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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 

 

 

 

 

 

                             


