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Στο Κορωπί σήµερα την 30.06.2019 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 11 π.µ. συνήλθαν στα 

γραφεία της  εταιρίας επί της οδού Ιωάννου Μεταξά 58  Κορωπί – Καρελά  οι µέτοχοι 

της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία  "ΒΙΟΜΑΝ  ΑΜΜ   Α.Β.Ε.Ε."  σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  

γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε µε την από  26.04.2019 απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της. 

 Στη συνέλευση προεδρεύει προσωρινά (µέχρις ότου επικυρωθεί από τη 

συνέλευση ο κατάλογος των µετόχων που δικαιούνται να έχουν δικαίωµα ψήφου) ο 

Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου, ο οποίος ορίζει τον κ. Αλέξιο  

Παπαγεωργίου ως γραµµατέα και ψηφολέκτη. 

 ∆ιαπιστώνεται κατ' αρχήν ότι η πρόσκληση των µετόχων µε τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης δεν υποβλήθηκε στις διατυπώσεις δηµοσιότητας που 

προβλέπονται από το άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920 δεδοµένου  ότι όλοι οι µέτοχοι ήταν 

παρόντες στο ∆.Σ. της 26/04/2019  και  είχαν  συµφωνήσει  να µην γίνει δηµοσίευση  

καθ΄ όσον  η συνέλευσης είναι καθολική.  

 Εν συνεχεία κατατίθεται στο Προεδρείο της συνέλευσης κατάλογος των µετόχων 

εχόντων δικαίωµα να λάβουν µέρος στη συνέλευση που συντάχθηκε , επικυρώθηκε 

από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και αναρτήθηκε 48 ώρες πριν από την έναρξη της 

συνεδρίασης στην είσοδο της αίθουσας που πραγµατοποιείται η συνέλευση,  καθώς και 

στα γραφεία της έδρας της εταιρίας. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των µετοχών, τα 

νοµιµοποιητικά έγγραφα και οι εξουσιοδοτήσεις αντιπροσώπευσης στη συνέλευση 

φυλάσσονται στο αρχείο της εταιρίας. 

 Με βάση τον κατάλογο καλούνται οι µέτοχοι να υπογράψουν το φύλλο 

παρουσίας, όπως προβλέπεται από το καταστατικό. Μετά την υπογραφή του φύλλου 

παρουσίας διαπιστώνεται ότι παρευρίσκονται όλοι οι µέτοχοι που περιλαµβάνει ο 

κατάλογος .  

 Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας  ελέγχου επικυρώνεται ο 

κατάλογος των µετόχων που µετέχουν νόµιµα στη συνέλευση. Σύµφωνα µε το φύλλο 
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παρουσίας οι µέτοχοι που συµµετέχουν ή εκπροσωπούνται στη συνέλευση και ο 

αντίστοιχος αριθµός µετοχών τους έχουν ως εξής: 

 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ  

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2019 

α/α Μέτοχοι ∆ιεύθυνση Μετόχων Αριθµός 

µετοχών 

& 

ψήφων 

% επί  

20.000 

µετοχών 

Συµµετοχή 

αυτοπρόσωπη ή δια 

αντιπροσώπου 

Υ

π

ο

γ 

1 Ευάγγελος.  

Παπαγεωργίου 

Φώτη Μοσχούλη 2  

Πεντέλη  τκ 15236 

6.720 

 

33,60% Αυτοπροσώπως 

αφµ 003431770 

 

2 Μαρία Παπαγεωργίου Φώτη Μοσχούλη 2  

Πεντέλη  τκ  15236 

600 3,00% Αυτοπροσώπως 

αφµ 069311209  

 

3 Αλέξιος Παπαγεωργίου Λάµπρου Ανδρικου 7 

Παιανία  Αττικής  19002 

6.340 31,70% Αυτοπροσώπως 

αφµ 075243638 

 

4 Στέφανος. 

Παπαγεωργίου 

Φώτη Μοσχούλη 2  

Πεντέλη  τκ  15236 

6.340 31,70% Αυτοπροσώπως 

αφµ 114857810 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

 20.000 100%   

 

Από τον επικυρωµένο κατάλογο προκύπτει ότι συµµετέχουν στη συνέλευση 

προσωπικά µέτοχοι που κατέχουν 20.000 µετοχές επί συνόλου 20.000 (ποσοστό 

100%) και συνεπώς η συνέλευση είναι  καθολική, συνεδριάζει και αποφασίζει έγκυρα  

επί των θεµάτων για τα οποία απαιτείται και αυξηµένη απαρτία 3/4 του καταβληθέντος 

µετοχικού κεφαλαίου. 

 Μετά τη διαπίστωση ότι η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

έγκυρα για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης διεξάγεται µυστική ψηφοφορία για την 

εκλογή τακτικού Προεδρείου. Σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της ψηφοφορίας εκλέγονται 

Πρόεδρος της συνέλευσης ο κ. Ευάγγελος Παπαγεωργίου  και Γραµµατέας και 

ψηφολέκτης ο κ. Αλέξιος  Παπαγεωργίου. 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η συζήτηση των 

θεµάτων και η λήψη αποφάσεων κατά τη σειρά που αναγράφονται στην ηµερήσια 

διάταξη. 
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Θέµατα ηµερησίας διάταξης 

1.  Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης  

(1/1/2018 - 31/12/2018)  µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

ελεγκτών. 

2.  Απαλλαγή του µελών του ∆.Σ. από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ανωτέρω (1 & 2) 

οικονοµικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης  2018. 

3.  Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2018. 

4.  Εκλογή τακτικών και αναπληρωµατικών Ελεγκτών για τους ελέγχους της χρήσης 2018. 

5.  Έγκριση  αµοιβής  µελών  ∆Σ 

6.  Έγκριση  πολιτικής  αµοιβών  µελών ∆Σ 

7.  Έγκριση  νέου  Καταστατικού  

8.  ∆ιάφορες  ανακοινώσεις. 

 

Ο Πρόεδρος της ΓΣ κηρύσσει την έναρξη της συνεδριάσεως και αρχίζει η εξέταση των θεµάτων  

της ηµερήσιας διατάξεως µε την παραπάνω σειρά. 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ & ∆ΕΥΤΕΡΟ:  Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων της 19ης εταιρικής χρήσης  (1/1/2018 - 31/12/2018)  µαζί µε τις σχετικές 

εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών.& Απαλλαγή του µελών του ∆.Σ. 

και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τις ανωτέρω (1 & 2) οικονοµικές 

καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης  2018 

Ο Πρόεδρος  διαβάζει τις οικονοµικές καταστάσεις της 19ης εταιρικής χρήσης 2017 

(Ισολογισµός, κατάσταση αποτελεσµάτων, πίνακας διαθέσεως των αποτελεσµάτων και 

προσάρτηµα), οι οποίες έχουν ως εξής: 

 

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ    Ο  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ και οι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

 ΤΗΣ   31-12-2018  ΟΠΩΣ  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  ΣΤΟ ΑΠΟ 26/4/2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ  

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΚΑΙ  ΕΧΟΥΝ  ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ  ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α  ΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ  ΚΑΙ  ΣΤΟ  ΓΕΜΗ 
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ΒΙΟΜΑΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 

 

 

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

χρήσεως 

1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΑ 85, ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ.: 19400 
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Αρ.Μ.Α.Ε. 47210/04/Β/00/143 

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 85323502000 
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"ΒΙΟΜΑΝ  ΑΜΜ ΑΒΕΕ." 

ΑΡ. ΓΕΜΗ:85323502000, ΑΡ.ΜΑΕ: 47210/04/Β/00/143 

Α.Φ.Μ.: 095016486 

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 2018 
ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΙΟΜΑΝ ΑΜΜ ΑΒΕΕ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
Κύριοι µέτοχοι, 
Σύµφωνα µε το άρθρο 43α1 παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε 
το άρθρο 35 του Π.∆. 409/96, υποβάλλουµε συνηµµένως στη γενική συνέλευσή σας τις 
οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2018 εγκεκριµένες από το ∆.Σ. της εταιρείας 
και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε αφού λάβετε υπόψη και το περιεχόµενο της παρούσας 
έκθεσής µας. 
 
 

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Από τον ισολογισµό, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διαθέσεως κερδών της 
χρήσης 2017 προκύπτουν τα ακόλουθα: 
 
Οι πωλήσεις και τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας κατά τη χρήση 2017, έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου  2016, διαµορφώθηκαν ως εξής (ποσά σε χιλιάδες ευρώ). 
 

 2018 2017 % Μεταβολή 16/17 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 1.571 1,373 14,42% 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η 
ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 

76 5    

 
Τα αποθέµατα των ετοίµων προϊόντων και Α’ υλών ανέρχονται στις 31/12/2018 σε 401 χιλ. 
ευρώ και είναι µειωµενα  κατά 45 χιλ ευρώ έναντι της προηγούµενης χρήσης. Τα αποθέµατα Α’ 
υλών καλύπτουν τις ανάγκες παραγωγής µας κατά τους πρώτους µήνες του έτους 2019. Στα 
αποθέµατα µας δεν περιλαµβάνονται βραδέως κινούµενα αποθέµατα. 
 
Οι  λοιποί  οικονοµικοί δείκτες  έχουν ως ακολούθως: 

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ: 
 31/12/2018  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.585.134,08 64,92% 

Σύνολο ενεργητικού 2.441.721,35  

   

Πάγιο ενεργητικό 853.021,61 34,94% 

Σύνολο ενεργητικού 2.441.721,35  

   

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε 
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό. 

   

Ίδια κεφάλαια 1.878.811,25 360,82% 

Σύνολο υποχρεώσεων 520.710,10  

   

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονοµική αυτάρκεια της εταιρείας. 
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Σύνολο υποχρεώσεων 520.710,10 21,33% 

Σύνολο παθητικού 2.441.721,35  

   

Ίδια κεφάλαια 1.878.811,25 76,95% 

Σύνολο παθητικού 2.441.721,35  

   

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 

   

Ίδια κεφάλαια 1.878.811,25 220,25% 

Πάγιο ενεργητικό 853.021,61  

   

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθµό χρηµατοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια. 

   

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.585.134,08 304,42% 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 520.710,10  

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της µε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

   

Κεφάλαιο κινήσεως-  1.184.135,86 74,70% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.585.134,08  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τµήµα του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού το οποίο χρηµατοδοτείται από το πλεόνασµα των διαρκών κεφαλαίων 
(Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσµων υποχρεώσεων). 

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας   

   

Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως 81.087,41 5,16% 

Κύκλος εργασιών 1.571.390,82  

  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το 
συνυπολογισµό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσµάτων. 

   

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 81.111,37 5,16% 

Κύκλος εργασιών 1.571.390,82  

   

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε 
σύγκριση µε τα συνολικά της έσοδα. 

  

Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων 81.111,37 4,32% 

Ίδια κεφάλαια 1.878.811,25  

  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας. 

  

Μικτά αποτελέσµατα 354.992,51 22,59% 

Κύκλος εργασιών 1.571.390,82  

  

Ο αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί 
των πωλήσεων της εταιρείας. 
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Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως τη χρήση 2009 και οι φόροι που προέκυψαν από τον 
έλεγχο έχουν εξοφληθεί. 
 
 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  ΤΗΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
 
ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Η οικονοµική κρίση συνεχίζει να επηρεάζει την επιχειρηµατικότητα και έχει σαν συνέπεια την  
αύξηση του ανταγωνισµού µε αποτέλεσµα την µείωση των τιµών πωλήσεως και την µείωση της 
κερδοφορίας. Η  διοίκηση της εταιρείας µε µεγάλες προσπάθειες πέτυχε την αυξηση του  
κυκλου εργασιων αναστροφή της πορείας  των  αποτελεσµατων της  σε κερδοφόρα  
αποτελέσµατα.  
 
ΘΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
Οι προσπάθειες επεκτάσεως των δραστηριοτήτων µας και εκτός Ελλάδας  είναι  επιτυχείς, µε 
αποτέλεσµα  την συνεχή βελτίωση. 
Τα νέα προϊόντα που ήδη προσφέρονται στην αγορά (συστήµατα υπογειοποίησης 
απορριµµάτων, ΑΜΕΑ, κλπ) καθώς και αυτά που σχεδιάζουµε για το άµεσο µέλλον µας 
δηµιουργούν την πεποίθηση ότι έστω και µε µικρή αναστροφή του κλίµατος θα κερδίσουµε το 
χαµένο έδαφος της περιόδου της κρίσεως και θα επανέλθουµε στα επίπεδα  κερδοφορίας  προ 
κρίσεως. 
 
 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ 
 
Η εταιρεία εφαρµόζει επιχειρηµατικό σχέδιο, στα πλαίσια του οποίου επιδιώκεται: 

• Η βελτίωση, ο εκσυγχρονισµός και η ανάπτυξη όλων των λειτουργιών της επιχείρησης 
µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης τόσο στην εγχώρια όσο και στη 
διεθνή αγορά. 

• Η ανάπτυξη και ο σχεδιασµός νέων προϊόντων. 

• Η καθιέρωση µακροχρόνια των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας νέων προϊόντων που θα 
αντιπροσωπεύουν την ποιότητα και εξυπηρέτηση του πελάτη. 

 
Σε εφαρµογή αυτού του σχεδίου: 
 

1. Η εταιρεία προβαίνει  σε επενδύσεις µηχανολογικού και µηχανογραφικού εξοπλισµού µε 
στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας.  

2. Προώθηση του  προϊόντος που αφορά στα συστήµατα parking νέων οικοδοµών. 
3. Προώθηση του νέου προϊόντος που αφορά στα συστήµατα  διαχείρισης σκουπιδιών  για 

τους δήµους. 
4. ∆υναµική προώθηση  ανυψωτικών  µηχανηµάτων  ΑΜΕΑ 
5. Η εταιρεία µελετά την δηµιουργία δικτύου πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδος. 

 
 
 
 
3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΗΣ 
 
Από τη λήξη της χρήσης έως σήµερα που συντάσσεται η έκθεση αυτή παρουσιάζεται µία 
αναστροφή του κλίµατος στην αγορά µε αύξηση των παραγγελιών. Αν συµβεί κάποιο σηµαντικό 
γεγονός για την εταιρεία έως της 30ης Ιουνίου θα τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 

4.ΓΗΠΕ∆Α – ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
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Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο κτίριο στο Κορωπί συνολικής καλυµµένης επιφάνειας 3.000 τµ επί 
ιδιόκτητου γηπέδου συνολικής επιφάνειας 4.900 τµ στις οποίες στεγάζονται: 
 

• Η παραγωγή 

• Το τµήµα marketing και σχεδιασµού 

• Το τµήµα πωλήσεων 

• Οι διοικητικές υπηρεσίες και  

• Οι αποθήκες 
Κατόπιν των ανωτέρω κ.κ. µέτοχοι παρακαλούµε: 
 

1. Να εγκρίνεται τις υποβαλλόµενες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2018 
2. Να απαλλάξετε τα µέλη του ∆.Σ.  από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης 2018 

σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό. 
 

Κορωπί, 26 Απριλίου 2018 
Για την εταιρεία 

 
Ευάγγελος Παπαγεωργίου Αλέξιος 

Παπαγεωργίου 
Στέφανος Παπαγεωργίου 

 
 
 

  

Πρόεδρος ∆.Σ. και ∆/νων 
Σύµβουλος 

 

Αντιπρόεδρος Μέλος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΒΙΟΜΑΝ   ΑΜΜ   ΑΒΕΕ 
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Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Της     31 ης   ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2018 

Ε∆ΡΑ : ΚΟΡΩΠΙ  ΑΡ. Μ.Α.Ε.   47210/04/Β/00/143 
    

Ε.Λ.Π   Υπολοιπα 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 31/12/2018 31/12/2017 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώµατα πάγια       

Ακίνητα 6 580.049,88 586.888,14 

Μηχανολογικός εξοπλισµός 6 265.112,18 227.944,00 

Λοιπός εξοπλισµός 6 7.859,55 4.924,45 

Σύνολο   853.021,61 819.756,59 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία       

Λοιπά 7.2 3.565,66 3.565,66 

Σύνολο   3.565,66 3.565,66 

Σύνολο µη κυκλοφορούντων   856.587,27 823.322,25 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέµατα       

Έτοιµα και ηµιτελή προϊόντα   221.380,00 274.907,00 

Εµπορεύµατα   14.201,37 25.568,30 

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά   145.300,00 131.360,59 

Προκαταβολές για αποθέµατα   12.254,41 9.673,23 

Λοιπά αποθέµατα   7.862,44 4.439,95 

Σύνολο   400.998,22 445.949,07 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εµπορικές απαιτήσεις 7.2.2 498.058,88 391.504,89 

Λοιπές απαιτήσεις   0,00 0,00 

Προπληρωµένα έξοδα   0,00 0,00 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα   686.076,98 732.636,69 

Σύνολο   1.184.135,86 1.124.141,58 

Σύνολο κυκλοφορούντων   1.585.134,08 1.570.090,65 

Σύνολο ενεργητικού   2.441.721,35 2.393.412,90 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ       

Καθαρή θέση       

Καταβληµένα κεφάλαια       

Κεφάλαιο 8 1.400.000,00 1.400.000,00 

Σύνολο   1.400.000,00 1.400.000,00 

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο       

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού   60.500,00 60.500,00 

Αφορολόγητα αποθεµατικά   101.095,87 101.095,87 

Αποτελέσµατα εις νέο   317.215,38 266.982,11 

Σύνολο   478.811,25 428.577,98 

Σύνολο καθαρής θέσης   1.878.811,25 1.828.577,98 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 9.1 42.200,00 42.200,00 

Σύνολο   42.200,00 42.200,00 

Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσµα Τραπεζικα δανεια   0,00 19.007,80 

Εµπορικές υποχρεώσεις 10.2.1 253.768,87 294.685,85 

Λοιποί φόροι και τέλη   75.477,01 61.929,85 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης   30.998,06 28.095,19 

Λοιπές υποχρεώσεις 10.2.2 160.466,16 118.916,23 

Σύνολο   520.710,10 522.634,92 

Σύνολο υποχρεώσεων   520.710,10 522.634,92 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

  2.441.721,35 2.393.412,90 

ΒΙΟΜΑΝ   ΑΜΜ   ΑΒΕΕ 
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Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ    Της     31 ης   ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ    2018 

Ε∆ΡΑ : ΚΟΡΩΠΙ  ΑΡ. Μ.Α.Ε.   47210/04/Β/00/143 

 Κατάστασης Αποτελεσµάτων κατά λειτουργία  

  
  Ε.Λ.Π   Υπολοιπα 

  Σηµ. 31/12/2018 31/12/2017 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 11 1.571.390,82 1.373.843,02 

Κόστος πωλήσεων   -1.216.398,31 
-

1.189.112,86 

Μικτό αποτέλεσµα   354.992,51 184.730,16 

Λοιπά συνήθη έσοδα   537,03 1.680,00 

    355.529,54 186.410,16 

Έξοδα διοίκησης   -159.109,98 -130.473,02 

Έξοδα διάθεσης   -108.085,12 -46.181,43 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές   -7.717,26 -2.781,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   470,23 0,00 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων   81.087,41 6.974,71 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   2.190,42 1.626,49 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -2.166,46 -3.816,75 

Αποτέλεσµα προ φόρων   81.111,37 4.784,45 

Φόροι εισοδήµατος   -30.878,10 -1.387,49 

Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους   50.233,27 3.396,96 

Κορωπί, 26 Απριλίου 2019 

 
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ.: Κ 364469 Α.∆.Τ.: Ξ 098564 Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε.: 9586 



Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2018 

 
 
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία 
 

α) Επωνυµία: ΒΙΟΜΑΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 

β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη εταιρεία. 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2018 - 31.12.2018 

δ)  ∆ιεύθυνση της έδρας: ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΗ 85, ΚΟΡΩΠΙ Τ.Κ.: 19400. 

ε) Α.Μ.Α.Ε.: 47210/04/Β/00/143. 

ΓΕ.ΜΗ.: 85323502000. 

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την 

κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

ζ) Η εταιρεία  ανήκει στην κατηγορία µικρή οντότητα. 

η)  Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία 

µε τον παρόντα νόµο. 

θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το 

λειτουργικό νόµισµα της Εταιρείας.  

ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως συνεχιζόµενης 
δραστηριότητας 
 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 

προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

 

3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι 
 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια 

εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών, τα 

αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. 

Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες 

που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.   

Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των  παγίων, τις 

συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης αξίας εφόσον 

επιλέγεται η εφαρµογή της. 

 

3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις ακόλουθες 

λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.  



    

                                                                                                                 

   

3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόµενη χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων των 

βιολογικών, περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που 

σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και 

µεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά 

αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των 

ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων 

υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε αυτό. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο αποσβέσιµο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισµό του 

περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη 

ζωή τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως: 

� Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

� Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 12 έτη. 

� Μεταφορικά µέσα επιβατικά 10 έτη. 

� Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 5 έτη. 

� Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 5 έτη. 

Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιµη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για αποµείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή 

υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν 

την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης 

αξίας (µείον τα απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα, τα επενδυτικά ακίνητα 

και τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους, ως ακολούθως: 

 

β.1) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα 

Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα αποτιµούνται στην αναπροσαρµοσµένη (εύλογη) αξία τους. Η 

αναπροσαρµογή γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια ή νωρίτερα, αν υπάρχουν σηµαντικές µεταβολές στην αξία 

τους και η εύλογη αξία εκτιµάται από επαγγελµατίες εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή γίνεται για κάθε 

διακεκριµένο ακίνητο µε προσαρµογή, τόσο της αξίας κτήσεως ή της προηγούµενης αναπροσαρµογής τους, 

όσο και των σωρευµένων αποσβέσεων, ώστε η νέα λογιστική (αναπόσβεστη) αξία του πάγιου στοιχείου να 

ισούται µε την αναπροσαρµοσµένη αξία του. Οι διαφορές αναπροσαρµογής  καταχωρίζονται στα ίδια 

κεφάλαια. Κατ’ εξαίρεση, η µείωση της αξίας λόγω αναπροσαρµογής καταχωρίζεται στα αποτελέσµατα, στον 

βαθµό που δεν καλύπτεται από διαφορά αναπροσαρµογής των ιδίων κεφαλαίων. Οι αποσβέσεις των 



    

                                                                                                                 

   

ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη ζωή, υπολογίζονται επί των 

αναπροσαρµοσµένων αξιών µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους. 

β.2) Επενδυτικά ακίνητα 

Τα επενδυτικά ακίνητα αποτιµούνται στην εύλογη αξία τους, η οποία εκτιµάται από επαγγελµατίες 

εκτιµητές και επανεκτιµάται τουλάχιστον ανά διετία και σε κάθε περίπτωση όταν οι συνθήκες της αγοράς 

υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά από την εύλογη αξία του. ∆ιαφορές από 

την αποτίµηση των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία τους καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµιές στα 

αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν. Τα επενδυτικά ακίνητα που αποτιµούνται στην εύλογη αξία 

τους δεν υπόκεινται σε απόσβεση. 

γ) ∆ιαγραφή 

Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναµένει 

µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

 

 

3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώµατα, λογισµικά 

προγράµµατα, εµπορικές επωνυµίες και εµπορικά σήµατα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 

στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της διάρκειας 

της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων της αξίας τους. 

Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών προγραµµάτων 

καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές 

µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση 

τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωµάτων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου 

αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει 

της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Τα εµπορικά σήµατα δεν αποσβένονται καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν ορισµένη διάρκεια ωφέλιµης 

ζωής, υπόκεινται όµως σε ετήσιο έλεγχο αποµειώσεως της αξίας τους.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαµβάνεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. 

 

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

3.1.3.1. Συµµετοχές 

Οι συµµετοχές παρακολουθούνται στο κόστος κτήσεως υποκείµενες σε έλεγχο αποµειώσεως της 

αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ή γεγονότα που υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία τους ενδέχεται να µην 

είναι ανακτήσιµη. Ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται όταν η λογιστική αξία των συµµετοχών υπερβαίνει 

την ανακτήσιµη αξία τους. Ως ανακτήσιµη αξία θεωρείται η αξία χρήσεως που είναι η παρούσα αξία των 

αναµενόµενων µελλοντικών χρηµατοροών από την συµµετοχή, στην επόµενη πενταετία και της 

υπολειµµατικής της αξίας στο τέλος της πενταετίας. 

 

3.1.3.2. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 



    

                                                                                                                 

   

α) Αρχική καταχώριση 

Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, δηλαδή 

στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει το σύνολο των 

ταµειακών διαθεσίµων (ή ταµειακών ισοδύναµων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγµατος που διατέθηκε 

για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υποτιµούνται 

στο κόστος κτήσεως τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός από τα έντοκα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεως τους ή το επιτόκιο είναι 

σηµαντικά, υποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο.   

Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό 

που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο 

είναι το µεγαλύτερο από: 

� Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου. 

� Την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πωλήσεως. 

Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη 

σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας 

που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία αποµειώσεως.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµώνται µε την ισοτιµία του ξένου 

νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται 

στα αποτελέσµατα.  

γ) ∆ιαγραφή 

Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν εκπνεύσουν τα 

συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και 

τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

 

3.1.4. Φόροι εισοδήµατος 

3.1.4.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει: 

� Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 

φορολογικής νοµοθεσίας. 

� Τον φόρο εισοδήµατος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων της 

χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από 

την Εταιρεία. 

 

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι 



    

                                                                                                                 

   

Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές µεταξύ 

λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.  

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων. 

 

3.1.5. Αποθέµατα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέµατα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεµάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόµενη 

χρήση.  

Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών, 

περιλαµβάνει το κόστος πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται 

άµεσα µε τα εν λόγω στοιχεία. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών 

εξόδων που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά αναφέρονται 

στην περίοδο παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των ιδιοπαραγόµενων αποθεµάτων µακράς 

περιόδου παραγωγής ή ωριµάνσεως µε τόκους εντόκων υποχρεώσεων κατά το µέρος που αναλογούν σε 

αυτά. 

β) Μεταγενέστερη αποτίµηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέµατα αποτιµώνται στην κατ' είδος χαµηλότερη 

τιµή µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 

προσδιορίζεται µε τη Μέση Τιµή. Στην περίπτωση αποτιµήσεως στην καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία, η ζηµία 

αποµειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι σηµαντική, οπότε ενσωµατώνεται στο 

κονδύλι «αποµειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

 

 

3.1.6. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα ποσά) και  

αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής 

του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται 

στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την 

δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 

αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή 

του ποσού που αναµένεται να ληφθεί. 

 

3.1.7. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και µεταγενέστερα, 

αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, εκτός από τις µακροπρόθεσµης λήξεως, οι οποίες αποτιµούνται 

στο αποσβέσιµο κόστος µε τη σταθερή µέθοδο. Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις που εκφράζονται σε 

ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι 

σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

β) ∆ιαγραφή 



    

                                                                                                                 

   

Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

 

3.1.8. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση 

Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο 

ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους. ∆ιαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) ∆ιαγραφή 

Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική δέσµευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την δηµιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

 

3.1.9. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που 

αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα αξία του ποσού 

που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, που 

προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα 

προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 

3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαµβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόµενα έσοδα (έσοδα επόµενων περιόδων) και µεταφέρονται τµηµατικά στα αποτελέσµατα ως έσοδα 

κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που λαµβάνονται 

για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που καταχωρίζονται και 

τα αντίστοιχα έξοδα. 

 

3.1.11. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.  

Ειδικότερα: 

� Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 

δουλευµένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

� Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται µε την 

κυριότητά τους. 

� Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

� Τα οικονοµικά οφέλη από τη συναλλαγή µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 



    

                                                                                                                 

   

� Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε τη µέθοδο 

του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

� Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

καταχωρίζονται ως εξής: 

� Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή 

µέθοδο.  

� Τα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσεως εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρµόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανοµή τους. 

�  Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων. 

 

 

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στα 

ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

 

 

3.1.13. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν 

από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν συµβούν ή δεν συµβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 

3.1.14. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 

προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αυτή 

επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 

ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά 

την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   

 

3.1.15. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εµπειρία και σε 

άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 

συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν. 

 

3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και διόρθωση 

σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων 



    

                                                                                                                 

   

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική επαναδιατύπωση των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της 

τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα κονδύλια να είναι συγκρίσιµα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής. 

 
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων 

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι µεταβολές 

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά. 

 

3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2015 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου. 

 

 

 

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 
 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως του νόµου 

για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 

 

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα 
κονδύλια του ισολογισµού 
 

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται µε περισσότερα από ένα 

κονδύλια του ισολογισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Εφαρµογή νέων προτύπων 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΜΕ ΙΣΧΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ και  µετα την χρήση 2018 
 
«∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες». Το πρότυπο αντικατέστησε τα Πρότυπα 11 και 18 και τις ∆ιερµηνείες 

13,15,18 και 31. Με βάση το πρότυπο αυτό η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ακολουθώντας 5 βασικά βήµατα. Η 

εφαρµογή του προτύπου στον όµιλο και την εταιρεία έγινε κατά την 01.01.2018  και δεν είχε επιπτώσεις στα περιουσιακά 



    

                                                                                                                 

   

στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα αποτελέσµατα και την καθαρή θέση. Οι πρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τα 

έσοδα παρέχονται στη σηµείωση 22 (Πληροφόρηση κατά τοµέα). 

 

∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία».  

Το ∆ΠΧΑ 9 αντικατέστησε τις προβλέψεις του ∆ΛΠ 39 αναφορικά µε την αρχική αναγνώριση και την µεταγενέστερη 

επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. Με βάση την 

παράγραφο 7.2.15 του ∆.Π.Χ.Α. 9, η εταιρεία και ο όµιλος, δεν εφάρµοσαν το εν λόγω ∆.Π.Χ.Α. αναδροµικά και ως εκ 

τούτου οι διαφορές που προέκυψαν από την υιοθέτησή του στη χρήση 2018 επηρέασαν τα σχετικά κονδύλια της 

01.01.2018. Οι εν λόγω διαφορές και οι σχετικές γνωστοποιήσεις παρατίθενται στη σηµείωση 14.   

Η εταιρεία και ο όµιλος εφάρµοσαν την απλοποιηµένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του ∆.Π.Χ.Α. 9, βάσει της 

οποίας ο αντίθετος λογαριασµός των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών από απαιτήσεις από πελάτες προσδιορίζεται 

στο ποσό που προκύπτει µε βάση τη συνολική διάρκεια των απαιτήσεων.  

 Νέα Πρότυπα και ∆ιερµηνείες µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή µετά την 01.01.2019  

 «Νέο ∆ΠΧΑ 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού µοντέλου µισθώσεων για τον µισθωτή απαιτώντας  

την αναγνώριση  περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις µισθώσεις που έχουν διάρκεια µεγαλύτερη των 

12 µηνών.  Ο εκµισθωτής συνεχίζει να ταξινοµεί τις µισθώσεις ως λειτουργικές και χρηµατοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει 

ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019 και δεν αναµένεται να έχει σηµαντική  επίπτωση 

στον όµιλο και στην εταιρεία, αναφορικά µε τον χειρισµό των λειτουργικών µισθώσεων από την άποψη του µισθωτή, 

βάσει του ∆ΛΠ 17. 

   

«Εφαρµογή ∆ΠΧΑ 9 Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία µε το ∆ΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συµβόλαια». Εγκρίθηκε τον 

Σεπτέµβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρµογή του ∆ΠΧΑ 9 µέχρι την 31.12.2020, στις ασφαλιστικές 

οντότητες που εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 4. ∆εν  έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 

 

«Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλου 2015-2017». Αφορά διορθώσεις στα πρότυπα ∆ΠΧΑ 3, ∆ΠΧΑ 11, ∆ΛΠ 12 

και ∆ΛΠ 23.   Εγκρίθηκε τον ∆εκέµβριο του 2017 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019.  

∆εν  αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 

 

«Τροποποιήσεις στα πρότυπα ∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8», αναφορικά µε τον ορισµό του σηµαντικού (material) που εκδόθηκε 

τον Οκτώβριο του 2018 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2020. ∆εν  αναµένεται να έχει 

εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 

 

«Τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΠΧΑ 3», αναφορικά µε τον ορισµό της επιχείρησης (Business), που εκδόθηκε τον 

Οκτώβριο του 2018 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2020. ∆εν  αναµένεται να έχει 

εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία. 

 

«Μακροπρόθεσµα Συµφέροντα σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες – Τροποποίηση του ∆ΛΠ 28». Εξετάζει αν 

µακροπρόθεσµα συµφέροντα σε συγγενείς ή κοινοπραξίες που στην ουσία αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης, 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 9 για σκοπούς αποµείωσης.  Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017 µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019.  ∆εν  αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την 

εταιρεία 

 
«Χαρακτηριστικά Προπληρωµής µε Αρνητική Αποζηµίωση - Τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 9».  Εξετάζει αν χρεωστικοί 

τίτλοι θα µπορούσαν να έχουν συµβατικές χρηµατοροές που είναι µόνο πληρωµές κεφαλαίου και τόκου, αν οι συµβατικοί 

όροι επιτρέπουν την εξόφληση σε ποσό που θα ήταν  µεγαλύτερο ή µικρότερο από το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου 

και του τόκου.  Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του  2017, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01.01.2019.  ∆εν  αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία 



    

                                                                                                                 

   

 

«∆ιερµηνεία 23 Αβεβαιότητα επί φορολογικών χειρισµών». Εξετάζει αν είναι ενδεδειγµένη η αναγνώριση τρέχουσας 

φορολογικής απαίτησης στην περίπτωση που η νοµοθεσία απαιτεί να γίνουν πληρωµές σε σχέση µε αµφισβητούµενους 

φορολογικούς χειρισµούς. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017 µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01.01.2019.  ∆εν  αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία 

 
«∆ΠΧΑ 17 Ασφαλιστικές Συµβάσεις». Αντικαθιστά το ∆ΠΧΑ 4 και καθιερώνει αρχές για την αναγνώριση επιµέτρηση 

παρουσίαση και γνωστοποιήσεις των εκδιδοµένων ασφαλιστικών συµβάσεων. Εγκρίθηκε τον Μάιο  του 2017 µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2021. ∆εν  έχει εφαρµογή στον όµιλο και την εταιρεία 

 
«Τροποποίηση Προγράµµατος Περικοπή και ∆ιακανονισµός - Τροποποίηση του ∆ΛΠ 19».  Απαιτεί την χρήση 

επικαιροποιηµένων αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισµό του κόστους και του καθαρού τόκου για το 

υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς µετά την τροποποίηση του προγράµµατος την περικοπή ή τον διακανονισµό 

κατά την  επιµέτρηση της υποχρέωσης καθορισµένης παροχής.  Εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο   του 2018 µε ισχύ για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01.01.2019. ∆εν  αναµένεται να έχει εφαρµογή στον όµιλο και την 

εταιρεία. 

 

6. Πληροφορίες σχετικά µε τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

a. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Πινάκας Μεταβολών ενσωµάτων 
παγίων στοιχείων Γήπεδα Κτίρια 

Μηχανολογικός 
εξοπλισµός 

Λοιπός 
εξοπλισµός 

Αξία  κτήσεως         

Υπόλοιπο  1/1/2017 568.071,56 551.276,61 580.087,33 106.482,42 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 4.176,00 400,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο  31/12/2017 568.071,56 551.276,61 584.263,33 106.882,42 
Σωρευµένες απόσβεσης και 
µειώσεις         

Υπόλοιπο  1/1/2017 0,00 525.621,77 334.052,68 99.583,07 

Απόσβεσης περιόδου 0,00 6.838,00 22.266,00 2.375,00 

Μειώσεις  Αποσβ. περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο  31/12/2017 0,00 532.459,77 356.318,68 101.958,07 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2017 568.071,56 18.816,84 227.944,65 4.924,35 

Αξία  κτήσεως         

Υπόλοιπο  1/1/2018 568.071,56 551.276,61 584.263,33 106.882,42 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 57.180,00 5.900,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο  31/12/2018 568.071,56 551.276,61 641.443,33 112.782,42 
Σωρευµένες απόσβεσης και 
µειώσεις         

Υπόλοιπο  1/1/2018 0,00 532.459,77 356.318,68 101.958,07 

Απόσβεσης περιόδου 0,00 6.838,26 20.011,82 2.965,71 

Μειώσεις  Αποσβ. περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο  31/12/2018 0,00 539.298,03 376.330,50 104.923,78 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2018 568.071,56 11.978,58 265.112,83 7.858,64 

 

 

7. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
7.1 Μη κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

7.1.1. Λοιπά 



    

                                                                                                                 

   

Τα Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπά 31/12/2018 31/12/2017 

∆οθείσες Εγγυήσεις 
 

3.565,66 3.565,66 

Σύνολο 3.565,66 3.565,66 

 

 

7.2 Κυκλοφορούντα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

7.2.1 Εµπορικές απαιτήσεις 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Απαιτήσεις από Πελάτες 355.217.20 313.671,53 
   
Επιταγές Εισπρακτέες (Χαρτοφυλακίου) 63.316.98 14.655,36 
Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες) 20.563.20 58.961,50 
Επισφαλείς – Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 58.961.50 4.216,50 

Σύνολο 498.058.88 391.504,89 

 
 
7.2.2 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2018 31/12/2017 

   
Λοιπές Απαιτήσεις 0 

 0 
   

Σύνολο                        0 0 

 
 
8. Λογαριασµοί καθαρής θέσεω 
 

Το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 20.000 κοινές µε δικαίωµα ψήφου 

µετοχές ονοµαστικής αξίας € 70 η κάθε µία και ανέρχεται σε € 1.400.000,00. 

 
9. Προβλέψεις 

9.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία 

Η υποχρέωσης για παροχές σε εργαζοµένους δεν προσδιορίστηκε µε αναλογιστική µελέτη, αλλά 

βάσει των διατάξεων του Ν. 2112/20. 

 
 
10. Υποχρεώσεις 
 
10.1 Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 

10.1.1 ∆άνεια 

α) Εξασφαλίσεις δανείων 

Η εταιρεία δεν έχει συνάψει µακροπρόθεσµα τραπεζικά δάνεια. 

10.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 



    

                                                                                                                 

   

10.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εµπορικές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 

Προµηθευτές 216.169.87 294.685,87 
ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ (ΜΕΤΑΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΕΣ) 

 
37.600.00  

Σύνολο    253.769.87 274.911.83 

 
10.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 31/12/2018 31/12/2017 

   
Πιστωτές ∆ιάφοροι 0 6.589,10 
Προκαταβολές Πελατών 
 

160.466.16 112.327,13 

Σύνολο       160.466.16 118.916,23 

 
 
11. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας 
 

Εκτός των εσόδων από την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας που είναι η κατασκευή και εµπορία 

ανυψωτικών µηχανηµάτων, η παροχή υπηρεσιών service για τα µηχανήµατα αυτά και δευτερεύουσα η 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικα πάνελ , δεν υπάρχουν άλλα έσοδα σηµαντικού ποσού. 

Τα έξοδα, αντίστοιχα, σχετίζονται αποκλειστικά µε την ανωτέρω βασική δραστηριότητα. Τη 

σηµαντικότερη σε ύψος δαπάνη αποτελούν οι αµοιβές και τα έξοδα του προσωπικού. 

 

 

12. Καταβληθέντα µερίσµατα στην περίοδο 
 

Στην κωλυόµενη περίοδο δεν καταβλήθηκαν µερίσµατα. 

 

13. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού 
 

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα: 

 31/12/2018 31/12/2017 

∆ιοικητικό προσωπικό 7 6 
Εργατοτεχνικό προσωπικό 16 17 

Σύνολο 23 23 

 
Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά: 

 31/12/2018 31/12/2017 

Μισθοί και ηµεροµίσθια 509.148.22 453.694,72 
 Κοινωνικές επιβαρύνσεις 129.645.98 106.865,00 

Παροχές  σχετικές  µε  την υπηρεσία 13.992.00  

Σύνολο      652.786.20      560.559,72 

 
 
 
14. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 
 

∆εν υπάρχουν τέτοια ποσά. 



    

                                                                                                                 

   

 
15. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν 
εµφανίζονται στον ισολογισµό 
 

α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει Χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις. 

 

β) Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 

παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 31/12/2018 31/12/2017 

Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης 2.000 2.000 
Ε/Ε Προκαταβολής   
Ε/Ε Συµµετοχής   

Σύνολο 2.000,0 2.000,0 

 
 

γ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και για τη χρήση 2009. Οι χρήσεις 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 παραµένουν φορολογικά ανέλεγκτες. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε 

εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε µελλοντικό 

φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. 

 
16. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 
 

∆εν συνέβησαν τέτοια γεγονότα. 

Κορωπί, 26 Απριλίου 2019 

 
Ο Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος 
Ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 

   

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.∆.Τ.: Κ 364469 Α.∆.Τ.: Ξ 098564 Αρ. Αδ. Ο.Ε.Ε.: 9586 

 
 

   

   

                        

Η  Γενική Συνέλευση εγκρίνει οµόφωνα τις οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση 

διαχειρίσεως για τη χρήση 2018 προς την ετήσια γενική συνέλευση των µετόχων και  τα 

πεπραγµένα   του ∆Σ της χρήσης 2018. 

 



    

                                                                                                                 

   

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ :  Έγκρισή διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2018 και µη 

καταβολή στους µετόχους µερισµάτων. 

 

Η Γ.Σ. αποδεχόµενη εισήγηση του ∆.Σ. αποφάσισε οµόφωνα για την µη διανοµή µερίσµατος 

για την χρήση 2018 και η διάθεση κερδών της χρήσης 2018 να γίνει µε 100% των ψήφων των 

µετοχων σύµφωνα µε τον εµφανιζόµενο στον «πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων χρήσης 2018» 

τρόπο 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ             50.233,27 

∆ιαφορά  Φορολογικών και Λογιστικών αποτελεσµάτων                     30.878,10 

Πλέον :  Υπόλοιπο κερδών εις νέον                                     266.982,11 

   Σύνολο       348.093,48 

ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος        30.878,10 

     

Κέρδη προς διάθεση           317.215,38 
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :  
1. Τακτικό αποθεµατικό                           10.046,65 
8.Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο           307.168,73 
                                                                                                            317.215,38 

 

 

   

ΘΕΜΑ  ΤΕΤΑΡΤΟ   : Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 

1.1.2019-31.12.2019, σύµφωνα µε το άρθρο 36 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 18 του Π∆ 

226/1992, και ν. 4308/2014 αθρ 1 & ω. 4336/2015 όπως ισχύουν σήµερα. 

 

Επί του τέταρτου θέµατος  ο πρόεδρος της  Γενικής Συνέλευσης  ανέφερε ότι  δεν υπάρχει 

υποχρέωση  ορισµού  ελεγκτών  σύµφωνα µε τον ν 4336/2015 διότι η εταιρία ανήκει στις µικρές  

οντότητες και δεν πληρεί τα κριτήρια.  Η Γενική Συνέλευση  αποφασίζει  και αποδέχεται την  

πρόταση του πρόεδρου  για την µη εκλογή  ελεγκτών για την χρήση 2019. 

 

 

ΘΕΜΑ  ΠΕΜΤΟ:  Έγκριση  αµοιβών  µελών  ∆Σ 

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναφέρει ότι oι µέτοχοι  Αλέξιος και Στέφανος  Παπαγεωργίου να  

λαµβάνουν  αµοιβή  για  τις  υπηρεσίες  που  προσφέρει καθηµερινά στην εταιρία. 

Η  ΓΣ  εγκρίνει τις καταβληθείσες αµοιβές για την χρήση  2018 στους  Αλέξιο 

Παπαγεωργίου ευρώ 47.076,82 , Στέφανο Παπαγεωργίου  ευρώ  33.086,51 και  Ευάγγελο  

Παπαγεωργίου  ευρώ 6.781,25. 



    

                                                                                                                 

   

Επίσης η Γ.Σ. µετά από συζήτηση αποφασίζει οµόφωνα την καταβολή αµοιβής για την 

χρήση 2019 µέχρι την σύγκλιση της επόµενης Γενικής Συνέλευσης το 2020 στον  Αλέξιο 

Παπαγεωργίου 4000 µηνιαίως και στον Στέφανο Παπαγεωργίου 2.450  µηνιαίως για τις 

παρεχόµενες υπηρεσίες τους, η οποία θα καταβληθεί µέσω της µισθοδοσίας,  ως  

ασφαλισµένους στον  ΕΦΚΑ και θα φορολογηθεί ως αµοιβή µισθωτών υπηρεσιών.  

 

ΘΕΜΑ  ΕΚΤΟ : Έγκριση  πολιτικής  αµοιβών  µελών ∆Σ 

Ο Πρόεδρος  της  ΓΣ  ανέφερε  ότι  η εταιρία  ανήκει  στις  µικρές  επιχειρήσεις,  δεν  έχει 

µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά και δεν  υποχρεούται  στην  δηµοσίευση  

«πολιτικής  αµοιβών  µελών  ∆Σ» σύµφωνα µε το άρθρο 110  του νόµου 4548/2018  

ΦΕΚ Α΄104/13/06/2018   

 

ΘΕΜΑ  ΕΒ∆ΟΜΟ: Έγκριση  νέου  Καταστατικού  

Ο Πρόεδρος  της  ΓΣ  ανέφερε  ότι  η εταιρία  είναι υποχρεωµένη  να  προσαρµόσει  το 

καταστατικό  της  στις  διατάξεις   του νόµου 4548/2018  ΦΕΚ Α΄104/13/06/2018  µέχρι την 

31/12/2019. Το  ∆Σ προσάρµοσε το κείµενο του καταστατικού στις διατάξεις του νόµου   

και  διανέµει  στους µετόχους το κείµενο του νέου καταστατικού  και  τις  µεταβολές που 

επήλθαν  προς  ανάγνωση  και  έγκριση.  Το  κείµενο  του καταστατικού έχει ως κάτωθι : 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 30/06/2019    

 

Της Ανωνύµου Εταιρείας ΒΙΟΜΑΝ ΑΜΜ ΑΒΕΕ 

Γ.Ε.ΜΗ  : 85323502000 

ΑΦΜ : 095016486 

 

         

Η δηµοσίευση του νόµου 4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 αντικαθιστά κάθε  προηγούµενο 

νόµο για  την λειτουργεία των  ανωνύµων εταιριών  και επιβάλει την προσαρµογή του κειµένου 

και την ανάρτηση του νέου καταστατικού στο Γ.Ε.ΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η 

κάτωθι τροποποίηση  του καταστατικού έγινε στο κείµενο και στην επαναρίθµηση  των  άρθρων 

σύµφωνα µε τον νόµο. 4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018. 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  A 

Άρθρο 1 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

 

 Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΒΙΟΜΑΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό 

τίτλο «ΒΙΟΜΑΝ Α.Μ.Μ. ΑΒΕΕ». Για τις συναλλαγές της εταιρείας µε το εξωτερικό η επωνυµία 



    

                                                                                                                 

   

της εταιρείας θα αποδίδεται µε πιστή µετάφραση στις ξένες γλώσσες ή µε Λατινικά στοιχεία 

VIOMAN LTM SA. 

 

 

Άρθρο 2 

Ε∆ΡΑ 

 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Κρωπίας Αττικής, όπως ενάγεται για κάθε διαφορά της 

εκτός εαν ο Νόµος ορίζει άλλως. 

Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, η εταιρεία µπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση 

του σκοπού της, υποκαταστήµατα, παραρτήµατα, πρακτορεία, γραφείο διαχείρισης 

οπουδήποτε στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

 

 

Άρθρο 3 

 

ΣΚΟΠΟΣ 

 

Σκοπός της εταιρείας είναι: 

1) Η κατασκευή και εµπορία ανυψωτικών και µεταφορικών µηχανηµάτων. 

2) Η κατασκευή και εµπορία µηχανικού εξοπλισµού PARKING. 

3) Η κατασκευή και εµπορία µηχανικού εξοπλισµού πάσης φύσεως. 

4) Η εκµετάλλευση πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

5) Η αντιπροσώπευση ελληνικών και ξένων εµποροβιοµηχανικών οίκων ασχολουµένων µε 

οποιοδήποτε τρόπο µε τα ανωτέρω προϊόντα και υπηρεσίες. 

6) Η ανάληψη και εκτέλεση µηχανολογικών έργων καθώς και η παροχή µηχανολογικών 

υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο, τα Ν.Π.∆.∆. και τον Ιδιωτικό τοµέα. 

7) Η εµπορία όλων των ανωτέρω ειδών. 

8) Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήµατα. 

9) Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία µπορεί: α) να συµµετέχει σε άλλες 

επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής ή τύπου και οποιουδήποτε σκοπού, β) να συνεργάζεται µε 

οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή κοινοπραξία που έχει τους ίδιους ή παρεµφερείς 

σκοπούς, γ) να ιδρύει υποκαταστήµατα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. 

 

 

Άρθρο 4 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται  σε  αορίστου  χρόνου  Με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της 

εταιρείας µπορεί να µετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισµένου χρόνου και 

αντίστροφα. σύµφωνα µε το Άρθρο 8  ν 4548/2018 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ 

Άρθρα 15-32  του νόµου 4548/2018  ΦΕΚ Α΄104/13/06/2018 

Άρθρο 5 



    

                                                                                                                 

   

Μετοχικό Κεφάλαιο  (17-32) 

 

1.Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατοµµυρίου τετρακοσίων 

χιλιάδων ευρώ (1.400.000,00) και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες  ονοµαστικές µετοχές (20,000) 

ονοµαστικής αξίας εξήντα έξι ευρώ (70,00 ) η κάθε µια.  

2  Το µετοχικό κεφάλαιο δηµιουργήθηκε : 

Α. Με την σύσταση της εταιρίας το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας είχε ορισθεί αρχικά σε δρχ  

112.000.000 και είχε διαιρεθεί σε 11.200 ονοµαστικές  µετοχές , ονοµαστικής αξίας δρχ 10.000 

εκάστη, καταβλήθηκε δε εξ ολοκλήρου σε είδος και σε µετρητά όπως αναλυτικά αναφέρεται  στο  

άρθρο 5 του αρχικού καταστατικού που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (∆ΑΕ – ΕΠΕ) µε αριθµό 

9899/25.10.2000. 

Β. Με την από 10.12.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά δρχ 

88.000.000, µε την έκδοση 8.800 νέων µετοχών , ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ εκάστη. Έτσι το 

µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας  ανήλθε σε δρχ 200.000.000  διαιρούµενο σε 20.000 µετοχές  

ονοµαστικής αξίας 10.000 δρχ η κάθε µια. 

Γ. Με την από 30.06.2003 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  αποφασίστηκε  η 

µετατροπή  του µετοχικού κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε ευρω. Για την 

στρογγυλοποίηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής το µετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε µε µετρητά 

κατά ευρω 59,43 και η αξία κάθε µετοχής σε 29,35 ευρω. Έτσι το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

ανήλθε σε ευρω 587.000,00 διαιρούµενο σε 20.000 µετοχές  ονοµαστικής αξίας 29,35 ευρω η κάθε 

µια. 

∆. Με την από  29.12.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης  αποφασίστηκε η αύξηση 

κεφαλαίου κατά ευρω 57.565,41  µε του προς κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού                 «∆ιαφορές 

από αναπροσαρµογή αξίας παγίων» το κεφαλαίο ανήλθε εις ευρω 644.565.41. Λόγω 

στρογγυλοποιήσεως της ονοµαστικής τιµής της µετοχής  εις τα ευρω 32,22 το τελικό ύψος του  

κεφαλαίου έγινε ευρω 644.400,00 διαιρούµενο σε 20,000 ονοµαστικές µετοχές. Η προκύψασα 

διαφορά λόγω στρογγυλοποιήσεως της ονοµαστικής τιµής της µετοχής εις τα ευρω 32,22 

ανερχόµενη σε ευρω 165,41 κατεχωρήθη στο λογαριασµό «∆ιαφορά από µετατροπή κεφαλαίου σε 

ευρω». 

Ε. Με την από  07.06.2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η αύξηση 

κεφαλαίου µε µετρητά κατά ευρω 25.434,59 που θα καταβληθούν από τους µετόχους ανάλογα µε 

την συµµετοχή εκάστου και ευρω 165,41 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού που έχει  καταχωρηθεί 

στον λογαριασµό «∆ιαφορά από µετατροπή κεφαλαίου σε ευρώ».    Μετά την αύξηση το κεφάλαιο 

ανέρχεται στο πόσο των ευρω 670.000,00  διαιρούµενο  σε 20.000 ονοµαστικές  µετοχές  αξίας 

εκάστης  ευρω 33,50.      

ΣΤ. Με την από  30.06.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  αποφασίστηκε η 

αύξηση κεφαλαίου κατά ευρω 190.000,00 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού « ∆ιαφορές 

από αναπροσαρµογή αξίας παγίων Ν. 3029/2004» ποσού ευρω 187.943,92  και ποσού 

ευρω 2.056,92  από τον λογαριασµό «Υπόλοιπο κερδών εις νέον» και επιπλέον αυτής 

αύξηση κεφαλαίου κατά  διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρω (240,000,00) µε την καταβολή 

µετρητών. Μετά την ανωτέρω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ένα 

εκατοµµύριο εκατό χιλιάδες ευρω (1.100.000,00) διαιρούµενο σε 20.000 µετοχές 

ονοµαστικής αξίας  55,00 ευρω εκάστης. 

Ζ Με την από 30.06.2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  αποφασίστηκε η 

αύξηση κεφαλαίου κατά ευρω 220.000 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού « ∆ιαφορές από 

αναπροσαρµογή αξίας παγίων Ν. 3029/2004» ποσού ευρω 216.366,92  και ποσού ευρω 

3633,08  µε την καταβολή µετρητών και συνεπώς το κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.320.000, 

διαιρούµενο σε 20.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας  66,00 ευρω εκάστης. 



    

                                                                                                                 

   

Η. Με την από 30.06.2015 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  αποφασίστηκε η 

αύξηση κεφαλαίου κατά ευρω 80.000 µε µετρητά που κατετέθησαν σε τραπεζικό 

λογαριασµό της εταιρίας και συνεπώς το κεφάλαιο ανέρχεται σε € 1.400.000, διαιρούµενο 

σε 20.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας  70,00 ευρω εκάστης 

  

3)  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα µε απόφασή του που λαµβάνεται µε 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του να εκδίδει 

οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές για ποσό που δεν 

µπορεί να υπερβεί το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση 

αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις  του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

4) Οι πιο πάνω εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανανεώνονται από τη 

Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 

ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη κάθε πενταετίας. 

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 

άρθρου σύµφωνα µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 όπως ισχύει. 

 5.   Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουµένων παραγράφων, όταν τα 

αποθεµατικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

λαµβανόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται 

από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε 

το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, σύµφωνα µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ 

Α΄104 / 13-06-2018     

 6.   Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 

Η αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 µπορεί να ασκηθεί παράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά 

την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 

 

 

 

Άρθρο 6ο 

Αύξηση κεφαλαίου 

1. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα, µε απόφασή της, που λαµβάνεται κατά τις 

διατάξεις που προβλέπονται από το από νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-

2018, να αυξάνει ολικά ή µερικά το µετοχικό  κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών 

ή να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε µετατρέψιµες µετοχές.  

2. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου σε µετοχές, πρέπει να  αναφέρει 

τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ή του µετατρέψιµου δανείου, 

τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθµό και το είδος των µετοχών ή των οµολογιών, που θα 

εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την προθεσµία κάλυψης. 

Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, 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 δεν 

µπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το 



    

                                                                                                                 

   

διοικητικό συµβούλιο, η προθεσµία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 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.  

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ  -   ΜΕΤΟΧΕΣ 

Άρθρα  33- 55 του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

Άρθρο 7 

 

Μετοχές  

 

1) Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και ένα µέλος του οριζόµενο απ΄αυτό. Οι τίτλοι των µετοχών µπορούν 

να ενσωµατώσουν µια ή περισσότερες µετοχές. Για λοιπά σχετικά µε την έκδοση των µετοχών 

κανονίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.   

2) Οι  µετοχές  καταχωρούνται  στο  βιβλίο  µετόχων  το  οποίο  µπορεί να τηρείται  

ηλεκτρονικά  σύµφωνα  µε το άρθρο  40 του  νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018. 

3) Οι µετοχές µεταβιβάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκάστοτε νοµοθεσίας. 

 

Άρθρο 8 

 

∆ικαιώµατα Μετόχων 

 

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

συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 

2. Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται µε εισφορά σε 

είδος, καθώς και έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής σε µετοχές, παρέχει δικαίωµα 

προτίµησης, για όλο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της 

έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. 

Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση 

για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δε µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι 

µικρότερη από ένα µήνα, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, 

διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

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 παράσταση αυτής ορίζει στα προβλεπόµενα από τον 

νοµο 4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

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 παράσταση αυτής ορίζει στα προβλεπόµενα από  τον 

νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018. 



    

                                                                                                                 

   

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να ασκηθεί 

αυτό το δικαίωµα, υποβάλλεται σε δηµοσιότητα όπως προβλέπεται  από το άρθρο 26 παρ 5 

του  νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 όπως ισχύει. Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση 

και προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 

γενική συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου 

και έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή 

δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. Με 

τους περιορισµούς του άρθρου 27 του  νόµου  4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 όπως ισχύει 

µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαµβανοµένης µε την απαρτία και πλειοψηφία του 

παρόντος να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης. 

Επίσης η δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη επί αποδείξει 

επιστολή εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές στο σύνολό του. 

 

 

 

Άρθρο 9º 

                      ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας     

 

1. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη 

Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει ηµέρα συνεδρίασης 

που να µην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε  (45) µέρες από τη χρονολογία 

της επίδοσης της αίτησης προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση 

πρέπει να περιέχει µε σαφήνεια το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν 

συγκληθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο η Γενική Συνέλευση εντός (20) είκοσι ηµερών 

από την επίδοση της σχετικής αίτησης τότε η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες 

µετόχους σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 141 του 

Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.  

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

µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει 

µια φορά µόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,  για όλα 

ή ορισµένα θέµατα,  ορίζοντας συγχρόνως ως ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη 

λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των µετόχων, η 

οποία δεν µπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ηµέρες από τη 

χρονολογία της αναβολής. Η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 

προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της 

πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε, µπορούν  να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, 

τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 124 και 128 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

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

µετοχικού κεφαλαίου, το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην 

ηµερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν 

η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 

ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται  

ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 127 του 

Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση 

για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από 



    

                                                                                                                 

   

αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η 

αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η 

προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της 

Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα 

της εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί 

από τους µετόχους, κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 

4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 

4. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον 

πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων, κατά τα οριζόµενα από το άρθρο 123 παρ. 

3 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής 

Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την 

αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να 

προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη ούτε στη δηµοσίευση ή 

γνωστοποίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται 

από τους µετόχους αν το περιεχόµενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε το 

νόµο και τα χρηστά ήθη.  

5. 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. 

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

µετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ηµέρες 

πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει 

στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία 

καταβλήθηκαν από την εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους ∆ιευθυντές, καθώς και άλλη παροχή προς τα 

πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία ή υφιστάµενη σύµβαση της εταιρείας µε 

αυτούς.  

7. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία της 

προηγούµενης παραγράφου, και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς 

κατά τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την  πορεία των εταιρικών υποθέσεων και 

την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί 

την παροχή των ζητούµενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία 

αναγράφεται στα πρακτικά .   

8. Στις περιπτώσεις άσκησης των δικαιωµάτων των παραγράφων 5, 6 και 8 του παρόντος 

άρθρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. 

Τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των 

πληροφοριών, επιλύεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε 

απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια 

απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που 

αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται µε ένδικα µέσα. 



    

                                                                                                                 

   

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

µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέµα ή θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται µε φανερή ψηφοφορία. 

10. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της 

εταιρείας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της. Ο έλεγχος 

διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι µε τις καταγγελλόµενες πράξεις παραβιάζονται οι 

διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις  οι καταγγελλόµενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που 

δεν απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης µέσα στην οποία τελέσθηκαν. 

11. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούµενη 

παράγραφο ∆ικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφόσον από όλη την πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων 

δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν 

εφαρµόζεται όταν η αιτούσα µειοψηφία εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

εταιρείας.  

12. Σε όλες τις περιπτώσεις  του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο µέτοχοι 

οφείλουν να αποδείξουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που 

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. 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.  

13. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντά ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο 

περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται για το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Άρθρα  77-115 του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

 

Άρθρο 10 

Σύνθεση και θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο 

1. Η εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως 

δεκαπέντε (15) , µετόχους ή µη της εταιρείας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 

που εκπροσωπούνται σε αυτήν µε θητεία µέχρι  έξη  έτη,. Η θητεία των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. 



    

                                                                                                                 

   

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση 

κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, µία ή περισσότερες θέσεις 

συµβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται µε 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφ’ όσον οι Σύµβουλοι που αποµένουν είναι 

τουλάχιστον τρεις (3) και υποβάλλεται σε δηµοσιότητα . Η απόφαση αυτή 

ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική 

Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντας ακόµη και αν δεν 

έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

συνέρχεται νόµιµα και αποφασίζει έγκυρα, εφ’ όσον ο αριθµός τους δεν έχει µειωθεί 

κάτω των τριών (3) µελών. Σε κάθε περίπτωση τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους µπορούν να προβούν σε σύγκληση 

της Γενικής Συνέλευσης  µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

3. Η αδικαιολόγητη, συνεχής για τρείς (3) µήνες, αποχή κάποιου συµβούλου από τις 

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ισοδυναµεί µε παραίτηση αυτού, η οποία 

λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ηµέρα που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα 

αποφασίσει σχετικά. 

4. Οι Σύµβουλοι µπορούν να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική 

Συνέλευση κατά πάντα χρόνο. 

5. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται να λάβουν αµοιβή ή άλλες 

παροχές σύµφωνα µε το νόµο, το καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της 

εταιρείας κατά τα άρθρα 110 επ. του Ν.4548/2018. Το ύψος της αποζηµίωσης 

αυτής καθορίζεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Οποιαδήποτε 

άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την 

εταιρεία µόνο εάν εγκριθεί µε  ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης . 

6. Για αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που καταβάλλονται για υπηρεσίες 

προς την εταιρεία, µε βάση ειδική  έννοµο σχέση, ιδία δε µισθώσεως εργασίας, 

έργου «έµµισθης» εντολής ή άλλης καταβάλλεται µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 

99 έως 101 του Ν.4548/2018.  

 

Άρθρο 11ο 

Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου 

1. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συλλογικά, µε την επιφύλαξη των 

περιπτώσεων της κάτωθι παραγράφου 2. 

2. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής µηνύσεων και 

εγκλήσεως και παραιτήσεως απ’ αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών 

δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και 

παραίτησης απ’ αυτή, άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αποφάσεων Ποινικών ∆ικαστηρίων 

και ∆ικαστικών Συµβουλίων και παραίτησης απ’ αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε 

περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εµφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού 

γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, την υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου προς τις δηµόσιες  αρχές,  Εταιρεία εκπροσωπείται νόµιµα µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της, από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον 

αναπληρωτή του ή κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή 

κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που 

υποδεικνύεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 



    

                                                                                                                 

   

Άρθρο 12ο 

Εκπροσώπηση της Εταιρίας 

3. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συλλογικά, µε την επιφύλαξη των 

παρακάτω διατάξεων. 

4. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής µηνύσεων και 

εγκλήσεως και παραιτήσεως απ’ αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών 

δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και 

παραίτησης απ’ αυτή, άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αποφάσεων Ποινικών ∆ικαστηρίων 

και ∆ικαστικών Συµβουλίων και παραίτησης απ’ αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε 

περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εµφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού 

γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται 

νόµιµα µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον 

αναπληρωτή του ή κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή έναν υπάλληλο της 

Εταιρείας, που υποδεικνύεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 13ο 

Συγκρότηση – Σύγκληση ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε 

σώµα, εκλέγοντας µεταξύ των µελών του, τον Πρόεδρο, ένα (1) τουλάχιστον  

Αντιπρόεδρο και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

διευθύνει τις συνεδριάσεις. 

2.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη πλην των 

ανεξάρτητων µελών, σύµφωνα µε τους ορισµούς του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε 

ισχύει. Το αξίωµα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και αυτό του ∆ιευθύνοντος 

Συµβούλου µπορούν να συµπίπτουν στο αυτό πρόσωπο. Τον Πρόεδρο, όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, κατά σειρά, σε όλη την έκταση των 

αρµοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος  και όταν αυτοί 

κωλύονται , ένας σύµβουλος που ορίζεται µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, µια φορά το µήνα, 

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ηµεροµηνία και ώρα 

που ορίζει αυτός και γνωστοποιείται στα µέλη δυο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες 

πριν από τη συνεδρίαση. Στην Πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται 

µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων 

επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη και κανένα 

δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατ’ εξαίρεση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 

συνεδριάζει στον τόπο, όπου βρίσκονται τα υποκαταστήµατα της εταιρείας. Στην 

περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον 

αναπληρωτή του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την συνεδρίαση.  

4. Μετά από αίτηση δυο τουλάχιστον µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος 

αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου σε ηµεροµηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από επτά (7) 

µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέµα ηµερήσιας 

διάταξης κάθε θέµα που πρότειναν οι σύµβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να 



    

                                                                                                                 

   

αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα που θα απασχολήσουν το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο . Αν δεν συγκληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον 

Αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν 

τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε 

(5) ηµερών από την ανωτέρω λήξη της προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, 

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε 

στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον  στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση 

της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορισµένα ή 

και ως προς όλα τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του 

πρέπει να περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη 

συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 

 

 

Άρθρο 14ο 

Λήψη Αποφάσεων 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται 

στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι µισοί (1/2) συν ένας από τους 

συµβούλους. Ο αριθµός των παρόντων αυτοπροσώπως συµβούλων ουδέποτε µπορεί 

να είναι µικρότερος από τρεις (3). 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει, έγκυρα αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει 

η ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

3. Κάθε Σύµβουλος µπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα µόνον έναν απόντα ή κωλυόµενο 

σύµβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι µέλη 

του Συµβουλίου. 

 

 

 

Άρθρο 15ο 

Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο 

πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους 

Συµβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραµµατέας του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος 

κωλύεται. 

3. Οι σύµβουλοι δεν µπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της 

συνεδρίασης στην οποία έλαβαν µέρος, µπορούν όµως να ζητήσουν να αναγραφεί η 

γνώµη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν µε τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος 

σύµβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ’ αυτά σχετική µνεία. 

 



    

                                                                                                                 

   

Άρθρο 16ο 

Ευθύνη των Συµβούλων 

και 

Απαγόρευση  Ανταγωνισµού 

1. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζηµία 

που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των 

καθηκόντων του, σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 102 έως 107 του Ν.4548/2018.  

2. Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεµύθεια για 

τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά 

λόγω της ιδιότητάς του ως συµβούλου. 

3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ’ επάγγελµα και 

χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό 

τρίτων, πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας και είναι ανταγωνιστικές 

αυτού, σύµφωνα µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

1.  

 

 

 

 

Άρθρο 17ο 

 

Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αµοιβή ή αποζηµίωση, που το 

ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική απόφαση. 

2. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την 

Εταιρεία αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

3. ∆άνεια της Εταιρείας προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ∆ιευθυντές αυτής ή 

συγγενείς αυτών µέχρι τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, συµπεριλαµβανοµένου ή 

συζύγου των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή 

παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 

Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς µε 

οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς 

µετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη 

σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα 

προηγούµενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό ισχύει και για τις συµβάσεις εργασίας ή 

εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση τους. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην 

απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούµενου 

µετοχικού κεφαλαίου στη Γενική Συνέλευση. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  (116-140) 

Άρθρα  116-140 του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

 



    

                                                                                                                 

   

Άρθρο 18 

Αρµοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 

 

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

της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόµιµες 

αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.  

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

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης 

της εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία που κατέχει το 100% των µετοχών της 

σύµφωνα  µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 όπως ισχύει, 

διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας. 

β) Τροποποίηση του καταστατικού.Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και 

η αύξηση ή η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των 

παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος τις επιβαλλόµενες από τις 

διατάξεις άλλων Νόµων, καθώς και τις γενόµενες µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 

γ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες και οµολογίες σύµφωνα µε τον νόµο              

4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

δ) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22  

ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισµό της αµοιβής τους. 

στ) Εκλογή και διορισµό εκκαθαριστών 

ζ) ∆ιάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών και  

η) Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων 

θ) Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης και αύξηση των υποχρεώσεων των 

µετόχων και  

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του 

παρόντος. 

 

Άρθρο 19 

          Σύγκληση Γενικής Συνέλευση 

 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία φορά κάθε εταιρική 

χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ενάτου µήνα µετά 

τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειµένου να αποφασίσει για την έγκριση των 

ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική 

Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει και για 

οποιοδήποτε άλλο θέµα αρµοδιότητάς της. 

2. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 

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

σκόπιµο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο τόπο 

κείµενο στην ηµεδαπή, µετά από ειδική άδεια της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής, στην 

οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή 

δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς µέτοχος δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 



    

                                                                                                                 

   

3. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που 

εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από 

την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη 

εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η 

ηµέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. 

 

 

Άρθρο 20 

Πρόσκληση – Ηµερήσια ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Στην πρόσκληση των µετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η χρονολογία, η ηµέρα, η 

ώρα και το οίκηµα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης µε σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εµφανή θέση του καταστήµατος της Εταιρείας και 

δηµοσιεύεται   στο ΓΕΜΗ  σύµφωνα µε το άρθρο 121 , 122 και  123του νόµου 4548/2018 

ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 όπως ισχύει 

 

2. ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει 

από την Εταιρεία τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 

 

3. Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξοµοιούµενες 

µε αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την 

οριζόµενη για την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ηµέρες. 

Η ηµέρα της δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της 

συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται. 

4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση της 

εταιρείας, περιλαµβάνει τα εκάστοτε κατά το νόµο στοιχεία µεταξύ των οποίων 

τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της 

συνεδρίασης , τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που 

έχουν δικαίωµα συµµετοχής , καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι 

µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά 

τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως. Η 

δηµοσίευση της πρόσκλησης πραγµατοποιείται όπως ο νόµος κάθε φορά ορίζει. 

5. ∆εν απαιτείται όµως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο 

τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών και εκ του νόµου προβλεποµένων Γενικών 

Συνελεύσεων, για την περίπτωση µη απαρτίας , υπό την προϋπόθεση ότι η γενική 

συνέλευση συνέρχεται εκ νέου µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της 

µαταιωθείσας συνεδρίασης.  

6. Κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόµο, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 

µπορούν να διεξαχθούν και µέσω τηλεδιάσκεψης .  

7. Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 

ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης µε την καταχώρισή της στη Μερίδα της 

εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός της ίδιας προθεσµίας το πλήρες κείµενο της Πρόσκλησης 

της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.    

8. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 

οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το 



    

                                                                                                                 

   

σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή 

της και στη λήψη αποφάσεων. 

 

Άρθρο 21 

Κατάθεση µετοχών – Αντιπροσώπευση 

 

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

οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της Εταιρείας, στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη Τράπεζα στην Ελλάδα, 

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση 

της συνέλευσης. 

2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση 

µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης 

αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) 

ολόκληρες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 

και 3 του άρθρου αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από 

άδεια της. 

 

                                      Άρθρο 22 

             Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου 

 

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε 

εµφανή θέση του καταστήµατος της Εταιρείας νόµιµα συνταγµένος πίνακας των µετόχων που 

έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα 

στοιχεία που αξιώνει ο νόµος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων, τον 

αριθµό των µετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των µετόχων και των 

αντιπροσώπων τους. 
 

Άρθρο 23ο 

∆ηµοσίευση της πρόσκλησης Γ.Σ. 

άρθρο 122 του νόµου 4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον 

πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης µε την καταχώρισή της στη 

Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός της ίδιας προθεσµίας το πλήρες κείµενο 

της Πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 

εταιρίας. Με την παρ 4 του άρθρο 122 του νόµου 4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-

2018    για µετόχους µε µετοχές µη εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά η 

πληροφόρηση των µετόχων για  σύγκληση της  ΓΣ να γίνεται  µέσω  ηλεκτρονικού  

ταχυδροµείου.  

 

 

 

                                          Άρθρο 24 

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 

 



    

                                                                                                                 

   

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

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αν ο αριθµός των µετόχων που παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του 

καταβληθέντος µετοχικού κεφαλαίου. 

2. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι 

(20) µέρες µετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, 

προσκαλούµενη πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις µέρες. Στην 

επαναληπτική αυτή συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα 

θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το 

εκπροσωπούµενο τµήµα του καταβληθέντος µετοχικού κεφαλαίου. 

3. Εξαιρετικά, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν τη µεταβολή της εθνικότητας 

της Εταιρείας, τη µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης, την επαύξηση των 

υποχρεώσεων των µετόχων, την τακτική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν 

επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, τη µείωση του 

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

21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49, 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, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόµο ότι η γενική 

συνέλευση αποφασίζει µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής 

ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν µέτοχοι 

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

4. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, που προβλέπεται από τη παρ. 4 του παρόντος 

άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, 

συνεδριάζοντας έγκυρα, πάνω στα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όταν 

εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος µετοχικού 

κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται 

σύµφωνα µε τα παραπάνω και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω 

στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) 

τουλάχιστον του καταβληθέντος µετοχικού κεφαλαίου. Ενόσω οι µετοχές της 

εταιρείας είναι εισηγµένες  στο Χρηµατιστήριο ή σε κάθε περίπτωση όταν πρόκειται 

να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην τελευταία 

επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν οι µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) 

τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν 

απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των 

επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόµο,  υπό την 

προϋπόθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρης ηµέρες ανάµεσα στην 

εκάστοτε µαταιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

5. Η ηµερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαµβάνει χωρίς καµία 

µεταβολή τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης. 

6. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την 

ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση θεωρείται µαταιωθείσα η Συνέλευση. 

 



    

                                                                                                                 

   

1.    Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

 

Άρθρο 25 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τα δυο τρίτα 

(2/3) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: 

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, µετατροπή, διάσπαση, διάλυση ή 

αναβίωση της Εταιρείας. 

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. 

γ) Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης 

δ) Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, µε εξαίρεση τις αυξήσεις του 

άρθρου 5 παρ. 2 και 3 του παρόντος, αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις Νόµων καθώς και 

τις γενόµενες µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 

ε) Έκδοση δανείου µε οµολογίες. 

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων. 

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του 

µετοχικού ή έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος 

καταστατικού 

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ορίζει ότι για τη λήψη ορισµένης 

απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου. 

 

2. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγουµένης παραγράφου στην πρώτη 

συνεδρίαση, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από πρόσκληση 

πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση που 

βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας 

διάταξης όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβληµένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου. 

3. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι 

ηµέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, µε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν, 

που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας 

διάταξης όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβληµένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου. 

4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται µε 

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

 

 

Άρθρο 26ο 

Λήψη Αποφάσεων 

1. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 

εκπροσωπούνται σ’ αυτή. 

2. Κατ’ εξαίρεση , οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 

του παρόντος λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στη συνέλευση.  



    

                                                                                                                 

   

3. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο ή στο 

παρόν Καταστατικό, γίνονται µε φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή 

ζητήµατα προσωπικά, οπότε γίνονται µε µυστική ψηφοφορία. 

4. Η γενική συνέλευση µε φανερή ψηφοφορία µπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε 

κάποιο θέµα ή και σε όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης θα είναι µυστική. 

5. ∆εν επιτρέπεται µυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αµοιβών στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, καθώς και όπου ο νόµος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η 

ψήφος δίδεται από απόσταση. 

 

Άρθρο 27ο 

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση 

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

αναφέρονται στην ηµερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέµατα εκτός 

ηµερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ηµερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται 

στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. 

2. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Περιλαµβάνει τις 

προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται 

νόµιµα από τους µετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου 

εταιρικού κεφαλαίου ή τους ελεγκτές. 

3. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης µε οποιοδήποτε αντικείµενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

Άρθρο 28ο 

Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ. 

1. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο 

βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραµµατέα και τους ψηφολέκτες. 

2. Με αίτηση µετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα 

πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και 

κατάλογος των µετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική 

Συνέλευση. 

3. Αρµόδιος για επικύρωση των εκδιδοµένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής 

Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή ο νόµιµος 

αναπληρωτής του. 

4. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, τη Γενική Συνέλευση 

παρακολουθεί Συµβολαιογράφος , που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής 

Συνέλευσης. 

5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην 

αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη Γενική Συνέλευση.  

6. Όσο χρόνο η εταιρεία είναι εισηγµένη σε οργανωµένη αγορά, δηµοσιεύει στην 

ιστοσελίδα της µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα αποτελέσµατα της 

ψηφοφορίας το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της γενικής 

συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθµό των 

µετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του µετοχικού 

κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθµό έγκυρων ψήφων 



    

                                                                                                                 

   

καθώς και τον αριθµό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθµό των 

αποχών. 

 

                                                     Άρθρο 29 

 

                                 Έγκριση συνολικής διαχείρισης 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε φανερή ψηφοφορία µετά την 

έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µπορεί να εγκρίνεται η συνολική 

διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όµως της εταιρείας 

από αξιώσεις της κατά των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή άλλων προσώπων ή 

συµβιβασµός της εταιρείας µε αυτούς µπορεί να λάβει χώρα µόνο µε τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.  

 

 

 

 

 

 

                                 ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

                                                          ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

Άρθρο 30ο 

Τακτικός Έλεγχος 

1. Ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της κάθε χρήσεως διενεργείται, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, από έναν (1)  τουλάχιστον τακτικό ορκωτό 

ελεγκτή και έναν (1) αναπληρωτή που διορίζονται εκλέγονται µε απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, µε την οποία εγκρίνεται συγχρόνως και το ποσό της σχετικής 

αµοιβής . Η Γενική Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές  

2. Μέσα σε πέντε  (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε 

τους ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση σε αυτούς 

του διορισµού τους . Εάν δεν αποποιηθούν το διορισµό αυτό εντός πέντε  (5)  

ηµερών, θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και 

υποχρεώσεις του νόµου.  

3. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές παρακολουθούν τη λογιστική και 

διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση κάθε 

λογιστικού αρχείου και κάθε εταιρικού βιβλίου, που προβλέπεται από το νόµο Οι 

ελεγκτές παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που 

είναι σχετική µε τον έλεγχο που διενήργησαν. 

4. Τα θέµατα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου 

(περιεχόµενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθµίζονται από το ν. 3693/2008. β) Στην 

έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής 

διακυβέρνησης και παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται 

στο νόµο. Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώµη σχετικά µε το εάν: γα) η έκθεση 

διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του ίδιου οικονοµικού 

έτους, γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές 

απαιτήσεις και γγ) δηλώνει αν, σύµφωνα µε τη γνώση και την κατανόηση των 

στοιχείων της εταιρείας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον 



    

                                                                                                                 

   

έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει 

ενδείξεις σχετικά µε τη φύση των ανακριβειών αυτών. Τα ως άνω έχουν εφαρµογή 

τόσο στην ετήσια όσο και στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης  

 

Άρθρο 31 

Ελεγκτές 

Νοµος  4308/2014 & 4336/2015 

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

ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να έχουν 

ελεγχθεί προηγουµένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. 

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο 

αναπληρωµατικούς ελεγκτές ορίζοντας και την αµοιβή τους. Αυτοί πρέπει να είναι 

πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών και να έχουν άδεια οικονοµολογικού επαγγέλµατος από 

το Οικον. Επιµελητήριο Ελλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις σύµφωνα µε τους νόµους   

4336/2015 ΦΕΚ 94 / 14-08-2015  & νόµου 4308/2014. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να 

επαναδιορίζονται όχι όµως για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. 

3. Η Γενικη Συνέλευση µπορεί να εκλέγει ένα µόνο τακτικό και ένα αναπληρωµατικό 

ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. 

4. Για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωτικός ο διορισµός 

ελεγκτών 

5. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων σύµφωνα µε τους νόµους    4336/2015 

ΦΕΚ 94 / 14-08-2015  & νόµου 4308/2014, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται 

υποχρεωτικά από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών . Οι διατάξεις των παραγράφων 

σύµφωνα µε τους νόµους 4336/2015 ΦΕΚ 94 / 14-08-2015  & νόµου 

4308/2014.ισχυουν για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις . Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες 

από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει 

από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισµού τους, σε περίπτωση δε που 

δεν αποποιηθούν το διορισµό αυτό µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, θεωρούνται 

ότι έχουν αποδεχθεί το διορισµό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του 

σύµφωνα µε τους νόµους    4336/2015 ΦΕΚ 94 / 14-08-2015  & νόµου 4308/2014 

όπως ισχύουν. 

6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται  σύµφωνα µε τους 

νόµους    4336/2015 ΦΕΚ 94 / 14-08-2015  & νόµου 4308/2014, όπως ισχύουν, οφείλει 

επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου σύµφωνα µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-

06-2018 όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του. Β) Αν έγινε επαλήθευση της 

συµφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του σύµφωνα µε τον 

νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του. 

7. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις 

παραγράφους σύµφωνα µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018, οφείλουν 

να επαληθεύουν και τη συµφωνία του περιεχοµένου της έκθεσης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µε τις σχετικές ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η 

έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από τη Γενική 

Συνέλευση. 

 

 

 



    

                                                                                                                 

   

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VII 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΕΣ 

 

Άρθρο 32 

 

Εταιρική χρήση 

 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει 

την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.  

 

Άρθρο 33 

               Ετήσιοι Λογαριασµοί 

(Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις ) 

Άρθρα  12-14  του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

 

1. Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και 

εγκρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύµφωνα µε κάθε άλλη 

ειδική διάταξη που ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά.  

2. Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της 

εταιρείας. 

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: τρία διαφορετικά πρόσωπα, 

και συγκεκριµένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου ή τον αναπληρωτή 

του, β) τον διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των παραπάνω προσώπων, 

από ένα µέλος του διοικητικού 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. 

4. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου 

κατάρτισης των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως 

τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 

5. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης όπως και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται 

από το διοικητικό συµβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται 

στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

6. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και η ενοποιηµένη έκθεση 

διαχείρισης και η ενοποιηµένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όταν απαιτούνται από 

τον νόµο, υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσµεύουν την 

επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους. 

7. Η έκθεση διαχείρισης που συντάσσει κάθε έτος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλει 

στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγµατική εικόνα της 



    

                                                                                                                 

   

εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονοµικής 

θέσης της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιµετωπίζει, επίσης δε όλες τις πληροφορίες  που προβλέπονται στο άρθρο 150 του 

Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

8. Στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει η εταιρεία περιλαµβάνεται σε ειδικό τµήµα 

αυτής δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες που 

προβλέπονται στα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4548/2015, όπως ισχύει. 

9. Η εταιρεία δηµοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το οριζόµενα στα άρθρα 13 και 149 του 

Ν.4548/2018 : α) τις νόµιµα εγκεκριµένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώµη του ορκωτού 

ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 

από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 

1 της υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) 

απαιτείται γνώµη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δηµοσιεύονται µε τη µορφή και το 

περιεχόµενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία 

έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείµενο 

της έκθεσης ελέγχου.  

10. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης και 

στη γνώµη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, 

εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δηµοσιότητας του άρθρου 13 του 

Ν.4548/2018 και ισχύουν οι προθεσµίες της παραγράφου 1.  

11. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του 

άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώµη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής 

εταιρείας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δηµοσιότητα, 

που προβλέπεται στην παράγραφο 3, µε τη µορφή και το περιεχόµενο, µε βάση το 

οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. 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. 

12. Οι συντεταγµένες κατά τα Ελληνικά ή ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(Ε.Π.Χ.Α.) εγκεκριµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές 

προβλεπόµενες από το νόµο εκθέσεις των εταιρειών εκτός από τη δηµοσίευσή τους 

στο ΓΕΜΗ κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018 και στο παρόν άρθρο, 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραµένουν προσβάσιµες για χρονικό 

διάστηµα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευσή τους. 

13. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δηµοσιεύει τα έγγραφα της προηγούµενης 

παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη 

συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως: σύµφωνα µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-

06-2018α) 

14. Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική 

Συνέλευση, µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από  

τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018, υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα 

αρχή και αντίτυπο των εγκεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων 

 



    

                                                                                                                 

   

Άρθρο 34ο 

∆ιάθεση κερδών 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των 

καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

α)  αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσµάτων, 

που δεν αποτελούν πραγµατοποιηµένα κέρδη.  

β)  αφαιρείται το ποσοστό για τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως ορίζει 

ο νόµος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) 

των καθαρών κερδών. Σύµφωνα µε το νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι 

υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του 

εταιρικού κεφαλαίου. 

γ) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου 

µερίσµατος, δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών 

κερδών µετά τις µειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε µετρητά. Με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και 

πλειοψηφία µπορεί να µειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όµως κάτω του δέκα τοις 

εκατό (10%). Μη διανοµή του ελάχιστου µερίσµατος επιτρέπεται µόνο µε απόφαση 

της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα 

τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση κεφαλαίου.  

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 

2. Οι µέτοχοι µετέχουν των καθαρών κερδών µετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση 

των ετησίων λογαριασµών (ετησίων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων), το δε προς 

διανοµή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς µέσα σε δυο µήνες από την 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις και αποφάσισε τη διανοµή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

 



    

                                                                                                                 

   

∆ΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ   ( 164-171) 

Άρθρα  164-171 του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

 

Άρθρο 36 

Λόγοι λύσης της εταιρείας 

 

1. Η Εταιρεία λύνεται: 

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούµενα αποφασιστεί από τη Γενική 

Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. 

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και  

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 

2. Η συγκέντρωση όλων των µετοχών σ’ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της 

Εταιρείας. 

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα 

ισολογισµού που προβλέπεται από τον νοµο, µειωθεί περισσότερο από το µισό του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να 

συγκαλέσει Γενική Συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης για να 

αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο µέτρο. 

 

Άρθρο 37ο 

 

Εκκαθάριση  

 

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η 

εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη 

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ιδίου 

άρθρου, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι 

εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, µπορούν να είναι δύο έως τέσσερις µέτοχοι ή όχι 

και ασκούν όλες τις συναφείς µε τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρµοδιότητες του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, µε τις 

αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται. 

2. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, µόλις αναλάβουν τα 

καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν στον 

Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της 

Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ισολογισµό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση 

Εµπορίου της αρµόδιας Νοµαρχίας. Επίσης δηµοσιεύουν κάθε έτος ισολογισµό, σύµφωνα µε 

τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018). 

3. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 

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

εκκαθάρισης. 

5. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις 

της εταιρείας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη της και 

να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον µε 

αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας. 



    

                                                                                                                 

   

Οι εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική 

επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα πάγια στοιχεία της, αλλά µετά την 

πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσµίας των τεσσάρων (4) 

µηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε µέτοχος ή και δανειστής της µπορούν να ζητήσουν από 

το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του 

Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, να καθορίσει την κατώτερη τιµή πώλησης των ακινήτων, κλάδων 

ή τµηµάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσµεύει τους εκκαθαριστές και 

δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα. 

6. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις πέρατος της 

εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των µετόχων. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη 

Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης, µε έκθεση των αιτίων που παρεµπόδισαν 

την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές 

καταστάσεις τις οποίες δηµοσιεύουν στο τεύχος ανωνύµων εταιρειών και εταιρειών 

περιορισµένης, της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και 

διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά 

το λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. 

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε µπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ηµεροµηνία 

έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το µητρώο ανωνύµων 

εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του 

Υπουργού Εµπορίου. Το στάδιο όµως της εκκαθάρισης δε µπορεί σε καµία περίπτωση να 

υπερβεί τη δεκαετία. 

8. Ο διορισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών 

καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 

 

Άρθρο 38 

 

Ιστορικό 

        Με το µε αριθµό 16/26-9-2000 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Κρωπίας ΣΟΦΙΑΣ 

ΛΑΠΑΡ∆Α ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α, έγινε η σύσταση της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΒΙΟΜΑΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΜΑΝ Α.Μ.Μ. ΑΒΕΕ». Από 

µετατροπή της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ- 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΝ ΕΠΕ, το οποίο τροποποιήθηκε 

µε το µε αριθµό 16/26-9-2000 συµβόλαιο της ίδιας πιο πάνω συµβολαιογράφου, τα οποία 

έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, 

µε αριθµό 47210/04/Β/00/143.   

 

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθµιση των θεµάτων λειτουργείας της εταιρίας  

σύµφωνα   µε τον νόµο.  Όσα περιγράφονται και όσα δεν  αναφέρονται  στο παρόν  

καταστατικό  ρυθµίζονται  από τον  νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018    όπως  

εκάστοτε  ισχύει 



    

                                                                                                                 

   

Εγκρίνεται  παµψηφεί  από  την  Γενική  Συνέλευση  της  30/06/2019  και  υπογράφεται  

από  το  σύνολο των µετόχων   

Κορωπί  30/6/2019 

ΟΙ  ΜΕΤΟΧΟΙ 

 

Ευάγγελος.  Παπαγεωργίου 

 

Μαρία Παπαγεωργίου 

 

Αλέξιος Παπαγεωργίου 

 

Στέφανος. Παπαγεωργίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                                                                                                 

   

 

 

 

 

 

Το  κείµενο  των  µεταβολών  του  καταστατικού  έχει ως κάτωθι : 

 
 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΠΑΛΑΙΟΥ   ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 30/06/2019  ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ  ΤΟΝ  Ν.   

4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 
 

Της Ανωνύµου Εταιρείας ΒΙΟΜΑΝ ΑΜΜ ΑΒΕΕ 
Γ.Ε.ΜΗ  : 85323502000 

ΑΦΜ : 095016486 
         

Σε όλο το  κείµενο  του  παλαιού καταστατικού  οπου  αναφέρεται  ο  
νόµος  ΚΝ  2190/1920  αντικαθίσταται  από τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ 
Α΄104 / 13-06-2018 
  

Άρθρο 4 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η πρόταση  του  του προς αναθεώρηση καταστατικού  αντικαθίσταται   

Η διάρκεια της εταιρείας αρχίζει από την καταχώρησή της στο Μητρώο Ανωνύµων 

Εταιρειών από την αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή της ∆ιοικητικής απόφασης για την 

χορήγηση αδείας σύστασης της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της 

και λήγει στις τριάντα µια (31) ∆εκεµβρίου του έτους δυο χιλιάδες πενήντα (2050). Η 

διάρκεια της εταιρείας µπορεί να παραταθεί ή να συντµηθεί µε τροποποίηση του παρόντος 

άρθρου, µετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τις περί εξαιρετικής 

απαρτίας και αυξηµένης πλειοψηφίας διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 1α και 4 του παρόντος 

καταστατικού. 

 

Αντικαθίσταται  µε  την  πρόταση 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται  σε  αορίστου  χρόνου  Με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία, η διάρκεια της 

εταιρείας µπορεί να µετατραπεί από αορίστου χρόνου σε ορισµένου χρόνου και 

αντίστροφα. σύµφωνα µε το Άρθρο 8  ν 4548/2018 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ 

Άρθρα 15-32  του νόµου 4548/2018  ΦΕΚ Α΄104/13/06/2018 

Άρθρο 5 

Μετοχικό Κεφάλαιο  (17-32) 

Η πρόταση  του  του προς αναθεώρηση καταστατικού  αντικαθίσταται   

Α) Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια 

της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα µε 

απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των 



    

                                                                                                                 

   

µελών του  α) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, για το 

ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο.                                                                                                   

Β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές για ποσό που 

δεν µπορεί να υπερβεί το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή 

εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Γ) Οι πιο πάνω εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική 

Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς 

της αρχίζει µετά τη λήξη κάθε πενταετίας. 

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β 

του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

      3. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας και µε την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική συνέλευση έχει το δικαίωµα µε απόφασή της, που 

λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 

2190/1920και της απαρτίας και πλειοψηφίας του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού, να 

αυξάνει ολικά ή µερικά το εταιρικό κεφάλαιο µε έκδοση νέων µετοχών, συνολικά µέχρι το 

πενταπλάσιο του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου. 

     4.   Κατ΄ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουµένων παραγράφων, όταν τα αποθεµατικά 

της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την 

αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης λαµβανόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού 

και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 

     5.   Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 

αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 

Η αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2 µπορεί να ασκηθεί παράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την 

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 

 

Αντικαθίσταται  µε  την  πρόταση 

3)  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα µε απόφασή του που λαµβάνεται µε 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του να εκδίδει 

οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές για ποσό που δεν 

µπορεί να υπερβεί το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση 

αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις  του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

4) Οι πιο πάνω εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανανεώνονται από τη 

Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 

ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη κάθε πενταετίας. 

Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 

άρθρου σύµφωνα µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 όπως ισχύει. 

 5.   Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουµένων παραγράφων, όταν τα 

αποθεµατικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

λαµβανόµενη σύµφωνα µε τις διατάξεις της απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται 

από το άρθρο 16 του παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε 

το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού, σύµφωνα µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ 

Α΄104 / 13-06-2018     

 6.   Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις παρ. 2 και 3 του 

άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. 



    

                                                                                                                 

   

Η αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε 

την παράγραφο 2 µπορεί να ασκηθεί παράλληλα µε αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά 

την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου 

 

 

Προστίθεται Άρθρο 6 στο προς αναθεώρηση καταστατικό  ως κάτωθι:   

Άρθρο 6ο 

Αύξηση κεφαλαίου 

3. Η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωµα, µε απόφασή της, που λαµβάνεται κατά τις 

διατάξεις που προβλέπονται από νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018   , να αυξάνει 

ολικά ή µερικά το µετοχικό  κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών ή να εκδίδει οµολογιακό 

δάνειο µε µετατρέψιµες µετοχές.  

4. Η απόφαση του αρµόδιου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου µετατρέψιµου σε µετοχές, πρέπει να  αναφέρει 

τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου ή του µετατρέψιµου δανείου, 

τον τρόπο κάλυψης της, τον αριθµό και το είδος των µετοχών ή των οµολογιών, που θα 

εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών και την προθεσµία κάλυψης. 

Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, 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 δεν 

µπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το 

διοικητικό συµβούλιο, η προθεσµία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 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.  

 

 

 

Αντικαθισταται το Αρθρο 6  από το Άρθρο 7 στο προς αναθεώρηση καταστατικό  ως 

κάτωθι 

Άρθρο 7  νέο  αρθρο 

 

Μετοχές  

 

4) Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές. Υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και ένα µέλος του οριζόµενο απ΄αυτό. Οι τίτλοι των µετοχών 

µπορούν να ενσωµατώσουν µια ή περισσότερες µετοχές. Για λοιπά σχετικά µε την έκδοση 

των µετοχών κανονίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.   

5) Οι  µετοχές  καταχωρούνται  στο  βιβλίο  µετόχων  το  οποίο  µπορεί να τηρείται  

ηλεκτρονικά  σύµφωνα  µε το άρθρο  40  του  νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-

2018. 

6) Οι µετοχές µεταβιβάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της εκάστοτε νοµοθεσίας. 

 

Άρθρο 6  αντικαθιστάµενο 

 



    

                                                                                                                 

   

7) Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές. Οι µετοχές που αντιστοιχούν στην καθαρή 

θέση της µετατρεποµένης εταιρείας είναι µη µεταβιβάσιµες κατά ποσοστό των εβδοµήντα 

πέντε εκατοστών (75%) του συνόλου των για µια πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας 

σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.∆. 1297/72 ως παραταθείς ισχύει σήµερα. Υπογράφονται 

δε από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ένα µέλος του οριζόµενο απ΄αυτό. Οι 

τίτλοι των µετοχών µπορούν να ενσωµατώσουν µια ή περισσότερες µετοχές. Για λοιπά 

σχετικά µε την έκδοση των µετοχών κανονίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

8) Για τη µετατροπή των µετοχών σε ονοµαστικές ή των ονοµαστικών σε ανώνυµες 

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατά την απλή απαρτία και 

πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 του Κ.Ν. 

2190/1920 όπως ισχύει) και ανάλογη τροποποίηση του παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται η 

έκδοση προσωρινών τίτλων µετοχών. Αυτές ανταλλάσονται µε τις οριστικές µόλις αυτές 

εκδοθούν. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

Άρθρο 7 

∆ικαιώµατα Μετόχων 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

ΜΕΤΟΧΟΙ  -   ΜΕΤΟΧΕΣ 

Άρθρα  33- 55 του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

 

Το παλαιό άρθρο 7  αναριθµείται  σε  8  µε  µεταβολες ως  κατωθι: 

Άρθρο 8 

∆ικαιώµατα Μετόχων 

 

Αντικαθίσταται  η πρόταση  του  του παλαιού καταστατικού   

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 παράσταση αυτής ορίζει στα προβλεπόµενα 

από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1929. 

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να 

ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 

Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η κατά τα ανωτέρω 

πρόσκληση και προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να 

παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το 

σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την 

άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών 

άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. Με τους περιορισµούς των παραγράφων 6 και 

7 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

λαµβανοµένης µε την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του παρόντος να περιοριστεί 

ή να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης. 

Επίσης η δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη επί 

αποδείξει επιστολή εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές στο σύνολό του. 



    

                                                                                                                 

   

 

 

 

Με  την  πρόταση 

  

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 παράσταση αυτής ορίζει στα προβλεπόµενα 

από  τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018. 

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να 

ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, υποβάλλεται σε δηµοσιότητα όπως προβλέπεται  από το άρθρο 

26 παρ 5 του  νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 όπως ισχύει. Η κατά τα ανωτέρω 

πρόσκληση και προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης µπορούν να 

παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το 

σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσµίας που τάχθηκε για την 

άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ’ αυτών 

άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. Με τους περιορισµούς του άρθρου 27 του  

νόµου  4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 όπως ισχύει µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης λαµβανοµένης µε την απαρτία και πλειοψηφία του παρόντος να περιοριστεί ή 

να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης. 

Επίσης η δηµοσίευση της πρόσκλησης µπορεί να αντικατασταθεί µε συστηµένη επί 

αποδείξει επιστολή εφόσον οι µετοχές είναι ονοµαστικές στο σύνολό του. 

 

 

 

Αντικαθίσταται  και αναριθµείται το Άρθρο 8 του παλαιού  καταστατικού  από το 

Άρθρο 9 στο νέο καταστατικό  ως κάτωθι: 

 

Άρθρο 8º 

 

                      ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας     

 

1. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

(1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι 

υποχρεωµένο να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα 

συνεδρίασής της, που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα 

που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει 

να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. 

2. Σε περίπτωση αίτησης µετόχου ή µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα 

εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης 

είναι υποχρεωµένος να αναβάλει για µια µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή 

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης ή συνεδρίασης της για τη λήψη 

τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, που όµως δε µπορεί να απέχει 

περισσότερο από τριάντα ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. 

Η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται 

η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν δε, 

µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των άρθρων 12 παρ. 



    

                                                                                                                 

   

13 του παρόντος καταστατικού και των διατάξεων των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του 

Κ.Ν.2190/1929. 

3. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα                                                          

εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί 

στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πρίν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο: 

     α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που µέσα στην τελευταία διετία 

καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

ή στους άλλους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή της 

εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύµβαση της εταιρείας που καταρτίσθηκε για 

οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. 

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

υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση 

των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να 

δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο αναγράφοντας τη σχετική 

αιτιολογία στα πρακτικά. 

4. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην 

προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν 

εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση 

να δώσει σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιµάει, πριν από αυτή σε 

εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µπορεί να αρνηθεί να 

δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας 

τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 

5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 του άρθρου αυτού, 

οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας άρνησης παροχής των 

πληροφοριών, λύνεται από το αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας µε 

τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει 

και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 

6. Σε περίπτωση αίτησης των µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

7. Οι µέτοχοι που ασκούν τα δικαιώµατα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν καταθέσει 

σύµφωνα µε το άρθρο 13 του παρόντος καταστατικού τις µετοχές που τους παρέχουν τα 

δικαιώµατα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης της αίτησής τους 

και : 

α) στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, µέχρι την ηµέρα της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 

β) στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου µέχρι της έκδοση της απόφασης του 

αρµόδιου ∆ικαστηρίου. 

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

καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας 

από το αρµόδιο ∆ικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο έλεγχος 

διατάζεται εάν πιθανολογείται ότι µε τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται οι 

διατάξεις των νόµων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Οι 

πράξεις, που καταγγέλλονται, πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία 



    

                                                                                                                 

   

από τη χρονολογία της έγκρισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης µέσα 

στην οποία τελέσθηκαν. 

9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το κατά 

την προηγουµένη παράγραφο αρµόδιο ∆ικαστήριο, εφόσον από όλη την πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν 

ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται 

εάν η µειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας. 

10. Οι µέτοχοι, που ασκούν το δικαίωµα των παραπάνω παρ. 8 και 9, πρέπει να 

διατηρούν σε κατάθεση τις µετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωµα αυτό, στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε άλλη 

αναγνωρισµένη Ελληνική Τράπεζα, µέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όµως για χρονικό 

διάστηµα όχι µικρότερο των 30 ηµερών από την υποβολή της αίτησης.  

 

 

Άρθρο 9º 

                      ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας     

 

14. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληθέντος 

µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει ηµέρα συνεδρίασης που να µην 

απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε  (45) µέρες από τη χρονολογία της επίδοσης της 

αίτησης προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει µε 

σαφήνεια το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο η Γενική Συνέλευση εντός (20) είκοσι ηµερών από την επίδοση της σχετικής 

αίτησης τότε η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους σύµφωνα µε τα 

διαλαµβανόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.  

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

µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µια 

φορά µόνο τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,  για όλα ή 

ορισµένα θέµατα,  ορίζοντας συγχρόνως ως ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη 

λήψη αυτών των αποφάσεων εκείνη, που αναγράφεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία 

δεν µπορεί πάντως να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της 

αναβολής. Η µετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν 

απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, 

σε αυτήν δε, µπορούν  να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των 

άρθρων 124 και 128 του Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 

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

µετοχικού κεφαλαίου, το  ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια 

διάταξη γενικής συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική 

αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από 

τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται  ή να 

γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά το άρθρο 127 του 

Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για 

την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή 

από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια 



    

                                                                                                                 

   

διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, 

δεκατρείς (13) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται 

στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το 

σχέδιο της απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους, κατά τα προβλεπόµενα 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 

17. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον 

πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων, κατά τα οριζόµενα από το άρθρο 123 παρ. 3 

του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής 

Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την 

αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να 

προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη ούτε στη δηµοσίευση ή 

γνωστοποίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από 

τους µετόχους αν το περιεχόµενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε το νόµο και τα 

χρηστά ήθη.  

18. 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. 

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

µετοχικού κεφαλαίου και η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν 

από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν από την 

εταιρεία κατά την τελευταία διετία για οποιαδήποτε αιτία σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή τους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και άλλη παροχή προς 

τα πρόσωπα αυτά ή κάθε από οποιαδήποτε αιτία ή υφιστάµενη σύµβαση της εταιρείας µε 

αυτούς.  

20. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία µέσα στην προθεσµία της 

προηγούµενης παραγράφου, και εφόσον οι µέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς κατά 

τη Γενική Συνέλευση, πληροφορίες για την  πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την 

παροχή των ζητούµενων πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία 

αναγράφεται στα πρακτικά .   

21. Στις περιπτώσεις άσκησης των δικαιωµάτων των παραγράφων 5, 6 και 8 του παρόντος 

άρθρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο. Η αιτιολογία αναγράφεται στα πρακτικά. Τυχόν 

αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των 

πληροφοριών, επιλύεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε 

απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια 

απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που 

αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται µε ένδικα µέσα. 



    

                                                                                                                 

   

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

µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για κάποιο θέµα ή θέµατα της ηµερήσιας 

διάταξης της Γενικής Συνέλευσης ενεργείται µε φανερή ψηφοφορία. 

23. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της 

εταιρείας από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας της. Ο έλεγχος 

διατάσσεται, εάν πιθανολογείται ότι µε τις καταγγελλόµενες πράξεις παραβιάζονται οι 

διατάξεις των νόµων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Σε 

όλες τις περιπτώσεις  οι καταγγελλόµενες πράξεις πρέπει να έγιναν σε χρόνο που δεν 

απέχει περισσότερο από τριετία από τη χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της χρήσης µέσα στην οποία τελέσθηκαν. 

24. Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το κατά την προηγούµενη παράγραφο 

∆ικαστήριο έλεγχο της εταιρείας εφόσον από όλη την πορεία των εταιρικών υποθέσεων 

καθίσταται πιστευτό, ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει 

η χρηστή και συνετή διαχείριση . Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται όταν η αιτούσα 

µειοψηφία εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας.  

25. Σε όλες τις περιπτώσεις  του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες τον έλεγχο µέτοχοι 

οφείλουν να αποδείξουν τη µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που 

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. 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.  

26. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντά ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο 

περιεχόµενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται για το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας . 

 

Αντικαθίσταται  το   « ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ» του  παλαιού  

καταστατικού  από το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»  του  νέου  

καταστατικού  και  αναριθµούµαι τα άρθρα  20,21,22,24,25,26,27,28  του παλαιού  µε 

τα άρθρα  του νέου  10,11,12,13,14,15,16,17 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V (παλαιο  καταστατικο) 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 20 

 

Σύνθεση και θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

2. Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από 3 

έως 7 µέλη. 

3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας για έξι χρόνια. 

4. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ξαναεκλεγούν. Είναι 

δε ελεύθερα ανακλητά. 



    

                                                                                                                 

   

 

Άρθρο 21 

 

Εξουσία – Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σ’ όλες τις σχέσεις 

της και έχει την απεριόριστη διοίκηση αυτής κατά τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. 

Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία και 

ενεργεί κάθε πράξη µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού µε την επιφύλαξη του άρθρου 

22 του Κ.Ν. 2190/1920 µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το παρόν  

καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ή εκείνα 

για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, αποκλειστικά και µόνο εγγράφως να 

αναθέσει την άσκηση όλων ή µέρους των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός από 

αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, σε 

ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση της 

ανάθεσης. Πάντως οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη 

των άρθρων 10, 20, 22, 23 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 

 

3. Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν είναι εκτός του 

Εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι 

ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. ∆ε συνιστά 

απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεως δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της 

Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 

 

4. Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που απορρέουν 

από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους 

καλόπιστους τρίτου, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. 

 

 

Άρθρο 21ο 

 

Συγκρότηση σε Σώµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και 

συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένας ή περισσότερους 

διευθύνοντες συµβούλους από τα µέλη του και µόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις 

αρµοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύµπτωση στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του 

Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου ή του Αντιπροέδρου και ∆ιευθύνοντος ή 

Εντεταλµένου Συµβούλου. 

3. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας. 

 

 



    

                                                                                                                 

   

 

Άρθρο 22ο 

 

Αναπλήρωση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συµβούλου ή συµβούλων, επιβάλλεται οι 

σύµβουλοι που αποµένουν, εφόσον είναι τρείς, δύνανται να εκλέξουν προσωρινά 

αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας των συµβούλων που αναπληρώνονται. Η 

εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως εποµένη Τακτική ή έκτακτη Γενική 

Συνέλευση. Οι πράξεις του Συµβουλίου που εκλέχτηκε µε αυτόν τον τρόπο θεωρούνται 

έγκυρες, ακόµη κι αν η εκλογή τους δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 24ο 

 

Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας 

τουλάχιστον µια φορά το µήνα. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της 

έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση 

αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, µε 

πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν 

από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια 

και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο 

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

3. Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) 

εκ των µελών του, µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να 

συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 

υποβολή της αίτησης. 

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέσα στην 

παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν 

τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία πέντε (5) 

ηµερών από τη λήξη του δεκαηµέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε 

σαφήνεια και τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 25 ο 

 

Αντιπροσώπευση µελών – Απαρτία – Πλειοψηφία 

 

1. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο 

σύµβουλο. Κάθε σύµβουλος µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο σύµβουλο που απουσιάζει. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, 

όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήµισυ (1/2) πλέον ενός των 



    

                                                                                                                 

   

συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι 

µικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθµού απαρτίας παραλείπεται το κλάσµα 

που τυχόν προκύπτει. 

3. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των συµβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, 

εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

Άρθρο 26ο 

 

Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που µπορεί να τηρείται και κατά το 

µηχανογραφικό σύστηµα. Ύστερα από αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο 

Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. 

Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των πρακτικών ή αντιπροσωπευθέντων 

κατά τη συνεδρίαση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2. Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για 

τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών, 

σύµφωνα µε το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920, υποβάλλονται στην αρµόδια εποπτεύουσα 

αρχή µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

 

 

 

 

Άρθρο 27ο 

 

Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

1. Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αµοιβή ή 

αποζηµίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική 

απόφαση. 

2. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης. 

3. ∆άνεια της Εταιρείας προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

∆ιευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών µέχρι τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, 

συµπεριλαµβανοµένου ή συζύγου των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς 

αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους 

απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς 

και η παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ 

αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς µετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται 



    

                                                                                                                 

   

απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και των 

προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούµενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 

Αυτό ισχύει και για τις συµβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση 

τους. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι που 

εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούµενου µετοχικού κεφαλαίου στη Γενική 

Συνέλευση. 

 

 

Άρθρο 28ο 

            

Απαγόρευση ανταγωνισµού 

 

Απαγορεύεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και στους ∆ιευθυντές της 

Εταιρείας, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ενεργούν κατ’ επάγγελµα, χωρίς άδεια της 

Γενικής Συνέλευση, για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που 

υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία, ή να µετέχουν ως 

οµόρρυθµοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV  (νέο  καταστατικο) 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Άρθρα  77-115 του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

 

Άρθρο 10 

Σύνθεση και θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

7. Η εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως 

δεκαπέντε (15) , µετόχους ή µη της εταιρείας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 

που εκπροσωπούνται σε αυτήν µε θητεία µέχρι  έξη  έτη,. Η θητεία των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου αρχίζει από την εκλογή τους από τη Γενική Συνέλευση. 

8. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση 

κατά την οποία κενωθεί, για οποιοδήποτε λόγο, µία ή περισσότερες θέσεις συµβούλων, η 

πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται µε απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφ’ όσον οι Σύµβουλοι που αποµένουν είναι τουλάχιστον τρεις (3) 

και υποβάλλεται σε δηµοσιότητα . Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει 

τους εκλεγέντας ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. Το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται νόµιµα και αποφασίζει έγκυρα, εφ’ όσον ο αριθµός τους 

δεν έχει µειωθεί κάτω των τριών (3) µελών. Σε κάθε περίπτωση τα αποµένοντα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους µπορούν να προβούν σε 

σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης  µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 



    

                                                                                                                 

   

9. Η αδικαιολόγητη, συνεχής για τρείς (3) µήνες, αποχή κάποιου συµβούλου από τις 

συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ισοδυναµεί µε παραίτηση αυτού, η οποία 

λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ηµέρα που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίσει 

σχετικά. 

10. Οι Σύµβουλοι µπορούν να ανακληθούν ή να αντικατασταθούν από τη Γενική 

Συνέλευση κατά πάντα χρόνο. 

11. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δικαιούνται να λάβουν αµοιβή ή άλλες 

παροχές σύµφωνα µε το νόµο, το καταστατικό και την πολιτική αποδοχών της εταιρείας 

κατά τα άρθρα 110 επ. του Ν.4548/2018. Το ύψος της αποζηµίωσης αυτής καθορίζεται µε 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Οποιαδήποτε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την εταιρεία µόνο εάν εγκριθεί µε  ειδική 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης . 

12. Για αµοιβές µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που καταβάλλονται για υπηρεσίες 

προς την εταιρεία, µε βάση ειδική  έννοµο σχέση, ιδία δε µισθώσεως εργασίας, έργου 

«έµµισθης» εντολής ή άλλης καταβάλλεται µε τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 

του Ν.4548/2018.  

 

Άρθρο 11ο 

Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση και διάθεση της 

εταιρικής περιουσίας και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της εταιρείας. 

Αποφασίζει για όλα τα γενικά ζητήµατα που αφορούν την εταιρεία µέσα στα πλαίσια του 

εταιρικού σκοπού µε εξαίρεση, εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή µε το παρόν 

καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Πράξεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την 

εταιρεία απέναντι στους τρίτους εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση 

του Εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των 

διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή της τροποποιήσεως. 

Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους ακόµη και αν έχουν 

υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή στους 

διευθυντές της εταιρείας ή άλλους υπαλλήλους της εταιρείας ή και τρίτους την άσκηση 

εξουσιών ή αρµοδιοτήτων του, γενικώς ή ειδικώς, για ορισµένες πράξεις. 

Άρθρο 12ο 

Εκπροσώπηση της Εταιρίας 

5. Την Εταιρεία εκπροσωπεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συλλογικά, µε την επιφύλαξη των 

περιπτώσεων της κάτωθι παραγράφου 2. 

6. Σε περίπτωση δόσης όρκου που επιβλήθηκε στην Εταιρεία, υποβολής µηνύσεων και 

εγκλήσεως και παραιτήσεως απ’ αυτές, άσκησης πολιτικής αγωγής ενώπιον ποινικών 

δικαστηρίων στη διάρκεια της προανάκρισης ή της συζήτησης στο ακροατήριο και 

παραίτησης απ’ αυτή, άσκησης ενδίκων µέσων κατ’ αποφάσεων Ποινικών ∆ικαστηρίων 

και ∆ικαστικών Συµβουλίων και παραίτησης απ’ αυτές, καθώς επίσης και σε κάθε 

περίπτωση που απαιτείται αυτοπρόσωπη εµφάνιση ενώπιον δικαστηρίου, εισαγγελικού 

γραφείου ή ενώπιον οποιασδήποτε άλλης δικαστικής αρχής, την υπογραφή οποιουδήποτε 

εγγράφου προς τις δηµόσιες  αρχές,  Εταιρεία εκπροσωπείται νόµιµα µε απόφαση του 



    

                                                                                                                 

   

∆ιοικητικού Συµβουλίου της, από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον 

αναπληρωτή του ή κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή 

κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή έναν υπάλληλο της Εταιρείας, που 

υποδεικνύεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 13ο 

Συγκρότηση – Σύγκληση ∆ιοικητικού  

Συµβουλίου 

7. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε 

σώµα, εκλέγοντας µεταξύ των µελών του, τον Πρόεδρο, ένα (1) τουλάχιστον  Αντιπρόεδρο 

και τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις 

συνεδριάσεις. 

8.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει τα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη πλην των 

ανεξάρτητων µελών, σύµφωνα µε τους ορισµούς του Ν. 3016/2002, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Το αξίωµα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου και αυτό του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου µπορούν 

να συµπίπτουν στο αυτό πρόσωπο. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 

αναπληρώνει, κατά σειρά, σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του, ο Αντιπρόεδρος και ο 

∆ιευθύνων Σύµβουλος  και όταν αυτοί κωλύονται , ένας σύµβουλος που ορίζεται µετά από 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

9. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, µια φορά το µήνα, 

ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του σε ηµεροµηνία και ώρα 

που ορίζει αυτός και γνωστοποιείται στα µέλη δυο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν 

από τη συνεδρίαση. Στην Πρόσκληση αυτή πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε 

σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης , διαφορετικά η λήψη αποφάσεων 

επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη και κανένα δεν 

αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. Κατ’ εξαίρεση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 

συνεδριάζει στον τόπο, όπου βρίσκονται τα υποκαταστήµατα της εταιρείας. Στην 

περίπτωση αυτή το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον 

αναπληρωτή του πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την συνεδρίαση.  

10. Μετά από αίτηση δυο τουλάχιστον µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος 

αυτού ή ο αναπληρωτής του υποχρεούται να συγκαλεί συνεδρίαση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου σε ηµεροµηνία που δεν είναι δυνατό να απέχει περισσότερο από επτά (7) 

µέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, ορίζοντας ως θέµα ηµερήσιας διάταξης 

κάθε θέµα που πρότειναν οι σύµβουλοι οι οποίοι ζήτησαν τη σύγκληση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. Στην αίτηση αυτή πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται µε 

σαφήνεια και τα θέµατα που θα απασχολήσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο . Αν δεν 

συγκληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του εντός της 

ανωτέρω προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν 

αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την ανωτέρω λήξη 

της προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά 

µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

11. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο , είτε 

στην ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή , εφόσον  στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 

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

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

12. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη ως προς ορισµένα ή 

και ως προς όλα τα µέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του 



    

                                                                                                                 

   

πρέπει να περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συµµετοχή 

αυτών στη συνεδρίαση. 

 

 

Άρθρο 14ο 

Λήψη Αποφάσεων 

4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίστανται 

στη συνεδρίαση ή αντιπροσωπεύονται τουλάχιστον οι µισοί (1/2) συν ένας από τους 

συµβούλους. Ο αριθµός των παρόντων αυτοπροσώπως συµβούλων ουδέποτε µπορεί να 

είναι µικρότερος από τρεις (3). 

5. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο λαµβάνει, έγκυρα αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η 

ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

6. Κάθε Σύµβουλος µπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα µόνον έναν απόντα ή κωλυόµενο 

σύµβουλο εφόσον έχει έγγραφη εξουσιοδότηση. Η αντιπροσώπευση στη συνεδρίαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι µέλη του 

Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 15ο 

Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

4. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρίζονται στο βιβλίο 

πρακτικών, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους 

Συµβούλους που είχαν παραστεί στη συνεδρίαση. Ο Γραµµατέας του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, που εκλέγεται από αυτό, δεν απαιτείται να είναι και µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

5. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

υπογράφονται από τον Πρόεδρο, ή από τον αναπληρωτή του εφόσον ο Πρόεδρος 

κωλύεται. 

6. Οι σύµβουλοι δεν µπορούν να αρνηθούν την υπογραφή των πρακτικών της 

συνεδρίασης στην οποία έλαβαν µέρος, µπορούν όµως να ζητήσουν να αναγραφεί η 

γνώµη τους στα πρακτικά όταν διαφωνούν µε τη λήψη απόφασης. Αν κάποιος σύµβουλος 

αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται σ’ αυτά σχετική µνεία. 

Άρθρο 16ο 

Ευθύνη των Συµβούλων 

και 

Απαγόρευση  Ανταγωνισµού 

4. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται απέναντι στην Εταιρεία για κάθε ζηµία 

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

του, σύµφωνα µε τους όρους των άρθρων 102 έως 107 του Ν.4548/2018.  

5. Κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υποχρεούται να τηρεί αυστηρή εχεµύθεια για 

τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της Εταιρείας τα οποία του έγιναν γνωστά λόγω 

της ιδιότητάς του ως συµβούλου. 

6. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απαγορεύεται να ενεργούν κατ’ επάγγελµα και 

χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, 

πράξεις που ανάγονται στο σκοπό της Εταιρείας και είναι ανταγωνιστικές αυτού, σύµφωνα 

µε την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

5.  



    

                                                                                                                 

   

 

 

 

 

Άρθρο 17ο 

 

Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

4. Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αµοιβή ή 

αποζηµίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική 

απόφαση. 

5. Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου βαρύνει την Εταιρεία αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης. 

6. ∆άνεια της Εταιρείας προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 

∆ιευθυντές αυτής ή συγγενείς αυτών µέχρι τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, 

συµπεριλαµβανοµένου ή συζύγου των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς 

αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους 

απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Επίσης δάνεια της Εταιρείας σε τρίτους, καθώς 

και η παροχή πιστώσεων σ’ αυτούς µε οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ 

αυτών µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς µετοχών της Εταιρείας, απαγορεύονται 

απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και των 

προσώπων αυτών, χρειάζεται απαραίτητα προηγούµενη άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 

Αυτό ισχύει και για τις συµβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίηση 

τους. Η έγκριση αυτή δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι που 

εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούµενου µετοχικού κεφαλαίου στη Γενική 

Συνέλευση. 

 

 

Αντικαθίσταται  το   « ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ» του  παλαιού  

καταστατικού  από το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ»  του  νέου  

καταστατικού  και  αναριθµούµαι τα άρθρα  9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19  του 

παλαιού  µε τα άρθρα  του νέου  18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV  (παλαιό  καταστατικό) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 9 

 

Αρµοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 

 

3. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο 

όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι 

νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.  



    

                                                                                                                 

   

4. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για: α) 

Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της 

εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία που κατέχει το 100% των µετοχών της σύµφωνα µε 

το άρθρο 78 του ΚΝ 2190/20, όπως ισχύει, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση 

της Εταιρείας. 

β) Τροποποίηση του καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η 

αύξηση ή η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 

2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος τις επιβαλλόµενες από τις διατάξεις άλλων Νόµων, 

καθώς και τις γενόµενες µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 

γ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες και οµολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, 3γ του 

Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύουν. 

δ) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού εκτός από τις περιπτώσεις των άρθρων 22 και 37 του 

παρόντος. 

ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισµό της αµοιβής τους. 

στ) Εκλογή και διορισµό εκκαθαριστών 

ζ) ∆ιάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών και  

η) Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων 

θ) Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης και αύξηση των υποχρεώσεων των 

µετόχων και  

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. 

Ια) Έγκριση  αµοιβών  των  µελών  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  από  οποιασδήποτε  αιτία  

καταβαλλοµένη. 

 

Άρθρο 10 

           

         Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον µια φορά το 

χρόνο, πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο εννεάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση 

των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική 

συνέλευση και σε άλλο τόπο κείµενο στην ηµεδαπή, µετά από ειδική άδεια της αρµόδιας 

εποπτεύουσας αρχής, στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους 

χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και 

κανείς µέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη 

αποφάσεων. 

2. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και 

εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν µετα από την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται 

και οι µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής 

Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. 

 

 

Άρθρο 11 



    

                                                                                                                 

   

 

Πρόσκληση – Ηµερήσια ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Στην πρόσκληση των µετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η 

χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εµφανή θέση του 

καταστήµατος της Εταιρείας και δηµοσιεύεται ως εξής: 

Η προσκληση για  την Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και 

εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να κοινοποιειται στο 100% των µετόχων ή 

αναρτάται στο ΓΕΜΗ είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη 

συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. 

Α) Στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της 

Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 16-Ιανουαρίου 1930 Π. 

∆/τος «Περί ∆ελτίου Ανωνύµων Εταιρειών». 

Β)   Σε µια από τις ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που 

κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα, που 

επιλέγεται από τις Εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν. ∆. 3757/1957, όπως ισχύει και  

Γ) Σε µία ηµερήσια Οικονοµική Εφηµερίδα από εκείνες που αα) εκδίδονται έξι (6) ηµέρες 

την εβδοµάδα και τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά οικονοµικές εφηµερίδες, ββ) έχουν 

κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ηµέρα, καθ’ όλη την τριετία 

και γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εµπορίου και τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης προκειµένου για τον χαρακτηρισµό 

εφηµερίδας ως οικονοµικής. 

Εφόσον η Εταιρεία εδρεύει σε ∆ήµο ή Κοινότητα του Νοµού Αττικής εκτός του ∆ήµου 

Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται και σε µία ηµερησία ή εβδοµαδιαία 

εφηµερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 26 παράγραφος 2 περίπτωση γ εδάφιο ε του Κ. Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήµο ή κοινότητα του Νοµού Αττικής, εκτός του ∆ήµου 

Αθηναίων η πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται σε µία ηµερησία ή εβδοµαδιαία 

τουλάχιστον εφηµερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που 

δεν εκδίδεται εφηµερίδα στην περιοχή αυτή σε µία ηµερησία ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον 

εφηµερίδα από τις εκδιδόµενες στην έδρα της Νοµαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία. 

Η πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ηµερών στο Τεύχος Ανωνύµων 

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και 

προ είκοσι (20) πλήρων ηµερών στις πιο πάνω ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες πολιτικές 

εφηµερίδες και ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών 

Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται στο µισό 

2. ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να 

πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 

3. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 

οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το 

σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 

 

Άρθρο 13 

 



    

                                                                                                                 

   

Κατάθεση µετοχών – Αντιπροσώπευση 

 

5. Οι µέτοχοι, που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση, 

οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της Εταιρείας, στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη Τράπεζα στην 

Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε 

η συνεδρίαση της συνέλευσης. 

6. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση 

µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει 

νόµιµα. 

7. Οι αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, καθώς και τα έγγραφα 

νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία 

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

8. Μέτοχοι, που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση 

µόνο µετά από άδεια της. 

 

Άρθρο 14 

 

Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου 

 

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εµφανή θέση 

του καταστήµατος της Εταιρείας νόµιµα συνταγµένος πίνακας των µετόχων που έχουν 

δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα 

στοιχεία που αξιώνει ο νόµος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων, 

τον αριθµό των µετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των µετόχων και των 

αντιπροσώπων τους. 

 

Άρθρο 15 

 

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 

 

2.    Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως 

επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το 

είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

3.    Εάν δε συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, 

συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της 

συνεδρίασης που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν. Η 

επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του 

καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 

4.    Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

 

 

 

 



    

                                                                                                                 

   

Άρθρο 16 

 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 

 

5. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τα δυο 

τρίτα (2/3) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που 

αφορούν: 

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, µετατροπή, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της 

Εταιρείας. 

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. 

γ) Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης 

δ) Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, µε εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 

παρ. 2 και 3 του παρόντος, αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις Νόµων καθώς και τις 

γενόµενες µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 

ε) Έκδοση δανείου µε οµολογίες. 

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων. 

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού 

ή έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος 

καταστατικού 

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ορίζει ότι για τη λήψη ορισµένης απόφασης από 

τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου. 

 

6. Αν δε   δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουµένης παραγράφου 

στην πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα 

από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες, συνέρχεται πρώτη 

επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα 

δεύτερο (1/2) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

7. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε 

είκοσι ηµέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, µε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) 

ηµέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 

αρχικής ηµερήσιας διάταξης όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 

του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

8. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται µε 

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

 

Άρθρο 17 

 

Θέµατα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

 

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

αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 

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

που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της. 



    

                                                                                                                 

   

3.  Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 

 

 

Άρθρο 19 

 

Απόφαση απαλλαγής µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ελεγκτών 

 

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση µε ειδική 

ψηφοφορία, που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τω σύµφωνα µε το Αρθρο 108 ν 4548/2018 

ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι 

υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν µόνο µε τις µετοχές τους. Η απαλλαγή του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις των άρθρων 10, 22 και 22α του Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V  (νέο  καταστατικο) 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  (116-140) 

Άρθρα  116-140 του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

 

Άρθρο 18 

Αρµοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 

 

5. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο 

όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι 

νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.  

6. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για: α) 

Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, εκτός από την περίπτωση απορρόφησης της 

εταιρείας από άλλη ανώνυµη εταιρεία που κατέχει το 100% των µετοχών της σύµφωνα  µε 

τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 όπως ισχύει, διάσπαση, µετατροπή, 

αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας. 

β) Τροποποίηση του καταστατικού. Σαν τροποποίηση του καταστατικού θεωρείται και η 

αύξηση ή η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις των παραγράφων 

2 και 3 του άρθρου 5 του παρόντος τις επιβαλλόµενες από τις διατάξεις άλλων Νόµων, 

καθώς και τις γενόµενες µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 

γ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες και οµολογίες σύµφωνα µε τον νόµο              4548/2018 

ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

δ) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22  

ε) Εκλογή ελεγκτών και καθορισµό της αµοιβής τους. 

στ) Εκλογή και διορισµό εκκαθαριστών 

ζ) ∆ιάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών και  

η) Έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων 

θ) Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης και αύξηση των υποχρεώσεων των 

µετόχων και  



    

                                                                                                                 

   

ι) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος. 

 

Άρθρο 19 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευση 

 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον µία φορά κάθε εταιρική 

χρήση το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ηµερολογιακή ηµέρα του ενάτου µήνα µετά τη 

λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειµένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική 

Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση µπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο 

θέµα αρµοδιότητάς της. 

3. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των µετόχων όταν το 

κρίνει σκόπιµο. Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση και σε άλλο 

τόπο κείµενο στην ηµεδαπή, µετά από ειδική άδεια της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής, 

στην οποία θα καθορίζονται και οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. Η άδεια αυτή 

δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς µέτοχος δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

4. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και 

εκείνες που εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες 

πριν από την οριζόµενη για τη συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι 

µη εργάσιµες ηµέρες. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και 

η ηµέρα της συνεδρίασης της δεν υπολογίζονται. 

 

 

Άρθρο 20 

Πρόσκληση – Ηµερήσια ∆ιάταξη Γενικής Συνέλευσης 

 

2. Στην πρόσκληση των µετόχων σε Γενική Συνέλευση αναφέρονται η 

χρονολογία, η ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα, όπου θα συνέλθει η συνέλευση, καθώς και τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τοιχοκολλάτε σε εµφανή θέση του 

καταστήµατος της Εταιρείας και δηµοσιεύεται   στο ΓΕΜΗ  σύµφωνα µε το άρθρο 121 , 

122 και  123του νόµου 4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 όπως ισχύει 

 

3. ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να 

πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 

 

3 Η Γενική Συνέλευση µε εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξοµοιούµενες µε 

αυτές, πρέπει να συγκαλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για 

την συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ηµέρες. Η ηµέρα της 

δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασης αυτής 

δεν υπολογίζονται. 



    

                                                                                                                 

   

4  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, που τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση της 

εταιρείας, περιλαµβάνει τα εκάστοτε κατά το νόµο στοιχεία µεταξύ των οποίων 

τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης , 

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής , καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα 

µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους 

αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχοµένως και εξ αποστάσεως. Η δηµοσίευση 

της πρόσκλησης πραγµατοποιείται όπως ο νόµος κάθε φορά ορίζει. 

4 ∆εν απαιτείται όµως νεότερη πρόσκληση εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος 

και ο χρόνος των επαναληπτικών και εκ του νόµου προβλεποµένων Γενικών 

Συνελεύσεων, για την περίπτωση µη απαρτίας , υπό την προϋπόθεση ότι η γενική 

συνέλευση συνέρχεται εκ νέου µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της 

µαταιωθείσας συνεδρίασης.  

5 Κατόπιν σχετικής προς τούτο απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σύµφωνα µε τις 

προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόµο, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης µπορούν να 

διεξαχθούν και µέσω τηλεδιάσκεψης .  

6 Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 

ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης µε την καταχώρισή της στη Μερίδα της 

εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός της ίδιας προθεσµίας το πλήρες κείµενο της Πρόσκλησης της 

Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.    

8. Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 

οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το 

σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 

 

Άρθρο 21 

Κατάθεση µετοχών – Αντιπροσώπευση 

 

9. Οι µέτοχοι, που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση, 

οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο ταµείο της Εταιρείας, στο 

Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισµένη Τράπεζα στην 

Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε 

η συνεδρίαση της συνέλευσης. 

10. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση 

µπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει 

νόµιµα. 

11. Οι αποδείξεις κατάθεσης µετοχών, καθώς και τα έγγραφα 

νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία 

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

12. Μέτοχοι, που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των 

παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση 

µόνο µετά από άδεια της. 

 

                                      Άρθρο 22 

             Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου 

 



    

                                                                                                                 

   

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε εµφανή θέση 

του καταστήµατος της Εταιρείας νόµιµα συνταγµένος πίνακας των µετόχων που έχουν 

δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα 

στοιχεία που αξιώνει ο νόµος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των µετόχων, 

τον αριθµό των µετόχων και ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των µετόχων και των 

αντιπροσώπων τους. 
 

Άρθρο 23ο 

∆ηµοσίευση της πρόσκλησης Γ.Σ. 

Η Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 

ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης µε την καταχώρισή της στη Μερίδα της 

εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός της ίδιας προθεσµίας το πλήρες κείµενο της Πρόσκλησης της 

Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της εταιρίας.    

 

 

 

 

                                          Άρθρο 24 

Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 

 

7. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για 

τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης αν ο αριθµός των µετόχων που παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν εκπροσωπεί το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον του 

καταβληθέντος µετοχικού κεφαλαίου. 

8. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι σε είκοσι 

(20) µέρες µετά από την χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, προσκαλούµενη 

πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις µέρες. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση 

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

οποιοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούµενο τµήµα του καταβληθέντος µετοχικού 

κεφαλαίου. 

9. Εξαιρετικά, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν τη µεταβολή της εθνικότητας 

της Εταιρείας, τη µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης, την επαύξηση των 

υποχρεώσεων των µετόχων, την τακτική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν 

επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, τη µείωση του 

µετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή 

την παράγραφο 6 του άρθρου 49, 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, καθώς και σε κάθε άλλη 

περίπτωση που ορίζεται στο νόµο ότι η γενική συνέλευση αποφασίζει µε αυξηµένη 

απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί 

των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε 

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

10. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία, που προβλέπεται από τη παρ. 4 του παρόντος 

άρθρου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, και βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα, 

πάνω στα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτή το ένα 



    

                                                                                                                 

   

τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος µετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν συντελεσθεί και 

αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται σύµφωνα µε τα παραπάνω και βρίσκεται σε 

απαρτία, συνεδριάζοντας έγκυρα πάνω στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όταν 

εκπροσωπείται σε αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβληθέντος µετοχικού 

κεφαλαίου. Ενόσω οι µετοχές της εταιρείας είναι εισηγµένες  στο Χρηµατιστήριο ή σε κάθε 

περίπτωση όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση 

στην τελευταία επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν οι µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) 

τουλάχιστον του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν 

απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των 

επαναληπτικών συνεδριάσεων που προβλέπονται από το νόµο,  υπό την προϋπόθεση ότι 

µεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρης ηµέρες ανάµεσα στην εκάστοτε µαταιωθείσα 

συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

11. Η ηµερήσια διάταξη των επαναληπτικών συνελεύσεων περιλαµβάνει χωρίς καµία 

µεταβολή τα θέµατα της αρχικής ηµερήσιας διάταξης. 

12. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχει απαρτία την 

ώρα που ορίστηκε στην πρόσκληση θεωρείται µαταιωθείσα η Συνέλευση. 

 

5.    Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

 

Άρθρο 25 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 

 

9. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

εγκύρως επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τα δυο 

τρίτα (2/3) του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που 

αφορούν: 

α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, µετατροπή, διάσπαση, διάλυση ή αναβίωση της 

Εταιρείας. 

β) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας. 

γ) Μεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης 

δ) Αύξηση ή µείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, µε εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5 

παρ. 2 και 3 του παρόντος, αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις Νόµων καθώς και τις 

γενόµενες µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. 

ε) Έκδοση δανείου µε οµολογίες. 

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 

ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων. 

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού 

ή έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 2 του παρόντος 

καταστατικού 

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόµος ορίζει ότι για τη λήψη ορισµένης απόφασης από 

τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παρούσας παραγράφου. 

 

10. Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγουµένης παραγράφου στην 

πρώτη συνεδρίαση, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από 

πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική 



    

                                                                                                                 

   

συνέλευση που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 

αρχικής ηµερήσιας διάταξης όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) 

του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

11. Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε 

είκοσι ηµέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, µε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) 

ηµέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεµάτων της 

αρχικής ηµερήσιας διάταξης όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) 

του καταβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

12. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται µε 

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

 

 

Άρθρο 26ο 

Λήψη Αποφάσεων 

6. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 

εκπροσωπούνται σ’ αυτή. 

7. Κατ’ εξαίρεση , οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 

του παρόντος λαµβάνονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που 

εκπροσωπούνται στη συνέλευση.  

8. Οι ψηφοφορίες, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο Νόµο ή στο 

παρόν Καταστατικό, γίνονται µε φανερή ψήφο, εκτός αν αφορούν εκλογή προσώπων ή 

ζητήµατα προσωπικά, οπότε γίνονται µε µυστική ψηφοφορία. 

9. Η γενική συνέλευση µε φανερή ψηφοφορία µπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε 

κάποιο θέµα ή και σε όλα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης θα είναι µυστική. 

10. ∆εν επιτρέπεται µυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αµοιβών στα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου, καθώς και όπου ο νόµος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η 

ψήφος δίδεται από απόσταση. 

 

Άρθρο 27ο 

Συζητήσεις στη Γενική Συνέλευση 

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

αναφέρονται στην ηµερήσια διάταξη και δεν επιτρέπεται συζήτηση σε θέµατα εκτός 

ηµερήσιας διάταξης. Ενστάσεις κατά της ηµερήσιας διάταξης πρέπει να διατυπώνονται 

στην έναρξη της συνεδρίασης, διαφορετικά είναι απαράδεκτες. 

5. Η ηµερήσια διάταξη καταρτίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Περιλαµβάνει τις 

προτάσεις του στη Γενική Συνέλευση, καθώς και τις προτάσεις που υποβάλλονται νόµιµα 

από τους µετόχους που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβληµένου εταιρικού 

κεφαλαίου ή τους ελεγκτές. 

6. Εξαιρετικά επιτρέπεται συζήτηση πάνω σε προτάσεις για σύγκληση έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης µε οποιοδήποτε αντικείµενο ή πάνω σε προτάσεις για ανάκληση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

Άρθρο 28ο 

Πρακτικά Συνεδριάσεων Γ.Σ. 

7. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται σε ιδιαίτερο 

βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τον γραµµατέα και τους ψηφολέκτες. 



    

                                                                                                                 

   

8. Με αίτηση µετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα 

πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος 

των µετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. 

9. Αρµόδιος για επικύρωση των εκδιδοµένων αντιγράφων πρακτικών της Γενικής 

Συνέλευσης είναι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας ή ο νόµιµος 

αναπληρωτής του. 

10. Αν στη Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, τη Γενική Συνέλευση 

παρακολουθεί Συµβολαιογράφος , που προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής 

Συνέλευσης. 

11. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην 

αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη Γενική Συνέλευση.  

12. Όσο χρόνο η εταιρεία είναι εισηγµένη σε οργανωµένη αγορά, δηµοσιεύει στην 

ιστοσελίδα της µε ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα αποτελέσµατα της ψηφοφορίας 

το αργότερο εντός πέντε (5) ηµερών από την ηµεροµηνία της γενικής συνέλευσης, 

προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθµό των µετοχών για τις οποίες 

δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές 

οι ψήφοι, το συνολικό αριθµό έγκυρων ψήφων καθώς και τον αριθµό ψήφων υπέρ και 

κατά κάθε απόφασης και τον αριθµό των αποχών. 

 

                                                     Άρθρο 29 

 

                                 Έγκριση συνολικής διαχείρισης 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε φανερή ψηφοφορία µετά την 

έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µπορεί να εγκρίνεται η συνολική 

διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όµως της εταιρείας 

από αξιώσεις της κατά των µελών του διοικητικού συµβουλίου ή άλλων προσώπων ή 

συµβιβασµός της εταιρείας µε αυτούς µπορεί να λάβει χώρα µόνο µε τις προϋποθέσεις της 

παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν. 4548/2018.  

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Αντικαθίσταται  και αναριθµείται το Άρθρο 26 του παλαιού  καταστατικού  από τα 

Άρθρα  30 & 31 στο νέο καταστατικό  ως κάτωθι: 

 

Άρθρο 29 (παλαιό  καταστατικό) 

 

Ελεγκτές 

 

1. Προκειµένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση 

σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει 

να έχουν ελεγχθεί προηγουµένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. 



    

                                                                                                                 

   

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωµατικούς 

ελεγκτές ορίζοντας και την αµοιβή τους. Αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων 

Σχολών και να έχουν άδεια οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το Οικον. Επιµελητήριο 

Ελλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.∆. 475/91 (ΦΕΚ 176 Α). Οι 

ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όµως για περισσότερες από πέντε 

εταιρικές χρήσεις. 

1. Η Συνέλευση µπορεί να εκλέγει ένα µόνο τακτικό και ένα αναπληρωµατικό ελεγκτή, 

εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. 

2. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α του ΚΝ 

2190/1929, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται υποχρεωτικά από το Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών (Π.∆. 325/1994). Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει εφαρµόζονται αναλόγως. 

3. Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους 

ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισµού τους, 

σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισµό αυτό µέσα σε προθεσµία πέντε (5) 

ηµερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισµό και έχουν όλες τις ευθύνες και 

υποχρεώσεις του άρθρου 37 και 43 παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει, οφείλει επίσης να αναφέρει: α) Αν το 

προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 43α του 

Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του. Β) Αν έγινε επαλήθευση της 

συµφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του 

Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του. 

5. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 

1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν.2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συµφωνία του 

περιεχοµένου της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις σχετικές ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον 30 

ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

 

                               ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

                                                          ΕΛΕΓΧΟΣ   νέο  καταστατικό 

 

Άρθρο 30ο 

Τακτικός Έλεγχος 

5. Ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της κάθε χρήσεως διενεργείται, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, από έναν (1)  τουλάχιστον τακτικό ορκωτό ελεγκτή 

και έναν (1) αναπληρωτή που διορίζονται εκλέγονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

µε την οποία εγκρίνεται συγχρόνως και το ποσό της σχετικής αµοιβής . Η Γενική 

Συνέλευση δύναται επίσης να εκλέγει και πρόσθετους ελεγκτές  

6. Μέσα σε πέντε  (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε 

τους ορκωτούς ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση σε αυτούς του 

διορισµού τους . Εάν δεν αποποιηθούν το διορισµό αυτό εντός πέντε  (5)  ηµερών, 

θεωρείται ότι τον έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του νόµου.  

7. Κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές παρακολουθούν τη λογιστική και 

διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση κάθε 

λογιστικού αρχείου και κάθε εταιρικού βιβλίου, που προβλέπεται από το νόµο Οι ελεγκτές 



    

                                                                                                                 

   

παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και παρέχουν κάθε πληροφορία που είναι σχετική µε 

τον έλεγχο που διενήργησαν. 

8. Τα θέµατα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου 

(περιεχόµενο, έκδοση, υπογραφή) ρυθµίζονται από το ν. 3693/2008. β) Στην έκθεση 

ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και 

παρέχονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο νόµο. Ο ελεγκτής 

διατυπώνει γνώµη σχετικά µε το εάν: γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του ίδιου οικονοµικού έτους, γβ) η έκθεση διαχείρισης 

έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις και γγ) δηλώνει αν, 

σύµφωνα µε τη γνώση και την κατανόηση των στοιχείων της εταιρείας και του 

περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις 

ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά µε τη φύση των 

ανακριβειών αυτών. Τα ως άνω έχουν εφαρµογή τόσο στην ετήσια όσο και στην 

ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης  

 

                                          Άρθρο 31 

                                                               Ελεγκτές    

Νοµος  4308/2014 & 4336/2015 

2. Προκειµένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση 

σχετικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει 

να έχουν ελεγχθεί προηγουµένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωµατικούς 

ελεγκτές ορίζοντας και την αµοιβή τους. Αυτοί πρέπει να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων 

Σχολών και να έχουν άδεια οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το Οικον. Επιµελητήριο 

Ελλάδος, σύµφωνα µε τις διατάξεις σύµφωνα µε τους νόµους   4336/2015 ΦΕΚ 94 / 14-

08-2015  & νόµου 4308/2014. Οι ελεγκτές αυτοί δύνανται να επαναδιορίζονται όχι όµως 

για περισσότερες από πέντε εταιρικές χρήσεις. 

1. Η Γενικη Συνέλευση µπορεί να εκλέγει ένα µόνο τακτικό και ένα αναπληρωµατικό ελεγκτή, 

εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. 

2. Για τις µικρές και πολύ µικρές επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωτικός ο διορισµός ελεγκτών 

2. Πάντως εφόσον γίνεται υπέρβαση των ορίων σύµφωνα µε τους νόµους    4336/2015 

ΦΕΚ 94 / 14-08-2015  & νόµου 4308/2014, όπως ισχύει, ως ελεγκτές εκλέγονται 

υποχρεωτικά από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών . Οι διατάξεις των παραγράφων σύµφωνα 

µε τους νόµους 4336/2015 ΦΕΚ 94 / 14-08-2015  & νόµου 4308/2014.ισχυουν για τις 

µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις . Μέσα σε πέντε (5) ηµέρες από τη συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης, που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την Εταιρεία 

ανακοίνωση προς αυτούς του διορισµού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το 

διορισµό αυτό µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το 

διορισµό και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του σύµφωνα µε τους νόµους    

4336/2015 ΦΕΚ 94 / 14-08-2015  & νόµου 4308/2014 όπως ισχύουν. 

4. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται  σύµφωνα µε τους 

νόµους    4336/2015 ΦΕΚ 94 / 14-08-2015  & νόµου 4308/2014, όπως ισχύουν, οφείλει 

επίσης να αναφέρει: α) Αν το προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου σύµφωνα µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-

2018 όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του. Β) Αν έγινε επαλήθευση της συµφωνίας 

που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 3 του σύµφωνα µε τον νόµο   

4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του. 



    

                                                                                                                 

   

5. Οι ελεγκτές της Εταιρείας, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 

σύµφωνα µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018, οφείλουν να επαληθεύουν 

και τη συµφωνία του περιεχοµένου της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις σχετικές 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη 

τους τουλάχιστον 30 ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VII 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΕΣ 

Αντικαθίστανται  και αναριθµουνται τα Άρθρα 30,&31 του παλαιού  καταστατικού  

από τα Άρθρα  32,33 & 34 στο νέο καταστατικό  ως κάτωθι: 

 

Άρθρο 30  (παλαιό καταστατικό) 

 

Εταιρική χρήση 

 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει την 31η 

∆εκεµβρίου κάθε χρόνου. Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την 

καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της ∆ιοικητικής απόφασης για την 

παροχή άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του παρόντος 

καταστατικού και θα λήξει την τριακοστή πρώτη (31η) ∆εκεµβρίου 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 31 

 

Ετήσιες Οικονοµικές καταστάσεις 

 

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει 

τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύµφωνα µε το 

νόµο εποµένως και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 42α, 

42β,42γ,42δ,42ε,43,43α,43β, 132 και 133 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την 

πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των 

αποτελεσµάτων χρήσης της. 



    

                                                                                                                 

   

Ειδικότερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συντάσσει σύµφωνα µε τις πιο πάνω 

διατάξεις: α) τον Ισολογισµό, β) το λογαριασµό «αποτελέσµατα χρήσης», γ) τον πίνακα 

διάθεσης αποτελεσµάτων και δ) το προσάρτηµα. 

               2.             Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω από 

τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο πρέπει να υπογράφει από α) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον 

αναπληρωτή του, β) τον ∆ιευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο ή σε περίπτωση που δεν 

υπάρχει τέτοιος σύµβουλος ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω 

προσώπων, από ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον 

υπεύθυνο για τη Γενική ∆ιεύθυνση του Λογιστηρίου. 

Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου 

κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις 

αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 

                        3.            Η έκθεση διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την 

Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγµατική εικόνα της εξέλιξης 

των εργασιών και της οικονοµικής θέσης της Εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την 

προβλεπόµενη πορεία της Εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον τοµέα της 

έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα οριζόµενα στο εδ. Α και Β της παρ. 3 του άρθρου 43α 

του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του. Επίσης στην έκθεση αυτή 

πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σηµαντικό γεγονός που έχει συµβεί µέσα στο χρονικό 

διάστηµα από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµέρα της υποβολής της έκθεσης. 

                       4.       Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν.2190/1920, µε τη µορφή 

και το περιεχόµενο, µε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της Εταιρείας έχουν 

συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την 

έκφραση γνώµης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις 

δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δηµοσιευόµενο 

σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου. 

                     5.       Αντίγραφο των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, µε τις σχετικές 

εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την Εταιρεία 

στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική 

Συνέλευση. 

                    6.         Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της Εταιρείας, ο Λογαριασµός ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΧΡΗΣΕΩΣ και ο ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ µαζί µε το σχετικό 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές, 

δηµοσιεύονται όπως ορίζεται στην επόµενη παράγραφο 7.  

                   7.          Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δηµοσιεύει τα 

έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις 

ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως: α) στο Φύλλο Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) σύµφωνα µε το άρθρο 7β παρ. 1 εδ. Β του  

Κ.Ν.2190/1920, β) Σε µία ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/1957, όπως αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει 

ευρύτερη κυκλοφορίας σε ολόκληρη τη χώρα κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

γ) Σε µία ηµερησία οικονοµική εφηµερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 26 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

Αν η εταιρεία εδρεύει σε ∆ήµο ή Κοινότητα του Νόµου Αττικής, εκτός του ∆ήµου Αθηναίων, 

τα έγγραφα της παρ. 4 πρέπει να δηµοσιεύονται και σε µία ηµερησία ή εβδοµαδιαία 



    

                                                                                                                 

   

τουλάχιστον εφηµερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 43β παρ. 5 περίπτωση γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

Εξαιρετικά αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήµο ή κοινότητα του Νοµού Αττικής, εκτός του ∆ήµου 

Αθηναίων, τα έγγραφα της παραγράφου 6 πρέπει να δηµοσιεύονται σε µία ηµερησία ή 

εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της και σε 

περίπτωση που δεν εκδίδεται εφηµερίδα στην περιοχή αυτή σε µία ηµερησία ή 

εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα από τις εκδιδόµενες στην έδρα της Νοµαρχίας, στην 

οποία υπάγεται η Εταιρεία. 

 

                   8.       Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την έγκριση των οικονοµικών 

καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο των 

πρακτικών της, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, 

υποβάλλεται στην αρµοδία εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριµένων 

οικονοµικών καταστάσεων. 

 

 

Άρθρο 32 

 

∆ιάθεση Κερδών 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α που προστέθηκε µε το άρθρο 37 του 

Π.∆. 409/1986 Κ.Ν. 2190/1920 η διάθεση των καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται µε 

τον ακόλουθο τρόπο: 

α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, 

όπως ορίζει ο νόµος, δηλ. για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) 

των καθαρών κερδών. Σύµφωνα µε το νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, 

όταν φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου 

µερίσµατος, δηλ. ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου και σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, σε συνδυασµό 

προς τις διατάξεις του ΑΝ. 148/1967 και Ν.876/1979. 

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  VII 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΕΣ 

 

Άρθρο 32   (νέο  καταστατικό) 

 

Εταιρική χρήση 

 



    

                                                                                                                 

   

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου λήγει την 31η 

∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.  

 

Άρθρο 33 

               Ετήσιοι Λογαριασµοί 

(Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις και ετήσιες εκθέσεις ) 

Άρθρα  12-14  του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

 

1. Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και 

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

διάταξη που ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά.  

2. Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της 

εταιρείας. 

3. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που έχουν καταρτιστεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: τρία διαφορετικά πρόσωπα, και 

συγκεκριµένα από: α) τον πρόεδρο του διοικητικού συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) 

τον διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος 

σύµβουλος ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των παραπάνω προσώπων, από ένα 

µέλος του διοικητικού συµβουλίου που ορίζεται από αυτό και γ) τον κατά νόµο υπεύθυνο 

λογιστή πιστοποιηµένο από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α' τάξης 

για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης 

των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις 

τους στη Γενική Συνέλευση. 

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης όπως και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται 

από το διοικητικό συµβούλιο και υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

5. Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και η ενοποιηµένη έκθεση 

διαχείρισης και η ενοποιηµένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, όταν απαιτούνται από 

τον νόµο, υπογράφονται από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσµεύουν την 

επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους. 

6. Η έκθεση διαχείρισης που συντάσσει κάθε έτος το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και υποβάλλει 

στην τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγµατική εικόνα της 

εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της οικονοµικής θέσης 

της καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει, 

επίσης δε όλες τις πληροφορίες  που προβλέπονται στο άρθρο 150 του Ν. 4548/2018, 

όπως ισχύει.  

Στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει η εταιρεία περιλαµβάνεται σε ειδικό τµήµα αυτής 

δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία περιέχει όλες τις πληροφορίες που 

προβλέπονται στα άρθρα 152 και 153 του Ν. 4548/2015, όπως ισχύει. 

7. Η εταιρεία δηµοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το οριζόµενα στα άρθρα 13 και 149 του 

Ν.4548/2018 : α) τις νόµιµα εγκεκριµένες από την τακτική γενική συνέλευση ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις, β) την έκθεση διαχείρισης και γ) τη γνώµη του ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας όπου απαιτείται, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την 

έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση. Όπου βάσει της περίπτωσης 1 της 

υποπαραραγράφου Α1 της παρ. Α' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) απαιτείται 



    

                                                                                                                 

   

γνώµη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις 

και η έκθεση διαχείρισης δηµοσιεύονται µε τη µορφή και το περιεχόµενο βάσει των οποίων 

ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό 

ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες κείµενο της έκθεσης ελέγχου.  

8. Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης και 

στη γνώµη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπου απαιτείται, 

εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δηµοσιότητας του άρθρου 13 του Ν.4548/2018 

και ισχύουν οι προθεσµίες της παραγράφου 1.  

9. Όπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α' του 

άρθρου 2 του ν. 4336/2015 απαιτείται γνώµη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής 

εταιρείας, οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στη δηµοσιότητα, που 

προβλέπεται στην παράγραφο 3, µε τη µορφή και το περιεχόµενο, µε βάση το οποίο ο 

ελεγκτής ή οι ελεγκτές έχουν συντάξει τη σχετική έκθεση ελέγχου τους. 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. Οι συντεταγµένες κατά τα Ελληνικά ή ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(Ε.Π.Χ.Α.) εγκεκριµένες ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές 

προβλεπόµενες από το νόµο εκθέσεις των εταιρειών εκτός από τη δηµοσίευσή τους στο 

ΓΕΜΗ κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018 και στο παρόν άρθρο, 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραµένουν προσβάσιµες για χρονικό 

διάστηµα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δηµοσίευσή τους. 

                   7.          Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας οφείλει να δηµοσιεύει τα 

έγγραφα της προηγούµενης παραγράφου 6 στο σύνολό τους, είκοσι τουλάχιστον πλήρεις 

ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως: σύµφωνα µε τον νόµο   

4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018α)  

 

1.                    8.       Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την έγκριση των οικονοµικών 

καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση, µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο των 

πρακτικών της, που προβλέπεται από  τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018, 

υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριµένων 

οικονοµικών καταστάσεων 

 

Άρθρο 34ο 

∆ιάθεση κερδών 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του Ν. 4548/2018, η διάθεση των 

καθαρών κερδών της Εταιρείας γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

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

δεν αποτελούν πραγµατοποιηµένα κέρδη.  

β)  αφαιρείται το ποσοστό για τον σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως ορίζει ο 

νόµος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των 

καθαρών κερδών. Σύµφωνα µε το νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, 

όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 

γ) ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου 

µερίσµατος, δηλαδή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών µετά 

τις µειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε µετρητά. Με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης που λαµβάνεται µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία µπορεί να µειωθεί το 



    

                                                                                                                 

   

ως άνω ποσοστό, όχι όµως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανοµή του ελάχιστου 

µερίσµατος επιτρέπεται µόνο µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την 

αυξηµένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018 και 

πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση κεφαλαίου.  

δ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 

4. Οι µέτοχοι µετέχουν των καθαρών κερδών µετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση 

των ετησίων λογαριασµών (ετησίων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων), το δε προς 

διανοµή εγκριθέν ποσόν αυτών καταβάλλεται σε αυτούς µέσα σε δυο µήνες από την 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις και αποφάσισε τη διανοµή. 
 

. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

 

 

 

∆ΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ   ( 164-171) 

Άρθρα  164-171 του νόµου   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018 

 

Αντικαθίσταται  και αναριθµείται τα Άρθρα 33 & 34 του παλαιού  καταστατικού  από 

τα Άρθρα  36 & 37 στο νέο καταστατικό  ως κάτωθι: 

 

Άρθρο 33 (παλαιό καταστατικό) 

 

Λόγοι λύσης της εταιρείας 

 

1. Η Εταιρεία λύνεται: 

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούµενα αποφασιστεί από τη 

Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. 

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και  

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 

2. Η συγκέντρωση όλων των µετοχών σ’ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της 

Εταιρείας. 

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο 

υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το Αρθρο 119  ν 4548/2018το άρθρο 42γ 

του Κ.Ν. 2190/1920, µειωθεί περισσότερο από το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση 

µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα 

διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο µέτρο. 

 

 

 

 

Άρθρο 34ο 

 

Εκκαθάριση 

 



    

                                                                                                                 

   

7. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η 

εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από 

τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του 

ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι 

εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, µπορούν να είναι δύο έως τέσσερις µέτοχοι 

ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς µε τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης 

αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη 

Γενική Συνέλευση, µε τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να 

συµµορφώνονται. 

8. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, µόλις 

αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να 

δηµοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 

Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ισολογισµό, του οποίου 

αντίτυπο υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Εµπορίου της αρµόδιας Νοµαρχίας. Επίσης 

δηµοσιεύουν κάθε έτος ισολογισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 που 

προστέθηκε µε το άρθρο 7 του Π.∆. 409/1986. 

9. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 

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

της εκκαθάρισης. 

11. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς 

υποθέσεις της εταιρείας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν 

τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες 

πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας. 

Οι εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική 

επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα πάγια στοιχεία της, αλλά µετά 

την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσµίας των τεσσάρων 

(4) µηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε µέτοχος ή και δανειστής της µπορούν να 

ζητήσουν από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά 

τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, να καθορίσει την κατώτερη τιµή 

πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τµηµάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε 

αυτού δεσµεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα. 

12. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις πέρατος 

της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των µετόχων. Κάθε χρόνο υποβάλλονται 

στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης, µε έκθεση των αιτίων που 

παρεµπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές 

καταστάσεις τις οποίες δηµοσιεύουν στο τεύχος ανωνύµων εταιρειών και εταιρειών 

περιορισµένης, της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων 

και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους 

µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. 

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε µπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ηµεροµηνία 

έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το µητρώο ανωνύµων 

εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια 

του Υπουργού Εµπορίου. Το στάδιο όµως της εκκαθάρισης δε µπορεί σε καµία 

περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 



    

                                                                                                                 

   

8. Ο διορισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών 

καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

 

Άρθρο 36 

Λόγοι λύσης της εταιρείας (νέο καταστατικό) 

 

1. Η Εταιρεία λύνεται: 

α) Όταν περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούµενα αποφασιστεί από τη 

Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. 

β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και  

γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 

2. Η συγκέντρωση όλων των µετοχών σ’ ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της 

Εταιρείας. 

3. Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο 

υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, µειωθεί 

περισσότερο από το µισό του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι 

µηνών από τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα 

υιοθετηθεί άλλο µέτρο. 

 

Άρθρο 37ο 

 

Εκκαθάριση  

 

13. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η 

εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, 

το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από 

τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του 

ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι 

εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση, µπορούν να είναι δύο έως τέσσερις µέτοχοι 

ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς µε τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης 

αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη 

Γενική Συνέλευση, µε τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να 

συµµορφώνονται. 

14. Οι εκκαθαριστές, που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, µόλις 

αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να 

δηµοσιεύσουν στον Τύπο και στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών 

Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης ισολογισµό, του οποίου 

αντίτυπο υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Εµπορίου της αρµόδιας Νοµαρχίας. Επίσης 

δηµοσιεύουν κάθε έτος ισολογισµό, σύµφωνα µε τον νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-

06-2018). 

15. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 



    

                                                                                                                 

   

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

της εκκαθάρισης. 

17. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς 

υποθέσεις της εταιρείας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσουν 

τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες 

πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρείας. 

Οι εκκαθαριστές µπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική 

επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα πάγια στοιχεία της, αλλά µετά 

την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσµίας των τεσσάρων 

(4) µηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε µέτοχος ή και δανειστής της µπορούν να 

ζητήσουν από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά 

τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας, να καθορίσει την κατώτερη τιµή 

πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τµηµάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε 

αυτού δεσµεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκεινται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα. 

18. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις πέρατος 

της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των µετόχων. Κάθε χρόνο υποβάλλονται 

στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης, µε έκθεση των αιτίων που 

παρεµπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 

Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές 

καταστάσεις τις οποίες δηµοσιεύουν στο τεύχος ανωνύµων εταιρειών και εταιρειών 

περιορισµένης, της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων 

και διανέµουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους 

µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. 

7. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε µπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ηµεροµηνία 

έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από το µητρώο ανωνύµων 

εταιρειών. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια 

του Υπουργού Εµπορίου. Το στάδιο όµως της εκκαθάρισης δε µπορεί σε καµία 

περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία. 

8. Ο διορισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. Όσον αφορά στους εκκαθαριστές, εφαρµόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών 

καταχωρούνται περιληπτικά στο Βιβλίο Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

Αντικαθίσταται  και αναριθµείται το Άρθρ0 35 του παλαιού  καταστατικού  από το 

Άρθρο  38 στο νέο καταστατικό  ως κάτωθι: 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 

Γενική ∆ιάταξη 

 

Άρθρο 35 

 

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθµιση των θεµάτων που αξιώνει το άρθρο 2 του 

Κ.Ν.2190/1920 ως ισχύει σήµερα. Για όσα θέµατα δε ρυθµίζει το καταστατικό ισχύουν οι 

διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει. 

 



    

                                                                                                                 

   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο 38 

 

Ιστορικό 

        Με το µε αριθµό 16/26-9-2000 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Κρωπίας ΣΟΦΙΑΣ 

ΛΑΠΑΡ∆Α ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α, έγινε η σύσταση της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία 

«ΒΙΟΜΑΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΜΑΝ Α.Μ.Μ. ΑΒΕΕ». Από 

µετατροπή της Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ- 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΝ ΕΠΕ, το οποίο τροποποιήθηκε 

µε το µε αριθµό 16/26-9-2000 συµβόλαιο της ίδιας πιο πάνω συµβολαιογράφου, τα οποία 

έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής, 

µε αριθµό 47210/04/Β/00/143.   

 

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθµιση των θεµάτων λειτουργείας της εταιρίας  

σύµφωνα   µε τον νόµο.  Όσα περιγράφονται και όσα δεν  αναφέρονται  στο παρόν  

καταστατικό  ρυθµίζονται  από τον  νόµο   4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018    όπως  

εκάστοτε  ισχύει 

Εγκρίνεται  παµψηφεί  από  την  Γενική  Συνέλευση  της  30/06/2019  και  Υπογράφεται  

από  το  σύνολο των µετόχων   

Κορωπί  30/6/2019 

ΟΙ  ΜΕΤΟΧΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ  ΚΑΤΩΘΙ  ΑΡΘΡΑ   ΤΟΥ  ΠΑΛΑΙΟΥ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  

∆ΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ 
 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Άρθρο 36ο 

 

Κάλυψη και καταβολή µετοχικού κεφαλαίου 

 



    

                                                                                                                 

   

1) Το κατά το άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού αρχικό µετοχικό κεφάλαιο από 

δραχµές εκατόν δώδεκα εκατοµµύρια (112.000.000) που διαιρείται σε έντεκα χιλιάδες 

διακόσιες (11.200) µετοχές, ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) καθεµιάς, 

καλύπτεται και καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου δι’ εισφοράς της καθαρής θέσης της 

µετατρεποµένης εταιρείας κατά τη συµµετοχή των εταίρων σ’ αυτήν ως εξής: 

Α) ο Ευάγγελος Παπαγεωργίου εισφέρει ποσό δραχµών εξήντα επτά εκατοµµυρίων 

διακοσίων χιλιάδων (67.200.000) εκ της καθαρής θέσης της µετατρεποµένης Εταιρείας 

στην οποία συµµετέχει µε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και θα λάβει έξι χιλιάδες 

επτακόσιες είκοσι (6.720) µετοχές ονοµαστικές αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών η 

κάθε µία. Και 

Β) Ο ∆ηµήτριος Παπαγεωργίου εισφέρει ποσό δραχµών σαράντα τεσσάρων 

εκατοµµυρίων οκτακοσίων χιλιάδων (44.800.000) και θα λάβει τέσσερις χιλιάδες 

τετρακόσιες ογδόντα (4.480) µετοχές ονοµαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δραχµών 

κάθε µιας. 

3) Προσαρτάται στο παρόν η από 25-07-2000 έκθεση εκτίµησης της Επιτροπής των 

άρθρων 9 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, η οποία έχει ως εξής: 

 

Παλλήνη 25-07-00 

 

 

                Προς τη Νοµαρχιακή Αυτ/ση Ανατ. Αττικής ∆/νση Εµπορίου τµήµα Α. 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

 

Σε εκτέλεση της µε αρ. ΕΜ 4333/00 εντολής σας, οι υπογράφοντες: 1) Ξένια Κοτροπούλου 

– Υπ. Υπ. Ανάπτυξης, 2) Χρήστος Μανιάτης – Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, 3) 

Χαράλαµπος Χαραλαµπόπουλος – Ορκωτός Εκτιµητής. 

Που οριστήκαµε µέλη της Επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει, για να 

εκτιµήσουµε την αξία του κατά την 31-12-99 Ενεργητικού και Παθητικού της Εταιρείας 

Περιορισµένης Ευθύνης µε την επωνυµία «ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

ΒΙΟΜΑΝ ΕΠΕ» προκειµένου η αξία αυτή ν’ αποτελέσει αντικείµενο εισφοράς σε είδος σε 

Ανώνυµη Εταιρεία που πρόκειται να συσταθεί, κατ’ εφαρµογήν του Ν.∆. 1297/72, όπως 

παρατάθηκε µε τον Ν.2459/97. 

Το πόρισµα της έρευνάς µας έχει ως εξής: ΙΣΤΟΡΙΚΟ  

Η Επιχείρηση «ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΝ ΕΠΕ» συστάθηκε 

µε το υπ’ αρ. 13902/66 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργ. ∆. Τζαβέλα που 

δηµοσιεύθηκε στο 879/66 ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ] και τροποποιήθηκε µε τα εξής συµβόλαια: το 

υπ’ αριθµ. 10749/76 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Καβάφη που 

δηµοσιεύθηκε στο 2952/76 ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ]. Τα υπ’ αριθµ. 2518/80 και 4101/83 

συµβόλαια της συµβολαιογράφου Αθηνών ∆έσποινας Αλ. Πριµηκύρη - Μιχαηλίδου, που 

δηµοσιεύθηκαν στα 3425/80 & 2142/83 ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ]. Το υπ’ αρ. 34251/93 συµβόλαιο 

του συµβολαιογράφου Κρωπίας  Γεωργίου Ν. Αχείµαστου, που δηµοσιεύθηκε στο 654/93 

ΦΕΚ [ΤΑΕ-ΕΠΕ]. Έδρα της εταιρείας είναι ο ∆ήµος Κορωπίου Αττικής. Η ∆ιάρκεια της 

εταιρείας είναι µέχρι 6-11-00. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δέκα εκατοµµύρια 

τριακόσιες χιλιάδες (10.300.000) δρχ. και διαιρείται σε 2 µερίδες συµµετοχής και 1030 

εταιρικά µερίδια 10.000 δρχ. το καθένα. Η συµµετοχή των εταίρων Παπαγεωργίου 

Ευάγγελου και Παπαγεωργίου ∆ηµτρίου είναι 60% και 40% αντίστοιχα. 



    

                                                                                                                 

   

Σκοπός της επιχείρησης είναι η κατασκευή & εµπορία ανυψωτικών µηχανηµάτων. 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

 

  1. Γήπεδα – οικόπεδα (σελ.90 του βιβλίου απογραφών & ισολογισµών). 

Πρόκειται για ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο που βρίσκεται στη θέση ΚΑΡΕΛΛΑΣ-

ΝΙΣΙΖΑ, εκτός σχεδίου πόλεως, εντός ΒΙΠΕ Κορωπίου, συνολικού εµβαδού 4.398,02 µ2. Η 

οικοπεδική αυτή έκταση προήλθε από τη συνένωση αγροτεµαχίων τα οποία περιήλθαν 

στην κυριότητα της εταιρείας µε τα παρακάτω συµβόλαια αγοράς και µεταγραφής. 

1) Το υπ’ αρ. 31687/20-7-89 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κρωπίας 

Γεωργίου Ν. Αχείµαστου (3.058,17 τ.µ., που µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών 

του µεταγραφύλακα Κρωπίας στον τόµο 496 και µε αιξ. Αρ. 470 στις 24-7-89. 

2) Το υπ’ αρ. 31764/4-9-89 συµβόλαιο του ιδίου συµβολαιογράφου (283,75 

τ.µ.) το οποίο µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του µεταγροφύλακα Κρωπίας 

στον τόµο 498 µε αιξ. Αρ. 324 στις 13-9-89. 

3) Το υπ’ αρ. 33673/25-9-91 συµβόλαιο του ιδίου συµβολαιογράφου για 

(282,85 τ.µ.) το οποίο µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του µεταγροφύλακα 

Κρωπίας στον τόµο 545 µε αιξ. Αρ. 51 στις 27-9-91. 

4) Το υπ’ αρ. 33802/22-11-91 συµβόλαιο του ιδίου συµβολαιογράφου για 

(262,80 τ.µ.) το οποίο µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του µεταγροφύλακα 

Κρωπίας στον τόµο 547 µε αιξ. Αρ. 420 στις 27-11-91. 

5) Το υπ’ αρ. 33872/19-12-91 συµβόλαιο του ιδίου συµβολαιογράφου για 

(285,70 τ.µ.) το οποίο µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του µεταγροφύλακα 

Κρωπίας στον τόµο 549 µε αιξ. Αρ. 249 στις 3-1-92. 

6) Το υπ’ αρ. 33887/20-12-91 συµβόλαιο του ιδίου συµβολαιογράφου για 

(283,75 τ.µ.) το οποίο µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του µεταγροφύλακα 

Κρωπίας στον τόµο 549 µε αιξ. Αρ. 250 στις 3-1-92. 

7) Το υπ’ αρ. 34433/15-10-92 συµβόλαιο του ιδίου συµβολαιογράφου για (481 

τ.µ.) το οποίο µεταγράφηκε νόµιµα στα βιβλία µεταγραφών του µεταγροφύλακα Κρωπίας 

στον τόµο 561 µε αιξ. Αρ. 130 στις 19-10-92. 

  

 Η επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της τη θέση, την έκταση του ακινήτου, την αντικειµενική 

αξία, τις τρέχουσες τιµές που επικρατούν στην περιοχή, αποτιµά αυτό σε δρχ. 98.760.400 

Ήτοι 4.938,02 µ.Χ20.000δρχ.µ2=98.760.400 

 

2.  Κτίρια Εγκαταστάσεις. ( σελ.90 του βιβλίου απογραφών και ισολογισµών) 

Επί του ανωτέρω οικοπέδου έχει οικοδοµηθεί εργοστάσιο κατασκευής ανυψωτικών 

µηχανηµάτων µετά γραφείων συνολικής εκτάσεως 1809,6 τ.µ. που αποτελείται από 

ισόγειο και πατάρι, σύµφωνα µε το από 12ο/96 τοπογραφικό διάγραµµα του πολιτικού 

µηχανικού Βασ. Γκίκα για το οποίο έχουν εκδοθεί άδειες οικοδοµής µε αριθµ. 568/92 & 

798/98 από την Πολεοδοµία Ανατ. Αττικής. Η κατασκευή του κτιρίου είναι µεταλλική µε 

πάνελ πολυουρεθάνης. Το ισόγειο χρησιµοποιείται ως χώρος εργοστασίου και έκθεσης 

των προϊόντων της επιχείρησης. Επί του ως άνω χώρου έχει κατασκευασθεί πατάρι από 

τα ίδια υλικά µε χωρίσµατα από γυψοσανίδες συνολικής εκτάσεως 300 µ.τ. το οποίο 



    

                                                                                                                 

   

χρησιµοποιείται ως χώρος γραφείων της επιχείρησης και αποτελείται από 7 γραφεία, 2 

WC και το κλιµακοστάσιο. 

     Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τη θέση του ακινήτου και την κατασκευή του αποτιµά το 

εργοστασιακό χώρο των 1.809,6 τ.µ. σε δρχ.     

 81.432.000 

Ήτοι 1.809,6Χ45.000τ.µ.=81.432.000 

Το δε πατάρι των 300τ.µ. σε    18.000.000 

Ήτοι 300Χ60.000 τ.µ.=18.000.000 

 

Σηµειώνεται ότι για τα παραπάνω ακίνητα δεν υφίσταται κανένα βάρος, καµιά πράξη 

εκποίησης, διεκδίκησης, ή αγωγής µέχρι της προηγουµένης εκδόσεως των 

πιστοποιητικών. 

 

     

 

 

 

 

 3.  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (σελ.87-89 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισµών) 

Πρόκειται για διάφορα µηχανήµατα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο βιβλίο απογραφών, 

όπως γερανογέφυρες. Ηλεκτροσυγκόλληση, πρέσσες κλπ τα οποία χρησιµοποιεί η 

επιχείρηση για την επίτευξη των σκοπών της. 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τη σηµερινή τους κατάσταση, την τεχνολογική τους 

απαξία αποτιµά αυτά στην αναπόσβεστη αξία ήτοι δρχ.                 35.216.419 

 

      4.   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ (σελ.89 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισµών) 

1) Πρόκειται για ένα ΙΧ επιβατηγό αυτοκίνητο τύπου OPEL MANTA χρώµατος Γκρί 

σκούρο, µε αριθµό πλαισίου WOL 000058E6095438 και αριθµό κινητήρα Λ3S1251333, µε 

ηµεροµηνία 1ης αδείας την 10-8-84 και αριθµό κυκλοφορίας ΧΕ 8546 το οποίο 

αποτιµάται στην αναπόσβεστή του αξία δρχ.                                                                  

1880. 

2) Πρόκειται ένα φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανοιχτό µη ανατρεπόµενο, τύπου MERCEDES, 

χρώµατος θαλασσί, µε αριθµό πλαισίου WDB67922415730716 και αριθµό κινητήρα 

36699910181918, µε ηµεροµηνία 1ης αδείας τη 24-7-96 και αριθµό κυκλοφορίας ΥΧΟ 

8556, το οποίο αποτιµάται στην αναπόσβεστη του αξία δρχ.                                         

3.256.000 

 

5. ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Σελ.89-90 του βιβλίου Απογραφών & 

Ισολογισµών). Πρόκειται για διάφορα έπιπλα γραφείου, γραφεία καθίσµατα, τηλεφωνικό 

κέντρο, Η/Υ, τα οποία αποτιµώνται στην αναπόσβεστη αξία ήτοι δρχ.                                      

5.528.087 

 

 

∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

Ι. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σελ.80-87 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισµών). 

 

1)  Εµπορεύµατα 



    

                                                                                                                 

   

Πρόκειται για διάφορα έτοιµα είδη µηχανηµάτων τα οποία κατασκευάζει η επιχείρηση 

όπως ράµπες χειρ. Πρέσες απορριµάτων, πλατφόρµες, καρότσια παλέτας, κλπ. τα οποία 

αποτιµώνται στην τιµή κόστους, σύµφωνα µε την από 25-7-00 υπεύθυνη δήλωση του 

υπευθύνου της εταιρείας τα οποία ανέρχονται σε δρχ.                                                      

9.719.000 

2)  Προϊόντα έτοιµα & ηµιτελή  

 Πρόκειται για διάφορα προϊόντα της επιχείρησης έτοιµα και ηµιτελή, όπως Πρέσες, 

πλατφόρµες, ράµπες υδραυλικές κλπ τα οποία αποτιµώνται στην τιµή κόστους σύµφωνα 

µε την ανωτέρω δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας και ανέρχονται σε δρχ.                                                              

31.525.000 

9) Πρώτες ύλες 

Πρόκειται για πρώτες ύλες που χρησιµοποιούνται στην                                          

κατασκευή των ανωτέρω προϊόντων και αποτιµώνται στην τιµή κτήσης ως η ανωτέρω 

αναφερθείσα δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας και ανέρχονται σε δρχ.   20.284.114 

 

ΙΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Σελ.91-92 του βιβλίου απογραφών και ισολογισµών) 

      1)  Πελάτες 

Πρόκειται για χρεωστικά υπόλοιπα που ανέρχονται σε δρχ. 41.347.190 µείον επισφάλεια 

347.190=41.000.000 

 

 

2)Χρεώστες ∆ιάφοροι 

Πρόκειται για προκαταβολή φόρου στο δηµόσιο που ανέρχεται σε δρχ. 745.211. 

 

3)Προκαταβολές προµηθευτών 

Πρόκειται για προκαταβολές προµηθευτών που ανέρχονται σε δρχ. 592.677 

 

 

ΙV ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ 

           

          1) Ταµείο (σελ.91 του βιβλίου απογραφών & ισολογισµών)  

Πρόκειται για το υπόλοιπο Ταµείου στις 31-12-99 το οποίο ανέρχεται σε δρχ.                                     

21.266.837 

          2) Καταθέσεις Όψεως ∆ρχ.                             3.376.518 

(σελ.91 του βιβλίου Απογραφών & Ισολογισµών) 

 

Πρόκειται για καταθέσεις όψεως σύµφωνα µε σχετικά EXTRAI – βεβαιώσεις των 

Τραπεζών: 

ΙΟΝΙΚΗ & ΛΑΙΚΗ ∆ΡΧ                                 514.085 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                217.539 

ΧΙΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ                                            315.272 

ΤΡΑΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ                                        2.329.622 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                      370.704.143  

 

 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ  

 



    

                                                                                                                 

   

Α) Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

      

      1. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού (σελ.92 του βιβλίου απογραφών & 

ισολογισµών) 

Πρόκειται για αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών νόµων που ανέρχονται συνολικά σε δρχ.                    

23.448.417 

 

Και αναλυτικά έχουν ως εξής: 

Αφ. Αποθ. Ν. 147/67  δρχ.                         330.241 

Αφ. Αποθ. Ν. 1892/90 Μην. ∆ρχ.            2.387.000 

Αφ. Αποθ. Ν. 1892/90 Χρ. 99 ∆ρχ.         5.250.000 

Αφ. Αποθ. Ν. 1892/90 ΚΤΙΡΙΑ ∆ρχ.     15.481.176 

 

     2.  ∆ιαφορές Αν/γής παγίων (σελ.92 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισµών). 

  Πρόκειται για διαφορές αναπροσαρµογής παγίων Ν.2065/92 που ανέρχονται σε δρχ.                                          

19.615.413 

     3.  Κέρδη προς διάθεση (σελ.92 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισµών) 

   Πρόκειται για µη αναληφθέντα κέρδη εταίρων χρήσης 1999 που ανέρχονται σε δρχ.                                          

12.263.101 

 

 

 

 

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις (σελ.92 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισµών) 

Ατοµικοί εταίρων. 

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους εταίρους από µη αναληφθέντα 

κέρδη προηγούµενων χρήσεων που ανέρχονται σε δρχ.               50.069.814 

2) ∆άνεια εταίρων 

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης στους εταίρους από δάνεια που ανέρχονται σε 

δρχ.                                                                                                36.010.222 

 

ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

       1. Προµηθευτές 

Όπως αναλυτικά αναφέρονται στις σελίδες 98 & 94 του βιβλίου απογραφών & 

Ισολογισµών και ανέρχονται σε δρχ. 36.536.454 

2. Επιταγές πληρωτέες (σελ.92 του βιβλίου απογραφών και Ισολογισµών)                                                                                                                        

Πρόκειται για επιταγές πληρωτέες στην Τράπεζα Εργασίας που ανέρχονται σε δρχ.                                                                                                                                 

7.027.286 

3. ∆άνεια Τραπεζών δρχ.                                                              66.942.877 

(σελ.92 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισµών). 

Πρόκειται για οφειλές της επιχείρησης από λήψη δανείων σύµφωνα µε τις από 25-7-00 

σχετικές βεβαιώσεις των Τραπεζών που έχουν ως ακολούθως: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΙΟΝΙΚΗ ΧΑΛ.                     Λογ.3363/2865 δρχ.1.270.000 

 

           «          ΕΡΓΑΣΙΑΣ                            Λογ.100/78        δρχ.2.286.069 



    

                                                                                                                 

   

 

            «                 «                                     Λογ.120/76        δρχ.40.297.940 

 

            «                 «                                    Λογ.121/74         δρχ.14.199.293 

 

            «                 «                                    Λογ.122/72         δρχ.88.809.575 

     4. Φόροι πληρωτέοι (σελ.92 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισµών) 

Πρόκειται για υποχρεώσεις της επιχείρησης από φόρους που ανέρχονται σε δρχ.                                                                 

274.180 

     5. Ασφαλιστικά Ταµεία (σελ.92 του βιβλίου  απογραφών & Ισολογισµών) 

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας προς ασφαλιστικά Ταµεία που ανέρχονται σε 

δρχ.                                                          1.580.500 

     6. Φ.Π.Α. (σελ.92 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισµών) 

Πρόκειται για υποχρεώσεις της εταιρείας από Φ.Π.Α. που ανέρχονται σε δρχ.                                                                                   

2.707.902 

     7. Τόκοι Πληρωτέοι (σελ.92 του βιβλίου απογραφών & Ισολογισµών) 

Πρόκειται για τόκους δανείων που ανέρχονται σε δρχ. 629.312 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.2112/20 δρχ.     1.598.665 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ∆ΡΧ.                             258.704.143 

 Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία της ΕΠΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΝ ΕΠΕ, το σύνολο του ενεργητικού κατά την 31-12-99 ανήρχετο σε 

370.704.143 δρχ. του δε παθητικού σε 258.704.143 και η καθαρή θέση σε δρχ. εκατόν 

δώδεκα εκατοµµύρια δρχ. 112.000.000. 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωµοδοτούµε οµόφωνα ότι η καθαρή θέση της εταιρείας 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΝ ΕΠΕ στις 31-12-99 ανήρχετο στο 

ποσό των 112.000.000 δρχ. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Υπογραφές 

 

ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ. ΧΑΡ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην της αποζηµιώσεως προσωπικού είναι καταχωρηµένα: 

1) Στο βιβλίο Απογραφών & Ισολογισµών µε αριθµό θεώρησης   10610/20-12-97 της 

∆.Ο.Υ. Κορωπίου (Σελ.1-300). 

2) Στο Γενικό Καθολικό µε θεώρηση 10524/8-12-99 της ίδιας ως άνω ∆.Ο.Υ. (σελ 

1501-1938) 

2. Το ακίνητο που εισφέρεται στην εταιρεία εκ µέρους της ΕΠΕ ΒΙΟΜΑΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ-

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΑΝ ΕΠΕ είναι: 

Γήπεδο συνολικής έκτασης µέτρων τετραγωνικών τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα 

οκτώ και δύο εκατοστών (4.938,02) το οποίο βρίσκεται στη θέση ΚΑΡΕΛΛΑΣ-ΝΙΣΙΖΑ της 



    

                                                                                                                 

   

κτηµατικής περιφέρειας του ∆ήµου Κρωπίας Αττικής, είναι έξω από το σχέδιο πόλης και 

έξω από τη ζώνη, εντός της Βιοµηχανικής Ζώνης, είναι άρτιο και οικοδοµήσιµο και φαίνεται 

στο τοπογραφικό διάγραµµα του µηχανολόγου µηχανικού Ευάγγελου Αθ. Παπαγεωργίου, 

µε ηµεροµηνία Σεπτέµβριος 2000 του οποίου φωτοτυπικό αντίγραφο που υπογράφεται 

από τους συµβαλλοµένους και µένα τη συµβολαιογράφο προσαρτάται στο συµβόλαιό µου 

αυτό, περιµετρικά µε τα κεφαλαία αλφαβητικά γράµµατα: κάπα, άλφα, θήτα, γιώτα, ζήτα, 

έψιλον, δέλτα, γάµα, κάπα (Κ. Α. Θ. Ι. Ζ. Ε. ∆. Γ. Κ) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε 

πλευρά γιώτα, ζήτα, έψιλον,  (I. Z. E.) µήκους µέτρων πενήντα ενός και είκοσι οκτώ 

εκατοστών (51,28) µε ιδιοκτησία αγνώστου και Γεωργίου ∆άβαρη. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ σε 

πλευρά έψιλον, δέλτα (Ε. ∆.) µήκους µέτρων εκατόν τεσσάρων και σαράντα εννιά 

εκατοστών (104,49) µε ιδιοκτησία αγνώστου ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο κάπα, άλφα, 

θήτα, γιώτα (Κ. Α. Θ. Ι.) µήκους µέτρων ογδόντα ενός και πενήντα έξι εκατοστών (81,56) 

µε αγροτική οδό και ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΑ σε πρόσωπο κάπα, γάµα, δέλτα (Κ. Γ. ∆.) µήκους 

µέτρων πενήντα επτά (57,00) µε αγροτικό δρόµο πλάτους µέτρων πέντε (5,00). Το ακίνητο 

αυτό η Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης την αγόρασε: 

Α) έκταση µέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων πενήντα οκτώ και δέκα επτά εκατοστών 

(3058,17) αγόρασε από τον Σωτήριο ∆άβαρη του Αναστασίου µε το 31687/20-7-1989 

συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Νικολάου Αχείµαστου, το οποίο έχει 

µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 496 και µε αριθµό 470, ο οποίος 

είχε αγοράσει την έκταση αυτή από την Αθηνά σύζυγο ∆ηµητρίου Τζάθα µε το 14124/1962 

συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κρωπίας Βασιλείου Σπυρ. Παπαµιχάλη, το οποίο έχει 

µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 73 και µε αριθµό 200. 

Β) έκταση µέτρων τετραγωνικών διακοσίων ογδόντα τριών και εβδοµήντα πέντε 

εκατοστών (283,75) αγόρασε από τον Αριστείδη Γιαννακόπουλο του Γεωργίου και της 

Αργυρώς, µε το 31764/4-9-1989 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου 

Νικολάου Αχείµαστου, το οποίο έχει µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον 

τόµο 498 και µε αριθµό 324, ο οποίος την είχε αγοράσει από τον ∆ηµήτριο ∆ηµητράκη του 

Κωνσταντίνου, µε το 4724/12-10-1976 συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Κρωπίας Μαρίας 

Μπάτα του Ανδρέα, το οποίο έχει µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 

316 και µε αριθµό 467. 

Γ) Έκταση από µέτρα τετραγωνικά διακόσια ογδόντα δύο και ογδόντα πέντε εκατοστών 

(282,85) αγόρασε από τον ∆ηµήτριο Μαλατέστα του Ιωάννου, µε το 33673/25-9-1991 

συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Νικολάου Αχείµαστου, το οποίο έχει 

µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 545 και µε αριθµό 51, ο οποίος 

την είχε αγοράσει µε το 24801/8-7-1966 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Θωµά 

Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, το οποίο έχει µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον 

τόµο 163 και µε αριθµό 250 σε σχέση και µε την 33421/11-11-1968 πράξη εξόφλησης 

τιµήµατος του ίδιου πιο πάνω συµβολαιογράφου, η οποία έχει µεταγραφεί στα βιβλία 

µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 197 και µε αριθµό 29. 

∆) Έκταση µέτρων τετραγωνικών διακοσίων εξήντα δύο και ογδόντα  εκατοστών (262,80) 

αγόρασε από τον Ηλία Κόνιαρη του Νικολάου µε το 33802/22-11-1991 συµβόλαιο του 

συµβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Νικολάου Αχείµαστου, το οποίο έχει µεταγραφεί στα 

βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 547 και µε αριθµό 420, ο οποίος είχε ποσοστό ένα 

δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου µε το 35841/22-6-1966 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου 

Αθηνών Χριστόφορου Ευθυµίου Στοφοροπούλου, το οποίο έχει µεταγραφεί στα βιβλία 

µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 162 και µε αριθµό 47 σε συνδυασµό και µε την 37416/8-

6-1968 πράξη εξόφλησης του ίδιου πιο πάνω συµβολαιογράφου, η οποία έχει µεταγραφεί 



    

                                                                                                                 

   

στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 193 και µε αριθµό 319 και ποσοστό ένα 

δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου είχε κληρονοµήσει από τη σύζυγό του Κωνσταντίνα σύζυγο 

Ηλία Κόνιαρη, το γένος Παναγιώτου και Μαρίας Κουντσουρού, η οποία πέθανε το 1980 και 

άφησε την από 26-10-1966 ιδιόγραφη διαθήκη της, η οποία δηµοσιεύθηκε από το 

Πρωτοδικείο Αθηνών µε το 2295/18-9-1980 πρακτικό του και κηρύχθηκε κυρία µε την 

1078/1980 απόφασή του. Την κληρονοµιά αυτή την αποδεχθήκαµε την 1990/29-11-1980 

πράξη του συµβολαιογράφου Ηρακλή Χρήστου Παπαδήµου, η οποία έχει µεταγραφεί στα 

βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 375 και µε αριθµό 72.  

Ε) Έκταση από µέτρα τετραγωνικά διακόσια ογδόντα πέντε και εβδοµήντα εκατοστά 

(285,70) αγόρασε από τον Ευάγγελο Ξενιό του Ιωάννου, µε το 33872/19-12-1991 

συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Νικολάου Αχείµαστου, το οποίο έχει 

µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 549 και µε αριθµό 249, ο οποίος 

την είχε αγοράσει από τον Παναγιώτη Χούντα ή Μπακούση του Κωνσταντίνου, µε το 

24800/8-7-1966 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Αθηνών Θωµά Κωνσταντίνου Ιωαννίδη, 

το οποίο έχει µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 163 και µε αριθµό 

251 σε συνδυασµό και µε την 33422/11-11-1968 πράξη εξόφλησης του ίδιου πιο πάνω 

συµβολαιογράφου, η οποία έχει µεταγραφεί στα πιο πάνω βιβλία µεταγραφών στον τόµο 

197 και µε αριθµό 28. 

ΣΤ) Έκταση από µέτρα τετραγωνικά διακόσια ογδόντα τρία και εβδοµήντα πέντε εκατοστά 

(283,75) αγόρασε από τον ∆ηµήτριο Μπέκιου του Ιωάννου και της Αγγελικής µε το 

33887/20-12-1991 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Νικολάου 

Αχείµαστου, το οποίο έχει µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 549 και 

µε αριθµό 250, ο οποίος την είχε αγοράσει µε το 4876/29-5-1976 συµβόλαιο του 

συµβολαιογράφου Αθηνών Ρήγα Κωνσταντίνου Κωστοπούλου, το οποίο έχει µεταγραφεί 

στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 309 και µε αριθµό 83 σε σχέση και µε την 

8701/15-9-1979 πράξη εξόφλησης του ίδιου παραπάνω συµβολαιογράφου και την 

33886/1991 πράξη του συµβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Νικολάου Αχείµαστου. 

Ζ) Έκταση από µέτρα τετραγωνικά τετρακόσια ογδόντα ένα (481,00) αγόρασε από τη 

Σοφία χήρα Ιωάνου Βόµβα, το γένος Νικολάου και Αρχοντίας Παπαγεωργίου, µε το 

34433/15-10-1992 συµβόλαιο του συµβολαιογράφου Κρωπίας Γεωργίου Νικολάου 

Αχείµαστου, το οποίο έχει µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 561 και 

µε αριθµό 130, η οποία την είχε αγοράσει µε τα 36017/29-8-1966 και 36099/26-9-1992 

συµβόλαια του συµβολαιογράφου Αθηνών Χριστοφόρου Στοφοροπούλου, τα οποία έχουν 

µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 65 και µε αριθµό 499 το πρώτο 

και στον τόµο 167 και µε αριθµό 144 το δεύτερο. Σε σχέση και µε τις 97 και 98/17-4-1969 

πράξης εξόφλησης της συµβολαιογράφου Αθηνών Φρειδερίκης Ανυφαντάκη, οι οποίες 

έχουν µεταγραφεί στα βιβλία µεταγραφών Κρωπίας στον τόµο 201 και µε αριθµό 464. Και 

465 αντίστοιχα. 

Στο ακίνητο αυτό και µε βάσει τις 568/1992 και 798/98 άδειες οικοδοµής του Πολεοδοµικού 

Γραφείου ανατολικής Αττικής, κτίσθηκε στο πιο πάνω γήπεδο εργοστάσιο του οποίου η 

κατασκευή είναι µεταλλική µε πανέ πολυουρεθάνης, το οποίο αποτελείται από Ισόγειο 

(χώρος εργοστασίου και έκθεσης προϊόντων µέτρα τετραγωνικά χίλια οκτακόσια εννιά και 

εξήντα εκατοστά (1809,60). Και πατάρι µε ίδια υλικά µε χωρίσµατα από γυψοσανίδες 

συνολικής έκτασης µέτρων τετραγωνικών τρακοσίων (300) που χρησιµοποιείται ως χώρος 

γραφείων της επιχείρησης και αποτελείται από 7 γραφεία δύο W.C. και το κλιµακοστάσιο. 

    Το περίγραµµα του κτίσµατος φαίνεται στο σχεδιάγραµµα που προσαρτάται στο 

συµβόλαιό µου αυτό. 



    

                                                                                                                 

   

    Η αξία του εισφεροµένου ακινήτου σύµφωνα µε την πιο πάνω έκθεση αποτίµησης που 

προσαρτάται στο συµβόλαιό µου αυτό είναι συνολικά δραχµές εκατόν ενενήντα οκτώ 

εκατοµµύρια εκατόν ενενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (198.192.400). 

    Τα µεταφορικά µέσα που εισφέρονται από την Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης στην 

Ανώνυµη Εταιρεία είναι:  

    1) Ένα επιβατηγό αυτοκίνητο τύπου OPEL MANTA χρώµατος Γκρί σκούρο, µε αριθµό 

πλαισίου WOL 000058E6095438 και αριθµό κινητήρα Λ3S1251333, µε ηµεροµηνία 1ης

 αδείας την 10-8-84 και αριθµό κυκλοφορίας ΧΕ 8546 αξίας δραχµών 1880 στην 

άδεια του οποίου εγώ η συµβολαιογράφος καταχώρησα τη µεταβίβαση, απέκοψα το 

δεύτερο φύλλο αυτής και απέστειλα αυτό στη ∆ιεύθυνση Συγκοινωνιών της Νοµαρχίας 

Ανατολικής Αττικής. 

   Και 2) Ένα φορτηγό αυτοκίνητο κοινό ανοιχτό µη ανατρεπόµενο, τύπου MERCEDES, 

χρώµατος θαλασσί, µε αριθµό πλαισίου WDB67922415730716 και αριθµό κινητήρα 

36699910181918, µε ηµεροµηνία 1ης αδείας τη 24-7-96 και αριθµό κυκλοφορίας ΥΧΟ 

8556, αξίας δραχµών 3.256.000 το οποίο αγόρασε στις OOOOOOO. Όπως αυτό 

φαίνεται από την καταχώρηση που έγινε στο µε αριθµό OOOOOO. βιβλιάριο 

µεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου και µοτοσυκλέτας, στο οποίο και εγώ η 

συµβολαιογράφος, καταχώρησα τη µεταβίβαση που γίνεται µε το συµβόλαιό µου αυτό. 

Καθώς και α) µηχανήµατα συνολικής αξίας δραχµών τριάντα πέντε εκατοµµυρίων 

διακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων δέκα εννέα (35.216.419) και έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισµός συνολικής αξίας δραχµών πέντε εκατοµµυρίων πεντακοσίων είκοσι οκτώ 

χιλιάδων ογδόντα επτά (5.528.087). 

  Οι συµβαλλόµενοι µε την παραπάνω ιδιότητά τους, τα πιο πάνω κινητά πράγµατα 

εγγυώνται και υπόσχονται, ελεύθερα από κάθε βάρος χρέος, κατάσχεση συντηρητική ή 

αναγκαστική, µεσεγγύηση, τρίτου εκνίκηση, ενεχυρίαση, οφειλή δηµοσίων και δηµοτικών 

φόρων και τελών κυκλοφορίας, λεία πολέµου, δασµούς τελωνείου, κάθε είδους 

αυτοκινητιστικού ατυχήµατος, δικαίωµα από κληρονοµιά φιλονικία, διένεξη αµφισβήτηση, 

διεκδίκηση και από κάθε γενικά ελάττωµα, µε τα προνόµια και µε όλα του τα δικαιώµατα, 

προσωπικά και πραγµατικά και τις σχετικές αγωγές. 

 

 

 

 

 

 

          Σήµερα µε το παρόν οι εµφανιζόµενοι µε την παραπάνω ιδιότητά τους δηλώνουν ότι 

µετατρέπουν την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ-

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

ΒΙΟΜΑΝ ΕΠΕ σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και έτσι εισφέρουν, εκχωρούν, παραχωρούν, 

µεταβιβάζουν και παραδίδουν λόγω εισφοράς σε είδος ολόκληρο το άνω ακίνητο, µετά των 

παρακολουθηµάτων και παραρτηµάτων του και µεθ’ όλων των επ’ αυτού και εξ αυτού 

πάσης φύσεως δικαιωµάτων τους προσωπικών και εµπραγµάτων και των συναφών 

αγωγών και ενστάσεών τους ελεύθερο από κάθε χρέος, βάρος, υποθήκη, προσηµείωση, 

κατάσχεση, φόρους δηµόσιους και δηµοτικούς, τέλη και δικαιώµατα κάθε φύσεως από 

κληρονοµικό δικαίωµα, µίσθωση, δουλεία από κάθε φιλονικία, υποχρέωση διένεξη, 

αµφισβήτηση και γενικά ελεύθερο από κάθε νοµικό ελάττωµα κατά πλήρη κυριότητα, νοµή 

και κατοχή προς την δια του παρόντος συνιστώµενη Ανώνυµη Εταιρεία και αναγνωρίζουν 



    

                                                                                                                 

   

τη συνιστώµενη δια του παρόντος Ανώνυµη Εταιρεία τέλεια και αποκλειστική κυρία, νοµέα 

και κάτοχό του η οποία θα µπορεί να το κατέχει , να το νέµεται, να το διαθέτει όπως θέλει 

µε δικαίωµα αποκλειστικής κυριότητας, νοµής και κατοχής.  

Β) Εκχωρούν στη συνιστώµενη Ανώνυµη Εταιρεία όλες τις κατά τρίτων απαιτήσεις της εν 

λόγω εταιρείας όπως αυτή περιγράφεται στην ανωτέρω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 

9 του Ν.2190/1920. 

Γ) Όλες οι υποχρεώσεις της εταιρείας που αναφέρονται στην ανωτέρω έκθεση 

µεταφέρονται στη συνιστώµενη εταιρεία. 

Η συνιστώµενη Ανώνυµη Εταιρεία ∆ΗΛΩΝΕΙ, δια των εκπροσώπων της, ότι 

ΑΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ την προς αυτή διά του παρόντος γενοµένη µεταβίβαση του ως άνω 

λεπτοµερώς περιγραφοµένου ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ τα 

οποία παρέλαβε από σήµερα στην πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή της και συνοµολογεί 

και αποδέχεται όλα τα προεκτεθέντα. 

       Έτσι κατά ρητώς συνοµολογουµένης συµφωνία των παρόντων συµβαλλοµένων 

ιδρυτών της εταιρείας: α) Όλα τα ακίνητα και κινητά πράγµατα της Εταιρείας ΒΙΟΜΑΝ ΕΠΕ 

παρελήφθησαν σήµερα από τους ιδρυτές της εταιρείας οι οποίοι παρέδωσαν στο κατά 

άρθρο 20 του παρόντος ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας. 

   Β) Όλες οι απαιτήσεις της άνω εταιρείας που υπήρχαν µέχρι της νοµίµου σύστασης της 

Εταιρείας δηµιουργηθείσης ή δηµιουργηθησόµενες από τη συναλλακτική δραστηριότητα 

της επιχείρηση, µεταφέρονται στη συνιστώµενη µε το παρόν Ανώνυµη Εταιρεία. 

Γ) Η συνιστώµενη Ανώνυµος Εταιρεία αναλαµβάνει την πληρωµή όλων των 

υποχρεώσεών της άνω Εταιρείας όπως αυτές εµφανίζονται στην απογραφή της 31-12-

1999 µέχρι της νοµίµου σύστασης της Εταιρείας, δηµιουργηθείσες και 

δηµιουργηθησόµενες όπως αυτές θα εµφανίζονται στα βιβλία της Ε.Π.Ε. 

∆) Όλες οι συναλλαγές και πράξεις της άνω εταιρείας από 1-1-2000, έως τη σύσταση της 

παρούσης Ανωνύµου Εταιρείας και επ’ ωφελεία της δια του παρόντος συνιστώµενης 

Ανωνύµου Εταιρείας. Σε περίπτωση που εκ των εν λόγω συναλλαγών πράξεων προκύψει 

ζηµία για την Ανώνυµη Εταιρεία αυτή βαρύνει τους εταίρους οι οποίοι ατοµικώς 

υποχρεούνται σε άµεσο καταβολή τους µετρητοίς στο Ταµείο της Εταιρείας του ποσού 

αυτής. 

Ε) Συνέπεια των ανωτέρω οριζοµένων και συνοµολογουµένων, οι µέχρι τώρα επ’ ονόµατι 

της µετατρεποµένης ως ανωτέρω Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης πάσης φύσεως 

συµφωνίες και πιστωτικές συµβάσεις µετά τραπεζών, µετά τρίτων ως και κάθε 

δικαιοπραξία µε κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο, συνεχίζεται από τη συνιστώµενη 

Ανώνυµος Εταιρεία µε τους ίδιους όρους και συµφωνίες δικαιούµενης αυτής ως γενικής και 

ειδικής διαδόχου να κινεί τους σχετικούς λογαριασµούς κατά συνέχεια της µετατρεποµένης 

επιχείρησης. 

    Τέλος οι συµβαλλόµενοι µε την παραπάνω ιδιότητά τους, παραιτούνται ρητά και 

ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωµα για προσβολή, διάρρηξη και ακύρωση της παρούσας 

µεταβίβασης και του παρόντος συµβολαίου για οποιονδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο 

και αιτία και για περίπτωση που απορρέει από τα άρθρα 178,179 και 388 του Αστικού 

Κώδικα. 

Τέλος δηλώνεται ότι παραχωρούνται στην Ανώνυµη Εταιρεία και οι πάσης φύσεως άδειες 

οικοδοµής και χρήσεως, που αφορούν το άνω ακίνητο και που έχουν εκδοθεί από το 

Πολεοδοµικό γραφείο Ανατολικής Αττικής. 

 

Άρθρο 37 



    

                                                                                                                 

   

 

Το πρώτο ∆ιοικητικό Συµβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία µέχρι την πρώτη Γενική 

Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει µέχρι τις 30-6-2002 θα αποτελείται από τους: 

Α) Ευάγγελο Παπαγεωργίου του Αθανασίου και της Αναστασίας, µηχανολόγο µηχανικό, 

γεννηµένο στην Παιανία Αττικής το 1937 και κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός 

Φώτη Μοσχούλα αρ.2 (Α.∆.Τ.Κ. 364469/77 Α.Τ. Κορωπίου Α.Φ.Μ. 003431770) 

Β) ∆ηµήτριο Παπαγεωργίου του Αθανασίου και της Αναστασίας, έµπορο, γεννηµένο στην 

Παιανία Αττικής το 1939 και κάτοικο Παιανίας Αττικής, οδός Νικολάου Αθανασίου Χούντα 

αρ.7 (Α.∆.Τ.Λ. 268280/O. Α.Τ. Κορωπίου Α.Φ.Μ. 004105403). 

Γ) Μαρία Παπαγεωργίου συζ. Ευάγγελου, το γένος Αντωνίου και Άννας Βράτσου, 

συνταξιούχος, γεννηµένη στην Παιανία Αττικής το 1943 και κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης 

Αττικής, οδός Φώτη Μοσχούλα αρ.2 (Α.∆.Τ.Θ. 400281/15-4-1970 Ζ’ Τ.Α. Αθηνών Α.Φ.Μ. 

069311209). 

∆) Αλέξιος Παπαγεωργίου του Ευαγγέλου και της Μαρίας, µηχανολόγος µηχανικός, 

γεννηµένος στην Αθήνα το 1970 και κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Φώτη 

Μοσχούλα αρ.2 (Α.∆.Τ.Ξ. 098564/87 Α.Τ. Παιανίας Α.Φ.Μ. 075243538). 

Ε) Αθανάσιος Παπαγεωργίου του ∆ηµητρίου και της Αµαλίας, πτυχιούχο Μάρκετινγκ, 

γεννηµένος στην Αθήνα το 1974 και κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Νικ. Αθ. Χούντα αρ.9 

(Α.∆.Τ.Ξ. 308247/88 Α.Τ. Κορωπίου Α.Φ.Μ. 068254446). 

Στ) Στέφανος Παπαγεωργίου του Ευαγγέλου και της Μαρίας, µηχανολόγος µηχανικός, 

γεννηµένος στην Αθήνα το 1977 και κάτοικος Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Φώτη 

Μοσχούλα αρ.2 (Α.∆.Τ.Π. 764265/20-5-1992 Ζ’ Τ.Α. Αθηνών Α.Φ.Μ. 114857810) και 

 ζ) Γεώργιος Παπαγεωργίου του ∆ηµητρίου και της Αµαλίας, φοιτητής, γεννηµένος στην 

Αθήνα το 1977 και κάτοικος Παιανίας Αττικής, οδός Νικ. Αθ. Χούντα αρ.9 (Α.∆.Τ.Ρ. 

670041/1994 Α.Τ. Παιανίας). 

Όλοι οι αναφερόµενοι στο άρθρο αυτό ως µέλη του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι 

Ελληνικής Ιθαγένειας και Ελληνικής Υπηκοότητας. 

 

Άρθρο 38 

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης ορίζονται: 

        1) Τακτικοί: 1) Η Ευγενία Τσεβά σύζυγος Χρήστου, το γένος Γεωργίου και ∆έσποινας 

Πετκοπούλου, πτυχιούχος ΑΒΣΠ, κάτοικος Κορωπίου Αττικής, οδός Απόλλωνος αρ. 4 

κάτοχος του δελτίου ταυτότητος Μ.331370/1982 Α.Τ. Κορωπίου, µε αριθµό αδείας, 

9992027848 Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου µε Α.Μ. 27848. 

Και 2) Αθανάσιος Ατέσογλου του Ιωάννου, πτυχιούχος Λογιστής ΑΣΟΕ, κάτοικος 

Αλκυόνης 46, Π.Φάληρο κάτοχος του δελτίου ταυτότητος Λ.372920/1979, Π. Α. 

Χαλανδρίου. Με αριθµό αδείας 9992024222 Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, µε 

Α.Μ. 24222. 

   2) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ δε οι  

α)  Γεώργιος ∆ηµητρίου Καυκούλας, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Περιστερίου Αττικής, 

οδός Αγ. Γερασίµου αρ. 29 Λόφος Αξιωµατικών, κάτοχος δελτίου ταυτότητος 

Σ.138994/1996, Α. Τ. Αγ. Σπυρίδωνος Αιγάλεω. Με αριθµό αδείας 9996045657 Μέλος του 

Οικονοµικού Επιµελητηρίου, µε Α.Μ. 45657. 

Και β) Κωνσταντίνος Θεοδώρου Αγούρος, πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ, κάτοικος Γλυφάδας 

Αττικής, οδός Φοίβης αρ. 40, κάτοχος δελτίου ταυτότητας Ι.146678/1973, ΙΖ’ Π.Α. Αθηνών 

µε αριθµό αδείας 9996001559 Μέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, µε Α.Μ. 1559. 



    

                                                                                                                 

   

Όλοι οι ανωτέρω έχουν την ελληνική ιθαγένεια και έχουν τα προβλεπόµενα από το νόµο 

προσόντα. 

 
Το παρόν κωδικοποιηµένο καταστατικό επικυρώνεται σύµφωνα µε τον νόµο   

3604/2007(ΦΕΚ Α΄189 / 8-8-2007) και την απόφαση του Υπ.  Ανάπτυξης   Κ2-

13288/04.09.2007   από τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

Κορωπί  30/6/2019 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Μετα  την  ανάγνωση  του  νέου καταστατικού  και των µεταβολών  του, οι µέτοχοι 

δήλωσαν ότι το κείµενο τους είχε δοθεί 20 ηµέρες πριν από την σύγκλιση της ΓΣ το είχαν 

µελετήσει  και αφού έγινε διεξοδική συζήτηση  και διαπιστώθηκε ότι το καταστατικό  

ικανοποιεί τα  απαιτούµενα τον νόµο 4548/2018 ΦΕΚ Α΄104 / 13-06-2018), οι µέτοχοι 

εγκρίνουν  παµψηφεί  το κείµενο   του νέου καταστατικού και εις επιβεβαίωση το 

υπογράφουν.    

  

 
 ΘΕΜΑ  ΟΓ∆ΟΟ : ∆ιάφορες ανακοινώσεις 
∆εν αναφέρθηκαν αλλά θέµατα κατά την γενική συνέλευση 

 

Όλες οι αποφάσεις επί των ανωτέρω θεµάτων ελήφθησαν δια µυστικής ψηφοφορίας κατά θέµα. 

Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως : 

    Κορωπί ,  30/06/2019 

                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ            ΑΛΕΞΙΟΣ  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   

 


