αυτούς.  Η άσκηση κάθε συναφούς με τα ανωτέρω εργασίας / 
δραστηριότητας που αφορά και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Εταιρίας και την οποία ήθελε 
αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.  Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς σχετικούς με 
έργα πληροφορικής, με υπηρεσίες σχετικές με την πληροφορική και με πληροφορικά 
συστήματα και τηλεπικοινωνίες, με ευρυζωνικές υπηρεσίες, είτε μόνη είτε με οποιαδήποτε 
μορφή συνεργασίας με άλλες επιχειρήσεις, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
και εν γένει οργανισμούς και φορείς, καθώς και η εν γένει συμμετοχή σε δημόσιους 
διαγωνισμούς.  Η συμμετοχή σε εθνικά και Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτούμενα προγράμματα 
/ Έργα και η εκπόνηση / υλοποίηση οποιωνδήποτε επιχειρηματικών και 
χρηματοοικονομικών μελετών που σχετίζονται με τη δημιουργία και παροχή ευρυζωνικών 
υπηρεσιών και εφαρμογών πληροφορικής που αξιοποιούν τα ευρυζωνικά δίκτυα.  Η 
οργάνωση του τρόπου προβολής και προώθησης ευρυζωνικών υπηρεσιών και σχετικών 
δραστηριοτήτων και ο συνδυασμός των αναγκαίων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
τους παραγόντων (merchandising).  Η προώθηση, διακίνηση, και εκμετάλλευση προϊόντων 
και υπηρεσιών και η διενέργεια, ανάπτυξη και προαγωγή των οποιασδήποτε μορφής και 
περιεχομένου πωλήσεων που σχετίζονται με ευρυζωνικές υπηρεσίες και προϊόντα.  Η 
ανάληψη προγραμμάτων και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με χορηγίες οποιαδήποτε 
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μορφής που σχετίζονται με ευρυζωνικές εφαρμογές.  Η ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών, 
αθλητικών, θρησκευτικών κλπ. δραστηριοτήτων σχετικών με εφαρμογές ευρυζωνικών 
υπηρεσιών (νideo applications, virtual reality applications).  Η εκμίσθωση επαγγελματικών 
χώρων, εξοπλισμένων ή μη προς συνεργαζόμενες με την Εταιρεία οντότητες (εταιρείες, 
ατομικές επιχειρήσεις ή ελευθέρους επαγγελματίες και επιτηδευματίες) ή και προς τρίτους, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως νομικής σχέσεώς τους προς την Εταιρεία.  Η 
εκμίσθωση επαγγελματικών χώρων για την στέγαση δραστηριοτήτων εξωτερικών συνεργατών 
(outsourcing), υπεργολάβων κλπ.  Η σύναψη συμβάσεων χρηματοδοτικής μισθώσεως 
ακινήτων (leasing), περιλαμβανομένων των συμβάσεων πωλήσεως και επαναγοράς ακινήτων 
(sale and lease back).  
Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών η εταιρία μπορεί: 1) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε 
επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, στην Ελλάδα ή 
στο εξωτερικό και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρία ή να απορροφά ή να εξαγοράζει 
επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 2) Να 
συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο. 3) Να ιδρύει 
υποκαταστήματα, αποθήκες, πρακτορεία, εκθέσεις ή γραφεία οπουδήποτε και γενικά να 
προβαίνει σε κάθε είδους ενέργειες που είναι χρήσιμες ή πρόσφορες για την επίτευξη και 
την ανάπτυξη των σκοπών της εταιρίας. 4) Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο 
δυναμικό για την απασχόληση στην Εταιρία ή στις εταιρείες ή στις κοινοπραξίες που 
συμμετέχει ή και σε τρίτους και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή 
εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους. 5) Να συνάπτει δάνεια για λογαριασμό της, να 
παρέχει δάνεια και  εγγυήσεις προς τρίτους, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις 
από αναγνωρισμένα Τραπεζικά Ιδρύματα και το ΤΣΜΕΔΕ, να αναλαμβάνει υποχρεώσεις, να 
εκδίδει συναλλαγματικές, γραμμάτια εις διαταγή, επιταγές, ομόλογα, ή ομολογίες ή άλλα 
αξιόγραφα, ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρίας.  
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΈΔΡΑ 

 
Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων του Νομού Αττικής.  
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει με την καταχώρηση στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της Εταιρίας και 
την έγκριση του Καταστατικού της από την αρμόδια Νομαρχία και λήγει την αντίστοιχη 
ημερομηνία του έτους 2047. Με απόφαση της γενικής συνελεύσεως των μετόχων της δύναται 
να συντομευτεί ή να παραταθεί η διάρκεια της εταιρίας.  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ  
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε αρχικά σε σαράντα εκατομμύρια 
(40.000.000) δραχμές, καλύφθηκε δε ολοσχερώς κατά μεν το ποσόν των είκοσι δύο 
εκατομμυρίων (22.000.000) δραχμών τα οποία κατά ένα μέρος αποτελούνται από 
καταβεβλημένο εταιρικό κεφάλαιο ύψους (2.000.0000) δραχμών της μετασχηματισθείσης 
ετερορρύθμου εταιρίας Δ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Ε.Ε. και κατά ένα μέρος από καταθέσεις εταίρων 
της για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου ύψους (20.000.000) δραχμών , κατά δε το ποσόν των 
δέκα οκτώ εκατομμυρίων (18.000.000) δραχμών δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους των 
φορολογηθέντων και μη αναληφθέντων κερδών των εταίρων, κατανεμήθηκε δε σε τετρακόσιες 
χιλιάδες (400.000) ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης 
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(Φ.Ε.Κ. - Τ. Α.Ε. & ΕΠΕ 8200/24-11-1997). Το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο με απόφαση 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Δεκεμβρίου 1998 αυξήθηκε κατά 
σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) δραχμές με άμεση καταβολή μετρητών. Για την αύξηση 
κεφαλαίου εκδόθηκαν τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 
αξίας εκατό (100) δραχμών εκάστης (Φ.Ε.Κ. - Τ.Α.Ε. & ΕΠΕ 253/19-01-1999). Στη συνέχεια 
το σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο των ογδόντα εκατομμυρίων (80.000.000) δραχμών το 
οποίο διαιρείτο σε οκτακόσιες χιλιάδες (800.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 
εκάστης δραχμών εκατό (100), με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της εταιρίας της 1ης Δεκεμβρίου 1999, αυξήθηκε κατά είκοσι εκατομμύρια τετρακόσιες 
τριάντα χιλιάδες (20.430.000) δραχμές ως εξής: α) Δια κεφαλαιοποιήσεως μέρους των μη 
διανεμηθέντων κερδών χρήσεως 1997 που εμφανίζονται στο λογ/μό «αποτελέσματα χρήσεως 
εις νέον», ήτοι δραχμές ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες (1.600.000) με έκδοση δέκα έξι 
χιλιάδων νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100) οι οποίες 
διανεμήθηκαν δωρεάν στους ήδη κατόχους των παλαιών μετοχών της εταιρίας την 1η 
Δεκεμβρίου 1999 με αναλογία δύο (2) νέες μετοχές για κάθε εκατό (100) παλαιές και β) Δια 
καταβολής μετρητών τριάντα εκατομμυρίων εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων (30.128.000) και 
εκδόσεως εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων (188.300) νέων μετοχών στην τιμή υπέρ 
το άρτιο των δραχμών εκατόν εξήντα (160) και ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό 
(100), αυξανομένου έτσι του μετοχικού κεφαλαίου κατά δραχμές δέκα οκτώ εκατομμύρια 
οκτακόσιες τριάντα χιλιάδες (18.830.000) και σχηματιζομένου ούτω «αποθεματικού από 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», δραχμές έντεκα εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα οκτώ 
χιλιάδες (11.298.000). Για τις ανωτέρω εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες (188.300) 
ανώνυμες μετοχές παραιτήθηκαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 1ης 
Δεκεμβρίου 1999 του δικαιώματος προτιμήσεώς τους οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρίας (Φ.Ε.Κ. 
-Τ. Α.Ε. & ΕΠΕ 335/17-01- 2000). Το ανωτέρω σχηματισθέν μετοχικό κεφάλαιο των 
δραχμών εκατό εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων (100.430.000) που διαιρείτο σε 
ένα εκατομμύριο τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες (1.004.300) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 
αξίας εκάστης δραχμές εκατό (100), με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της, της 30ης Ιουνίου 2001, χωρίς τροποποίηση του παρόντος άρθρου, αυξήθηκε 
δι’ αποφάσεών της διαδοχικά ως εξής: α) Με την έκδοση οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων 
επτακοσίων δέκα (804.710) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 
εκατό (100) που διατέθηκαν στην ονομαστική τους αξία. Από τις παραπάνω μετοχές, 
τετρακόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα (487.670) διατέθηκαν στους 
παλαιούς μετόχους αναλόγως των κατεχομένων απ’ αυτούς μετοχών και καλύφθηκε άμεσα 
η αξία όλων σε μετρητά. Οι υπόλοιπες τριακόσιες δέκα επτά χιλιάδες σαράντα (317.040) 
διατέθηκαν στον κ. Τσαγκάρη Μιχ. Ανδρέα, ο οποίος για την κάλυψη της αξίας τους, 1ον) 
μεταβίβασε τις έπ’ ονόματί του δέκα χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (10.560) ονομαστικές 
μετοχές της εταιρίας «PERFORMANCE SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 
που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Αγησιλάου 48, ονομαστικής αξίας εκάστης 
δραχμές χίλιες τριακόσιες εξήντα τρεις (1.363) και οι οποίες αποτιμήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
6500/29-6-01 Έκθεση της Εκτιμητικής Επιτροπής του Άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920 που 
συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 4621/14-6-01 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών σε πραγματική 
αξία δραχμές δύο χιλιάδες οκτακόσιες πενήντα οκτώ (2.858) η κάθε μία, ήτοι συνολικής 
αξίας δραχμές τριάντα εκατομμύρια εκατόν ογδόντα χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα 
(30.180.480) και 2ον) κατέθεσε άμεσα μετρητά τα υπόλοιπα, ήτοι δραχμές ένα εκατομμύριο 
πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι (1.523.520) και β) Με την έκδοση 
πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (55.940) νέων ανωνύμων μετοχών, 
ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών εκατό (100), στην υπέρ το άρτιο τιμή των εκατόν 
ογδόντα (180) δραχμών, της αξίας των καλυφθείσης άμεσα με μετρητά. Για τις ανωτέρω 
πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσιες σαράντα (55.940) νέες ανώνυμες μετοχές παραιτήθηκαν 
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2001 του δικαιώματος 
προτιμήσεώς τους οι παλαιοί μέτοχοι υπέρ του κ. Τσουκάλη Νικ. Γεωργίου. Έτσι με τις δύο 
διαδοχικές ως ανωτέρω αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης 
Ιουνίου 2001 (Φ.Ε.Κ. -Τ. Α.Ε. & ΕΠΕ 8061/13-09-2001), το μεν μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας αυξήθηκε κατά δραχμές ογδόντα έξι εκατομμύρια εξήντα πέντε χιλιάδες 
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(86.065.000) ο δε αριθμός των μετοχών κατά οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εξακόσιες πενήντα 
(860.650) και σχηματίσθηκε επί πλέον αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
δραχμές τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες διακόσιες (4.475.200). 
Μετά από τα παραπάνω το μεν μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανήλθε στο ποσό των δραχμών 
εκατόν ογδόντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων (186.495.000) 
διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα 
(1.864.950) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμές εκατό (100), το δε 
σχηματισθέν αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σε δραχμές δεκαπέντε 
εκατομμύρια επτακόσιες εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες 
(11.298.000+4.4475.200=15.773.200). Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 
18ης Μαΐου 2002, η οποία τροποποίησε και το παρόν άρθρο περί κεφαλαίου του 
Καταστατικού, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 12.177,60 ευρώ με 
κεφαλαιοποίηση μέρους του υπέρ το άρτιο αποθεματικού της Εταιρίας και ταυτόχρονη 
αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,29 ευρώ σε 0,30 ευρώ. Ταυτόχρονα 
αποφάσισε τη μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου 
από δραχμές σε ευρώ. Η ονομαστική αξία της μετοχής είναι πλέον 0,30 ευρώ και το μετοχικό 
κεφάλαιο ανέρχεται, κατόπιν των ανωτέρω, σε 559.485 ευρώ και θα εκφράζεται από εδώ και 
στο εξής σε ευρώ διαιρούμενο σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες 
εννιακόσιες πενήντα (1.864.950) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 ευρώ. 
Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31ης Μαΐου 2005, η οποία τροποποίησε 
και το παρόν άρθρο του Καταστατικού, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά Ευρώ 
445.515,00 με έκδοση 1.485.050 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,30 
με κεφαλαιοποίηση α) της διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Ευρώ 34.112,05 
όπως απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 31-12-2004 β) των αφορολόγητων αποθεματικών 
του άρθρου 20 του Ν. 1892/90 Ευρώ 77.421,45 των χρήσεων 1998-1999-2000 (Χρήση 
1998 € 31.401,32 + Χρήση 1999 € 24.651,50 + Χρήση 2000 € 21.368,63 = 77.421,45 
Ευρώ) και γ) μέρους του υπολοίπου των κερδών χρήσεως εις νέο και συγκεκριμένα κατά το 
ποσό των Ευρώ 333.981,50 εκ του συνολικού ποσού των Ευρώ 334.708,48 όπως 
απεικονίζεται στον Ισολογισμό της 31-12-2004. Μετά από τα παραπάνω το μετοχικό 
κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.005.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 3.350.000 ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας εκάστης 0,30 Ευρώ. Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 27ης Σεπτεμβρίου 2005, η οποία τροποποίησε και το 
παρόν άρθρο του Καταστατικού, το ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 
εκατόν δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσια δέκα τέσσερα (116.814,00) ευρώ με έκδοση τριακοσίων 
ογδόντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα (389.380) νέων ονομαστικών μετοχών 
ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και στην υπέρ το άρτιο τιμή διάθεσης των 2,26 ευρώ, 
της αξίας των καταβλητέα τοις μετρητοίς. Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι μία 
χιλιάδες οκτακόσια δεκατέσσερα (1.121.814,00) ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και 
διηρεμένο σε (3.739.380) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και 
σχηματίσθηκε επί πλέον αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 763.184,80 
ευρώ. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-12-2005 το ανωτέρω μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των € 47.355,00, με την έκδοση 157.850 
νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. Η αύξηση αυτή έγινε χωρίς 
τροποποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/20. Κατόπιν 
αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε συνολικά στο 
ποσό των € 1.169.169,00, διαιρούμενο σε 3.897.230 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας € 0,30 εκάστη. 6 Με απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Οκτωβρίου 2006, η οποία τροποποίησε και το παρόν 
άρθρο του Καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά € 3.528,00 με 
ισόποση κεφαλαιοποίηση αποθεματικών του λογαριασμού «Καταβλημένες διαφορές από 
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», με έκδοση 11.760 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής 
αξίας € 0,30 εκάστης. Κατόπιν αυτού, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας ανέρχεται σήμερα σε € 1.172.697,00 ευρώ καταβεβλημένο τοις μετρητοίς και 
διηρεμένο σε 3.908.990 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 εκάστης, το δε 
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αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο μειώθηκε κατά € 3.528,00 και 
ανέρχεται σε € 759.656,80.  
 

ΑΡΘΡΟ 6 
ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 
1. Η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται είτε σε είδος είτε σε χρήμα. 
2. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 
πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο και την 
προθεσμία κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την 
ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. 
3. Η απόφαση περί αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από την Γενική Συνέλευση  
λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παρ. 
5 του παρόντος.  
4. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης 
που αφορά στην αύξηση του κεφαλαίου, υπόκειται στην έγκριση της κατηγορίας ή των 
κατηγοριών μετοχών, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Δεν 
θεωρείται ότι θίγονται τα δικαιώματα αυτά, ιδίως εάν η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές 
και εφόσον οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα 
με τις αντίστοιχες παλαιές, διατεθούν δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε 
αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά 
συμμετοχής της κάθε κατηγορίας. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της 
κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με ποσοστά αυξημένης 
απαρτίας και πλειοψηφίας Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης, τη συμμετοχή σε 
αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς 
και την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
5. Η Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου μπορεί να εξουσιοδοτήσει το 
Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για 
το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών 
με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση 
και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία 
καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος 
προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται στις κατά νόμο 
διατυπώσεις δημοσιότητας. 
6. Ορίζεται με το παρόν καταστατικό ότι μέσα σε πέντε (5) έτη από τη σχετική απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, που 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το 
μετοχικό κεφάλαιο ολικά ή μερικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν 
μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που 
χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 
Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη 
ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της 
προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της 
εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε 
δημοσιότητα. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 5 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική 
έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον νόμο. 
7. Η απόφαση για αύξηση κεφαλαίου μπορεί να προβλέπει την δυνατότητα μερικής κάλυψης 
του ποσού της αύξησης, οπότε στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να 
προσαρμόσει την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής και να τροποποιηθεί το 
άρθρο του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του κεφαλαίου, 
όπως προέκυψε μετά την μερική κάλυψη. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
1. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από τη σχετική απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης 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.  
2. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν 
αυξήσεων αυτού, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό 
της εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί νόμιμα στην 
Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 19 του Ν. 4548/2018, η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν επάγεται 
ακυρότητα, εάν αποδεικνύεται ότι το σχετικό ποσό υπάρχει και κατατέθηκε εκ των υστέρων 
σε λογαριασμό της εταιρείας ή ότι δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας. 
3. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας 
προς τον καταβάλλοντα την εισφορά, εφόσον τούτο έχει προβλεφθεί στην απόφαση για την 
αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα 
βιβλία της εταιρείας, υπαρκτό και ληξιπρόθεσμο και δεν εξαρτάται από αίρεση. Σε περίπτωση 
μη ληξιπρόθεσμου χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το άρθρο 
17 του Ν. 4548/2018. Μονομερής συμψηφισμός απαγορεύεται. Η καταβολή μέσω 
συμψηφισμού και ο αριθμός των αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε 
δημοσιότητα. 
4. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. 
Πιστοποίηση καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.  
5. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας 
και μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. 
Η πιστοποίηση γίνεται με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με 
μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου μέσα στις παραπάνω προθεσμίες. Στην περίπτωση 
πολύ μικρών ή μικρών εταιρειών, μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, η πιστοποίηση 
μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο, που συνέρχεται σε συνεδρίαση μέσα 
στις παραπάνω προθεσμίες, με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της καταβολής ή 
μη του κεφαλαίου. Κατά τη σύσταση της εταιρείας η καταβολή πιστοποιείται είτε από ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία είτε από το διοικητικό συμβούλιο.  
6. Επί εισφορών σε χρήμα που καταβάλλονται στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τόσο η έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της 
ελεγκτικής εταιρείας όσο και το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να στηρίζονται 
σε απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού αυτού, χορηγούμενο από το πιστωτικό ίδρυμα. Το 
απόσπασμα αυτό θα πρέπει να επισυνάπτεται στην παραπάνω έκθεση ή πρακτικό. Η έκθεση 
και το πρακτικό υποβάλλονται σε δημοσιότητα.  
7. Στην περίπτωση  αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος του άρθρου 17 του Ν. 
4548/2018, η πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει από το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο 
ανεξαρτήτως του μεγέθους της ανώνυμης εταιρείας αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
μεταβίβασης.  
8. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής οποιασδήποτε δόσης του υπολοίπου της αξίας 
των μετοχών, το διοικητικό συμβούλιο τάσσει στο μέτοχο που δεν έχει καταβάλει προθεσμία 
ενός (1) μηνός, με την προειδοποίηση, ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της 
προθεσμίας αυτής οι μη αποπληρωθείσες μετοχές θα ακυρωθούν και οι τυχόν καταβολές 
που έλαβαν χώρα παραμένουν στην εταιρεία ως ποινική ρήτρα. Η ως άνω προθεσμία θα 
πρέπει να κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στους μη καταβάλλοντες μετόχους. 
Με την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας η εταιρεία γνωστοποιεί στους μη 
καταβάλλοντες μετόχους, ότι ακυρώνει τις μετοχές τους και παρακρατεί υπέρ αυτής τυχόν 
καταβληθείσες προκαταβολές ή δόσεις, περιλαμβανομένης της διαφοράς υπέρ το άρτιο. 
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Ταυτόχρονα η εταιρεία εκδίδει νέες μετοχές, ίσες σε αριθμό με τις ακυρωθείσες και τις 
προσφέρει στους λοιπούς μετόχους. Αν η διάθεση αποβεί εν όλω ή εν μέρει άκαρπη, η 
εταιρεία υποχρεούται να προβεί σε μείωση του κεφαλαίου κατά το ποσό της ονομαστικής 
αξίας των μη εκποιηθεισών μετοχών με την πρώτη γενική συνέλευση που θα συγκληθεί, 
ακόμη και αν το σχετικό θέμα δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ  

 
1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που 
γίνεται με εισφορά σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, 
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ 
των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο 
μετοχικό κεφάλαιο.   
2. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την καταχώριση 
της σχετικής απόφασης στο Γ.Ε.ΜΗ. 
3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης,  οι μετοχές 
που δεν έχουν αναληφθεί από τους υφιστάμενους μετόχους διατίθενται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρίας στους μετόχους, που ήδη άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης, καθώς 
και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές, εφόσον 
προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από την απόφαση του οργάνου που αποφάσισε την αύξηση 
κεφαλαίου. 
4. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται 
υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, 
υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Η πρόσκληση και η γνωστοποίηση 
της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα ανωτέρω μπορούν να 
παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 
σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την 
άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς 
άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να 
αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». 
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 5 του παρόντος, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το 
δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι 
λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και 
στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων 
μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης υποβάλλονται στις κατά νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας.   
6. Δεν υφίσταται αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει 
σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με τα άρθρα 113 
και 114 του Ν. 4548/2018. 
7. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί, εν μέρει, με εισφορές σε μετρητά και, εν μέρει, με 
εισφορές σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει 
την αύξηση, κατά την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην 
αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η 
αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση είναι τουλάχιστον 
ίδια με την αναλογία της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν 
στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε 
μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018  πριν από τη λήψη της σχετικής 
απόφασης. 
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ΑΡΘΡΟ  9  
ΜΕΤΟΧΕΣ  

 
1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες και ονομαστικές. Ως χρόνος έκδοσής τους ορίζεται ο 
χρόνος καταχώρησής τους στα μητρώα των κινητών αξιών της εταιρείας «Ελληνικά 
Χρηματιστήρια Α.Ε.». 
2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες και κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου 
στη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία αναγνωρίζει έναν μόνο κύριο κάθε μετοχής. Εφ’ όσον η 
εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν γίνεται από ένα πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 
να αναστείλει την ενάσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την μετοχή αυτή.  
3. Εφ’ όσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και εντάσσονται 
στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο 
μητρώο των κινητών αξιών της εταιρείας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» ή ως άλλως ο νόμος 
εκάστοτε ορίζει.  
Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου τηρούνται οι 
κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
4. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια 
θέση και των διατάξεων για την κατάχρηση της αγοράς, η εταιρεία μπορεί, η ίδια ή με 
πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές 
της που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο όμως ύστερα από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία 
ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον 
ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία 
χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και, 
σε περίπτωση απόκτησης από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας 
απόκτησης. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα.  
5. Οι αποκτήσεις της παραγράφου 4 γίνονται με ευθύνη των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις: 
α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών 
τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες 
απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, 
δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 
β) Η απόκτηση μετοχών, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει 
προηγουμένως η εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το 
οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην 
παράγραφο 1 του άρθρου 159. 
 
γ) Η συναλλαγή μπορεί να αφορά μόνο μετοχές που έχουν εξοφληθεί πλήρως. 
6. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 δεν εφαρμόζεται προκειμένου για μετοχές που 
αποκτώνται είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του 
αλλά για λογαριασμό της, με σκοπό να διανεμηθούν στο προσωπικό της εταιρείας ή στο 
προσωπικό εταιρείας συνδεδεμένης με αυτή κατά την έννοια του άρθρου 32 του 
ν. 4308/2014 (Α΄251). Η διανομή των μετοχών του προηγούμενου εδαφίου 
πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 113 και 114 του ν. 4548/2018, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δώδεκα (12) μηνών από το χρόνο απόκτησης των μετοχών 
αυτών, μετά την πάροδο της οποίας έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 5 του 
παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 49 – 52 του ν. 4548/2018.  
7. Η Εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων, όπου καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή 
του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς 
και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση 
αναγράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου μετόχων καθώς και η τήρησή του από κεντρικό 
αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το δικαίωμα 
να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα.  
 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ'  
ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
ΑΡΘΡΟ 10  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
 

1. Συμφωνίες με τις οποίες παρέχεται δικαίωμα προαίρεσης για μεταβίβαση ή απόκτηση 
μετοχών μη εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά μπορούν να καταγραφούν στο βιβλίο μετόχων 
ή, επί άυλων μετοχών, στο μητρώο, με επιμέλεια των μερών. Αν το διοικητικό συμβούλιο ή 
ο τηρών το μητρώο βεβαιωθεί ότι ασκήθηκε το δικαίωμα προαίρεσης και αποδεικνύεται ότι 
εκπληρώθηκαν τυχόν προϋποθέσεις ή διατυπώσεις άσκησής του (συμπεριλαμβανομένης της 
καταβολής του τυχόν προβλεπόμενου τιμήματος) οφείλει να καταχωρίσει αμελλητί στο βιβλίο 
ή στο μητρώο τη μεταβολή του μετόχου, κατά παρέκκλιση του άρθρου 41 του ν. 4548/2018. 
2. Στην συμφωνία της παραγράφου 1 μπορεί να τεθεί ρήτρα ότι μέχρι την άσκηση ή την 
απόσβεση του δικαιώματος προαίρεσης δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα μεταβίβαση των 
μετοχών. Έναντι τρίτων όμως η ρήτρα αυτή ισχύει μόνο αν έχει ειδικά μνημονευθεί στο βιβλίο 
μετόχων ή το μητρώο. 
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία, μπορεί να θεσπισθεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν 
εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος 
προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη 
της οποίας υποβάλλεται σε δημοσιότητα, και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 ν. 
4548/2018. Ως δικαιούχοι μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία 
υπηρεσίες σε σταθερή βάση. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους, μόνο με τη 
συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης μετοχής 
παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως 
την αποδοχή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και 
του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους 
και του νόμου. 
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.  
3. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια 
θέση. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 
 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 
1. Η γενική συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να 
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή 
διαφωνούντες μετόχους.  
2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: α) Τροποποιήσεις του 
καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις και οι μειώσεις του κεφαλαίου. 
β) Εκλογή μελών του διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτών. γ) Την έγκριση της συνολικής 
διαχείρισης και την απαλλαγή των ελεγκτών. δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. στ) Την 
έγκριση χορήγησης αμοιβών ή παροχών ή προκαταβολής αμοιβών των μελών του 
Διοικητικού συμβουλίου ζ) Επί εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρειών, την έγκριση της 
πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Ν.4548/2018 η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή 
λύση της εταιρείας και θ) Διορισμό εκκαθαριστών.  
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή 
πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό 
στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων 
νόμων. β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό 
συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, 
συμβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους 
με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. δ) Η απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη 
εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή 
περισσότερο των μετοχών της. ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις 
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018 στ) Η δυνατότητα διανομής κερδών 
ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του 
διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.          
                             

ΑΡΘΡΟ 13 
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια 
άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, 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 Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται οπουδήποτε όταν στη συνέλευση 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 
κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της 
συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει 
και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.  
2. Η γενική συνέλευση συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το διοικητικό συμβούλιο 
κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).  
3. 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.  
4. 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.  
 

ΑΡΘΡΟ 14 
Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.  
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής 
συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου.  
3. 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.  
4. Η πρόσκληση, πέραν των αναγραφομένων στην προηγούμενη παράγραφο: 
α) περιλαμβάνει πληροφορίες τουλάχιστον για: 
 
αα) τα δικαιώματα των μετόχων των παραγράφων 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του 
ν.4548/2018, με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε 
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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 άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της 
πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, 
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα 
έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και τα μέσα και τις 
μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 128 του 
ν.4548/2018, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και 
ανάκλησης αντιπροσώπων, και 
 
γγ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με 
ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 125 και 
126 του ν.4548/2018, 
 
β) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 124 του ν.4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά 
την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, 
γ) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των 
σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του 
ν.4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και 
δ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι 
πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123. 
5. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 
οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο 
του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη 
αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).  
6. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει 
να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της 
συνεδρίασης.  
7. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα 
της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εκτός από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο Γ.Ε.ΜΗ., το πλήρες 
κείμενο της πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στη προθεσμία της παραγράφου 6 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 διοικητικού 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 μπορεί να επιβάλει στους 
μετόχους ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής 
συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους παραπάνω τρόπους. 
 

ΑΡΘΡΟ 15 
Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση 

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση 
των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές 
εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.  
2. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της 
παραγράφου 1, αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν 
διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 αποστέλλονται στους μετόχους, 
εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας 
τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, 
αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης 
ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει 
εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι 
μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η 
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ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού 
τους αιτήματος προς την εταιρεία.  
3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης 
μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της 
στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της 
γενικής συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι 
μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά 
σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την 
ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με 
αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα 
αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο.  
4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης 
μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της 
στην έδρα τους, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδιο 
απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση 
δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια 
αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 
του ν. 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία. 
5. Η εταιρεία επί πλέον αναρτά τα στοιχεία των παραγράφων 3 και 4 στο διαδικτυακό τόπο 
της. Εφόσον δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα 
του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 3, η εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο τον τρόπο 
προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς χρέωση σε 
κάθε μέτοχο που τα ζητεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 16 
Συμμετοχή στη γενική συνέλευση 

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και 
αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης.  
2. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) μπορεί να συμμετάσχει το 
πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την 
ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως 
άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής 
συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν 
απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν 
συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται νέα 
πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του ν.4548/2018, συμμετέχει 
στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της τρίτης 
ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η 
απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει 
ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει 
υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο 
κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 
3. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω 
αντιπροσώπου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των 
εκπροσώπων τους.  
4. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη 
της συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να 
είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο 
αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της 
παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο 
αντιπρόσωπος: 
α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας 
η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 
 
β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου 
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που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται 
από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, 
γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο 
της εταιρείας, 
 
δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων 
α΄ έως γ΄. Ο αντιπρόσωπος του μετόχου αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για ένα (1) 
τουλάχιστον έτος, από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης ή, σε περίπτωση αναβολής 
αυτής, της τελευταίας επαναληπτικής συνέλευσης στην οποία έκανε χρήση του 
πληρεξουσίου. 
5. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του 
μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το 
αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση. Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης 
ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας.  Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα 
ανακλητή.  
6. Στη γενική συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης 
μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη συνέλευση και άλλων προσώπων, που 
δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν 
αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη 
συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή 
ύστερα από πρόσκληση του προέδρου. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν 
υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα 
ψήφου. 
7. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της εταιρείας και το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου αυτής, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν 
υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική 
συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρία. Η παρούσα παράγραφος δεν 
εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου 
δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα. 
8. Τα πρόσωπα των  παραγράφων 3 και 6 του παρόντος άρθρου δύνανται να συμμετάσχουν 
στη γενική συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στην παράγραφο 10 του 
παρόντος άρθρου.   
9. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου  μετέχουν στη 
γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο 
λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.  
10. Είναι δυνατή η συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή 
άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της. 
Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει είτε με μετάδοση της συνέλευσης σε πραγματικό χρόνο 
είτε με αμφίδρομη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν οι μέτοχοι να 
απευθύνονται στη συνέλευση εξ αποστάσεως.  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 του ν. 4548/2018 και την ασφάλεια 
την ηλεκτρονικής σύνδεσης, 
 
β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή 
οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, 
προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να 
ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και 
 
γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. Οι 
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μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το 
σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.  
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ΑΡΘΡΟ 17 
Λήψη αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 

Απαρτία - Πλειοψηφία 
Αντιπροσώπευση μελών 

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 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.  
4. 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.  
5. Προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, τη 
μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των 
μετόχων, τη μείωση ή κατάργηση δικαιωμάτων τους, 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 ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, την έκδοση δανείου με ομολογίες, την εκποίηση 
περιουσιακών στοιχείων, την σύσταση οιασδήποτε θυγατρικής ή συμμετοχή σε άλλη εταιρεία 
ή κοινοπραξία ή ένωση ή αύξηση του ποσοστού συμμετοχής σε οποιαδήποτε από τις 
επιχειρήσεις αυτές και την τροποποίηση άρθρων που καθιερώνουν ειδικά δικαιώματα 
μετόχων, η Γενική συνέλευση αποφασίζει εγκύρως επί των ανωτέρω θεμάτων με την αυξημένη 
πλειοψηφία του νόμου και η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 
επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 
αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.  
6. Στην περίπτωση της παραγράφου 5 αν δεν επιτευχθεί η απαρτία των δύο τρίτων (2/3) του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον 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. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι 
(2Ο) τουλάχιστον ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 
δέκα (1Ο) μέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 
αρχικής ημερησίας διάταξης όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 
του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 
7. Ειδικά, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση 
στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) ή 20% 
τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, 
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εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου 
προβλεπομένων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας. 
8. Στη γενική συνέλευση η ψηφοφορία είναι φανερή. Η γενική συνέλευση με φανερή 
ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. 
Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η 
ψήφος δίδεται από απόσταση.  
9. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, πλην των ανωτέρω προβλεπομένων ποσοστών 
αυξημένης απαρτίας και πλειοψηφίας, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων 

 της γενικής συνέλευσης 
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση καταχωρίζονται 
σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των 
μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Αντίγραφα και 
αποσπάσματα των πρακτικών των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εκδίδονται επισήμως 
από τα ως άνω πρόσωπα ή από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που θα οριστούν με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω επικύρωσή τους.  
2. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα 
πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης δικαιούται να 
αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός 
ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.  
3. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών 
συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. 
4. Τα πρακτικά του παρόντος άρθρου καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής 
Συνέλευσης.   
5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης για τα οποία υφίσταται 
υποχρέωση δημοσίευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από την συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης.   
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε'  
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

 
ΑΡΘΡΟ 19 

Δικαιώματα μειοψηφίας 
1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση 
των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο 
από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν 
συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 
την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με 
δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, 
καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό 
συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση 
της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018 (αποφάσεις της γενικής συνέλευσης 
χωρίς συνεδρίαση), εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.  
2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη 
γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση 
περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική 
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συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη 
του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.  H αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη 
γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο 
τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο 
διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει 
υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 
του ν. 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται 
να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου 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 κεφαλαίου έχουν 
το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην 
αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση 
πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των 
μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018, έξι (6) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.  
 
4. Το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση αυτών που υποβάλλονται από τους μετόχους, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος, 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 κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο 
φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα 
θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των 
μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη 
χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 
προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της 
πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυτή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, 
τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Συναφώς ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 
6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.  
6. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες 
για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές 
πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή 
ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 
(1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να 
ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία 
διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της 
εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση 
της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί 
να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 
αναγράφεται στα πρακτικά. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό 
συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.  
7. Ύστερα 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 



Page 24 of 36 

 

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. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης 
ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.  
10. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου 
της παραγράφου 6 του παρόντος, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση 
του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018. Η 
απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει 
ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει 
υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο 
κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 
11. Μέτοχοι 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. Οι αιτούντες πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν 
από την υποβολή της αίτησης. 
 

ΑΡΘΡΟ 20 
Αίτηση έκτακτου ελέγχου 

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά 
τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: α) μέτοχοι της εταιρείας που 
αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου και β) 
η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  
2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 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.  
3. 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.  
4. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις της 
παραγράφου 10 του άρθρου 19 του παρόντος Καταστατικού.   

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
Σύνθεση – Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία  (3) έως 
εννέα (9) μέλη.  
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων 
που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
εταιρείας.  
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3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία είναι δυνατό να είναι μέτοχοι της εταιρείας 
ή τρίτοι (μη μέτοχοι), ή νομικά πρόσωπα εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, η οποία 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. Σε καμία περίπτωση η θητεία των μελών ΔΣ δεν μπορεί να 
υπερβεί τα έξι (6) έτη.  
4. Στην περίπτωση εκλογής νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το 
νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών 
του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός 
υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το 
νομικό πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί 
στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου 
λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.  
5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  μέτοχοι ή μη είναι πάντοτε επανεκλέξιμα ή 
επαναδιοριζόμενα και ελεύθερα ανακλητά. 
 

ΑΡΘΡΟ 22 
Εξουσία – Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής 
περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα 
που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνων τα 
οποία σύμφωνα με το νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Γενικής Συνέλευσης.  
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης για τα ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.  
3. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου 
της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση 
εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται. 
4. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 
δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του 
εταιρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. 
Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με 
τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των 
διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 
5. 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. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Αμοιβές ΔΣ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε 
σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, Αντιπρόεδρο. 
2. Για τα θέματα που δεν απαιτούν συλλογική ενέργεια καθώς και τα θέματα που δεν 
ανατίθενται εκ του νόμου σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, μέλη του ή μη, εκλέγοντας  Διευθύνοντα Σύμβουλο ή Διευθύνοντες Συμβούλους, 
όπως επίσης και Γενικό Διευθυντή ή Γενικούς Διευθυντές, καθορίζοντας συγχρόνως και τις 
αρμοδιότητές τους.  
3. Οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 8 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, περί εκλογής 
εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μελών, μπορούν να εφαρμόζονται αναλόγως.  
4. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού 
συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή 
μέρους τούτων σε άλλα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τρίτους.   
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5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, 
μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, δύναται να παρέχεται 
αμοιβή στα μέλη του Δ.Σ. συνιστάμενη σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, το ύψος της 
οποίας προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εντός των κατά νόμο ορίων. Σε 
κάθε περίπτωση, η Γενική Συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το 
χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία (προκαταβολή) 
τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Αμοιβή 
σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για υπηρεσίες προς την εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, 
όπως ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018. 
5. Η γενική συνέλευση μπορεί να επιτρέψει προκαταβολή αμοιβής για το χρονικό διάστημα 
μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. Η προκαταβολή της αμοιβής τελεί υπό την 
αίρεση της έγκρισής της από την επόμενη τακτική γενική συνέλευση. 
6.  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο 
Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

Αναπλήρωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που 
παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η 
εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν 
είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση.. 
Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων 
μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους 
που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να 
αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην 
ημερήσια διάταξη.  
2. Ορίζεται ρητά ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη 
μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την 
αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την 
προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την 
επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι 
λιγότερα των τριών (3). 
3. Εκείνος που εκλέγει το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να εκλέξει και αναπληρωματικά 
μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή 
διορίστηκαν από αυτόν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους 
διοικητικού συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή 
συγκεκριμένο μέλος από τα εκλεγέντα ανάλογα με την πράξη εκλογής των αναπληρωματικών 
μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα.  
4. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό 
σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 25 

Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το Καταστατικό 
ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν, στην έδρα της εταιρείας. 
2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας 
της εταιρείας είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.   
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3. Ρητώς ορίζεται η δυνατότητα διεξαγωγής της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με 
τηλεδιάσκεψη, ως προς ορισμένα ή ως προς όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η 
πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες 
πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για την  συμμετοχή τους τη συνεδρίαση. 
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, με πρόσκληση που 
γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την συνεδρίαση και 
πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες, αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της 
έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν 
αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 
5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, 
με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού  ο οποίος υποχρεούται να το συγκαλέσει εγκαίρως 
ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να συνέλθει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την 
υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με 
σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση 
άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω 
προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν το Διοικητικό 
Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ως άνω προθεσμίας των 
επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

ΑΡΘΡΟ 26 
Λήψη αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 

Απαρτία - Πλειοψηφία 
Αντιπροσώπευση μελών 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν 
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε 
όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να είναι 
μικρότερος των τριών. Τυχόν προκύπτον κλάσμα δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. 
2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος  ή το Καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
αντιπροσωπευόμενων μελών, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 
4. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο. Κάθε 
σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 

 
ΑΡΘΡΟ 27 

Πρακτικά συνεδριάσεων και  
αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά 
σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης 
του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή 
αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε 
περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. 
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται 
επίσημα από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους.  
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει 
υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018 ή 
άλλες διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.  
4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή 
τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που 
καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η 
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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. 
5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με 
ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 
6. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο 
πρακτικών της γενικής συνέλευσης.  

 
ΑΡΘΡΟ 28 

Υποχρέωση πίστεως και εχεμύθειας – 
 Συγκρούσεις συμφερόντων 

1. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί 
από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Επίσης, 
οφείλουν να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της 
εταιρείας, τα οποία κατέστησαν γνωστά σ' αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως συμβούλων.  
2. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία 
υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία 
συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα 
να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό 
σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 29 
Απαγόρευση ανταγωνισμού 

Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε 
τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς 
άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις 
που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι 
ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  
H ανωτέρω απαγόρευση δεν ισχύει, προκειμένου περί συμμετοχής στην διοίκηση θυγατρικών 
εταιριών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  
Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις 

 
ΑΡΘΡΟ 30 

Εταιρική χρήση 
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου 
και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  
Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. 

 
ΑΡΘΡΟ 31 

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
1. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης εταιρείας 
καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και 
σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.  
 2. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη 
γενική συνέλευση της εταιρείας. Η γενική συνέλευση για να λάβει έγκυρη απόφαση επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, 
πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από: α) τον 
πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα ή 
εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά 
του συμπίπτει με εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού 
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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.  
3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου 
κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις 
αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.  
4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και υπογράφεται 
από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 2 του παρόντος 
άρθρου.  
5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της 
ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από 
την τακτική γενική συνέλευση δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από 
την πρώτη δημοσίευσή τους και κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.. Όπου βάσει 
της περίπτωσης 1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 
94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το 
περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν 
συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείμενο της έκθεσης 
ελέγχου. 

ΑΡΘΡΟ 32 
Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου 

1. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να 
υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης. 
2.α) Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματική απεικόνιση της εξέλιξης και των 
επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. β) Η απεικόνιση παρουσιάζει 
ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την 
πολυπλοκότητα της εταιρείας. γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης 
της εταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο 
χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς 
δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο 
πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, 
αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις.  
3. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης:  
α) την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας,  
β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης,  
γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών και συγκεκριμένα 
τουλάχιστον: α) οι λόγοι των αποκτήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
εταιρικής χρήσης, β) ο αριθμός και η ονομαστική αξία των μετοχών που αποκτήθηκαν και 
μεταβιβάστηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που 
αντιπροσωπεύουν, γ) σε περίπτωση κτήσης ή μεταβίβασης από επαχθή αιτία, η αξία των 
μετοχών, και δ) ο αριθμός και η ονομαστική αξία του συνολικού αριθμού των μετοχών που 
κατέχονται από την εταιρεία, καθώς και το τμήμα του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν.  
δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και  
ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι 
ουσιαστικής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, 
της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: αα) τους στόχους 
και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου 
προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) την 
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έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον 
κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών.  
4. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις 
παραπάνω πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του 
άρθρου 179 του Ν. 4548/2018. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’  
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 
ΑΡΘΡΟ 33 

–Αποθεματικό – Διανομή ποσών 
1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών για σχηματισμό τακτικού 
αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική, 
μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς 
εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.  
2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου του Ν. 4548/2018, δεν 
μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης 
της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως 
προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το 
ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή 
απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής 
θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων 
της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του 
κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου 
που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο 
ενεργητικό του ισολογισμού.  
3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία 
προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα 
οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και 
μειωμένο: (α) κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που 
δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων 
χρήσεων και (γ) κατά τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό 
αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.  
4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 2 και 3 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή 
μερισμάτων και τόκων από μετοχές.  

 
ΑΡΘΡΟ 34 

Καθαρά κέρδη - Διανομή κερδών 
1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι 
τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.  
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 
33 του παρόντος, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά: α) 
Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν 
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. β) Αφαιρείται η κράτηση για σχηματισμό τακτικού 
αποθεματικού. γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου 
μερίσματος, δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που 
μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται κατά τις αποφάσεις της γενικής 
συνέλευσης.  
3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την 
απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.  
  



Page 31 of 36 

 

ΑΡΘΡΟ 35 
Ελάχιστο μέρισμα 

1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της 
κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της 
κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.  
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών 
κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της 
γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να 
μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του 
ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που 
λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 17 παρ. 5 του παρόντος.  
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 
πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 5 του παρόντος είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα 
ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με 
μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.  
4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με ομόφωνη απόφαση όλων των 
μετόχων είναι δυνατόν τα κέρδη, που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν 
με μορφή άλλων περιουσιακών στοιχείων αντί μετρητών με την επιφύλαξη της τήρησης της 
αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι τα περιουσιακά αυτά 
στοιχεία θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 
4548/2018 Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε 
υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.  
5. Οι παράγραφοι 3 και 4 εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των περαιτέρω κερδών.  

 
ΑΡΘΡΟ 36 

Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών 
αποθεματικών 

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι 
δυνατή η διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις: α) καταρτίζονται 
οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία 
ποσά, β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας δύο (2) μήνες πριν από τη διανομή.  
2. Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμάτων της 
τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται από 
προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται 
και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (α) κατά το ποσό 
των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν 
πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (γ) κατά 
τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το 
νόμο και το καταστατικό. 
3. Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση 
είναι δυνατή και με απόφαση γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου, 
υποκείμενη σε δημοσιότητα.  

 
ΑΡΘΡΟ 37 

Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών 
Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 33 – 35 του παρόντος 
επιστρέφεται από αυτούς που το εισέπραξαν, αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι μέτοχοι γνώριζαν 
ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που έγιναν 
σ' αυτούς δεν ήταν σύννομες.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'  
ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

 
Άρθρο 38 

Λύση 
1. Η εταιρεία λύεται:  
α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, β) με απόφαση της γενικής 
συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 17 παρ. 5 
του παρόντος, γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και δ) σε περίπτωση απόρριψης 
της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των 
εξόδων της διαδικασίας.  
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του 
Ν. 4548/2018.  
3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της 
απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα.   

 
Άρθρο 39 

Εκκαθάριση 
1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η 
εκκαθάριση.  
2. Στις περιπτώσεις α' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 38  του παρόντος, το διοικητικό 
συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη γενική 
συνέλευση. Στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η γενική συνέλευση με 
την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο. Στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του παρόντος  ο εκκαθαριστής ορίζεται από 
το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.  
3. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι ένας (1) έως τρείς 
(3), μέτοχοι ή μη και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της 
εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης, στις οποίες έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. 
4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 
διοικητικού συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα 
συμφέροντα της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να 
συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του.  
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά 
στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
6. Τα μέλη του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, 
αν τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε 
περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.  

 
Άρθρο 40 

Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης 
1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν 
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, 
μη υποκείμενο σε έγκριση της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα 
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.  
2. Η γενική συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης.  
3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις 
της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της 
παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις 
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απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται 
η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.  
4. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική 
επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά 
την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της.  
5. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που 
ανέλαβαν και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης.  
6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι 
οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία 
παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται 
σε δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου 
των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.  
7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι 
εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα 
δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με 
αυτούσια απόδοση σ' αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.  
8. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να 
συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της 
εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της 
εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία 
περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από 
δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι 
ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, 
αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, εφόσον τούτο είναι 
αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.  
9. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που 
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν 
την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με 
αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο 
μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο 
εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα 
παραπάνω.  
10. Με το πέρας της εκκαθάρισης, ο εκκαθαριστής μεριμνά για τη διαγραφή της εταιρείας 
από το Γ.Ε.ΜΗ. Τη διαγραφή μπορούν να ζητήσουν και άλλα πρόσωπα που έχουν έννομο 
συμφέρον, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3419/2005.  
11. Η εκκαθάριση τεκμαίρεται ότι περατώθηκε, αν παρέλθουν πέντε (5) έτη από την έναρξή 
της.  
12. Τα βιβλία και τα έγγραφα της εταιρείας φυλάσσονται για δέκα (10) έτη από τον τελευταίο 
διατελέσαντα εκκαθαριστή ή πρόσωπο που θα ορίσει το δικαστήριο δικάζοντας με τη 
διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας, με την επιφύλαξη ειδικών φορολογικών ή λογιστικών 
διατάξεων.  
 

Άρθρο 41 
Η αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας  γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 
του Ν. 4601/2019 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ & ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ 

 
Άρθρο 42 

Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών 
1. Οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ της εταιρείας με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα 
πρόσωπα που ελέγχουν την εταιρεία, τα στενά μέλη οικογένειας των προσώπων αυτών, όπως 
αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α' του ν. 4308/2014, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που 
ελέγχονται από τους παραπάνω σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στο 32 του ν. 4308/2014, 
τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με την εταιρεία κατά την παρ. 2(α) του άρθρου 
99 του ν. 4548/2018, οι γενικοί διευθυντές και οι διευθυντές της εταιρείας, απαγορεύεται 
και είναι άκυρη  χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου 
με την πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του ή της γενικής συνέλευσης των 
μετόχων με την αυξημένη πλειοψηφία και απαρτία του άρθρου 17 παρ. 5 του παρόντος.  
2. Επίσης η ως άνω παράγραφος 1 ισχύει και για την παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων εκ 
μέρους της εταιρίας προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών.  
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν προκειμένου για (α) Πράξεις 
που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τα πρόσωπα της 
παραγράφου 1. (β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου της εταιρείας, του γενικού διευθυντή και του τυχόν αναπληρωτή του, καθώς και 
των διοικητικών στελεχών της, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 109 
έως 114 του Ν. 4548/2018. (γ) Συμβάσεις της εταιρείας με τους μετόχους της, εφόσον η 
δυνατότητα κατάρτισης προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρείας, με τους ίδιους 
όρους, και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των 
συμφερόντων της εταιρείας. (δ) Συμβάσεις της εταιρείας με εκατό τοις εκατό (100%) 
θυγατρική της ή θυγατρική, στην οποία δεν μετέχει κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο, σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 ή συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών. (ε) 
Συμβάσεις της εταιρείας με άμεσα ή έμμεσα ελεγχόμενη από αυτήν την εταιρεία ή ασφάλειες 
ή εγγυήσεις υπέρ τέτοιας εταιρείας, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον 
και προς όφελος της εταιρείας αυτής ή από την οποία δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα της 
τελευταίας και τα συμφέροντα των μετόχων μειοψηφίας. (στ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του Ν. 4548/2018. 
4. Η άδεια κατάρτισης συναλλαγής της εταιρείας με πρόσωπο της παραγράφου 1 του 
παρόντος ή παροχής ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ προσώπου της 
παραγράφου 1 του παρόντος, παρέχεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου που 
λαμβάνεται κατά τα εκεί αναφερόμενα, η οποία ισχύει για έξι (6) μήνες. Επί 
επαναλαμβανόμενων συμβάσεων με το ίδιο πρόσωπο μπορεί να δοθεί ενιαία άδεια σύναψης, 
που ορίζει τα χαρακτηριστικά των συμβάσεων και ισχύει για ένα (1) έτος.  
5. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της χορήγησης άδειας από 
το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του κεφαλαίου, 
μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για το 
ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, για την 
οποία χορηγήθηκε άδεια από το διοικητικό συμβούλιο θεωρείται οριστικά έγκυρη μόνο μετά 
την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών ή τη λήψη της άδειας από τη 
γενική συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την εταιρεία ότι δεν 
προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.  
6. Όταν η σύμβαση ή η παροχή εγγύησης ή ασφάλειας, αφορά σε μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου ή πρόσωπα με τα οποία συνδέεται αυτό  με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 
1 του παρόντος και τα υπόλοιπα δεν σχηματίζουν απαρτία για την έγκυρη λήψη απόφασης, 
τα πρόσωπα αυτά ανεξάρτητα από το αριθμό τους οφείλουν να προβούν σε σύγκληση γενικής 
συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. 
7. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη γενική συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί η σύμβαση της 
παραγράφου 1 ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από 
την γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 
ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.  
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8. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της εταιρείας, ο συγκεκριμένος μέτοχος 
δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό 
της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με 
τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 1 του 
παρόντος άρθρου . 
9. Αν η άδεια σύναψης της σύμβασης δόθηκε από τη γενική συνέλευση, τυχόν τροποποιήσεις 
της μπορούν να γίνουν με άδεια του διοικητικού συμβουλίου, εκτός αν η γενική συνέλευση 
επιφυλάχθηκε να παρέχει η ίδια την άδεια και σε αυτές.  
10. Το διοικητικό συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής 
είτε από το ίδιο είτε από τη γενική συνέλευση, καθώς και την άπρακτη παρέλευση της 
προθεσμίας της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Η ανακοίνωση αυτή υποβάλλεται σε 
δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής και περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
πληροφορίες: (α) ως προς τη φύση της σχέσης της εταιρείας με το συνδεδεμένο μέρος, (β) 
την ημερομηνία και την αξία της συναλλαγής, (γ) κάθε άλλη πληροφορία που είναι αναγκαία 
για να αξιολογηθεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την εταιρεία και τα 
πρόσωπα που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων 
μειοψηφίας. Στις διατυπώσεις δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που 
συνάπτεται μεταξύ του συνδεδεμένου με την εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της.  
11. Συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και της εταιρείας 
καταχωρίζονται στα πρακτικά της γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή 
καταρτίζονται εγγράφως με ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν 
εφαρμόζεται στις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ' 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 43 

Εφαρμογή Ν 4548/2018 
1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν Καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν 4548/2018, 
όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. 
2. Η ρύθμιση θεμάτων στο παρόν καταστατικό με απλή μεταφορά διατάξεων του νόμου, αν 
και δεν είναι νομικώς απαραίτητο, γίνεται για την πληρότητα του κειμένου προς ενημέρωση 
των μετόχων και μόνο. Σε περίπτωση τροποποιήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου θα 
εφαρμόζεται η διάταξη όπως εκάστοτε ισχύει. 
 
 
Επί του 8ου θέματος: Ανανέωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Καθορισμός 
του εύρους της τιμής αγοράς των ιδίων μετοχών από την Εταιρία. Καθορισμός  χρονικού  
διαστήματος υλοποίησης της απόφασης αυτής και εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. για την υλοποίηση 
αυτής. 
Επί του θέματος αυτού κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και 
παμψηφεί αποφασίζει τη θέσπιση και εφαρμογή «Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών», 
σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του Ν.4548/2018 (πρώην άρθρο 16 παρ. 3 του 
Κ.Ν.2190/20), όπως ισχύει.  
Ειδικότερα, αποφασίζει την απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών μέχρι κατ’ ανώτατο 
όριο 390.000 μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος 12 (δώδεκα) μηνών 
από σήμερα, ήτοι από την ημερομηνία λήψης της παρούσας απόφασης από τη Γενική 
Συνέλευση και μέχρι 3 Αυγούστου 2021, με κατώτατη τιμή αγοράς την ονομαστική αξία ήτοι 
0,30€ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς --€ ανά μετοχή.  
Τέλος εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο όπως με ομόφωνες αποφάσεις του υλοποιήσει 
την παρούσα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
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Επί του 9ου θέματος: Θέσπιση προγράμματος δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών 
(stock option plan) για το Δ.Σ. και το προσωπικό.   
[................………] 
 
Η θέσπιση του Προγράμματος εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αποδοχών και παροχών 
και θα  αποτελέσει μέρος των μακροχρόνιων κινήτρων που δίνονται από την Εταιρεία στο 
προσωπικό της.. Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η επιβράβευση διευθυντικών 
στελεχών της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσο-μακροπρόθεσμων 
στόχων της και η ενίσχυση της αφοσίωσης και εμπιστοσύνης τους στην Εταιρεία. Περαιτέρω 
κρίνεται ότι το Πρόγραμμα θα συμβάλλει -μεταξύ άλλων- στην εντατικοποίηση της 
προσπάθειας των εν λόγω στελεχών για την για την επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης του 
κύκλου εργασιών μας, της κερδοφορίας και της αξίας της Εταιρείας. Επίσης στη δημιουργία 
κουλτούρας «στελεχών-μετόχων» και την ενίσχυση της εικόνας της Εταιρείας στο επενδυτικό 
κοινό, καθώς η κατοχή σημαντικού αριθμού μετοχών από διευθυντικά στελέχη θα συμβάλλει 
στη μακροπρόθεσμη δέσμευσή τους με την επιχείρηση και στη βελτίωση της ανταγωνιστικής 
της θέσης στην αγορά.  
Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έως και τέσσερα (4) χρόνια, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
ιδίες μετοχές που έχει ήδη ή θα αποκτήσει στην κατοχή της η εταιρία μέσω του 
προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών. Επιπλέον μπορεί να εκδώσει νέες μετοχές για τον 
σκοπό αυτό. Η αξία των μετοχών του προγράμματος θα αποφασιστεί από την γενική 
συνέλευση. Ο μέγιστος αριθμός μετοχών του προγράμματος δεν θα υπερβαίνει τις 390,450 
μετοχές, συμπεριλαμβάνοντας υφιστάμενες ιδίες μετοχές και νέες. 
[................………] 
 
 
 
Επί του 10ου θέματος: Διάφορες ανακοινώσεις.  
 
 [................………] 
 


