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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΔ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» 

ΑΡ.ΓΕΜΗ : 696901000 

 

Στην Ζωφριά Δήμου Φυλής Αττικής σήμερα την 30η Σεπτεμβρίου 2019 και ημέρα Δευτέρα  

και ώρα 10 π.μ. και στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Πλάτωνος αριθ.29 Ζωφριά 

Αττικής, συγκεντρώθηκαν οι μέτοχοι της, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920, όπως 

τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 409/86 και 498/97 και το  καταστατικό της, κατόπιν πρόσκλησης 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε, διότι συμφωνήθηκε να παραστούν άπαντες οι μέτοχοι 

(καθολική απαρτία), τοιχοκολλήθηκε όμως στην είσοδο των γραφείων της εταιρείας προ 

είκοσι (20) πλήρων ημερών. 

 

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης έχουν ως εξής : 

Θέμα 1ο :Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών της 

εταιρείας, με ακύρωση αριθμού μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού 

κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού. 

Θέμα 2ο :Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το ν.4548/2018 

 

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την συνεδρίαση της παρούσης Γενικής Συνέλευσης 

καταρτίσθηκε και αναρτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στην είσοδο των γραφείων της 

εταιρείας πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών  τους στο 

ταμείο της εταιρείας  ώστε να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, οι οποίοι έλαβαν και 

σχετική απόδειξη. 

 

Επειδή στη Γενική Συνέλευση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει 

στην πραγματοποίηση της  και στη λήψη αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση είναι καθολική 

και ως εκ τούτου δεν απαιτήθηκε κατ’ άρθρο 26 παρ. 3 του  Ν.2190/1920 η τήρηση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας που επιβάλλει ο Νόμος, οι δε παριστάμενοι μέτοχοι δεν 

αντιλέγουν στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 

 

Ο σχετικός πίνακας αναγράφει το ονοματεπώνυμο των μετόχων με ένδειξη του αριθμού 

των μετοχών και των ψήφων εκάστου και έχει ως εξής : 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ 

 

Των μετόχων που έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και να ψηφίσουν στην Έκτακτη Γενική 

Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρίας «ΕΛΕΥΘ.ΑΔ.ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΕΕ»  της  30.09.2019. 

 

 
        Μετοχές                 Ψήφοι 

                                                                                           Ονομαστικές 

1)  Γεώργιος Ελ. Καραμανής              

     Γούναρη 2 Κηφισιά                                                669.000               669.000 

            ΣΥΝΟΛΟ                  669.000               669.000 

             

 

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι δήλωσαν νόμιμα συμμετοχή στην παρούσα  

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο (100%) των μετοχών και 

ψήφων. 

 

Την 10η π.μ. ο κος Γεώργιος Καραμανής του Ελευθ. Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας, 

προήδρευσε προσωρινά της Γενικής Συνέλευσης με προσωρινό Γραμματέα τον κο Μόρφη 

Γεώργιο. 

Στην συνέχεια ο κος Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων που δήλωσαν 

συμμετοχή. 

 

Διαπιστώθηκε ότι παρίστανται μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του 

καταβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Υφίσταται έτσι καθολική απαρτία και νόμιμη 

συγκρότηση της Συνέλευσης για την λήψη αποφάσεων. 

 

Στην συνέχεια η Συνέλευση επικύρωσε τον κατάλογο των παρισταμένων και εχόντων 

δικαίωμα ψήφου μετόχων και εξέλεξε ως οριστικό Πρόεδρο τον κο Γεώργιο Καραμανή  και 

ως οριστικό Γραμματέα τον Κο  Μόρφη Γεώργιο ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα 

ψηφολέκτη. 

 

Στην συνέχεια αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερησίας διάταξης. 

 

Θ Ε Μ Α   1 ο 

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό ζημιών της εταιρείας, 

με ακύρωση αριθμού μετοχών και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 

του καταστατικού. 
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Λόγοι και τρόπος μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος αυτού, αφού έλαβε υπόψη την 

εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου που έχει ως εξής: 

α) το υπάρχον ονομαστικό κεφάλαιο λόγω των συσσωρευμένων ζημιών των προηγούμενων 

χρήσεων έχει μειωθεί με αποτέλεσμα και τη μείωση της καθαρής θέσης της εταιρείας. 

β) το υπόλοιπο του κεφαλαίου μετά τη μείωση του αντικατοπτρίζει την πραγματική εικόνα 

των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας όμως δεν επαρκεί για την κάλυψη των υποχρεώσεων 

της. 

γ) δεν έγινε ενημέρωση προμηθευτών και δανειστών για την πρόθεσή μας μείωσης του 

κεφαλαίου. 

δ) η μείωση αυτή τακτοποιεί το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία ονομαστικό ποσό του 

κεφαλαίου, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών ζημιών,  

εισηγείται, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο 

εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (1.980.000,00€) ευρώ, με συμψηφισμό ισόποσου 

ποσού ζημιών της εταιρείας. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, θα γίνει με ακύρωση 

660.000 μετοχών  συνολικής αξίας που αντιστοιχεί σε ένα εκατομμύριο εννιακόσιες 

ογδόντα χιλιάδες ευρώ 1.980.000,00 .Η ακύρωση των ανωτέρω μετοχών επιβαρύνει τον 

μοναδικό μέτοχο της εταιρείας  με τα ανωτέρω ποσά . 

Επομένως μετά την ακύρωση των 660.000 μετοχών με αντίστοιχη μείωση του εταιρικού 

κεφαλαίου που αντιστοιχεί στο ποσό 1.980.000,00 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 

σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 27.000 ευρώ διαιρούμενο σε 9.000,00 μετοχές 

ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης    

 

Θ Ε Μ Α   2 ο 

 

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το ν.4548/2018 

 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους σχετικά με την θέση σε ισχύ 

του ν. 4548/2018 σχετικά με την αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών (ΦΕΚ Α’ 

104/13.06.2018) και την παράλληλη κατάργηση της πλειονότητας των άρθρων του Κ.Ν. 

2190/1920 από 01.01.2019, καθώς και για την υποχρέωση της εταιρείας να προσαρμόσει 

τις διατάξεις του καταστατικού της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ως άνω νόμου.  

 

Η Γενική Συνέλευση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, ομόφωνα αποφασίζει την 

τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το ν.4548/2018, ως 

ακολούθως: 
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Τα άρθρα 1,2,3 λαμβάνουν νέα αρίθμηση και κείμενο ως εξής:  

 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

Συνιστάται με το παρόν Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΔ. 

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

ΑΔ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ Α.Ε.Ε..» που με λατινικά στοιχεία αποδίδονται ως, «ELΕFTHERIOS 

ADAM. CARAMANIS ANONYMOS EMPORIKH ETAIREIA » 

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη 

γλώσσα σε πιστή μετάφραση. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

1. Σκοπός της εταιρίας είναι: 

α) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μέσων ατομικής προστασίας 

(Μ.Α.Π.) των εργαζομένων (ιματισμός, υποδήματα, εξοπλισμός εργασιακών χώρων κλπ),  

β) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως μέσων διαχείρισης προϊόντων,  

γ) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως παραφαρμακευτικών ειδών,  

δ) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως αθλητικών ειδών, ε) η εισαγωγή, 

εξαγωγή και εμπορία πάσης φύσεως εργαλείων και Υγρών Καθαρισμού,  

στ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού με τους ανωτέρω ή 

παρεμφερείς σκοπούς,  

ζ) Η συμμετοχή της Εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο σε υφιστάμενες ή 

συσταθησόμενες επιχειρήσεις με οποιαδήποτε νομική μορφή, ελληνικές ή αλλοδαπές, 

που έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό με αυτόν της παρούσας Εταιρείας.  

2. Η άσκηση οποιασδήποτε περαιτέρω εργασίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με το 

σκοπό της παρούσας Εταιρείας ή που τείνει στην υποβοήθηση των σκοπών αυτής. Η 

απαρίθμηση των σκοπών της Εταιρείας και των δραστηριοτήτων της είναι ενδεικτική και 

όχι περιοριστική. Είναι ευνόητο ότι, εάν, από τον Νόμο ή από τις εν γένει διατάξεις, 

απαιτείται προηγούμενη άδεια για την εκτέλεση ή άσκηση οποιασδήποτε εργασίας που 

έχει σχέση με το σκοπό της Εταιρείας, η Εταιρεία έχει υποχρέωση να την πάρει. Γι' αυτό 

εάν χρειάζεται, για την έκδοση της σχετικής άδειας, η ύπαρξη κάποιου φυσικού 

προσώπου, στο όνομα του οποίου πρέπει να εκδοθεί η σχετική άδεια, γι' αυτό θα 

αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

3. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται:  

α) να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για 

την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται εκμισθώνοντας τα σε τρίτους 

και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των 

σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.  

β) να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στο εσωτερικό και το εξωτερικό.  

γ) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό με 

οποιοδήποτε εταιρικό τύπο ή να αντιπροσωπεύει τέτοιες επιχειρήσεις και να 

συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο στο 

πλαίσιο των όρων και προϋποθέσεων του Κώδικα Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει.  

ε) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει 

και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρίας.  
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ΑΡΘΡΟ 3 

 

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ζωφριά Φυλής Αττικής. Η έδρα της εταιρείας 

μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας 

ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του 

παρόντος άρθρου του Καταστατικού.  

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρία δύναται να ιδρύει 

καταστήματα, υποκαταστήματα και γραφεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδος ή του 

εξωτερικού. 

 

Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής: 

1. Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την 

καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, της 

διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση της άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης του 

παρόντος καταστατικού.  

2. Η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να συντομευθεί ή παραταθεί με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο και θα ληφθεί με αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία.  

 

Άρθρο 5: Μετοχικό κεφάλαιο 

Επίσης η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την τροποποίηση του άρθρου 5  

του καταστατικού της εταιρείας,  που έχει ως ακολούθως: 

 

Άρθρο   5 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που αρχικά ορίσθηκε σε δρχ. εκατόν σαράντα εκατομμύρια 

(140.000.000), διαιρεμένο σε εκατόν σαράντα χιλιάδες (140.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 

χιλίων (1.000) η κάθε μια και καταβλήθηκε ολοσχερώς με εισφορές σε είδος και σε μετρητά, όπως με 

λεπτομέρεια αναφέρεται στο άρθρο 34 του αρχικού κειμένου του Καταστατικού, που σε ανακοίνωση 

δημοσιεύθηκε στο 492/28.2.1991 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αυξήθηκε: Α) για πρώτη φορά με την 

από 28.8.1997 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του παρόντος 

άρθρου και με δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στο 6468/9.9.1997 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 

κατά δρχ. εκατόν σαράντα εκατομμύρια (140.000.000) με νέες καταβολές σε μετρητά και ειδικότερα με 

έκδοση πάνω από το άρτιο εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000) νέων μετοχών , ονομαστικής αξίας  

δρχ. χιλίων (1.000) και τιμής διαθέσεως δρχ. δύο χιλιάδων (2.000) της κάθε μιας, η δε μεταξύ των δύο 

τιμών διαφορά που προέκυψε σχημάτισε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού από έκδοση μετοχών 

πάνω από το άρτιο δρχ.140.000.000 και Β) για δεύτερη φορά με την από 30.11.1998 απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, και με δημοσίευση της 

σχετικής ανακοίνωσης στο 9940/29-12-1998 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)  κατά δρχ. τέσσερα 

εκατομμύρια (4.000.000) με έκδοση στο άρτιο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) νέων μετοχών, ονομαστικής 

αξίας και τιμής διάθεσης δρχ. χιλίων (1.000) η κάθε μια και συγκεκριμένα α) με κεφαλαιοποίηση ( και 

δωρεάν διανομή 3.900 μετοχών) του αποθεματικού (υπεραξίας) δρχ.3.900.000, που προέκυψε από 

την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων στις 31.12.1996 σύμφωνα με τον Ν. 2065/1992, όπως 
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ισχύει και β) συμπληρωματικά για στρογγυλοποίηση με καταβολές μετρητών δρχ. 100.000. Γ) για 

τρίτη φορά, με την από 12 Δεκεμβρίου 2001 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε, με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, και με δημοσίευση της 

σχετικής ανακοίνωσης στο 2639/12-4-2002 Φ.Ε.Κ. (Τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) κατά 57.431.500 δρχ ή 

168.544,39 ευρώ ως εξής: α) Με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού (υπεραξίας) αναπροσαρμογής 

της αξίας των ακινήτων του Ν.2065/1992 στις 31-12-2000 εκ δρχ 3.510.000 ή 10.300,81 ευρώ. β) Με 

κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «καταβλημένη διαφορά μετοχών υπέρ το άρτιο» εκ δρχ 

53.921.500 ή 158.243,58 ευρώ. Η ονομαστική αξία όλων των μετοχών της εταιρείας από1.000 δρχ ή 

2,93 ευρώ αυξάνεται σε 1.022,25 δρχ ή 3 ευρώ εκάστη. Δ) Για τέταρτη φορά με την από 7 

Φεβρουαρίου 2005 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου και με δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στο 

1128/21-2-2005 ΦΕΚ(ΤΑΕ και ΕΠΕ) κατά τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 300.000,00) με έκδοση στο 

άρτιο εκατόν χιλιάδων (100.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3) εκάστης με 

καταβολή μετρητών. Ε) Για πέμπτη φορά με την από 31η  Μαρτίου 2008 απόφαση της έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων το Μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με τροποποίηση του παρόντος 

άρθρου κατά επτακόσιες πέντε χιλιάδες ευρώ (705.000,00) με έκδοση στο άρτιο διακοσίων τριάντα 

πέντε χιλιάδων (235.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (3,00) εκάστης με καταβολή 

μετρητών. 

Στ) Για έκτη φορά με την από 30-9-2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων το 

μετοχικό  κεφάλαιο μειώθηκε με τροποποίηση του παρόντος άρθρου κατά ένα εκατομμύριο 

εννιακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ 1.980.000,00 και με ακύρωση 660.000 μετοχών ονομαστικής 

αξίας τριών ευρώ ( 3,00)  εκάστης .  

 

Έτσι σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την ανωτέρω μείωση ανέρχεται στο ποσό των  

είκοσι επτά  χιλιάδων (€ 27.000,00) ευρώ διαιρούμενο σε εννέα χιλιάδες μετοχές (9.000) ονομαστικής 

αξίας τριών ευρώ (3,00)  εκάστης . 

 

Αντικαθίστανται τα άρθρα 6,7,8 με νέο κείμενο ως κάτωθι: 

 

Άρθρο 6: Μετοχές 

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.  

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι μετοχές είναι δυνατόν να εκδοθούν σε 

τίτλους που να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι 

από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία έκδοσης, την σφραγίδα της εταιρείας 

με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι 

ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των μετόχων. Επίσης φέρουν 

μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά ο τύπος καθορίζεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

3. Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών θα είναι δυνατόν να εκδοθούν 

προσωρινοί τίτλοι οι οποίοι θα φέρουν όλα τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω εκτός 
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από τις μερισματαποδείξεις. Με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου οι προσωρινοί τίτλοι 

αντικαθίστανται με τους οριστικούς μόλις εκδοθούν οι τελευταίοι.  

 

Άρθρο 7: Δικαιώματα μετόχων  

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη 

συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.  

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.  

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε 

είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται 

δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των 

κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο 

μετοχικό κεφάλαιο.  

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

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

υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. 

5. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία που όρισε η Γενική συνέλευση 

των μετόχων της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από ένα (1) μήνα. Μετά το τέλος της προθεσμίας για την ενάσκηση του 

δικαιώματος προτίμησης οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, διατίθενται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε 

τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το διοικητικό 

συμβούλιο μπορεί να δίνει προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το 

δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους 

μετατρέψιμους σε μετοχές. 

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

και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά τα 

ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν 

μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του 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». 

 

Άρθρο 8: Δικαιώματα μειοψηφίας 

1. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι 

υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 

συνεδρίασής του, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από 

την ημέρα της επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 

αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.  

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

κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη 
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γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να 

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 

4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα θέματα 

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

της γενικής συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, με δαπάνη της 

εταιρείας. 

3. 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.  

4. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην 

εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το 

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:  

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν μέσα στην 

τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη 

παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της εταιρείας που 

καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.  

β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις 

υποθέσεις της εταιρείας στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική 

εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του 

ζητούνται εάν επικαλεσθεί αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα 

πρακτικά. 

5. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα 

στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν 

εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την 

υποχρέωση να δώσει σ' αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται 

εάν επικαλεσθεί αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα 

πρακτικά.  
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6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και παρ. 5 του παρόντος άρθρου, 

οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται από το 

αρμόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας κατά την νόμιμη διαδικασία.  

7. Εφόσον το ζητήσουν με αίτησή τους μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα 

της ημερήσιας διάταξης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.  

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να καταθέσουν 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που τους παρέχουν 

τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν κατατεθειμένες από τη χρονολογία της επίδοσης 

της αίτησής τους και: α) μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, στις 

περιπτώσεις των παρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου  

β) μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου στις περιπτώσεις της 

παρ. 6 του παρόντος άρθρου.  

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της 

εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, 

που δικάζει κατά τη νόμιμη διαδικασία. Ο έλεγχος διατάζεται εάν πιθανολογείται, ότι 

με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του 

παρόντος καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που 

καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη τριετία από τη 

χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 

μέσα στην οποία τελέστηκαν.  

10. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το 

αρμόδιο κατά την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία 

των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων 

δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.  

11. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των ανωτέρω παραγράφων 9 και 10, οφείλουν 

να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και 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. 

 

Τα άρθρα  9,10,11,12,13,14,15,16,17 που αφορούν τη Γενική Συνέλευση φέρουν την ίδια  

αρίθμηση άρθρων αλλά με νέο κείμενο ως εξής: 

 

Άρθρο 9: Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες 

αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.  

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

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

εταιρείας.  
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β) Τροποποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η 

αύξηση ή η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αυξήσεις ή οι 

πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου ανατίθενται από το νόμο στο διοικητικό 

συμβούλιο ή επιβάλλονται από άλλες διατάξεις πέραν του Ν.4548/2018.  

γ) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 

22 του παρόντος.  

δ) Εκλογή ελεγκτών όπου προβλέπεται κατ’ άρθρο 27 του παρόντος καταστατικού και 

καθορισμός της αμοιβής τους. 

ε) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης. 

στ) Διορισμό εκκαθαριστή.  

ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών.  

η) Έγκριση των ετήσιων και τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

θ) Έγκριση παροχής αμοιβών και προκαταβολής αμοιβών μελών Δ.Σ. 

ι) Την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.  

 

Άρθρο 10: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

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

υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση το 

αργότερο έως τη δέκατη (10) 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 όπως προβλέπεται. Η 

τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα της 

αρμοδιότητάς της. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο.  

 

Άρθρο 11:Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 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 δια αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως 

και από απόσταση, δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 

Η πρόσκληση αυτή, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, δημοσιεύεται είκοσι (20) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της υπολογιζομένων και 

των μη εργασίμων ημερών.  

Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι ανωτέρω προθεσμίες 

συντέμνονται στο ήμισυ.  

Ανεξάρτητα από των παραπάνω τρόπο δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το 

δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

ατομική πληροφόρηση για επικείμενες γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες 

πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. 
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2. 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.  

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

οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην 

πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.  

 

Άρθρο 12: Κατάθεση Μετοχών - Αντιπροσώπευση 

Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να 

καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων που λειτουργεί 

στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη 

ή και σε άλλα πρόσωπα που αναγράφονται στην πρόσκληση μέχρι τη συνεδρίαση της 

συνέλευσης.  

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να 

αντιπροσωπευτούν σ' αυτήν από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. 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. 

3. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 

παρόντος άρθρου μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη 

συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.  

 

Άρθρο 13:Πινακας των Μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου 

Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής: 

Είκοσι τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το διοικητικό 

συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και να θέτει στη διάθεση των μετόχων, πίνακα των 

μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή 

εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα 

των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε 

μετόχου.  

 

Άρθρο 14:Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως 

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι 

εκπροσωπούντες τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου.  

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική 

συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, από τη χρονολογία της συνεδρίασης που 

ματαιώθηκε, προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή 

συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής 
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ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική 

πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την 

προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα 

συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

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

που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.  

 

Άρθρο 15:Εξαιρετικη απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνελεύσεως 

Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Εξαιρετικά, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:  

α) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

εταιρείας,  

β) μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας,  

γ) μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας,  

δ) αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις που επιβάλλονται 

από διατάξεις νόμων και τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,  

ε) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών,  

στ) αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,  

ζ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου,  

η) σε κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει ότι 

για τη λήψη ορισμένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται η απαρτία της 

παρούσης παραγράφου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα 

πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 

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

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

συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 

συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, που 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας 

διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα 

τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η γενική συνέλευση στην 

επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 

σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το ένα πέμπτο (1/5) 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. 

3. Όλες οι αποφάσεις της παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 

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

  

Άρθρο 16:Προεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνελεύσεως 

Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής: 

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

όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του, μέχρι την εκλογή του προέδρου της. Ο πρόεδρος 

της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που εκλέγονται με 

τον ίδιο τρόπο. 
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Άρθρο 17:Θέματα συζητήσεως -Πρακτικά Γενικής Συνελεύσεως 

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:  

  

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που 

αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.  

2. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται πρακτικά 

που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.  

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών καταχωρούνται σε περίληψη σε 

ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που 

παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. 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. Αντίγραφα πρακτικών 

συνεδριάσεων της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

4. Η εταιρία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφο πρακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. 

 

Το άρθρο 18 καταργείται. 

Τα άρθρα 19,20,21,22,23,24,25,26 που αφορούν το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνουν νέα 

αρίθμηση άρθρων σε 18,19,20,21,22,23,24,25,26 με νέο κείμενο. 

 

Άρθρο 18: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το άρθρο 18 αντικαθίσταται ως εξής: 

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως επτά 

(7) Συμβούλους .Αντί διοικητικού συμβουλίου προβλέπεται διορισμός μονομελούς 

διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής ) εκλεγόμενου από τη γενική συνέλευση . 

Ο Σύμβουλος – Διαχειριστής  είναι πάντοτε φυσικό πρόσωπο. 

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

της εταιρείας για πενταετή (5) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη 

τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει αμέσως μετά τη λήξη της θητείας του και η 

οποία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα έξι (6) έτη.  

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και 

ελεύθερα ανακλητά.  

 

Άρθρο 19: Εξουσία – Αρμοδιότητες  Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί την εταιρεία. Η διοίκηση περιλαμβάνει τη διαχείριση και 

τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή της. Είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη 

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

επιδίωξη του σκοπού της.  

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

και αρμοδιοτήτων του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, μέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης.  
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3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού 

δεσμεύουν την εταιρεία έναντι των τρίτων εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος, γνώριζε την 

υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.  

Το βάρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, φέρει η ίδια 

η εταιρεία. 

Δεν συνιστά απόδειξη, μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το 

καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.  

4.Ειδικότερα και ενδεικτικά:  

Καθορίζει τα θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της εταιρείας και όλα όσα 

αναφέρονται στις εξωτερικές σχέσεις της.  

Αποφασίζει, προσδιορίζει και ελέγχει τις δαπάνες. Προσλαμβάνει, τοποθετεί, ανακαλεί 

και απολύει το προσωπικό της εταιρείας και καθορίζει την μισθοδοσία και τις 

αποζημιώσεις του.  

Υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία κάθε πράξη, έγγραφα και συμβάσεις 

(γραμμάτια, συναλλαγματικές, επιταγές, αποθετήρια, φορτωτικές, ενεχυρόγραφα κ.λ.π.) 

και συνομολογεί υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας. 

Ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης, ανταλλαγές, επισκευές, ασφαλίσεις, αγορές πρώτης 

ύλης και εμπορευμάτων, μισθώσεις, και εκμισθώσεις κινητών και ακινήτων, εισπράξεις 

απαιτήσεων, ανανεώσεις και παρατάσεις δανείων σε αντάλλαγμα και κάθε πράξη 

διάθεσης των αντικειμένων της εμπορίας της εταιρίας και καθορίζει τους όρους αυτών.  

Αποφασίζει την ανάληψη της αντιπροσωπείας οίκων του εξωτερικού και ημεδαπής και 

προσδιορίζει τους όρους της.  

Αποφασίζει για τη σύναψη κάθε φύσης σύμβασης μετά παντός τρίτου, αυτοτελώς ή σε 

συνεργασία ή εν συνεταιρισμό μετά τρίτων και για τους όρους αυτών και συνομολογεί 

υποχρεώσεις στο όνομα της εταιρείας.  

Αποφασίζει για άφεση χρέους, παραίτηση και για αποδοχή κάθε παραίτησης από κάθε 

δικαίωμα και προνόμιο και των όρων αυτών στις μετά του Δημοσίου και ιδιωτών 

σχέσεις της.  

Εκχωρεί απαιτήσεις της εταιρίας και αποδέχεται εκχωρήσεις προς αυτή. Δανείζεται στο 

όνομα της εταιρίας και για τις ανάγκες αυτής επί προθεσμία και με ανοικτό λογαριασμό 

και αποφασίζει για σύναψη δανείου με οποιουσδήποτε όρους ήθελε κρίνει 

συμφέροντες (απλού ή ενυποθήκου ή επί παροχή οποιασδήποτε εγγυήσεως), πλην 

δανείου δι' ομολογιών.  

Ανοίγει πιστώσεις και χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες στην εταιρία πιστώσεις. Εισπράττει 

κάθε απαίτηση για λογαριασμό της εταιρίας.  

Ενεργεί, αποδέχεται, οπισθογραφεί και προεξοφλεί συναλλαγματικές, γραμμάτια σε 

διαταγή και τραπεζικές ή άλλης φύσης επιταγές και κάθε άλλο τίτλο σε διαταγή, εκδίδει, 

παραλαμβάνει, εξοφλεί κ.λ.π. φορτωτικά έγγραφα μετ' ενεγγύου πιστώσεως ή όχι, 

υπογράφει διασαφήσεις και ενεργεί κάθε πράξη παραλαβής, ή αποστολής 

εμπορεύματος από ή για το εσωτερικό ή το εξωτερικό.  

Αποφασίζει για την αγορά, πώληση, ή ανταλλαγή ακινήτων και κινητών με 

οποιουσδήποτε όρους, τοις μετρητοίς ή επί πιστώσει, για ανέγερση κτισμάτων για τις 

ανάγκες αυτής, με αυτεπιστασία ή εργολαβικός ή με αντιπαροχή.  

Αναλαμβάνει ή αναθέτει κατασκευές στον κύκλο της δραστηριότητας της εταιρείας και 

αποφασίζει για τους όρους κάθε εργολαβικής σύμβασης. 

Αποφασίζει τη χρησιμοποίηση των εκάστοτε διαθέσιμων κεφαλαίων της εταιρίας. 

Αποφασίζει τη συνομολόγηση άτοκων δανείων από τους ιδρυτές της εταιρείας.  

Αποφασίζει τη συμμετοχή της εταιρίας σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και παντός 
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φυσικού ή νομικού προσώπου για θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τη 

δραστηριότητά της.  

Αποφασίζει την ίδρυση και επέκταση πρακτορείων και γραφείων στην ημεδαπή και στην 

αλλοδαπή.  

Διορίζει και παύει τους πράκτορες και εντολοδόχους της εταιρίας και καθορίζει τις 

υποχρεώσεις και τις αμοιβές τους. 

Λαμβάνει συντηρητικά και ασφαλιστικά μέτρα για προστασία των δικαιωμάτων της 

εταιρίας. 

Αποφασίζει για την κτήση και εγγραφή υπέρ της εταιρίας και σύσταση σε βάρος της 

υποθήκης ή προσημείωσης, για την εξάλειψη αυτών και για παραίτηση προνομίου 

υποθήκης, αγωγής, εγγύησης ή άλλου δικαιώματος, πάνω σε αξιώσεις της εταιρίας, για 

σύσταση ή απόκτηση ενεχύρου και εμπραγμάτων δικαιωμάτων κάθε φύσης, για 

εκχώρηση της σειράς υποθήκης ή προσημείωσης υπέρ τρίτων, για επιβολή και άρση 

κατάσχεσης κινητών και ακινήτων της εταιρίας επί συναλλαγών προς ευόδωση του 

εταιρικού σκοπού.  

Ασκεί ή αποκρούει αγωγές και κάθε ένδικο βοήθημα.  

Εκπροσωπεί την εταιρία, ενώπιον των τακτικών διοικητικών, φορολογικών και κάθε 

άλλης κατηγορίας δικαστηρίων, περιλαμβανομένου του Συμβουλίου Επικρατείας και 

του Αρείου Πάγου, καθώς και ενώπιον πάσης δικαστικής και δημοσίας εν γένει Αρχής,  

ημεδαπής ή αλλοδαπής, καθώς και ενώπιον των επαγγελματικών οργανώσεων και 

ειδικών Αρχών, δια του Προέδρου αυτού ή του ειδικώς εξουσιοδοτημένου συμβούλου, 

ο οποίος επάγει, αντεπάγει και δίδει τους στην εταιρία επιβαλλομένους όρκους εν γένει.  

Αποδέχεται αποφάσεις, ασκεί ένδικα μέσα και παραιτείται αυτών, συμβιβάζεται, 

καταργεί δίκες, συνομολογεί διαιτησίες και διορίζει διαιτητές και ενεργεί κάθε πράξη 

για την προστασία και διεκδίκηση των συμφερόντων και των αξιώσεων της εταιρίας.  

Αποφασίζει την κατάθεση μηνύσεων και την άσκηση και παραίτηση εγκλήσεων και για 

την παράσταση της εταιρίας ως πολιτικώς ενάγουσας ενώπιον παντός ποινικού 

δικαστηρίου, ημεδαπού ή αλλοδαπού, διορίζει και παύει τους πληρεξούσιους 

δικηγόρους της εταιρείας και καθορίζει την αμοιβή τους.  

Αποφασίζει τη σύμπραξη και συνεργασία της εταιρίας με κάθε τρίτο, ημεδαπό ή 

αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο ή άλλη εταιρία καθώς και τη συμμετοχή της στη σύσταση 

νέας, πάσης μορφής εταιρείας παρομοίων σκοπών και ορίζει τον εκπρόσωπό της στη 

νέα εταιρεία.  

Ενεργεί κάθε πράξη που ανάγεται στην εξασφάλιση της κανονικής λειτουργίας της 

εταιρείας από άποψη Νόμων, Καταστατικού, αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων κ.λ.π. Κλείνει και ελέγχει τα βιβλία της εταιρίας και παρακολουθεί τη νόμιμη 

τήρησή τους.  

Συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την ετήσια έκθεση προς τη Γενική 

Συνέλευση για τη θέση των εταιρικών εργασιών.  

Προτείνει τις ενεργητέες αποσβέσεις επί των επισφαλών απαιτήσεων, οικοδομών, 

μηχανημάτων και δαπανών πρώτης εγκατάστασης πάσης φύσεως, τις ενεργητέες 

κρατήσεις προς σχηματισμό αποθεματικών και τα διανεμητέα μερίσματα.  

Συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες και καθορίζει την ημερήσια 

διάταξή τους.  

Τηρεί τις νόμιμες διατυπώσεις για σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων και 

ενεργεί τις κάθε φύσης δημοσιεύσεις, κατά τα υπό των Νόμων και του Καταστατικού 

οριζόμενα.  

Υποβάλλει στη Συνέλευση προτάσεις προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού, αύξηση ή 

μείωση του εταιρικού κεφαλαίου και συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας 
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Άρθρο 20: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο και τον 

αναπληρωτή αυτού.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες 

ή Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.  

Είναι δυνατή η σύμπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και 

Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου 

Συμβούλου.  

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

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

αναπληρωτής του και αυτόν, όταν κωλύεται, ο μέτοχος με τον μεγαλύτερο αριθμό μετοχών 

με δικαίωμα ψήφου.  

 

Άρθρο 21:Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

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

ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 

εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή από το διοικητικό 

συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία 

(3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση 

αυτή 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. 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. 

 

Άρθρο 22:Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, 

επιτρέπεται και άλλος τόπος, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στην οποία μπορεί να 

συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της 

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες 

της εταιρείας το απαιτούν. 

Συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με πρόσκληση που γνωστοποιείται 

στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) 

τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της 

εταιρείας.  

Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον 
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παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν 

αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.  

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των μελών του, με 

αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να 

συγκαλέσει εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας 

επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, 

να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό 

συμβούλιο.  

Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου ή του αναπληρωτή του να συγκαλέσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη 

σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) 

ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας την 

σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 23:Αντιπροσώπευση Μελών -ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

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

σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.  

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

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, 

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων συμβούλων μπορεί να 

είναι κατώτερος των τριών (3). 

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Άρθρο 24:Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά 

σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από αίτηση μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή 

περίληψη της γνώμης του. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η 

οποία αναφέρεται σε ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται 

καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των 

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την 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 των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επισήμως από τον 

Πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να 

απαιτείται άλλη επικύρωσή του.  

 

Άρθρο 25:Αμοιβές Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 
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1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, 

των οποίων το ποσό ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με 

απλή απαρτία και πλειοψηφία.  

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 

δεν ρυθμίζεται στο νόμο, βαρύνει την εταιρεία, μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης.  

 

Άρθρο 26:Απαγόρευση Ανταγωνισμού 

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε 

τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές της εταιρείας, κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους 

λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε σκοπούς που επιδιώκει η 

εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες 

που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της πιο πάνω διάταξης, η εταιρεία 

έχει δικαίωμα για αξίωση αποζημίωσης.  

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

έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι 

πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε για πράξεις 

που έγιναν για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή 

να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. 

 

Το άρθρο 27 αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 27:Ελεγκτές 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει για την υποβολή των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά 

πρότυπα, με τον διορισμό ελεγκτών σύμφωνα με το ν. 4336/2015 άρθρο 2, 

υποπαράγραφος Α1 «Ρυθμίσεις ελέγχου χρηματοοικονομικών καταστάσεων», ως ισχύει. 

 

Το άρθρο 28 αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 28:Εταιρικη Χρήση - Γλώσσα Βιβλίων 

1. Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και 

λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  

2. Όλα τα βιβλία της εταιρείας πρέπει να τηρούνται στην ελληνική γλώσσα 

 

Το άρθρο 29 αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 29:Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

1. Οι ετήσιες και 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. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την έγκριση των ί των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το διοικητικό συμβούλιο, και υπογραφεί από: 
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α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον διευθύνοντα 

σύμβουλο και γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς 

νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν 

να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση. 

3. Η εταιρεία οφείλει να δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.: α) τις νόμιμα εγκεκριμένες από την 

τακτική γενική συνέλευση ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, β) την έκθεση 

διαχείρισης και γ) τη 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. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α΄ 

του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή 

ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές 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. 

4. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να 

υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση διαχείρισης.  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 όπως και άλλες περιπτώσεις που 

ορίζονται στο άρθρο 150 του ν. 4548/2018. 

 

 

 

 

Το άρθρο 30 διαμορφώνεται ως εξής: 

Άρθρο 30:Διάθεση Κερδών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, η διάθεση 

των καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:  

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

δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 

β) Αφαιρείται η κατά το άρθρο 158 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, κράτηση για σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού. 

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

ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 

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

προκύψουν και να διατεθούν, διατίθεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής 

συνέλευσης των μετόχων. 

 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. 

 

Το άρθρο 31 αντικαθίσταται ως εξής: 
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Άρθρο 31:Λόγοι Λύσεως Της Εταιρείας 

Η εταιρεία λύεται: 

α) Μόλις λήξει ο χρόνος διάρκειάς της εκτός αν προηγουμένως αποφασιστεί από τη Γενική 

Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. 

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία. 

γ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και 

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

οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. 

 

Το άρθρο 32 αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 32:Εκκαθάριση 

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

εκκαθάρισή της. 

Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 31 του παρόντος, το Διοικητικό 

Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική 

Συνέλευση. 

Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική 

Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τον εκκαθαριστή. Ο εκκαθαριστής που ορίζει η 

Γενική Συνέλευση ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης 

αρμοδιότητες  

2. Ο διορισμός εκκαθαριστή 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. 

Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του εκκαθαριστή καταχωρούνται περιληπτικά 

στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Ο εκκαθαριστής που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλει μόλις αναλάβει τα 

καθήκοντά του, να διενεργήσει απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να 

δημοσιεύσει ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης.  

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

της εκκαθάρισης. 

5. Ο εκκαθαριστής πρέπει να περατώσει, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις 

της εταιρίας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία με την επιφύλαξη 

της παραγράφου 8 του άρθρου 168 του Κ.Ν. 4548/2018, να εξοφλήσει τα χρέη του 

και να εισπράξει τις απαιτήσεις αυτής. Μπορεί δε να ενεργήσει και νέες πράξεις, 

εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρίας.  

Ο εκκαθαριστής μπορεί επίσης να εκποιήσει τα ακίνητα της εταιρίας, 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. Εντός αυτής της προθεσμίας, κάθε μέτοχος ή 

και δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το Δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 

739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των 

ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει 

τον εκκαθαριστή και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε 

αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν 

καθίσταται δυνατή.  
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6. Κάθε έτος ο εκκαθαριστής συντάσσει 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, οι οποίες 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 του εκκαθαριστή 

και περί της απαλλαγής των ελεγκτών. 

Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης ο 

εκκαθαριστής διανέμει το προϊόν εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα 

δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με 

αυτούσια απόδοση σε αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

7. Εάν 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 ανωτέρω 

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. Εάν το σχέδιο 

εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν 

το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να 

ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το 

μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, 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.  

 

Το κεφάλαιο των Μεταβατικών Διατάξεων και τα άρθρα αυτού 34,35,36, καταργούνται. 

 

Το άρθρο 37 λαμβάνει τον αριθμό 33 και τροποποιείται ως εξής: 

 

Άρθρο 33:Γενική Διάταξη 

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

όπως αυτός ισχύει. 

 

Τέλος, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω αποφάσεων.  

 

Σημειώνεται ότι η λήψη των αποφάσεων με ανάταση των χειρών έγινε με επιθυμία όλων 

των μετόχων. 
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση, γράφτηκε αυτό το 

πρακτικό, το οποίο αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται δε ως κάτωθι : 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Γ.Σ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ                     

 

 

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                      ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                                                                    

                              

 Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών των Γ.Σ. 

                                                        Ζωφριά - Φυλή Αττικής 30  -09 - 2019 

 

 

 

 

  


