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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000757001000 

(η «Εταιρεία») 

 

[ως συνεστήθη με τις υπ' αριθ. 94998/04.12.90 και 95101/13.12.90 Πράξεις 

του Συμβολαιογράφου Αθηνών Κωνσταντίνου Ευαγγέλου Παπαδόπουλου 

(ΦΕΚ 4422 / 20.12.90)] και ισχύει μετά την τροποποίησή του από την Έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της 18ης.12.2020 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I – ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Άρθρο 1 – Σύσταση – Επωνυμία 

Ιδρύεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία "ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.". Σε περίπτωση 

συναλλαγής της Εταιρείας με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, θα 

χρησιμοποιείται η επωνυμία σε πιστή μετάφραση στην ξένη γλώσσα. Η εταιρεία 

δύναται να χρησιμοποιεί και το διακριτικό τίτλο "MYTILINEOS". 

 

Άρθρο 2 – Σκοπός 

 

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι:  

 

 (α)  Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, οποιασδήποτε 

μορφής και με οποιοδήποτε σκοπό, η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών, 

υποκαταστημάτων, πρακτορείων και επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, 

με οιονδήποτε σκοπό στην ημεδαπή και αλλοδαπή, ο έλεγχος και η διαχείριση των 

επιχειρήσεων αυτών και η εκποίηση των ανωτέρω συμμετοχών, η ίδρυση και η 

συμμετοχή σε κοινοπραξίες, κοινωφελή ιδρύματα, νομικά πρόσωπα κοινωφελούς 

σκοπού, καθώς και ο έλεγχος και η διαχείριση αυτών,  

 

 (β)  Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνας και αλουμινίου 

και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, η έρευνα, εξαγωγή και κατεργασία 

οποιωνδήποτε μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και η εμπορία τους σε 

οποιαδήποτε χώρα, καθώς και η απόκτηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών και 

εκμεταλλεύσεων,  

 

 (γ)  Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους και 

προορισμού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασματουργίας, η παραγωγή πάσης 

φύσεως και προορισμού προϊόντων μηχανουργείου και η εμπορία τους στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό, καθώς και η εκτέλεση πάσης φύσεως μηχανουργικών εργασιών,  

 

 (δ)  Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και 

εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, 

συμπεριλαμβανομένων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο 

φυσικό αέριο, λιγνίτη, άνθρακα, πυρηνική ενέργεια, αιολικών πάρκων, 

υδροηλεκτρικών σταθμών, φωτοβολταϊκών σταθμών και γενικά σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από εν γένει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς 

επίσης και εργοστασίων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, και έργων 
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υποδομής για ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα, μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

 

 (ε)  Η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή 

ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας 

συναλλαγών σε σχέση με δικαιώματα εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και με 

φυσικό αέριο, η εισαγωγή και εξαγωγή, απόκτηση και μεταβίβαση ηλεκτρικής 

ενέργειας και θερμότητας, η συμμετοχή στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, ισχύος και θερμότητας, η συμμετοχή στις διάφορες αγορές και 

μηχανισμούς σχετικά με ηλεκτρική ενέργεια, ισχύ και θερμότητα (ενδεικτικά 

προθεσμιακές, προ-ημερήσιες, ενδο-ημερήσιες, εξισορρόπησης, φυσικής ή όχι 

παράδοσης, χρηματιστηριακές ή μη αγορές, οργανωμένες ή μη αγορές, 

διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.) και γενικά η διενέργεια οποιασδήποτε 

συναλλαγής σε οποιαδήποτε αγορά, με αντικείμενο τα ανωτέρω στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό,  

 

 (στ) Η παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης καθ’ εαυτής και άμεσα 

σχετιζόμενων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας 

(ταχύτητα φόρτισης, ευκολία χρήσης και χρέωσης, ευχέρεια προσβασιμότητας, 

υπηρεσίες στάθμευσης κλπ.) καθώς και γενικά η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης 

προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), σχετιζόμενων με την επαναφόρτιση και 

την τιμολόγηση αυτής, τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, ενδεικτικώς εύρεση 

διαθέσιμων σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, αλλά και εν γένει 

υπηρεσίες, όπως διαχείριση στόλου ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και της διάθεσής 

τους προς χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), 

 

 (ζ) Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και 

διαλύσεως πλοίων και εν γένει αμυντικού υλικού/οπλικών συστημάτων και η 

εμπορία των προϊόντων των ως άνω εργασιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,  

 

 (η)  Η παραγωγή, εξόρυξη, απόκτηση (συμπεριλαμβανομένης της 

αγοράς), αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και μεταβίβαση 

(συμπεριλαμβανομένης της πώλησης/προμήθειας) φυσικού αερίου (υγροποιημένου 

ή μη), που προέρχεται από εγχώρια ή αλλοδαπά κοιτάσματα ή εισάγεται από το 

εξωτερικό, και γενικά διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής με αντικείμενο το 

φυσικό αέριο (υγροποιημένο ή μη),  

 

 (θ)  Η εκπόνηση μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών 

τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως 

των υπό της Εταιρείας  ή τρίτους παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιομηχανικού 

ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,  

 

 (ι)  Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδραυλικών, 

αποχετευτικών και άλλων συναφών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους 

σκοπούς της Εταιρείας ή/και τρίτων που συνεργάζονται με αυτήν, 

 

 (ια)  Η παραγωγή και πώληση ατμού, νερού (ενδεικτικά απιονισμένου, 

πυρόσβεσης κλπ) καθώς επίσης και η διάθεση βιομηχανικού και πόσιμου νερού σε 

τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία καθώς επίσης και η παροχή συναφών 

υπηρεσιών προς αυτούς, 

 

  

 (ιβ)  Η παροχή διαφόρων υπηρεσιών προς τρίτους που συνεργάζονται με 

την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες α) αντιρρύπανσης, β) πυρόσβεσης, γ) 

παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας ατμόσφαιρας, δ) συλλογής, 
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μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ομβρίων 

λυμάτων κλπ,  

 

 (ιγ)  Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, 

εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε 

είδους (θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, υβριδικών, αιολικών κ.λ.π.) 

καθώς και μελετών εμπορικής εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα 

ή το εξωτερικό και η έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων με ιδιαίτερη έμφαση σε 

καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και μεθόδους παραγωγής, 

 

 (ιδ) Η αγορά, ανέγερση, πώληση και μεταπώληση ακινήτων και η 

ιδιοκτησία, μίσθωση, εκμίσθωση, υπομίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και 

εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, εργοστασίων και βιομηχανικών 

καταστημάτων καθώς και αγροτικών και δασικών εκτάσεων, και γενικά η 

εκμετάλλευση ακινήτων και κινητών (συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων, 

ηλεκτρομηχανολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένου 

εμπεπηγμένου μηχανολογικού εξοπλισμού), εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και 

οχημάτων, πάσης φύσεως), στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αυτά 

προορίζονται για την προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας, 

 

 (ιε)  Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της οργάνωσης, 

διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης 

κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και 

σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρατηγικού 

προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συλλογής, 

συγκέντρωσης, επεξεργασίας, καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και 

πληροφοριών και η διάθεση αυτών με κέρδος, 

 

 (ιστ)  Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την έρευνα αγοράς, την ανάλυση 

επενδυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, την ανάθεση, 

εποπτεία και διαχείριση σχετικών εργασιών, τη διαχείριση κινδύνων και στρατηγικό 

προγραμματισμό, την ανάπτυξη και οργάνωσή, η παροχή υπηρεσιών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικών με την 

αγορά προμήθειας ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών 

σε σχέση με την παραγωγή, εμπορία και προμήθεια, μεταφορά και διανομή καθώς 

και με κάθε είδους άλλη εκμετάλλευση στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, 

υδρογονανθράκων, καυσίμων, θερμότητας κάθε είδους και δικαιωμάτων εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και η παροχή υπηρεσιών σχετικά με τη μελέτη, 

κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση πάσης φύσεως σταθμών 

ηλεκτροπαραγωγής (ενδεικτικώς θερμικών, συμπαραγωγής, υδροηλεκτρικών, 

υβριδικών, αιολικών, φωτοβολταϊκών), (περιλαμβανομένων της διαχείρισης και 

εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας κάθε είδους και δικαιωμάτων 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και καυσίμων, καθώς και τεχνικών θεμάτων), 

 

 (κ) Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών μηχανημάτων, 

ηλεκτρικών συσκευών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικών επαγγελματικής ή 

οικιακής χρήσης μέσω καταστημάτων καθώς και μέσω διαδικτύου 

(συμπεριλαμβανομένων συσκευών μέτρησης και ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών, 

φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων, συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και αποθηκευτικών 

σταθμών), 

 

 (κα)  η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε 

δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παραπάνω 

σκοπούς της Εταιρείας, είτε τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας κρίνουν ότι είναι ή 

μπορεί να είναι ωφέλιμη για την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού, όπως αυτός 

περιγράφεται στο παρόν άρθρο.  
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2. Για να μπορέσει η Εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί: 

 

 (α) Να αποκτά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες άδειες, οποιεσδήποτε 

παραχωρήσεις, να αποκτά, μισθώνει, υπομισθώνει, εκμισθώνει, εγκαθιστά, 

διαμορφώνει και να εκμεταλλεύεται και κάθε είδους κινητά ή ακίνητα, μεταλλεία, 

ορυχεία και λατομεία, εργοστάσια και βιομηχανικά καταστήματα. Να αποκτά, να 

παίρνει, να καταθέτει, να θέτει σε εφαρμογή, και να εκμεταλλεύεται διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας, βιομηχανικές μεθόδους και σήματα. Να αποκτά, μισθώνει, 

υπομισθώνει και εκμισθώνει, διαμορφώνει και εκμεταλλεύεται αγροτικές και δασικές 

εκτάσεις, καθώς και υπηρεσίες και επιχειρήσεις χερσαίων και θαλασσίων 

μεταφορών, και γενικά να κάνει οτιδήποτε μπορεί να συντελέσει στην 

πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας,  

 

 (β) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιονδήποτε τρίτο, ημεδαπό 

ή αλλοδαπό,  

 

 (γ) Να αντιπροσωπεύει οποιεσδήποτε ημεδαπές ή αλλοδαπές 

επιχειρήσεις,  

 

 (δ) Να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς 

κ.λ.π., μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς και δημοπρασίες ή παρόμοιες διαδικασίες,  

 

 (ε) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή, σε οποιαδήποτε υφιστάμενη ή 

μέλλουσα να συσταθεί Εταιρεία ή επιχείρηση οιασδήποτε μορφής, με οιονδήποτε 

σκοπό, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες ή 

επιχειρήσεις και να συγκροτεί κοινοπραξίες με οιονδήποτε σκοπό, στην ημεδαπή και 

την αλλοδαπή, να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή με τρίτους που επιδιώκουν 

σκοπούς όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία.  

 

 (στ)  Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιονδήποτε τρίτο, 

ημεδαπό ή αλλοδαπό,  

 

 (ζ)  Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή 

στο εξωτερικό,  

 

 (η) Να συνάπτει συμβάσεις δανείων, να εγγυάται και γενικά να παρέχει 

ασφάλειες, για ίδιες υποχρεώσεις αλλά και υπέρ τρίτων, και  

 

 (θ) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους του προαναφερόμενους 

σκοπούς και δραστηριότητες. 

 

 

 

Άρθρο 3 – Έδρα 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου, οδός Αρτέμιδος 8, δύναται όμως 

να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

 

Άρθρο 4 – Διάρκεια 

Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την 

αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για τη χορήγηση αδείας 

συστάσεως της παρούσης Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, 

ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Άρθρο 5 - Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

1.  Ύψος και Διαμόρφωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

Α.  Αρχικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε με το 

καταστατικό σε δρχ. 400.000.000, διαιρούμενο σε 400.000 ανώνυμες 

μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 η κάθε μία και καταβλήθηκε 

ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 4422/20.12.1990).  

Β.  Με την απόφαση της 12ης Μαΐου 1992 του Διοικητικού Συμβουλίου, 

κατόπιν της από 8ης Μαΐου 1992 αποφάσεως εξουσιοδοτήσεως της Γενικής 

Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε η αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά 100.000.000 δρχ. με την έκδοση 100.000 νέων 

μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία και καλύφθηκε και 

καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά (ΦΕΚ 450/10.02.1993) ώστε 

συνολικά το μ.κ. ανήλθε σε 500.000.000 δρχ.  

Γ.  Με την απόφαση της 20ής Ιουνίου 1994 της Γενικής Συνελεύσεως, 

το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δρχ. 1.846.000 δρχ., 

με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρμογή 

της υπεραξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν.2065/92 εκ δρχ. 

1.844.636 και με καταβολή μετρητών δρχ. 1.364, με έκδοση 1.846 

ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.  

Με τις παραπάνω αυξήσεις το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των 

501.846.000 δρχ., διαιρούμενο σε 501.846 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 

αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία.  

Δ.  Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 6ης 

Φεβρουαρίου 1995, σε συνδυασμό με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης της 15.09.94 αποφάσισαν:  

1.  Τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 1.000 δρχ. σε 250 

δρχ. ώστε 4 νέες μετοχές να αντιστοιχούν σε 1 παλαιά.  

2.  Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και  

3.  Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 

85.405.000 δρχ. με έκδοση 341.620 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής 

αξίας 250 δρχ. και τιμή διάθεσης 1.200 δρχ. η κάθε μία. Η υπέρ το άρτιο 

διαφορά εκ δρχ. 324.539.000 μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο.  

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 

587.251.000, διαιρούμενο σε 2.349.004 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 

αξίας 250 δρχ. κάθε μία.  

Ε.  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της  25ης Οκτωβρίου 

1996 αποφάσισε:  

Μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 250 δρχ. σε 100 δρχ. ώστε 

σε κάθε δύο παλαιές μετοχές να αντιστοιχούν πέντε καινούργιες και την 

έκδοση 3.523.506 νέων μετοχών που διανεμήθηκαν στους μετόχους 

δωρεάν.  
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Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 

587.251.000, διαιρούμενο σε 5.872.510 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 

αξίας δρχ. 100 κάθε μία.  

ΣΤ.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 1997 αποφάσισε:  

1.    Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 

88.088.000 δρχ. με έκδοση 880.880 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής 

αξίας 100 δρχ. έκαστη. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 675.339.000, διαιρούμενο σε 6.753.390 κοινές 

ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία. Οι νέες μετοχές 

προσφέρθηκαν σε δημόσια εγγραφή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. H 

υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε, σύμφωνα με την τιμή διάθεσης που 

όρισαν οι ανάδοχοι μεταφέρθηκε σε αποθεματικό από έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο.  

2.    Την μετάταξη των μετοχών της εταιρείας από την Παράλληλη στην 

Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία.  

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δρχ. 

675.339.000, διαιρούμενο σε 6.753.390 κοινές ανώνυμες μετοχές 

ονομαστικής αξίας 100 δρχ. η κάθε μία.  

Ζ.  Η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση της 11.11.1997 αποφάσισε:  

Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 

από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 εκ. 

δρχ. 93.097.955 καθώς και μέρους του αποθεματικού από έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο εκ δρχ. 1.257.580.045, ήτοι συνολικά την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 1.350.678.000, με έκδοση 13.506.780 

νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης δραχμών 100, οι οποίες 

διανεμήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία δύο νέες 

μετοχές σε κάθε μία παλαιά. Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο 

της εταιρείας ανήλθε συνολικά στο ποσό των δραχμών 2.026.017.000, 

διηρημένο σε 20.260.170 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 

100 εκάστη.  

Η.  Η ΄Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28.07.98 αποφάσισε:  

1.  Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση 16.208.136 νέων 

μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. και τιμή έκδοσης 1.000 δρχ. εκάστη, 

καθώς και τη διάθεσή τους με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 

μετόχων και με αναλογία 8 νέες για κάθε 10 παλαιές.  

2.  Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσό 405.203.400 δρχ., με έκδοση 4.052.034 

νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν 

στους παλαιούς μετόχους με αναλογία 2 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές.  

Κατόπιν των ανωτέρω το σύνολο των μετοχών της εταιρείας ανήλθε σε 

40.520.340 ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και το σύνολο του 

Μετοχικού Κεφαλαίου στο ποσό των 4.052.034.000 δρχ. 

Θ.  Η Τακτική Επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 12.07.1999 

αποφάσισε: 

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.052.034.000 Δρχ., με έκδοση 

40.520.340 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη και τιμή 

διάθεσης 1.250 Δρχ. ανά Μετοχή, που διατέθηκαν στους παλαιούς 

μετόχους με αναλογία 1 νέα ανά 1 παλαιά.  
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Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε συνολικά 

στο ποσό των δρχ. 8.104.068.000 και διαιρέθηκε σε 81.040.680 

ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δρχ. εκάστη.   

Ι.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 28.06.2000 αποφάσισε: 

            Την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Δρχ. 100 σε Δρχ. 200. 

Kατόπιν αυτού, το μετοχικό κεφάλαιο διαιρέθηκε σε 40.520.340 άυλες 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δρχ. εκάστη. 

ΙΑ.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 01.09.2001, με την οποία 

επανεγκρίθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2001, 

αποφάσισε: 

α)  την αύξηση του εκ δραχμών 8.104.068.000 μετοχικού κεφαλαίου με 

κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων 

της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992 εκ δραχμών 180.315.513 με αύξηση 

της ονομαστικής αξίας της μετοχής από δραχμές 200 σε δραχμές 204,45, 

β)  τη μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της 

μετοχής και σε ευρώ. 

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε 

δραχμές 8.284.383.513 ή ευρώ 24.312.204 διαιρούμενο σε 40.520.340 

μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών 204,45 ή ευρώ 0,60. 

ΙΒ.  Η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

03.09.2007 ενέκρινε τη συγχώνευση, κατά  τις διατάξεις του κ.ν. 

2190/1920, του ν.2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, δι’ 

απορροφήσεως από την Εταιρεία των ανωνύμων εταιρειών με τις επωνυμίες 

«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ 

παραλλήλου:  

α)  αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας,  (αα) (ι) κατά το ποσό 

του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους διακοσίων 

έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων 

εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (206.565.872,90€) μείον το 

ποσό των εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων 

εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (108.359.199,60€) που 

αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της 

«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που η Εταιρεία κατέχει, (ιι) κατά το ποσό του εισφερόμενου 

μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» ύψους  τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (4.250.000€) μείον το ποσό των δύο εκατομμυρίων 

επτακοσίων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 

(2.700.180,04€), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων 

μετοχών της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

ΕΡΓΑ ΑΒΕΤΕ» που η Εταιρεία κατέχει, ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των 

ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων 

τετρακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (99.756.493,26 

€), (ββ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων 

ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (135.483,84€) 

συνεπεία κεφαλαιοποίησης για σκοπούς διατήρησης της σχέσης ανταλλαγής 

των μετοχών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ 

το άρτιο της Εταιρείας,     
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β)  μεταβολή της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας από 

εξήντα λεπτά του ευρώ (0,60€) σε δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά 

(2,55€).  

γ)  έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν 

ογδόντα δύο (8.187.182) ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 

έκαστης δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (2,55€), τις οποίες θα διανείμει 

στους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με τις σχέσεις 

ανταλλαγής που ορίζονται στο από 18.8.2007 Σχέδιο Σύμβασης 

Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε από την 3.9.2007 Α΄ Επαναληπτική 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.   

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης ανήλθε στο ποσό των 

ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων 

εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (99.891.977,10€) και 

το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας  ανήλθε στο ποσό των εκατόν είκοσι 

τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα 

ενός ευρώ και δέκα λεπτών (124.204.181,10€) διαιρούμενο πλέον σε 

σαράντα οκτώ εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι 

δύο (48.707.522) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου, μετοχές, νέας 

ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (2,55€) έκαστης.   

ΙΓ.  Η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 

26.11.2007 αποφάσισε α) τη μείωση της ονομαστικής αξίας των  μετοχών 

της Εταιρείας, από δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 2,55) 

σε ένα ευρώ και επτά  λεπτά του ευρώ (€ 1,07) με την έκδοση  68.190.531 

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και τη διανομή  δωρεάν στους 

υφιστάμενους μετόχους είκοσι τεσσάρων (24) νέων μετοχών νέας 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ  (1,07€) έκαστης 

για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές παλαιάς ονομαστικής αξίας δύο ευρώ 

και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (2,55€) έκαστης και β)  την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού 

ύψους οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ 

και εξήντα ενός λεπτών του ευρώ (876.735,61€) για σκοπούς 

στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής αξίας  των μετοχών. 

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 

εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εννιακόσια δέκα έξι 

ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 125.080.916,71) διαιρούμενο 

σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες 

πενήντα τρεις (116.898.053) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές  

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) έκαστη. 

ΙΔ.  Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 17.12.2007 αποφάσισε 

την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών 

κατά το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ 

και ενενήντα πέντε λεπτών (92.324,95€) με την έκδοση ογδόντα έξι 

χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε (86.285) νέων ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (1,07€) έκαστη. 

Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ισούται με το σύνολο της 

ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών που εκδόθηκαν για την ικανοποίηση 

των ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας 

σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του κ.ν.2190/1920. 

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε 

εκατόν  είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα τρεις χιλιάδες 

διακόσιες σαράντα ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (125.173.241,66), 

διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα τέσσερις 

χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (116.984.338) ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη. 
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ΙΕ.  Η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 03.06.2011 

αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το  ποσό των έξι 

εκατομμυρίων τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων δέκα ευρώ και ογδόντα έξι 

λεπτών (6.030.410,86€) με ακύρωση πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων 

τριάντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (5.635.898) ιδίων 

μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1.07€) έκαστη.  

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται 

στο ποσό των εκατόν δέκα εννέα εκατομμυρίων εκατόν σαράντα δύο 

χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών 

(119.142.830,80€), διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα  εκατομμύρια τριακόσιες 

σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια σαράντα (111.348.440) ονομαστικές 

μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη. 

ΙΣΤ.  Η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μετόχων την 03.06.2011 

αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των  πέντε  

εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατόν σαράντα ενός 

ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (5.957.141,54€) με κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικού δι’ εκδόσεως  πέντε  εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα επτά 

χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο (5.567.422) νέων ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστης, και η οποία 

αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού 

«διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ του άρτιου» ως απεικονίζεται 

λογιστικά στο λογαριασμό «41.00.00.0000». 

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε σε εκατόν είκοσι 

πέντε εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα δύο 

ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (125.099.972,34 €), διαιρούμενο σε 

εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσιες 

εξήντα δύο (116.915.862) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ενός 

ευρώ και επτά λεπτών (1,07€) έκαστη. 

ΙΖ.  Η Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, της από 06.05.2015 Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης, την 18.05.2015 αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού 

κεφαλαίου κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα 

μίας χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών 

(11.691.586,20€) με μείωση της ονομαστικής αξίας των εκατόν δεκαέξι 

εκατομμυρίων εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο 

(116.915.862) μετοχών της Εταιρείας κατά το ποσό των δέκα λεπτών 

(0,10€) ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους μετόχους. 

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε 

στο ποσό των εκατόν δεκατριών εκατομμυρίων τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων 

τριακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (113.408.386,14), 

διαιρούμενο σε εκατόν δεκαέξι εκατομμύρια εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες 

οκτακόσιες εξήντα δύο (116.915.862) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας ενενήντα επτά λεπτών (0,97€) έκαστη. 

ΙΗ.  Η Τακτική Γενική Συνέλευση την 01.06.2017 αποφάσισε την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου κατά το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε 

εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ και τριών 

λεπτών του ευρώ (€25.196.040,03) με την έκδοση είκοσι πέντε 

εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα 

εννέα (25.975.299) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, 

ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μια, η οποία καλύφθηκε ως ακολούθως: 

α) κατά το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων 

ενενήντα πέντε ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών του ευρώ (€8.312.095,68) 

με την εισφορά του ονομαστικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που απομένει μετά τη διαγραφή, 

λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην ΜΕΤΚΑ 
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, συνεπεία της 

συγχώνευσης με απορρόφηση της τελευταίας από την εταιρεία, και β) κατά 

το ποσό των δεκαέξι εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων 

εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών του ευρώ 

(€16.883.944,35) που καλύφθηκε με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού της 

Εταιρείας από την έκδοση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο. 

Συνεπεία των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο 

ποσό των εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμυρίων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων 

τετρακοσίων είκοσι έξι ευρώ και δεκαεπτά λεπτών του ευρώ (€138.604.426,17) 

διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες 

εκατόν εξήντα μία (142.891.161) μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών 

του ευρώ (€0,97) εκάστη. 

 

2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου. Τυχόν 

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

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

κεφαλαιοποιηθεί.  

 

3. H καταβολή των μετρητών για την κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού 

κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετόχων που προορίζονται για την κάλυψη 

μελλοντικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με 

κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι της Εταιρείας, ο οποίος τηρείται σε 

οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

 

4. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων 

μετοχών, που μπορούν να εκδίδονται είτε ως κοινές εξαγοράσιμες, είτε ως 

προνομιούχες εξαγοράσιμες μετοχές, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, λαμβανόμενη με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 

15 του παρόντος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του ν. 

4548/2018, προσδιορίζονται  οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές 

λεπτομέρειες, όπως ιδίως: 

 

 (α) το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και, 

εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, η φύση και η διάρκεια του τυχόν 

παρεχόμενου προνομίου,  

 

 (β) εάν το δικαίωμα εξαγοράς παρέχεται στην Εταιρεία ή/και στους 

κατόχους των εξαγοράσιμων μετοχών, 

 

 (γ) το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και 

 

 (δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και η εν γένει διαδικασία 

εξαγοράς. 

 

5. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές, με 

οποιοδήποτε είδος προνομίου επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Οι 

προνομιούχες και οι εν γένει εξαγοράσιμες μετοχές, κατά παρέκκλιση από τα 

οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος, μπορεί να είναι ενσώματες. 

 

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση για την αύξηση να 

εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή διάθεσης 

των νέων μετοχών, ή, επί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης 

τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της 

εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και 
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δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω 

εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του 

κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την 

οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή 

ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 

 

7. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης που αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει 

εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην 

έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα 

θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, 

ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα 

εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, 

διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης κατηγορίας σε αριθμό ανάλογο με τις 

μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής 

των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης 

που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που 

θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 

  

8. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σχετικά 

με την αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, την κάλυψη, καταβολή και 

πιστοποίηση καταβολής αυτού, και την παροχή δικαιωμάτων απόκτησης μετοχών. 

 

Άρθρο 6 – Μετοχές 

 

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. 

 

2. Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας 

είναι άυλες, καταχωρίζονται χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» που ενεργεί 

ως διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων και Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  και  παρακολουθούνται με καταχωρίσεις σε αυτά 

τα αρχεία. Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας που είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών γίνεται μέσω λογαριασμών αξιών με σχετική καταχώριση στα 

αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Μέτοχος έναντι της εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο του Κεντρικού 

Αποθετηρίου Αξιών. 

 

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο 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. Το βιβλίο μετόχων μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά ή, κατόπιν 

σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, να τηρείται από κεντρικό 

αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων, που έχουν το 

δικαίωμα να φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 2 ανωτέρω, ως μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο 

εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. 

 

4. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες, μπορούν όμως να αποτελέσουν αντικείμενο 

κοινωνίας. Αν μετοχή ανήκει ή περιέλθει σε περισσότερους, οι κοινωνοί οφείλουν 

να υποδείξουν στην Εταιρεία κοινό εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον 

υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από τις μετοχές αναστέλλονται, 

δηλώσεις δε που έχουν σχέση με την μετοχική ιδιότητα των κοινωνών μπορεί να 

γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν κοινό 

εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό 
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διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του Αστικού Κώδικα. Οι συγκύριοι ευθύνονται 

αλληλέγγυα και σε ολόκληρο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν 

από τις μετοχές συγκυριότητάς τους. 

 

5. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών ρυθμίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Άρθρο 7 – Δικαίωμα Προτίμησης και Δικαίωμα Εξαγοράς 

 

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

(συμπεριλαμβανομένων και αυξήσεων με εισφορές σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών 

με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο 

το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά 

το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. 

 

2. Αν η Εταιρεία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις 

οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος 

της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του 

κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, 

το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο 

μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία 

ανήκουν οι νέες μετοχές. 

 

3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που 

αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν 

αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται εκ νέου από το Διοικητικό 

Συμβούλιο με τους ίδιους όρους στους υφιστάμενους μετόχους που άσκησαν το 

δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας. 

 

4. Εφόσον, μετά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, απομείνουν 

αδιάθετες μετοχές και κανένας υφιστάμενος μέτοχος δεν εκδηλώσει την πρόθεση 

του να τις αναλάβει, οι μη αναληφθείσες μετοχές διατίθενται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι 

υφιστάμενοι μέτοχοι. Οι εν λόγω μετοχές διατίθενται κατά προτεραιότητα στους 

μετόχους, που άσκησαν ήδη το δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα 

που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους σε μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. 

 

5. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την 

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, 

ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το 

άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, χρονικά όρια. 

 

6. 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.  

 

7. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί με απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 

4548/2018. Για να ληφθεί τέτοια απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 

να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι 

που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και 
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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 σε δημοσιότητα.  

 

8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δημόσια πρόταση αγοράς κινητών 

αξιών, αν ένας μέτοχος απέκτησε μετά την ίδρυση της Εταιρείας και διατηρεί 

τουλάχιστον το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του κεφαλαίου της:  

 

 (α) ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς μετόχους μπορούν να ζητήσουν 

από το δικαστήριο με αγωγή, η οποία ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 

4548/2018, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ετών από τότε που ο μέτοχος απέκτησε το 

παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συμμετοχής τους από τον μέτοχο αυτόν. Στο 

ποσοστό του κεφαλαίου της Εταιρείας που κατέχει ο παραπάνω μέτοχος 

συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: α) συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις 

κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και β) τα στενά μέλη οικογένειας 

αυτού, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του ν. 4308/2014. 

 

 (β) ο μέτοχος αυτός μπορεί να εξαγοράσει τις μετοχές των 

μειοψηφούντων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4548/2018, έναντι 

ανταλλάγματος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία των μετοχών 

αυτών. Το δικαίωμα αυτό ασκείται μέσα σε πέντε (5) έτη από τότε που ο πλειοψηφών 

μέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης 

του δικαιώματος εξαγοράς και στον προσδιορισμό του ανταλλάγματος προβαίνει, 

ύστερα από αίτηση του πλειοψηφούντος μετόχου, το δικαστήριο με τη διαδικασία 

της εκούσιας δικαιοδοσίας. 

 

Άρθρο 8 – Δικαιώματα μειοψηφίας 

 

1. Δικαίωμα παροχής πληροφοριών  

 

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. 

 

2. Δικαιώματα μειοψηφίας 5% 

 

Σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα σχετικά στον ν. 4548/2018, μέτοχοι, οι 

οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του κατεβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μπορούν, με αίτησή τους: 

 

 (α) να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο 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. 

 

 (β) να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια 

διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η 

σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 

ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται 

ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 11, 

επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4308/year/2014/article/32
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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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 περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 

του άρθρου 12. 

 

 (γ) 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 στις περιπτώσεις (α) έως (γ) 

της παραγράφου 2 του άρθρου 12, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Στις περιπτώσεις (α), (β) και (γ) ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι 

υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη 

δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση ή/και των σχεδίων 

αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται 

προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. 

 

 (δ) να υποχρεώνουν τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης 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, υπό την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 

13 του παρόντος. 

 

 (ε) να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο 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. 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.  

 

 (στ)  να υποχρεώνουν τη Γενική Συνέλευση να διενεργήσει φανερή 

ψηφοφορία αναφορικά με κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

 (ζ) να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρείας από το δικαστήριο, που 

δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, 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. 

 

 (η) 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. Στην αίτησή τους οι μέτοχοι θέτουν 
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εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αξιολογήσει 

το περιεχόμενο της αίτησης και να αποφασίσει αν η Εταιρεία θα ασκήσει αγωγή για 

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

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

Συμβούλιο.  

 

 (θ) εφόσον περιλαμβάνονται σε μειοψηφία τουλάχιστον ενός δεκάτου 

(1/10) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που αντιτάχθηκε στη λήψη σχετικής 

απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, να ζητήσουν από το αρμόδιο δικαστήριο, εντός 

δύο (2) μηνών από την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, τη μείωση αμοιβής ή 

παροχής που καταβλήθηκε ή αποφασίστηκε να καταβληθεί σε συγκεκριμένο μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου, εξαιρουμένων των αμοιβών προς μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης (όπως 

ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, έργου ή εντολής) αν, με τις υφιστάμενες 

συνθήκες, είναι κατ’ εύλογη κρίση υπέρογκη, λαμβανομένων υπόψη, ιδίως, των 

αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του συμβούλου, των προσπαθειών που έχει 

καταβάλει, του επιπέδου αντίστοιχων αμοιβών των συμβούλων σε άλλες παρόμοιες 

εταιρείες, και την κατάσταση, την απόδοση και τις προοπτικές της Εταιρείας. 

 

3. Δικαιώματα μειοψηφίας 10% 

 

Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα δέκατο (1/10) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, με αίτησή τους, η οποία 

υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική 

Συνέλευση, να υποχρεώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο να παρέχει στη Γενική 

Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 

περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί 

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

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

των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 

του Ν. 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν 

λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

 

4. Δικαιώματα μειοψηφίας 20% 

 

Μέτοχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, 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. 

 

5. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως μέτοχος νοείται και ένωση 

μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 144 του Ν. 4548/2018. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

 

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 

μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη 

συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.  

 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 
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 (α) Αναβίωση ή λύση της Εταιρείας, καθώς και τροποποιήσεις του 

καταστατικού, ως τέτοιων νοούμενων και των αυξήσεων και μειώσεων του 

κεφαλαίου, 

 

 (β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών, 

 

 (γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 

4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών, 

 

 (δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

 

 (ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών, 

 

 (στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 

109 του Ν. 4548/2018, 

 

 (ζ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών, 

 

 (η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της 

διάρκειας ή λύση της εταιρείας,  

 

 (θ) Διορισμό εκκαθαριστών, και 

 

 (ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία. 

 

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: 

 

 (α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που 

ρητά ανατίθενται από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, 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, σύμφωνα με το άρθρο 21, συμβούλων 

σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους 

με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 

 

 (δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης 

εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το 

ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, αντίστοιχα, 

 

 (ε)  Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις 

παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018, 

 

 (στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του 

Ν. 4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική 

χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. 

 

4. Κατά τα λοιπά, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε πρότασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη. 

 

Άρθρο 10 – Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 
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1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, από τον τακτικό Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 

κατωτέρω, από μετόχους μειοψηφίας σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος ή, 

εφόσον συντρέχουν οι οικείες – κατά περίπτωση - προϋποθέσεις, από άλλο πρόσωπο 

ή όργανο ρητά προβλεπόμενο από το νόμο.  

 

2. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο Ελεγκτής 

της Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η 

συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα 

(10) ημερών από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας 

διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση. 

 

3. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην 

περιφέρεια άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου 

της έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από 

τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συνέρχεται 

και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς, 

όπου είναι εισηγμένες οι μετοχές της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει 

σκόπιμο ή αναγκαίο.  

 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν 

θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των 

μετόχων από απόσταση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 125 

του ν. 4548/2018 και στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του παρόντος.  

 

Άρθρο 11 – Πρόσκληση - Ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής 

πληροφορίες: 

 

 (α) το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, 

 

 (β) τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 

 

 (γ) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, 

 

 (δ) τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 

 

 (ε) ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν 

να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως 

ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση, 

 

 (στ) τα δικαιώματα των μετόχων των περιπτώσεων (β),(γ) και (ε) της 

παραγράφου 2 του άρθρου 8 και της παραγράφου 4 του άρθρου 8, με αναφορά της 

προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα, ή εναλλακτικά, την 

καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να 

ασκηθούν. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους 

όρους άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της 

πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, 

 

 (ζ) 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 σύμφωνα με την 

παράγραφο 10 του άρθρου 13 του παρόντος, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές 

κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,  
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 (η) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με 

αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά τα 

προβλεπόμενα στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του παρόντος,  

 

 (θ) καθορισμό της ημερομηνίας καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 13, με επισήμανση ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι 

μέτοχοι κατά την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη 

Γενική Συνέλευση, 

 

 (ι) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο 

των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην περίπτωση (δ) 

της παραγράφου 2 του άρθρου 12, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να 

λαμβάνονται αυτά, και 

 

 (ια)  αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου 

είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες της παραγράφου 2 του άρθρου 12. 

 

2. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής 

Συνέλευσης δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 

ημέρα της συνεδρίασης: 

 

 (α) με την καταχώρισή της στη Μερίδα της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς 

και 

 

 (β) 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. 

 

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους 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. 

 

Άρθρο 12 – Δικαιώματα των 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, 

αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. 

 

2. 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, καθώς και με ανάρτηση στο διαδικτυακό 

της τόπο, 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 τυχόν κατηγορία μετοχών, 
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 (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, και 

 

 (δ) 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 

περίπτωση (β) ή την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος, 

αμέσως μετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία. 

 

Άρθρο 13 – Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση 

 

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει, υπό την επιφύλαξη της 

επόμενης παραγράφου, κάθε μέτοχος o οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα 

αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά 

πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους, τηρώντας τις 

διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Δικαιούνται να μετάσχουν στη 

Γενική Συνέλευση, δεν υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας, οι 

μέτοχοι με μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

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, 

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. 

 

3. 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. 

 

4. Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με 

οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου 

στον τόπο διεξαγωγής της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θα λάβει 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 σύμφωνα με το παρόν άρθρο 

την ασφάλεια της 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 
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 (γ)  να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος 

από απόσταση. 

 

Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται 

υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. 

 

5. Επιτρέπεται η συμμετοχή στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά 

μέσα ή δι’ αλληλογραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα 

ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Εταιρείας. Οι 

μέτοχοι που ψηφίζουν δι’ αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για 

το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν 

παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την 

έναρξη της συνεδρίασης.  

 

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου: 

 

 (α) ενεργοποιούνται οι δυνατότητες των παραγράφων 4 και 5 του 

παρόντος άρθρου, διαζευκτικά ή σωρευτικά, αναφορικά με μία ή περισσότερες 

Γενικές Συνελεύσεις ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα,  

 

 (β) καθορίζονται οι σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και 

 

 (γ) υιοθετούνται διαδικασίες για τη διασφάλιση της ταυτότητας του 

συμμετέχοντος προσώπου και της προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια 

της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης. 

 

7. 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. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 ανωτέρω, τα ανωτέρω 

πρόσωπα δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και με τα μέσα των 

παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου. 

 

8. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή 

μέσω αντιπροσώπου. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή 

περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, 

σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του 

αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων 

της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν 

αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. 

 

9. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ωστόσο, 

αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε 

περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το 

μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται 

στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση. Η παροχή 

πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή. 

 

10. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή 

αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα 

ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον 

ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης 
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(αρχικής ή επαναληπτικής). Για την κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης 

ή της αντικατάστασης αντιπροσώπου, ο μέτοχος αποστέλλει μήνυμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση ir@mytilineos.gr ή/και στις τυχόν διάδοχες ή επιπρόσθετες 

διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εκάστοτε προσδιορίζονται στον τομέα 

«Επενδυτικές Σχέσεις» του δημόσια προσβάσιμου ιστοτόπου της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τις οδηγίες που εκάστοτε αναρτώνται σε αυτόν. Για τη διαπίστωση της 

τήρησης της προθεσμίας της παρούσας παραγράφου στην περίπτωση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λαμβάνεται υπόψη η ώρα κατά την οποία το μήνυμα 

περιήλθε σε αναγνώσιμη μορφή στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, περίληψη της οποίας αναρτάται στον τομέα 

«Επενδυτικές Σχέσεις» του δημόσια προσβάσιμου ιστοτόπου της Εταιρείας, είναι 

δυνατόν να τροποποιούνται, επεκτείνονται ή εξειδικεύονται οι τεχνικοί όροι για το 

διορισμό και την ανάκληση ή αντικατάσταση εκπροσώπων ή αντιπροσώπων μετόχων  

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

 

11. 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 άλλο νομικό 

πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, 

 

 (β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της 

Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου 

ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

 

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

έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από 

μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 

 

 (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά 

πρόσωπα των περιπτώσεων (α) έως (γ’) ανωτέρω. 

 

12. 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. 

 

 

Άρθρο 14 - Απλή απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης  

 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν 

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

κεφαλαίου.  

 

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου 

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

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

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, οσοδήποτε 

και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο 
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τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι 

μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση 

και την επαναληπτική. 

 

3. Με την επιφύλαξη του επόμενου άρθρου, οι αποφάσεις της Γενικής 

Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή 

ψήφων. 

 

Άρθρο 15 – Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Κατ’ εξαίρεση, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή 

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

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

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

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

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

μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, 

αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση 

εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση 

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

πλειοψηφία. 

 

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου, η Γενική 

Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 

χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα (10) 

τουλάχιστον πλήρων ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί 

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν 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. Οι αποφάσεις του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο 

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

 

 

Άρθρο 16 – Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης 

 

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

πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο 

πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του, τον οποίο δύναται να 

έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του για το σκοπό αυτό. Χρέη 

γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο. 

 

2. Ο πρόεδρος της συνέλευσης 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. 
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Άρθρο 17 – Θέματα συζήτησης -  Αποτελέσματα - Πρακτικά Γενικής 

Συνέλευσης 

 

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

θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 

 

2. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της Γενικής 

Συνέλευσης μόλις διαπιστωθεί. 

 

3. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο διαδικτυακό της τόπο, με ευθύνη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το 

αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε 

απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες 

ψήφοι, την αναλογία του κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό 

αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε 

απόφασης και τον αριθμό των αποχών. 

 

4. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση 

καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από 

τον πρόεδρο και το γραμματέα της. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των 

μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. 

 

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον 

πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον αναπληρωτή του ή άλλο μέλος του 

οριζόμενο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλονται στην αρμόδια 

υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) εντός είκοσι (20) ημερών από τη 

συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

6. Με αίτηση μετόχου: 

  

 (α) 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. 

 

 (β) Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στον μέτοχο αυτό αντίγραφα 

πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων. 

 

Άρθρο 18 – Απόφαση έγκρισης συνολικής διαχείρισης 

 

1. Μετά την έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Γενική 

Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, αποφασίζει για την έγκριση της συνολικής 

διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της 

Εταιρείας από αξιώσεις της κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλων 

προσώπων ή συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με 

τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018. 

 

2. Στην ψηφοφορία της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται να μετέχουν 

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

αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με 

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

Εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 19 - Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου –  

Εκλογή και αναπληρωματικά μέλη 

 

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά 

(7) έως δέκα πέντε (15) συμβούλους. Η Γενική Συνέλευση προσδιορίζει τον ακριβή 

αριθμό των μελών, εντός των ως άνω ορίων. 

 

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

των μετόχων της Εταιρείας για θητεία τεσσάρων (4) ετών, που 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. 

 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν ελεύθερα. 

 

4. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. 

Στην περίπτωση αυτή, 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, σύμφωνα 

με το νόμο. 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. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εκλέξει ή να διορίσει και αναπληρωματικά 

μέλη για την περίπτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν από 

αυτή ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο έχασαν την ιδιότητα του μέλους Διοικητικού 

Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν οποιοδήποτε ή συγκεκριμένο 

μέλος από τα εκλεγέντα, ανάλογα με τα προβλεπόμενα στην απόφαση για την 

ανάδειξη των αναπληρωματικών μελών. Ο διορισμός των αναπληρωματικών μελών 

υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 

 

6. Η αναπλήρωση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από αναπληρωματικό 

μέλος μπορεί να γίνει και στην περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του μέλους 

του Διοικητικού Συμβουλίου με εκείνα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 του 

ν. 4548/2018, αν αυτό προβλέπεται στην πράξη εκλογής του αναπληρωματικού 

μέλους. Στην περίπτωση αυτή η αναπλήρωση είναι προσωρινή και αφορά τις πράξεις 

για τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση. 

 

7. Τα αναπληρωματικά μέλη μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς ψήφο. Μπορούν να λάβουν το λόγο κατά την κρίση 

του προέδρου. 

 

Άρθρο 20 – Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και εκπροσώπηση) της 

Εταιρείας και 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, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό ανήκουν 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να 

αναθέτει τις εξουσίες της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας σε ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. 

 

3. 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 την παρούσα παράγραφο, 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. 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. 

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι το αρμόδιο όργανο για την έκδοση 

κοινών ομολογιακών δανείων και ομολογιακών δανείων με ανταλλάξιμες ομολογίες 

σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ομολογιακών δανείων. 

 

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της 

Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, 

εφόσον αυτό 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. 

 

7. Για τον καλύτερο συντονισμό της λειτουργίας της Εταιρείας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να συγκροτεί Εκτελεστική Επιτροπή, 

συντιθέμενη από εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγκρίνει και 

τροποποιεί τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας της, καθώς και να εκχωρεί 

σε αυτήν ή στα μέλη της προσδιοριζόμενες αρμοδιότητες.  Η σύσταση και λειτουργία 

Εκτελεστικής Επιτροπής και η ανάθεση σε αυτήν αρμοδιοτήτων δεν θίγει τη 

συλλογική ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση των εταιρικών 

υποθέσεων. 

 

Άρθρο 21- Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου – Αναπλήρωση Μελών 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και 

συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του, τους 

αναπληρωτές αυτών, καθώς και εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη, 

με τις προϋποθέσεις και με τις συνέπειες του ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δύναται να εκλέγει ως Αντιπρόεδρό του ένα 

από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν Πρόεδρο ή και έναν ή δύο 

Αντιπροέδρους ή και Διευθύνοντες Συμβούλους ή και Εντεταλμένους Συμβούλους 

από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.  

 

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

Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των 

αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος. Εάν κωλύεται και ο 

τελευταίος ή συμπίπτουν οι ανωτέρω ιδιότητες, αναπληρώνει ο αρχαιότερος σε 

ηλικία σύμβουλος. 
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4. Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει ως Αντιπρόεδρό του 

ένα από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη του, ο Πρόεδρος υποχρεούται να 

συγκαλεί τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε συνεδρίαση και να εγγράφει στην 

ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης συγκεκριμένα θέματα κατόπιν αιτήματος του 

Αντιπροέδρου, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει τέτοιο αίτημα στον Πρόεδρο. Το 

ανωτέρω αίτημα δεν αναιρεί την εκ του νόμου δυνατότητα στα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου ή να το 

συγκαλέσουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Προέδρου ή του αναπληρωτή του 

προς το αίτημά τους. 

 

5.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών 

που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά 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 σύμφωνα με το ν. 4548/2018 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.  

 

6.  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).  

 

7.  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. 

 

8. Η αντικατάσταση ή αναπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

σύμφωνα με τις ανωτέρω παραγράφους γίνεται σε συμμόρφωση και με την 

επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του νόμου αναφορικά με τη συμμετοχή στο 

Διοικητικό Συμβούλιο ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών. 

 

Άρθρο 22 – Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου – Απαγόρευση 

Ανταγωνισμού 

 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο 

έχουν ανατεθεί από αυτό εξουσίες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 

του παρόντος, οφείλουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και των 

αρμοδιοτήτων τους να τηρούν το νόμο, το παρόν καταστατικό και τις νόμιμες 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές 

υποθέσεις με σκοπό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την 

εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης 

και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές 

υποθέσεις. 

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο 

αρχεία, βιβλία και στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν 

ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης, η 

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η ενοποιημένη δήλωση 
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εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών συντάσσονται και 

δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα 

με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 

1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243). 

 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο 

έχουν ανατεθεί από αυτό αρμοδιότητές του έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι 

στην Εταιρεία. Οφείλουν ιδίως: 

 

 (α)  Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα 

συμφέροντα της Εταιρείας. 

 

 (β)  Να αποκαλύπτουν έγκαιρα και με επάρκεια στα υπόλοιπα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από 

συναλλαγές της Εταιρείας, οι οποίες εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε 

σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με 

αυτήν επιχειρήσεων, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Οφείλουν ομοίως να αποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της 

Εταιρείας με τα συμφέροντα των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 27, 

εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσωπα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη 

που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. 

Η Εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν 

συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 27 του παρόντος στην 

επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, με την ετήσια έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 (γ)  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. 

 

4. 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 1 του άρθρου 27. 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. 

 

5. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, 

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. 

 

6. Δεν συνιστά παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 5 η συμμετοχή 

στο διοικητικό συμβούλιο οποιασδήποτε εταιρείας στην οποία η Εταιρεία διατηρεί 

συμμετοχή. 

 

7. Ανεξάρτητα από την τυχόν χορήγηση άδειας της Γενικής Συνέλευσης, τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε διοικητικά 

συμβούλια περισσοτέρων των πέντε (5) εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι 

διαπραγματεύσιμες σε χρηματιστήρια οργανωμένων αγορών.  
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8. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης του παρόντος άρθρου, 

η Εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, 

να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του 

συμβούλου ή του διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για 

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

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

η σχετική απαίτηση. 

 

Άρθρο 23 - Σύγκληση και συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το 

καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Κατ’ 

εξαίρεση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα σε οποιονδήποτε άλλο τόπο 

εκτός της έδρας του, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή 

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

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρo 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. Κατ’ εξαίρεση, σε 

περίπτωση κατεπείγοντος και εφόσον η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

πρόκειται να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς όλα του τα μέλη, η σχετική 

πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον μία 

(1) εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση. Σε κάθε περίπτωση, στην πρόσκληση 

πρέπει 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. 

 

4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) 

τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον 

αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν 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. Αν δεν 

συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός 

της παραπάνω προθεσμίας, 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 τη 

σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

5. Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με 

τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή 

η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες 

πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Σε κάθε 

περίπτωση κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί 

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

όπου διεξάγεται η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια 

ή αναπηρία. 

 

Άρθρο 24 – Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία - Πλειοψηφία 
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1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει μπορεί να 

αντιπροσωπεύεται από άλλο σύμβουλο ή τυχόν αναπληρωματικό μέλος. Κάθε 

σύμβουλος ή τυχόν αναπληρωματικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα μόνο 

σύμβουλο που απουσιάζει.  

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, 

όταν παρίστανται 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 (3). Για την εξεύρεση του αριθμού 

απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 

 

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών. 

 

 

Άρθρο 25 – Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 

 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται 

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο πρακτικών, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 

Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή 

αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να 

καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος 

δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα 

προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς 

στα χρηστά ήθη ή το νόμο.  

 

3. 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 εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο, 

τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, 

χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.  

 

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει 

και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί 

πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό 

υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. 

 

5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να 

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον η δυνατότητα αυτή έχει ενεργοποιηθεί με 

προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και υπό τις εκεί ειδικότερα 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις.  

 

6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα 

οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλονται στην αρμόδια 

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

διοικητικού συμβουλίου. 

 

Άρθρο 26 – Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου –  

Πολιτική Αποδοχών και Έκθεση Αποδοχών 
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1.    Υπό την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες παροχές, 

η φύση και το ύψος των οποίων ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση με ειδική 

απόφαση.  

 

2. Στις αμοιβές της παραγράφου 1 ανωτέρω είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται 

και αμοιβές συνιστάμενες σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως. Με την επιφύλαξη 

των όρων του παρόντος άρθρου σχετικά με την έγκριση της πολιτικής αποδοχών, 

το ύψος τυχόν τέτοιας αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

η οποία αποφασίζει με την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος. 

Αμοιβή χορηγούμενη από τα κέρδη της χρήσεως λαμβάνεται από το υπόλοιπο των 

καθαρών κερδών που απομένει μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων για 

τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του ελάχιστου μερίσματος υπέρ των μετόχων.  

3. 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 του άρθρου 27 του παρόντος. 

 

4. 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. 

 

5. Η Εταιρεία θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

 

6. Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. 

Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η διάρκεια 

ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα 

(4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποβάλλει την 

πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται 

ουσιώδης μεταβολή των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη 

πολιτική αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή 

της. 

 

7. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία 

συνεχίζει να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως 

αυτές είχαν κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

συμφωνία για τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 

προηγούμενη εταιρική χρήση, η Εταιρεία καταβάλλει αμοιβές, σύμφωνα με τις μέχρι 

τότε ισχύουσες πρακτικές της, κατά τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως και 

4 του παρόντος άρθρου, έως την επόμενη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να υποβάλει αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από 

την επόμενη Γενική Συνέλευση. 

 

8. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένη από τη Γενική 

Συνέλευση πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν εγκρίνει την 

προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να καταβάλλει 

τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο σύμφωνα με την 

προηγούμενη εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών, και να υποβάλει αναθεωρημένη 

πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση. 

 

9. Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και 

παραμένει διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, χωρίς χρέωση, 

τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα αυτή ισχύει. 
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10. Σε περίπτωση αναθεώρησης της πολιτικής αποδοχών, η σχετική έκθεση του 

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να περιγράφει και να επεξηγεί όλες τις μεταβολές 

στην πολιτική αποδοχών. Στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων πρέπει να περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι 

και οι απόψεις των μετόχων επί της πολιτικής και των εκθέσεων, από την τελευταία 

ψηφοφορία σχετικά με την πολιτική αποδοχών κατά τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων και εντεύθεν. 

 

11. Η Εταιρεία καταρτίζει σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία 

περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που ρυθμίζονται 

στην πολιτική αποδοχών για το τελευταίο οικονομικό έτος, με το ελάχιστο 

περιεχόμενο του άρθρου 112 του ν. 4548/2018. Στην έκθεση περιλαμβάνονται και 

τα πάσης φύσεως επιδόματα που χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι 

αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί στην πολιτική αποδοχών, κατά το 

τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για νεοεκλεγέντα ή 

παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

12. Η έκθεση αποδοχών του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται προς 

συζήτηση στην τακτική Γενική Συνέλευση, ως αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 

Η ψήφος των μετόχων όσον αφορά την έκθεση αποδοχών είναι συμβουλευτική. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να επεξηγεί στην επόμενη έκθεση αποδοχών, τον 

τρόπο με τον οποίο ελήφθη υπόψη το ανωτέρω αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά 

την τακτική Γενική Συνέλευση. 

 

13. Mετά τη Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία καθιστά αμελλητί διαθέσιμη στο 

κοινό την έκθεση αποδοχών στον διαδικτυακό της τόπο, χωρίς χρέωση, για περίοδο 

δέκα (10) ετών, με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 112 του ν. 

4548/2018 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διασφαλίζουν ότι η έκθεση αποδοχών 

καταρτίζεται και δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων του 

παρόντος άρθρου. Η ευθύνη τους εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου είναι συλλογική. 

 

Άρθρο 27 – Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

1. Συμβάσεις της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, καθώς και η παροχή 

ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους υπέρ των προσώπων αυτών, κατά την 

έννοια των άρθρων 99-101 του Ν. 4548/2018, είναι επιτρεπτές μόνο κατόπιν 

έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο ή, στην περίπτωση της παραγράφου 3 του 

παρόντος άρθρου, από τη Γενική Συνέλευση. Ως συνδεδεμένα μέρη, αναφορικά με 

την Εταιρεία, θεωρούνται τα πρόσωπα που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά 

το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται 

από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27. 

 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να χορηγεί άδεια, σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο, 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. 

 

3. Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης της 

χορήγησης της ανωτέρω άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 

μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για να αποφασίσει αυτή για 

το ζήτημα της παροχής της άδειας. Η σύμβαση 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 



 
 

32 

Γενική Συνέλευση ή την έγγραφη δήλωση του συνόλου των μετόχων προς την 

Εταιρεία ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 

 

4. Αν μέχρι να χορηγηθεί άδεια από τη Γενική Συνέλευση, έχει ήδη συναφθεί 

η σύμβαση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή έχει παρασχεθεί η εγγύηση 

ή η ασφάλεια, τότε η χορήγηση της άδειας από την Γενική Συνέλευση ματαιώνεται, 

αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. 

 

5. Στην περίπτωση που η συναλλαγή αφορά μέτοχο της Εταιρείας, ο 

συγκεκριμένος μέτοχος δεν μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και 

δεν υπολογίζεται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας. Ομοίως δεν 

μετέχουν στην ψηφοφορία άλλοι μέτοχοι, με τους οποίους ο αντισυμβαλλόμενος 

συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 

4548/2018. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται αν η άδεια του Διοικητικού 

Συμβουλίου δόθηκε με τη συμφωνία της πλειοψηφίας των ανεξάρτητων μελών 

τούτου. 

 

6. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη Γενική Συνέλευση 

ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) 

του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. 

 

7. 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. 

 

8. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης 

λαμβάνεται με βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή 

άλλου ανεξάρτητου προς την Εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον 

η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν 

αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας 

της Εταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

9. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοινώνει την παροχή άδειας για την κατάρτιση 

συναλλαγής είτε από το ίδιο είτε από τη Γενική Συνέλευση, καθώς και την άπρακτη 

παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. Η ανακοίνωση 

αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

Ανακρίβεια της ανακοίνωσης δεν αντιτάσσεται στους τρίτους, εκτός αν η Εταιρεία 

αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν την ανακρίβεια αυτή. Η ανακοίνωση 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. Η ανωτέρω ανακοίνωση 

συνοδεύεται από την έκθεση της προηγούμενης παραγράφου. Στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας υποβάλλεται επίσης η συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ του 

συνδεδεμένου με την Εταιρεία προσώπου και θυγατρικής της. 

 

10. Η Εταιρεία δεν επιτρέπεται, με ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε 

προκαταβολές, να χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις με σκοπό την απόκτηση 

των μετοχών της από τρίτους, με την εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 

4548/2018. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI – ΕΛΕΓΧΟΣ 
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Άρθρο 28 – Ελεγκτές 

 

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά 

τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αυτές θα πρέπει να έχουν 

ελεγχθεί προηγουμένως από ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα 

τις διατάξεις του ν. 4449/2017, του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική 

διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. 

 

2. Ο τακτικός ορκωτός ελεγκτής ή ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από την 

τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της 

ελεγχόμενης χρήσης, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Φυσικό πρόσωπο το οποίο 

κατέχει εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας και 

το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 

ελεγκτική εταιρεία, εκτός αν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού 

συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα 

πρόσωπα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της Εταιρείας για 

την παράλειψη διορισμού Ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν 

εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, 

έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ελεγκτή. Σε κάθε 

περίπτωση, ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών-λογιστών από μεταγενέστερη Γενική 

Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισμού τους. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII – ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 29 – Εταιρική χρήση 

 

Η εταιρική χρήση είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 

και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

 

Άρθρο 30 – Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις 

 

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις 

ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και ετήσιες ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και 

των άρθρων 145 επ. του ν. 4548/2018. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

αποτελούν ενιαίο σύνολο και παρουσιάζουν εύλογα (εύλογη παρουσίαση), τα 

αναγνωριζόμενα περιουσιακά στοιχεία (στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, 

την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων, κερδών και ζημιών, καθώς και τις 

χρηματοροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το νόμο. 

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με τις άνω 

διατάξεις: (α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, (β) την 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων, (γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, (δ) 

Την Κατάσταση Χρηματοροών, (ε) Το Προσάρτημα. 

 

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση 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 
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προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και 

γ) τον κατά νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 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. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ενοποιημένη έκθεση 

διαχείρισης και η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης υπογράφονται από 

ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία, καθώς και από τον 

υπεύθυνο για την κατάρτισή τους. 

 

4. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται 

από τη Γενική Συνέλευση.  

 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να 

συντάσσει και να υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση 

διαχείρισης περιλαμβάνει, πλέον των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 

4548/2018: 

 

 (α) 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) Απεικόνιση που 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. 

 

6. Η Εταιρεία περιλαμβάνει στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει: 

 

 (α) μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, στο 

βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης, των επιδόσεων, της θέσης και 

του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της, σε σχέση, τουλάχιστον, με 

περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου, την καταπολέμηση της διαφθοράς και με θέματα σχετικά με τη 

δωροδοκία, όπως ειδικότερα ορίζει το άρθρο 151 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. 

 

 (β) δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται 

ως ειδικό τμήμα της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει, τουλάχιστον, τις πληροφορίες 

που ορίζει η παρ. 1 του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018. 

 

7. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και η περιλαμβανόμενη σε αυτήν δήλωση 

εταιρικής διακυβέρνησης εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) και β) της 

παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

 

8. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ., μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 

έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση: 
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 (α)  τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις, 

 

 (β)  την έκθεση διαχείρισης και τις λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο 

εκθέσεις, και 

 

 (γ)  τη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, 

εφόσον απαιτείται.  

 

Επιπροσθέτως, τα παραπάνω στοιχεία 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. 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 δε από το πλήρες 

κείμενο της έκθεσης ελέγχου.  

 

9. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση 

διαχείρισης, τις λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο ενοποιημένες καταστάσεις της 

Εταιρείας και στη γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, 

όπου απαιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 8 ανωτέρω. 

Αν οι Ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, το γεγονός 

αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευμένο σχετικό πιστοποιητικό 

ελέγχου. 

 

10. Η Εταιρεία συντάσσει, εφόσον υποχρεούται σχετικώς από την ισχύουσα 

νομοθεσία, έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις ή/και ενοποιημένη έκθεση 

πληρωμών προς κυβερνήσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 155 έως 157 του Ν. 

4548/2018. 

 

 

Άρθρο 31 – Διάθεση κερδών 

 

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

το άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, 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 το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, 

όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών 

κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεματικό 

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

 

 (γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου 

μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 161 του ν. 4548/2018, 

 

 (δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, 

που μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 

4548/2018, διατίθενται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII – ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

Άρθρο 32 – Λόγοι λύσης της Εταιρείας 

 

1. Η εταιρεία λύεται: 

 

 (α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της που προβλέπεται από το 

παρόν καταστατικό,  

 

 (β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την απαρτία 

και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος, 

 

 (γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση,  

 

 (δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας 

της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας, και 

 

 (ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 4548/2018. 

 

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

τη λύση της Εταιρείας. 

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. 

 

 

Άρθρο 33 – Εκκαθάριση 

 

1. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας 

ακολουθεί η εκκαθάριση. Στις περιπτώσεις (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 

32 ανωτέρω, 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. 

Στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται 

από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως 

εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

 

2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο, μπορούν 

να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς με τη 

διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως αρμοδιότητες του Διοικητικού 

Συμβουλίου, έχοντας την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της 

Γενικής Συνέλευσης. 

 

3. 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. 

 

4. 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 
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την ανάληψη των καθηκόντων τους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα 

τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 

 

5. 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. 

 

6. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το 

Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών 

καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

7. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται 

από τα άρθρα 167 έως και 170 του Ν. 4548/2018. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

 

Άρθρο 34 

 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 

4548/2018, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, αναφορές δε στον Ν. 4548/2018 

παραπέμπουν στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του. 


