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ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟ ΝΔΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ 

ΣΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑIΡEΙΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΧΝΤΜΙΑ 

«ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ (ΔΛΛΑ) ΓΙΤΛΙΣΖΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.» 

 

φπσο δηακνξθψζεθε κε ηελ Απφθαζε ηεο Δηήζηαο  

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 08εο Ινπλίνπ 2016 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α 

ΤΣΑΖ – ΔΠΧΝΤΜΙΑ – ΚΟΠΟ – ΙΘΑΓΔΝΔΙΑ 

ΔΓΡΑ – ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

 

Άπθπο 1 

ύζηαζη, Δπυνςμία 

 

πλίζηαηαη Διιεληθή Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ (ΔΛΛΑ) 

ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.» θαη ζηα Αγγιηθά «MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH 

REFINERIES S.A.», ζε πεξίπησζε ζπλαιιαγήο ηεο Δηαηξείαο κε πξφζσπα ηεο αιινδαπήο. 

 

Άπθπο 2 

΄Δδπα 

 

1. Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο ηνπ Ακαξνπζίνπ 

2. Γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο ε εηαηξεία κπνξεί λα ηδξχεη νπνπδήπνηε θαη ζην 

εμσηεξηθφ Τπνθαηαζηήκαηα, Πξαθηνξεία, Γξαθεία, Απνζήθεο θ.ι.π. κεηά απφ 

πξνεγνχκελε Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία ζα 

θαζνξίδνληαη ηαπηφρξνλα νη ππνρξεψζεηο θαη νη αξκνδηφηεηέο ηνπο θαη γεληθά ν 

ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Άπθπο 3 

κοπόρ 

 

θνπφο ηεο ζπληζηψκελεο εηαηξείαο είλαη : 

 

1. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία βηνκεραληθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο 

βελδίλεο απηνθηλήησλ, ειαθξχ πεηξειαίνπ ληίδει, θσηηζηηθνχ πεηξειαίνπ, θαπζίκνπ 

πεηξειαίνπ, πεηξειαίνπ ζεξκάλζεσο, LPG (ξεπζηνπνηεκέλνπ, πεηξειατθνχ αεξίνπ), 

ειαίνπ ιηπάλζεσο, ιηπαληηθψλ πιψλ, ιηπαληηθψλ ειαίσλ, νξπθηειαίσλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ θαη παξαγψγσλ πάζεο θχζεσο θαη ε ίδξπζε κνλάδσλ γηαηε 
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ζπζθεπαζία θαη ζπληήξεζή ηνπο θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ 

πξντφλησλ θαη παξαγψγσλ ηα νπνία παξάγνληαη ή θαηαζθεπάδνληαη. 

2. Κάζε εκπνξηθή θαη βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ή δηάζεζε, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. 805/729/1970 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ πληνληζκνχ, 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραλίαο, ζηελ Διιάδα θαη ην Δμσηεξηθφ ησλ παξαπάλσ 

πξντφλησλ θαη νπνηνπδήπνηε γεληθά πξντφληνο παξαγφκελνπ απφ ηελ Δηαηξεία, φπσο 

γεληθψηεξα πξντφληα θαη παξάγσγα πεηξειαίνπ, θαζψο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζε 

απηνθίλεηα, πινία, αεξνζθάθε, θαη ε ίδξπζε ζπλεξγείσλ επηζθεπήο κεραλψλ, 

ζηαζκψλ απηνθηλήησλ, εζηηαηνξίσλ, αλαςπθηεξίσλ θαη θάζε άιιε ζρεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

3. Η δηεμαγσγή εξγαζηψλ απφθηεζεο, αγνξάο, απνζήθεπζεο, εηζαγσγήο, εμαγσγήο, 

κεζηηείαο, κεηαθνξάο, πψιεζεο ή/θαη δηάζεζεο αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ, πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ θαη παξαγψγσλ πεηξειαίνπ θαη άιισλ πδξνγνλαλζξάθσλ, νξπθηψλ θαη 

κεηαιιεπκάησλ, ρεκηθψλ (ηφζν νξγαληθψλ φζν θαη αλφξγαλσλ) θαη πξντφλησλ 

παξαγψγσλ θαη ππνθαηαζηάησλ απηψλ θαη γεληθά ε δηεμαγσγή εξγαζηψλ εκπνξίαο 

θαη δηαλνκήο φπσο θαη θάζε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο αλαγθαίαο ή ρξήζηκεο γηα ηε 

δηεμαγσγή θαη αλάπηπμε ηέηνησλ εξγαζηψλ. 

4. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο αηκνχ θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

θαζψο θαη ιηκεληθψλ, πδξαπιηθψλ, απνρεηεπηηθψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξείαο θαη άιισλ εηαηξεηψλ 

πνπ ζα ηδξπζνχλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ ζπλδένληαη ή ζπλεξγάδνληαη κε ηελ εηαηξεία, 

θαζψο θαη ε παξνρή δηαθφξσλ γεληθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο ίδηεο εηαηξείεο, ή ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο. 

5. Η ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εξγνζηαζίσλ βηνκεραληθήο επεμεξγαζίαο θαη απνζήθεπζεο 

LPG, πιηθψλ ζπζθεπαζίαο θαη ε εκπνξία ηνχησλ, θαζψο θαη θάζε βηνκεραληθή θαη 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ή εξγαζία γηα ην ζθνπφ απηφ. 

6. Η θαηνρή, παξνρή άδεηαο ρξήζεο ή ε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν θαηνρή θαη 

εθκεηάιιεπζε εκπνξηθψλ ζεκάησλ, δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, 

δηπισκάησλ ή πξνλνκίσλ επξεζηηερλίαο (παηέληεο), κεζφδσλ 

επεμεξγαζίαο/πξνεηνηκαζίαο ζρεδίσλ/κειεηψλ, κεζφδσλ παξαγσγήο θ.ι.π. 

7. Η ίδξπζε, ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξψλ θαη θαπζίκσλ. 

8. Η δηεμαγσγή εξγαζηψλ ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ. 

9. Η ίδξπζε άιισλ εηαηξεηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο νη νπνίεο έρνπλ ζθνπνχο φκνηνπο, 

παξεκθεξείο, ζπκπιεξσκαηηθνχο, ή απιψο ρξήζηκνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, έζησ 

θαη έκκεζα, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο. 

10. Η παξνρή απφ ηελ εηαηξεία ππεξεζηψλ πιεξνθνξηθήο, δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, ζπληνληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ. 
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11. Η ζπκκεηνρή θαη ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο/νκίινπο επηρεηξήζεσλ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, κε ζθνπνχο αλάινγνπο, παξφκνηνπο, ζπκπιεξσκαηηθνχο ή 

απιψο ρξήζηκνπο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε, έζησ θαη έκκεζα 

ησλ ζθνπψλ ηεο εηαηξείαο, φπσο θαη ε αληηπξνζψπεπζε άκεζα ή έκκεζα Διιεληθψλ 

ή μέλσλ εηαηξεηψλ πνπ έρνπλ παξεκθεξείο ζθνπνχο. 

12. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ θαη ζε ζπλάξηεζε κε απηνχο, ε αγνξά, 

εθκίζζσζε θηλεηψλ θαη αθηλήησλ. 

13. Η παξνρή απφ ηελ Δηαηξεία ηξηηεγγπήζεσλ ή εγγπήζεσλ ή νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

αζθάιεηα (εκπξάγκαηεο ή πξνζσπηθήο) ππέξ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, ή 

ππέξ εηαηξεηψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη γεληθά ε ελέξγεηα θάζε πξάμεο πνπ 

ζηνρεχεη άκεζα ή έκκεζα ζηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζθνπψλ. 

 

Άπθπο 4 

Γιάπκεια 

 

Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ζε πελήληα (50) ρξφληα πνπ αξρίδεη απφ ηελ ίδξπζε ηεο 

εηαηξείαο, δειαδή απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο, πνπ ελέθξηλε 

ην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο (Φ.Δ.Κ. 511/7.5.1970 Γειηίν Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.). Η δηάξθεηα 

απηή κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ θαη κε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Άξζξνπ.Με ηελ απφ 08 Ινπλίνπ 2016 απφθαζε ηεο Δηήζηαο 

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζηεθε ε παξάηαζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο Δηαηξείαο γηα πελήληα (50) επηπιένλ ρξφληα απφ ηε ιήμε ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο, 

ήηνη κέρξη ηελ 07.05.2070. 

 

ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ - ΜΔΣΟΥΔ - ΜΔΣΟΥΟΙ 

 

Άπθπο 5 

Μεηοσικό Κεθάλαιο 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο πνπ νξίζζεθε αξρηθά ζε δξαρκέο ηξηάληα εθαηνκκχξηα 

(30.000.000) δηαηξνχκελν ζε ρίιηεο (1.000) αλψλπκεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ 

ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) ε θάζε κία, θαηαβιήζεθε θαη θαιχθζεθε νιφθιεξν ζε κεηξεηά απφ 

ηνπο ηδξπηέο ηεο, κε φπνην ηξφπν αλαθεξφηαλ ζην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ. ηε ζπλέρεηα ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε δηαδνρηθά σο εμήο : 

 

α)  Με ηελ απφ 22.6.1973 απφθαζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ 195826/27.7.1973 Απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο-Γηακέξηζκα 

Αζελψλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζην 1479/31.7.1973 Γειηίν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαηά πνζφ δξαρκψλ ηξηάληα 
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εθαηνκκπξίσλ (30.000.000) κε έθδνζε ρηιίσλ λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο 

δξαρκψλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) ηεο θάζε κηαο, ην νπνίν θαηαβιήζεθε θαη θαιχθζεθε 

νιφθιεξν ζε κεηξεηά απφ ηνπο Μεηφρνπο ηεο. 

 

β) Με ηελ απφ 2.12.1974 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 77223/15.1.1975 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο-Γηακέξηζκα 

Αζελψλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζην 54/18.1.1975 Γειηίν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαηά πνζφ δξαρκψλ εθαηφλ 

ελελήληα εθαηνκκπξίσλ, δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (190.200.000), κε έθδνζε έμη ρηιηάδσλ 

ηξηαθνζίσλ ζαξάληα (6.340) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ηξηάληα 

ρηιηάδσλ (30.000) ηεο θάζε κηαο. Οιφθιεξν ην πνζφ ηεο αχμεζεο απηήο θαιχθζεθε κε 

θεθαιαηνπνίεζε ηζφπνζνπ κέξνπο ηνπ δαλείνπ πνπ είρε παξαζρεζεί ζε μέλν ζπλάιιαγκα 

απφ ηελ εδξεχνπζα ζηνλ Παλακά Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «GERANI COMPANIA 

NAVIERA S.A.», κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ.2687/1953 θαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 9 ηεο 

θνηλήο απφθαζεο 2834/ΤΠΙΔ/11259/1973 ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 461/1973 ηεχρνο B’). 

 

γ) Με ηελ απφ 17.5.1977 Απφθαζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 97931/1.7.1979 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο-

Γηακέξηζκα Αζελψλ πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζην 

2545/28.7.1977 Γειηίν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαηά 

πνζφ δξαρκψλ εθαηφλ πελήληα ελφο εθαηνκκπξίσλ, δηαθνζίσλ ελελήληα πέληε ρηιηάδσλ, 

ελληαθνζίσλ πελήληα (151.295.950), κε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο θαηά πνζφ δξαρκψλ δέθα νθηψ ρηιηάδσλ εθαηφλ ζαξάληα κηαο (18.141) ηεο θάζε 

κηαο. Η αχμεζε απηή έγηλε θαηά ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 542/1977 θαη πξνήιζε 

απφ ηε δηαθνξά αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ θηηξίσλ θαη νηθνπέδσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

δ) Με ηελ απφ 16.11.1982 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 27162/14.12.1982 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ, ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζην 43/12.1.1983 Γειηίν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαηά πνζφ δξαρκψλ νθηαθνζίσλ είθνζη 

πέληε εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ θαη εμήληα (825.504.060), δειαδή, θαηά 

πνζφ αληίζηνηρν ηεο αμίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ 

ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1249/1982, κε έθδνζε λέσλ αλσλχκσλ 

κεηνρψλ θαη παξάιιειε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο θάζε κηαο κεηνρήο απφ δξαρκέο 

ζαξάληα νθηψ ρηιηάδεο εθαηφλ ζαξάληα κία (48.141) ζε δξαρκέο ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000), 

έηζη ψζηε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλήιζε ζε δξαρκέο έλα δηζεθαηνκκχξην δηαθφζηα 

είθνζη επηά εθαηνκκχξηα (1.227.000.000), δηαηξνχκελν ζε ζαξάληα ρηιηάδεο ελληαθφζηεο 

(40.900) αλψλπκεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) ηεο θάζε 
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κηαο. 

 

ε) Με ηελ απφ 29.6.1984 απφθαζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ, πνπ εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 25888/13.11.1984 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο-

Γηακέξηζκα Αζελψλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζην 

3157/6.11.1984 Γειηίν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαηά 

πνζφ δξαρκψλ ηξηαθνζίσλ ελελήληα εθαηνκκπξίσλ (390.000.000), κε έθδνζε δέθα ηξηψλ 

ρηιηάδσλ (13.000) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ηξηάληα ρηιηάδσλ 

(30.000) ηεο θάζε κηαο. Οιφθιεξν ην πνζφ ηεο αχμεζεο απηήο θαιχθζεθε κε θεθαιαηνπνίεζε 

ηζφπνζνπ κέξνπο ηνπ δαλείνπ, πνπ είρε παξαζρεζεί ζε ειεχζεξν ζπλάιιαγκα απφ ηελ 

εδξεχνπζα ζηνλ Παλακά Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «PSILORITIS SHIPPING 

COMPANY S.A.». 

 

ζη) Με ηελ απφ 4.12.1985 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 28671/31.12.1985 Απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο - Γηακέξηζκα 

Αζελψλ, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζην 157/20.1.1986 Γειηίν 

Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαηά πνζφ δξαρκψλ 

νθηαθνζίσλ νγδφληα, πέληε εθαηνκκπξίσλ (885.000.000) κε έθδνζε είθνζη ελλέα ρηιηάδσλ 

πεληαθνζίσλ (29.500) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ηξηάληα ρηιηάδσλ 

(30.000) ηεο θάζε κηαο. Οιφθιεξν ην πνζφ ηεο αχμεζεο απηήο θαιχθζεθε κε θεθαιαηνπνίεζε 

ηζφπνζνπ κέξνπο ησλ δαλείσλ πνπ είραλ παξαζρεζεί ζηελ εηαηξεία, ζε ειεχζεξν 

ζπλάιιαγκα, απφ ηηο εηαηξείεο πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Παλακά κε ηηο επσλπκίεο «PSILORITIS 

SHIPPING COMPANY S.A.» θαη «GERANI COMPANIA NAVIERA S.A.» αληίζηνηρα θαη 

εηδηθφηεξα: α) Πνζφ δξαρκψλ εμαθνζίσλ εθαηνκκπξίσλ (600.000.000) απφ ηελ εδξεχνπζα 

ζηνλ Παλακά Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «PSILORITIS SHIPPING COMPANY S.A.» 

θαη β) πνζφ δξαρκψλ δηαθνζίσλ νγδφληα πέληε εθαηνκκπξίσλ (285.000.000) απφ ηελ 

εδξεχνπζα ζηνλ Παλακά Αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «GERANI COMPANIA NAVIERA 

S.A.» 

 

δ) Με ηελ απφ 30.6.1989 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 23843/13.10.1989 Απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ, ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζην 3668/16.10.1989 Γειηίν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαηά πνζφ δξαρκψλ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ 

επηαθνζίσλ δψδεθα εθαηνκκπξίσλ εμαθνζίσλ εβδνκήληα ρηιηάδσλ (1.712.670.000), κε 

έθδνζε πελήληα επηά ρηιηάδσλ νγδφληα ελλέα (57.089) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ, νλνκαζηηθήο 

αμίαο δξαρκψλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) ηεο θάζε κηαο. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο απηήο 

θαιχθζεθε κεξηθά θαηά πνζφ δξαρκψλ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ επηαθνζίσλ δψδεθα 

εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ πελήληα ρηιηάδσλ (1.712.550.000) δειαδή θαηά πνζφ αληίζηνηρν 

ηεο αμίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε 
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ηηο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απνθάζεσο Δ.2665/84/1988 ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε θεθαιαηνπνίεζε θαη κεξηθά θαηά πνζφ δξαρκψλ εθαηφλ 

είθνζη ρηιηάδσλ (120.000) ζε κεηξεηά απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο. 

 

ε) Με ηελ απφ 25.2.1992 απφθαζε ηεο Eθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 3551/28.2.1992 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ, ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζην 651/4.3.1992 Γειηίν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαηά πνζφ δξρ. δηαθνζίσλ είθνζη δχν 

(222.000.000) εθαηνκκπξίσλ, κε έθδνζε επηά ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ (7.400) λέσλ αλσλχκσλ 

κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δξρ. (30.000) ηεο θάζε κηαο.  

Η αχμεζε απηή έγηλε θαηά ζπκκφξθσζε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

ππ’αξηζκ. Γ/8929/ΜΟΠ 103/Ν.1682/1987/19.5.1988 ησλ Τπνπξγψλ Δζληθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Βηνκεραλίαο - Δλεξγείαο θαη Σερλνινγίαο «Πεξί Έληαμεο ζηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα 

Πξνγξάκκαηα» Δπέλδπζεο ηεο «ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ (ΔΛΛΑ) ΓΙΤΛΙΣΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.» θαη 

θαιχθζεθε νιφθιεξε ζε κεηξεηά απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο.  

 

ζ) Mε ηελ απφ 30.6.1993 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 15395/1993 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αηηηθήο-Γηακέξηζκα Αζελψλ, ε 

νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζην 4808/11.8.1993-Γειηίν Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, θαηά πνζφ δξρ. ηξία δηζεθαηνκκχξηα 

δηαθφζηα νγδφληα εθαηνκκχξηα εθαηφλ εβδνκήληα ρηιηάδεο (3.280.170.000), κε έθδνζε εθαηφλ 

ελλέα ρηιηάδσλ ηξηαθνζίσλ ηξηάληα ελλέα (109.339) λέσλ αλσλχκσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο 

αμίαο δξαρκψλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) ηεο θάζε κηαο. 

Η αλσηέξσ αχμεζε θαιχθζεθε κεξηθψο θαηά πνζφ ηξηψλ δηζεθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ 

νγδφληα εθαηνκκπξίσλ θαη εθαηφλ έλδεθα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ ζαξάληα ηξηψλ 

(3.280.111.843) δξαρκψλ, κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο αμίαο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2065/92 

θαη κεξηθψο θαηά πνζφ πελήληα νθηψ ρηιηάδσλ εθαηφλ πελήληα επηά (58.157) δξαρκψλ ηνηο 

κεηξεηνίο απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο. Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλήιζε ζε 

επηά δηζεθαηνκκχξηα επηαθφζηα δέθα έμη εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο ζαξάληα ρηιηάδεο 

(7.716.840.000) δξαρκέο θαη δηαηξείην ζε δηαθφζηεο πελήληα επηά ρηιηάδεο δηαθφζηεο είθνζη 

νθηψ (257.228) αλψλπκεο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) δξαρκψλ ε 

θάζε κία.  

 

η) Με ηελ απφ 27.2.1996 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ 

απνθαζίζζεθε ε κεηαηξνπή ησλ αλσλχκσλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζε νλνκαζηηθέο. Η 

απφθαζε απηή εγθξίζεθε κε ηελ ππ’αξηζκ. 4226/96 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζελψλ θαη 

δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1120/15.3.96 (Σεχρνο Α.Δ. θαη ΔΠΔ). 
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θ) Με ηελ απφ 7.8.1996 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο θαηά δξαρκέο ηξηαθφζηα 

εθαηνκκχξηα (300.000.000) κε έθδνζε δέθα ρηιηάδσλ (10.000) νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ 

νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) ηεο θάζε κηαο, ε νπνία θαιχθζεθε ηνηο 

κεηξεηνίο απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο εληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηεο άλσ 

απνθάζεσο. 

Η αχμεζε απηή έγηλε ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ ππ’αξηζκ.44617/ 

Ν.Ν298/Ν.1892/1990/30.11.1994 απφθαζε, εγθξίζεθε κε ηελ ΔΜ 1724/97 απφθαζε ηνπ 

Ννκάξρε Αζελψλ θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1662/21.4.97 (Σεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ). 

Έηζη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλήιζε  ζην πνζφ ησλ δξαρκψλ νθηψ 

δηζεθαηνκκπξίσλ δέθα έμη εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ ζαξάληα ρηιηάδσλ (8.016.840.000) θαη 

δηαηξείηαη ζε δηαθφζηεο εμήληα επηά ρηιηάδεο δηαθφζηεο είθνζη νθηψ (267.228) νλνκαζηηθέο 

κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) δξαρκψλ ηεο θάζε κηαο. 

 

ι) Με ηελ απφ 13.2.1998 απφθαζε ηεο Δθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο θαηά δξαρκέο εβδνκήληα 

ηέζζεξα εθαηνκκχξηα εθαηφ ρηιηάδεο (74.100.000) κε έθδνζε δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ 

εβδνκήληα (2.470) νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ηξηάληα ρηιηάδσλ 

(30.000) ηεο θάζε κίαο, ε νπνία θαιχθζεθε ηνηο κεηξεηνίο απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο εληφο 

πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηεο άλσ απνθάζεσο. 

Η αχμεζε απηή έγηλε ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππ’ αξηζκ. 2806/188/1996 θαη 7895/287/1997 

Τπνπξγηθέο απνθάζεηο.  Δγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. Μ 1609/98 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε 

Αζελψλ θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 5817/17.7.1998 (Σεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ). 

 

κ) Mε ηελ απφ 30.6.1998 απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ηεο 

Δηαηξείαο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απηήο θαηά δξαρκέο δχν 

δηζεθαηνκκχξηα ηεηξαθφζηεο πελήληα ελλέα εθαηνκκχξηα νθηαθφζηεο είθνζη ρηιηάδεο 

(2.459.820.000) κε έθδνζε νγδφληα κίαο ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ (81.994) 

νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ ηξηάληα ρηιηάδσλ (30.000) ηεο θάζε κίαο, ε 

νπνία θαιχθζεθε ψο εμήο : 

 

Πνζφ δξαρκψλ 2.459.770.926 αληηζηνηρεί ζηελ ππεξαμία εθ ηεο αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο 

ησλ αθηλήησλ ζχκθσλα κε ην Ν. 2065/1992 θαη πνζφ δξαρκψλ 49.074 θαιχθζεθε ζε κεηξεηά 

απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ άλσ 

απφθαζε.  Η αχμεζε απηή εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 9435/99απφθαζε ηνπ Ννκάξρε 

Αζελψλ θαη δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 1007/23.2.1999 (Σεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ).  

 

Με ηελ απφ 2.6.2000 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, φπσο απηή 

επαλαιήθζεθε θαη επαλαβεβαηψζεθε κε ηελ απφ 28.9.2000  Έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 
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Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη θαζνξίζηεθε απηή ζηελ ηηκή ησλ δξαρκψλ εθαηφ (100) αλά κεηνρή, ην δε εθ 

δξαρκψλ δέθα δηζεθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ πελήληα εθαηνκκπξίσλ επηαθνζίσλ εμήληα 

ρηιηάδσλ (10.550.760.000) κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο δηαηξείηαη ζε εθαηφλ πέληε 

εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο επηά ρηιηάδεο εμαθφζηεο (105.507.600) νλνκαζηηθέο κεηνρέο, 

νλνκαζηηθήο αμίαο εθαηφ (100) δξαρκψλ ε θάζε κία. Η ηξνπνπνίεζε απηή εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ 

αξ.5977/27.11.2000 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε Αζήλαο.  

 

Πεξαηηέξσ κε ηελ ίδηα σο άλσ απφ 2.6.2000  απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ, φπσο απηή επαλαιήθζεθε θαηεπαλαβεβαηψζεθε κε ηηο απφ 28.9.2000, 25.1.2001 θαη 

17.5.2001 απνθάζεηο ησλ  Δθηάθησλ  Γεληθψλ  πλειεχζεσλ ησλ Μεηφρσλ, εγθξίζεθε ε 

εηζαγσγή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ Κχξηα Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Αζελψλ 

θαη ην κεηνρηθφ θεθάιαην απμήζεθε θαηά ην πνζφ ησλ δξαρκψλ πεληαθνζίσλ είθνζη επηά 

εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ ηξηάληα νθηψ ρηιηάδσλ (527.538.000), δηαηξνχκελν ζε πέληε 

εθαηνκκχξηα δηαθφζηεο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο νγδφληα (5.275.380) λέεο 

νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο δξαρκψλ εθαηφ (100) εθάζηε. Σν πνζφ ηεο αχμεζεο 

θαιχθζεθε κε θαηαβνιή κεηξεηψλ δηά δεκνζίαο εγγξαθήο θαη ζε ηηκή δηάζεζεο ππέξ ην άξηην 

ηεο δηαθνξάο αγνκέλεο ζε ινγαξηαζκφ ππέξ ην άξηην. 

 

Η σο άλσ αχμεζε εγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. ΔΜ-5294/25.7.2001 απφθαζε ηνπ Ννκάξρε 

Αζελψλ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 6620/30.7.2001. 

 

Mε ηελ απφ 19.12.2001 απφθαζε ηεο Έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο, απνθαζίζζεθε ε κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαη ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο ζε επξψ θαη ε αχμεζε ηεο νλνκαηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο 

ζε 0,30 επξψ ή 102,225 δξρ. κε αλάινγε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο δηά 

θεθαιαηνπνηήζεσο απνζεκαηηθψλ πνπ πξνέθπςαλ απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην θαηά 

ηελ εηζαγσγή ηεο εηαηξείαο ζην ρξεκαηηζηήξην ηεο εηαηξείαο πνζνχ δξρ. 246.492.131. Μεηά 

ηελ 1.1.2002 ζα ηζρχεη ν θαζνξηζκφο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο κφλν ζε επξψ.  

 

Η θαηά ηα άλσ αχμεζε θαη ε κεηαηξνπή ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο νλνκαζηηθήο 

αμίαο ηεο κεηνρήο ζε επξψ εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ Κ2-17690/14.1.2002 απφθαζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 326/2002 (ηεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ).  

 

Με ηελ απφ 10.6.2010 απφθαζε ηεο Α΄ Δπαλαιεπηηθήο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζζεθε ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο 

θαηά ην πνζφ ησλ επξψ 99.704.682 κε θεθαιαηνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ (α) δηαθνξά απφ 

έθδνζε κεηνρψλ ππέξ  ην άξηην θαηά ην πνζφ ησλ επξψ 49.528.501,54 (β) δηάθνξα 

απνζεκαηηθά (έθηαθηα θαη αθνξνιφγεηα) θαηά ην πνζφ ησλ επξψ 45.315.765,89 θαη (γ) 
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απνηειέζκαηα εηο λέν θαηά ην πνζφ ησλ επξψ 4.860.414,57 κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ηεο κεηνρήο θαηά επξψ 0,90.  Η θαηά ηα άλσ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκφ Κ2-5989/7-7-2010 απφθαζε ηνπ 

Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 

7538/2010 (Σεχρνο Α.Δ. & ΔΠΔ). 

 

Με ηελ απφ 26 Μαίνπ 2011 απφθαζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ ηεο εηαηξείαο απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαηά 

ην πνζφλ ησλ επξψ 27.695.745 κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο θαηά επξψ 

0,25 θαη θαηαβνιή ηνπ αληηζηνίρνπ πνζνχ ζηνπο κεηφρνπο.  Η κείσζε απηή εγθξίζεθε κε ηελ 

κε αξηζκφ Κ2-5377/01-07-2011 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη Ναπηηιίαο πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 5596/05-07-2011 (Σεχρνο Α.Δ.-ΔΠΔ θαη Γεληθνχ 

Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ).  

 

Με ηελ απφ 28 Ινπλίνπ 2012 απφθαζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζζεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 

ην πνζφ ησλ επξψ 11.078.298 κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο θαηά επξψ 0,10 

θαη θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ζηνπο Μεηφρνπο.  Η κείσζε απηή εγθξίζεθε κε ηελ 

αξηζκφ Κ2-4917/16-07-2012 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 7017/16-07-2012 (Σεχρνο 

Α.Δ.-ΔΠΔ θαη Γεληθνχ Δκπνξηθνχ Μεηξψνπ). 

 

Με ηελ απφ 19 Ινπλίνπ 2013 απφθαζε ηεο Δηήζηαο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ 

Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά 

ην πνζφ ησλ Δπξψ 11.078.298, κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο θάζε κεηνρήο θαηά επξψ 

0,10 θαη θαηαβνιή ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνχ ζηνπο κεηφρνπο. 

 

Ύζηεξα απφ ηελ παξαπάλσ απφθαζε, ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη 

ζε Δπξψ 83.087.235, δηαηξνχκελν ζε 110.782.980 κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,75επξψ 

εθάζηεο. 

 

Άπθπο 6 

Πιζηοποίηζη καηαβολήρ εηαιπικού κεθαλαίος 

 

1. Μέζα ζε έλα κήλα απφ θάζε αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο 

πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο απφ ηελ νξηζζείζα πξνζεζκία θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο 

αχμεζεο, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ νχηε 

κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα πνπ ειήθζε ε απφθαζε απηή, ην 
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Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπλέιζεη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε θαη λα 

πηζηνπνηήζεη αλ θαηαβιήζεθε ή φρη ην κεηνρηθφ θεθάιαην. 

2. Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ν Πξφεδξνο ή 

εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηξίην πξφζσπν, πξέπεη 

λα ππνβάιεη αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ Πξαθηηθνχ ηε παξαπάλσ πλεδξίαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα Αξρή, ππνθεηκέλνπ ζηελ 

πξνβιεπφκελε δεκνζηφηεηα απφ ην άξζξν 7α ηνπ Κ.Ν. 2190/20. 

 

Άπθπο 7 

Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος 

 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ έρεη εμνπζία λα ιακβάλεη απφθαζε πεξί απμήζεσο ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

2. Μφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, 

είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.  Οκνίσο ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη αξκφδηα θαη γηα 

ηελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ πξνθεηκέλνπ φκσο γηα θνηλά νκνινγηαθά δάλεηα 

αξκφδην γηα ηελ έθδνζή ηνπο είλαη θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην νπνίν απνθαζίδεη 

ζρεηηθψο κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ. 

3. ε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη κε εηζθνξά ζε 

είδνο, ή έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα 

πξνηίκεζεο, ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην (φπνπ ε αχμεζε απηή 

γίλεηαη κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ κε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ζε κεηνρέο), ππέξ ησλ θαηά ηελ 

επνρή ηεο έθδνζεο κεηφρσλ, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ 

θεθάιαην. 

 Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο, πνπ φξηζε ε Γεληθή πλέιεπζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ε νπνία κε ηελ επηθχιαμε ηήξεζεο ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο 

ηνπ θεθαιαίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ, νη κεηνρέο πνπ 

δελ έρνπλ αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζε ηηκή φρη θαηψηεξε ηεο ηηκήο πνπ θαηαβάιινπλ νη πθηζηάκελνη 

κέηνρνη. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξηλ απφ ηε δηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζρεηηθά κε ηηο νπνίεο 

ηα δηθαηψκαηα πξνηηκήζεσο πνπ εθηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν απηή δελ αζθήζεθαλ, ζα 

πξνζθέξεη απηέο ηηο κεηνρέο ζηνπο Μεηφρνπο νη νπνίνη δέρζεθαλ φιεο ηηο κεηνρέο πνπ 

ηνπο πξνζθέξζεθαλ κε ηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο πξνζθνξάο κε κφλε εμαίξεζε φηη θάζε 

Μέηνρνο ν νπνίνο δέρεηαη απηήλ ηελ πξνθνξά θαη επηζπκεί λα ηελ απνδερζεί πξέπεη λα 

πξάμεη απηφ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο παξαιαβήο ηεο 

εηδνπνηήζεσο. 

 Η πξφζθιεζε γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ζηελ νπνία πξέπεη λα 

κλεκνλεχεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί απηφ ην δηθαίσκα, θαη 

ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δέθα πέληε (15) εκεξψλ δεκνζηεχεηαη κε 
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επηκέιεηα ηεο εηαηξείαο ζην ηεχρνο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο.  Η δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο κπνξεί λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ζπζηεκέλε επηζηνιή «επί απνδείμεη» δεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο ηεο 

εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο. Με ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 13 

ηνπ Κσδ.Ν.2190/1920, φπσο ηζρχεη, κπνξεί λα πεξηνξηζηεί, λα ηξνπνπνηεζεί ή θαηαξγεζεί 

ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. 

 Η θαηαβνιή κεηξεηψλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο 

κεηφρσλ κε πξννξηζκφ ηε κειινληηθή αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε θαηάζεζε ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο πνπ 

ηεξείηαη ζε νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Διιάδα. 

 

Άπθπο 8 

Μεηοσέρ 

 

1. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο θαη άπιεο, θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ην 

Ν. 2396/1996 θαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ρξφλνο δε εθδφζεψο ηνπο 

νξίδεηαη ν ρξφλνο θαηαρσξήζεψο ηνπο ζηα αξρεία ηεο «Α.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΑ 

ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ» ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ππεξεζίαο ή αξρήο ζα νξηζζεί απφ ην 

λφκν. 

2. Δπηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε αλψλπκεο κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ, πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηελ απαξηία θαη πιεηνςεθία ησλ 

άξζξσλ 28 παξ.1 θαη 33 παξ. 3 ηνπ παξφληνο θαη αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

ζρεηηθνχ άξζξνπ. 

 

Άπθπο 9 

Αδιαίπεηο ηυν μεηοσών 

 

Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη αδηαίξεηεο απέλαληη απηήο, θαη ε Δηαηξεία δελ αλαγλσξίδεη 

παξά κφλν έλα θχξην γηα θάζε κεηνρή. Δθφζνλ ε εθπξνζψπεζε κηαο κεηνρήο δελ θαζνξίδεηαη 

απφ έλα πξφζσπν, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζηείιεη ηελ άζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε κεηνρή. 

 

΄Απθπο 10 

Δςθύνη ένανηι ηπίηυν 

 

1. Οη κέηνρνη δελ επζχλνληαη έλαληη ησλ ηξίησλ ή ηεο Δηαηξείαο πέξαλ ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο 

ησλ κεηνρψλ ηνπο. 
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2. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο επί ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 

εθθαζάξηζε απηήο θαη ζπκκεηνρήο ζηα δηαλεκφκελα θέξδε ηεο Δηαηξείαο θαηά ιφγνλ ηνπ 

φινπ αξηζκνχ ησλ εθδηδνκέλσλ κεηνρψλ. 

3. Η εηαηξεία δηαζθαιίδεη ηελ ίζε κεηαρείξηζε φισλ ησλ κεηφρσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα 

ζέζε. 

 

 

Άπθπο 11 

 

Η θπξηφηεηα θάζε κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή απφ ηνλ θχξην απηήο ησλ 

φξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ λνκίκσλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο 

ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Άπθπο 12 

Γικαιοδοζία 

 

1. Η Δηαηξεία ελάγεηαη ελψπηνλ ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο. 

2. Γηθαηνχηαη ε Δηαηξεία λα δειψζεη δηα ηνπ Καλνληζκνχ ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ ή 

Πξαθηνξείσλ απηήο, φηη ελάγεηαη θαη ελψπηνλ είηε φισλ, είηε θάπνηνπ απφ ηα 

Γηθαζηήξηα ηεο έδξαο απηψλ σο πξνο ηηο δηαθνξέο ηεο πεξηθεξείαο ηνπο. 

 

Άπθπο 13 

Άζκηζη ηυν δικαιυμάηυν ηυν μεηόσυν 

 

1. Οη κέηνρνη ζα αζθνχλ ηα δηθαηψκαηα απηψλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κφλν 

δηα ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο, κε δηθαηνχκελνη λα αμηψζνπλ άιιε, κε άιιν ηξφπν 

ζπκκεηνρή ζηε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο. Σα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ζε θακκία 

πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ απφ κε κεηφρνπο (εμαηξνπκέλσλ θπζηθά ησλ 

αληηπξνζψπσλ ηνπο) έζησ θαη πηζησηψλ ή θιεξνλφκσλ ησλ κεηφρσλ. 

2. Οη κεκνλσκέλνη κέηνρνη θαη νη γεληθνί ή εηδηθνί δηάδνρνη ή εθδνρείο ή πηζησηέο απηψλ 

ζε θακκία πεξίπησζε επηηξέπεηαη λα πξνθαιέζνπλ θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, λα επηδηψμνπλ ηελ εθθαζάξηζε ή δηαλνκή απηήο θαη 

νπσζδήπνηε λα αλακηρζνχλ ζηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΓΙΟΙΚΖΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

Άπθπο 14 

Γιοικηηικό ςμβούλιο 
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1. Η Δηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ νθηψ (8) έσο 

δψδεθα (12) κέιε. 

2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο γηα εηήζηα ζεηεία, πνπ αξρίδεη απφ ηελ επνκέλε εκέξα κεηά 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε απν ηελ νπνία εθιέρζεθαλ θαη παξαηείλεηαη απηφκαηα κέρξη 

ηελ πξψηε Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, ε νπνία φκσο δελ 

κπνξεί λα ππεξβεί ηε δηεηία. 

3. Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα εθιεγνχλ κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ή κε, 

θαζψο θαη αλψηεξνη ππάιιεινη απηήο. 

4. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κπνξνχλ λα επαλεθιεγνχλ απεξηφξηζηα, θαη 

είλαη ειεχζεξα αλαθιεηά. 

5. Δπηηξέπεηαη ε εθινγή αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν 

αξηζκφο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

πνπ ηνπο εθιέγεη θαη δελ κπνξεί θαη’ αλψηαην φξην λα ππεξβαίλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

εθιεγέλησλ ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηελ αλαπιήξσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 

ηνπ παξφληνο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξαηηήζεθαλ, 

απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν. 

 

Άπθπο 15 

Αναπλήπυζη μέλοςρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα εθιέγεη κέιε απηνχ ζε αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ 

πνπ παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απψιεζαλ ηελ ηδηφηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν.  Η εθινγή απηή είλαη δπλαηή κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε αλαπιήξσζε ησλ 

παξαπάλσ κειψλ δελ είλαη εθηθηή απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ ηπρφλ 

εθιεγεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε.  Η αλσηέξσ εθινγή απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

γίλεηαη κε απφθαζε ησλ απνκελφλησλ κειψλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), θαη 

ηζρχεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη.  Η απφθαζε ηεο 

εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θαη 

αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή Γεληθή πλέιεπζε, 

ε νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο εθιεγέληεο, αθφκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί 

ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

2. Οξίδεηαη ξεηά φηη, ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε άιιν 

ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο κέινπο ή κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα 

ππφινηπα κέιε κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο 

εηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειιεηπφλησλ κειψλ ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ ππεξβαίλεη ην 
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ήκηζπ ησλ κειψλ, φπσο είραλ πξίλ απφ ηελ επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ.  ε 

θάζε πεξίπησζε ηα κέιε απηά δελ επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγφηεξα ησλ ηξηψλ (3). 

3. ε θάζε πεξίπησζε, ηα απνκέλνληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ αξηζκφ ηνπο, κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 

΄Απθπο 16 

ςγκπόηηζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

Δκλογή Πποέδπος, Ανηιπποέδπος κλπ. 

 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα θαη εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ Πξφεδξν, 

κέρξη δχν Αληηπξνέδξνπο θαζψο θαη ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. 

2. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ. Σνλ 

Πξφεδξν φηαλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη αλαπιεξψλεη έλαο Αληηπξφεδξνο θαη φηαλ θαη 

νη δχν απηνί απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη αλαπιεξνχληαη απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απηήο, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νξίδεη ηνλ Γξακκαηέα ηνπ, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη θαη κε 

κέινο ηνπ πκβνπιίνπ. 

4. Ο Πξφεδξνο, νη Αληηπξφεδξνη θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο κπνξνχλ πάληνηε λα 

επαλεθιεγνχλ. 

 

Άπθπο 17 

Φηθοθοπία ζηιρ ζςνελεύζειρ ηος 

Γιοικηηικού ςμβοςλίος – Ανηιπποζώπεςζη Μελών 

 

Καζέλαο ζχκβνπινο έρεη κία ςήθν, αληηπξνζσπεχσλ φκσο απφληα ζχκβνπιν, κπνξεί λα έρεη 

θαη δχν (2) ςήθνπο, εάλ εμνπζηνδνηεζεί κε εηδηθή εληνιή δηδφκελε κε απιή επηζηνιή, ηέιεμ, 

ηέιεθαμ, ή ηειεγξάθεκα. ε θακκία πεξίπησζε ζην πξφζσπν ελφο θαη ηνπ απηνχ πκβνχινπ 

κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ςήθνη πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθήο 

ηνπ ςήθνπ. Καλέλαο ζχκβνπινο δελ κπνξεί λα αληηπξνζσπεπζεί ζην πκβνχιην κε 

αληηπξφζσπν πνπ δελ είλαη κέινο απηνχ. Ο Πξφεδξνο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ελεξγεί σο 

Πξφεδξνο, δελ ζα έρεη απνθαζηζηηθή ςήθν ζε θακία ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Άπθπο 18 

ύγκληζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

Απαπηία – Πλειοτηθία 
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1α. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην νθείιεη λα ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θάζε θνξά πνπ ν 

λφκνο, ην θαηαζηαηηθφ ή νη αλάγθεο ηεο εηαηξείαο ην απαηηνχλ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη ζην Λνλδίλν Μεγάιεο Βξεηαλίαο. 

 

1β.   Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη θαηά ηνλ ρξφλν, ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν πνπ ην 

ίδην απνθαζίδεη ζε πξνεγνπκέλε ζπλεδξίαζε, ή φηαλ θιεζεί απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε πξφζθιεζε πνπ γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κε 

ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηαθνξεηηθά ή ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη 

κφλν εθφζνλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

θαλείο δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα 

φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ ζπκβνχισλ 

νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ ζπκβνχισλ δχλαηαη λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ.  

Πξνο εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ απαξηίαο παξαιείπεηαη ηπρφλ θιάζκα.  

 

3. Oη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απιή πιεηνςεθία ησλ 

παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειψλ. 

 

Άπθπο 19 

Ππακηικά Γιοικηηικού ςμβοςλίος  - Γπαμμαηέαρ 

 

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη ζε εηδηθφ 

βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. 

 

2. Δλαο Γξακκαηέαο ζα δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζα θξαηά γξαπηά  

πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ 

Διιεληθή γιψζζα, πνπ ζα ππνγξάθνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ παξίζηαληαη ζηε πλεδξίαζε. Τζηεξααπν αίηεζε θάπνηνπ 

κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη αθξηβή 

πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ ζηα πξαθηηθά. ην βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ ζα θαηαρσξείηαη 

επίζεο θαηάινγνο ησλ παξηζηακέλσλ απηνπξνζψπσο ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

3. Σν βηβιίν πξαθηηθψλ ζα ηεξείηαη απφ ην Γξακκαηέα. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα 

ησλ πξαθηηθψλ, φζα πξφθεηηαη λα πξνζαρζνχλ ελψπηνλ Γηθαζηεξίνπ ή άιιεο Αξρήο 

επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή απφ έλα Αληηπξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
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απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή κέινο απηνχ πνπ νξίδεηαη απφ ην πκβνχιην γηα ην 

ζθνπφ απηφ. 

 

 

 

 

 

Άπθπο 20 

Γιοίκηζη ηηρ Δηαιπείαρ 

 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα νπνηαδήπνηε ππφζεζε, πξάμε 

ή ελέξγεηα αθνξψζα ηε δηνίθεζε γεληθά ηεο Δηαηξείαο ή ηε δηαρείξηζε γεληθά ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, λα αληηπξνζσπεχεη ηελ Δηαηξεία ζε φιεο ηηο ζρέζεηο θαη 

ζπλαιιαγέο ηεο κε ηξίηνπο θαη λα ελεξγεί θάζε πξάμε πνπ αλάγεηαη ζηνπο ζθνπνχο 

απηήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο πξνο ηξίηνπο εγγπήζεσο απφ κέξνπο ηεο 

Δηαηξείαο ππέξ ζπγαηξηθψλ ή ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, εμαηξνπκέλσλ κφλνλ ησλ 

ζεκάησλ εθείλσλ ηα νπνία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ 

ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.  

Όιεο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεινχλ ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 

10 θαη 22α ηνπ Κ.Ν. 2190/20. 

 

2. Δθηφο ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ γίλεηαη αλάζεζε εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ζχκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 20, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζα 

είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα κε απιή πιεηνςεθία ησλ κειψλ 

ηνπ. 

 

(α) Σνλ δηνξηζκφ νπνηαζδήπνηε επηηξνπήο πνπ απνηειείηαη απφ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ηελ αλάζεζε εμνπζηψλ εθπξνζψπεζεο ζηελ επηηξνπή απηή θαη ηελ αλάθιεζε ή 

ηξνπνπνίεζε απηψλ ησλ εμνπζηψλ. 

 

(β)  Κάζε νπζηαζηηθή αιιαγή ζηε δνκή ηεο δηεχζπλζεο ηεο Δηαηξείαο. 

 

(γ)  Σνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ θαη ηηο ελδερφκελεο αιιαγέο ζρεηηθά κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνπ Γξακκαηέα, ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ, ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ή νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο αλσηάηεο δηνίθεζεο. 

 

(δ)  Κάζε ζεκαληηθή αιιαγή ζηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξείαο. 
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(ε) Σελ πψιεζε, εθκίζζσζε, κεηαβίβαζε ή θαη’άιιν ηξφπν δηάζεζε νπνησλδήπνηε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Δηαηξείαο  (εμαηξνπκέλεο ηεο απνγξαθήο θαηά ηε ζπλήζε  πνξεία 

ησλ εξγαζηψλ) κε κία ή πεξηζζφηεξεο ζπλαιιαγέο (ζπλδεδεκέλεο ή κή).  

 

(ζη)  Σελ έλαξμε θάζε δηαδηθαζίαο πηψρεπζεο. 

 

(δ)  Σελ ππνζήθεπζε, ελερπξίαζε,επηβάξπλζε, ή ηελ ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

αζθάιεηαο επί ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή νκάδαο παγίσλ ζηνηρείσλ.  

 

(ε)  Σελ απφθηεζε, αγνξά ή εθκίζζσζε (κε εμαίξεζε ηελ εκπνξηθή ή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε) 

νπνησλδήπνηε παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή νκάδαο παγίσλ ζηνηρείσλ.  

 

(ζ)   Κάζε ζπκβφιαην ή άιιε ζπλαιιαγή κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, 

κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, αλψηεξνπ ζηειέρνπο, ππαιιήινπ, πξάθηνξα ή 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο.  

 

(η)  πκβφιαηα κε ηξίηνπο.  

 

(θ)  Αιιαγέο, κεηαβνιέο ή ηξνπνπνηήζεηο νπνηνπδήπνηε ζπκβνιαίνπ ή εληνιήο αγνξάο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ή κείσζε ηνπ ζπκθσλεζέληνο πνζνχ.  

 

(ι)  Σελ αλάιεςε, ζχλαςε, πξνπιεξσκή ή εμφθιεζε απφ ηελ εηαηξεία νπνηαζδήπνηε 

καθξνπξφζεζκεο νθεηιήο, ή εγγπήζεσο νπνηαζδήπνηε νθεηιήο.   

 

(κ)  Σνλ νπνηνλδήπνηε εμεξρφκελν ησλ νξίσλ ηεο ηξέρνπζαο ζπλαιιαγήο δαλεηζκφ απφ ηελ 

Δηαηξεία.  

 

(λ) Σε δηαγξαθή ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

 

(μ) Σε ζχλαςε ή ηελ ηξνπνπνίεζε νπνηαζδήπνηε ζπιινγηθήο δηαπξαγκαηεπηηθήο ζπκθσλίαο. 

 

(ν)  Σελ έλαξμε, δηαθαλνληζκφ ή δηεπζέηεζε νπνηνπδήπνηε δηθαζηηθνχ αγψλα, δηαηηεζίαο ή 

άιιεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία είλαη ζεκαληηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη 

 

(π) Σελ ππνγξαθή παληφο ζπκβνιαίνπ  γηα ηελ πξνκήζεηα αξγνχ πεηξειαίνπ θαη άιιεο 

ηξνθνδνζίαο γηα ρξήζε ζηηο εξγαζίεο δηυιηζεο ηεο Δηαηξείαο. 

 

3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ ελάζθεζε φισλ ή νξηζκέλσλ εθ ησλ 

εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο απφ εθείλεο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα  ζε 
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Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ ζα νξίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ή θαη ζηνπο δχν, 

ή εθηάθησο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ή ζε πξφζσπα πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππαιιήινπο 

ηεο Δηαηξείαο ή κή. 

 

4. Σελ αξκνδηφηεηα θαη εμνπζία ησλ πξνζψπσλ απηψλ, θαζνξίδεη εθάζηνηε ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ. 

 

5. Σα πξφζσπα απηά κπνξνχλ λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ 

ηνπο αλαηέζεθαλ ή κέξνπο ηνχησλ ζε άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο ή ηξίηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνχην ξεηά πξνβιέπεηαη 

ζηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη 

επίζεο λα αλαζέηεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ζε έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα 

κε κέιε ηνπ, ή εάλ ν λφκνο δελ ην απαγνξεχεη θαη ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

6. Η Δηαηξεία εθπξνζσπείηαη ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη άιισλ Αξρψλ απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν. Μπνξεί φκσο ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην λα αλαζέζεη ζε άιιν πξφζσπν έζησ θαη κε κέινο απηνχ, 

ππάιιειν ηεο Δηαηξείαο ή κή, ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο ελψπηνλ ησλ 

Γηθαζηεξίσλ θαη θάζε άιιεο Αξρήο, δπλάκεη εηδηθήο εληνιήο ή πιεξεμνπζίνπ, 

θαζνξίδνληαο ηελ ηδηφηεηα θαη ηα δηθαηψκαηα απηνχ θαη λα πηζηνπνηεί, φηη έγθπξα 

δηνξίζηεθε σο εμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξφζσπνο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Άπθπο 21 

Αμοιβή ηυν μελών ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

 

Δπηηξέπεηαη ε θαηαβνιή απνδεκίσζεο/ακνηβήο ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο ππφ ηελ ηδηφηεηα απηή, κεηά απφ απφθαζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ησλ Μεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Άπθπο 22 

Δςθύνη ηυν μελών ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

 

1. Η επζχλε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο 

πεξηνξίδεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ιήγεη θάζε ρξφλν κεηά ηελ 

έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ 

θαη ηελ απφ απηή απαιιαγή ηνπο. 
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2. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε ηελ ηδηφηεηα απηή δελ έρνπλ θακκία πξνζσπηθή 

επζχλε απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο ή ηνπο κεηφρνπο αηνκηθά θαη επζχλνληαη κφλν εθ ηεο 

αλαηεζείζεο ζε απηά εληνιήο έλαληη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ Κσδηθνπνηεκέλνπ Ν.2190/1920. Γηα ηελ άζθεζε αγσγήο 

θαηά ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ππέξβαζε ηεο εληνιήο ή γηα παξάβαζε 

ηνπ Νφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ, κφλε αξκφδηα λα απνθαζίζεη είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ, θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 22β ηνπ Κσδ.Ν.2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Γ´ 

ΓΔΝΙΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

Άπθπο 23 

 

1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο Δηαηξείαο θαη δηθαηνχηαη λα 

απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε. 

2. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ηα αθφινπζα 

ζέκαηα : 

 

(α) Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 

 

(β)  Σελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κε εμαίξεζε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην 

άξζξν 15 παξ.1 ηνπ παξφληνο δπλαηφηεηα εθινγήο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζσξηλψλ 

ζπκβνχισλ, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν γελνκέλσλ εθπηψησλ ζπκβνχισλ. 

 

(γ)  Σελ αληηθαηάζηαζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηνλ δηνξηζκφ ζπκπιεξσκαηηθψλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ή ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

δηνξηζκέλσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ.1 ηνπ 

παξφληνο. 

 

(δ) Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο ή ηε δεκηνπξγία, δηαλνκή ή 

έθδνζε κεηνρψλ ή ην δηθαίσκα εγγξαθήο γηα κεηνρέο ζην θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ή ηελ 

κεηαηξνπή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηίηινπ ζε κεηνρέο. 

 

(ε) Σε κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο. 
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(ζη) Σε πψιεζε, ππνζήθεπζε, ελερπξίαζε, επηβάξπλζε, δηάζεζε, κεηαβίβαζε ή άιιε δηάζεζε 

φισλ ή ζρεδφλ φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, ή ηελ 

επηρείξεζε ή ηε ζχλαςε ζπκβνιαίνπ γηα ηελ εθκίζζσζε ή ηελ δηνίθεζε απφ ηξίηνλ φισλ ή 

ζρεδφλ φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηεο επηρείξεζεο ηεο Δηαηξείαο. 

 

(δ) Σε ζπγρψλεπζε, ζπλέλσζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο Δηαηξείαο, ηε ιχζε ή ηελ εθθαζάξηζε ηεο Δηαηξείαο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηζρχνο 

ηεο θαη ηνλ δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 

(ε) Σν δηνξηζκφ ή ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

(ζ) Σελ έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ ηεο 

Δηαηξείαο θαη 

 

(η) Σελ έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ θαζψο θαη ηελ έθδνζε νκνινγηψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ Άξζξσλ 3α θαη 3β ηνπ Κσδ.Ν.2190/1920, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξ. 2 λα 

εθδίδεη θνηλά νκνινγηαθά δάλεηα. 

3. Αλ ε Γεληθή πλέιεπζε έρεη ζπγθξνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

Καηαζηαηηθνχ, ζα αληηπξνζσπεχεη φινπο ηνπο κεηφρνπο θαη νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο ζα 

δεζκεχνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο, αθφκε θαη ηνπο απφληεο θαη δηαθσλνχληεο.   

 

Άπθπο 24 

ύγκληζη Γενικήρ ςνέλεςζηρ 

 

1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ή έθηαθηα ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ή 

ζηελ πεξηθέξεηα άιινπ δήκνπ εληφο ηνπ λνκνχ ηεο έδξαο, ή άιινπ δήκνπ φκνξνπ ηεο 

έδξαο ή ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ, φπνπ βξίζθεηαη ε έδξα ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ. Σαθηηθά 

κία θνξά γηά θάζε εηαηξηθή ρξήζε θαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο απηήο 

θαη έθηαθηα φπνηε θξίλεη απηφ αλαγθαίν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

2. Σε ζχγθιεζε επίζεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξνχλ λα δήηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο 

πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη νη Διεγθηέο ηεο Δηαηξείαο. Η 

πλέιεπζε απηή ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απν ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο πξνο ηνλ Πξφεδξν απηνχ, θαη έρεη σο ζέκαηα 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ηα αλαθεξφκελα ζηελ αίηεζε.  

 

Άπθπο 25 

Ππόζκληζη για Γενική ςνέλεςζη 
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1. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνζθαιείηαη, είηε ζε ηαθηηθή, είηε ζε έθηαθηε 

ζπλεδξίαζε, πάληνηε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. 

 

2. Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηε ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο Γηάηαμεο κε ζαθήλεηα, ηνπο κεηφρνπο 

πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαζψο θαη αθξηβείο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

νη κέηνρνη ζα κπνξέζνπλ λα κεηάζρνπλ ζηελ ζπλέιεπζε θαη λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο απηνπξνζψπσο ή δη αληηπξνζψπνπ.  

 

Δπηπξνζζέησο θαη δεδνκέλνπ φηη νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην, ε πξφζθιεζε πεξηιακβάλεη επίζεο πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ γηα : 

α) ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 2α, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ ΚΝ 

2190/1920, αλαθέξνληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί θάζε 

δηθαίσκα, ζηηο αληίζηνηρεο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 39 

ηνπ ΚΝ 2190/1920, πνπ πξναλαθέξνληαη ή ελαιιαθηηθά, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

κέρξη ηελ νπνία κπνξνχλ ηα δηθαηψκαηα απηά λα αζθεζνχλ, ππφ ηνλ φξν φηη 

ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα θαη ηνπο φξνπο άζθεζήο 

ηνπο ζα είλαη δηαζέζηκεο κε ξεηή παξαπνκπή ηεο πξφζθιεζεο ζηε δηεχζπλζε 

(domainname) ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο, 

 

β) ηε δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη ηδίσο 

ηα έληππα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ε εηαηξεία, θαζψο θαη ηα κέζα θαη 

ηηο κεζφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην θαηαζηαηηθφ, θαηά ην άξζξν 28α παξάγξαθνο 3 ηνπ 

ΚΝ 2190/1920, γηα λα δέρεηαη ε εηαηξεία ειεθηξνληθέο θνηλνπνηήζεηο δηνξηζκνχ θαη 

αλάθιεζεο αληηπξνζψπσλ, 

γ) ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κε αιιεινγξαθία ή κε 

ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

παξαγξάθνπο 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 28α ηνπ ΚΝ 2190/1920,  

δ) θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 28α 

παξάγξαθνο 4 ηνπ ΚΝ 2190/1920, επηζεκαίλνληαο φηη κφλν ηα πξφζσπα πνπ είλαη 

κέηνρνη θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε, 

ε) γλσζηνπνηεί ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν είλαη δηαζέζηκν ην πιήξεο θείκελν ησλ εγγξάθσλ θαη 

ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 

3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΝ 2190/1920, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

ιακβάλνληαη απηά, 
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ζη) αλαθέξεη ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο εηαηξείαο φπνπ είλαη δηαζέζηκεο νη 

πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΝ 2190/1920. 

 

3. Δπηπιένλ ε πξφζθιεζε ζα δεκνζηεχεηαη ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) πιήξεηο εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έρεη θαζνξηζζεί γηα ηε ζπλέιεπζε ππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ 

εμαηξεηέσλ εκεξψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κσδ.Ν.2190/1920. Η 

εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο δελ ππνινγίδνληαη. 

Η εηαηξεία κπνξεί λα δεκνζηεχεη ζηα έληππα πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξαπάλσ άξζξν 26 ηνπ 

ΚΝ 2190/1920, πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 2γ 

ηεο παξαγξάθνπ 2 άξζξνπ 26 ηνπ ΚΝ 2190/1920. 

 

Απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο κέρξη θαη 

ηελ εκέξα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο νη 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ ΚΝ 2190/1920. 

 

4. Η πξφζθιεζε γηα επαλαιεπηηθέο πλειεχζεηο, κεηά απφ επειζνχζα αλαγθαζηηθή 

καηαίσζε ηεο πξψηεο ζπλεδξίαζεο, ζα δεκνζηεχεηαη δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο 

εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα γηα ηελ επαλαιεπηηθή ζπλεδξίαζε θαη κέζα ζε δέθα (10) 

εκέξεο απφ ηελ εκέξα πνπ καηαηψζεθε ε πξψηε ζπλεδξίαζε θαη πξηλ απφ πέληε (5) 

εκέξεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζην Γειηίν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ 

Πεξησξηζκέλεο Δπζχλεο. Η εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο δελ ππνινγίδνληαη. 

 

Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν 

ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλσλ ζπλεδξηάζεσλ γηα ηελ 

πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ 

δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ εθάζηνηε καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζε θάζε 

επαλαιεπηηθή. 

 

Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε γεληθήο ζπλέιεπζεο δελ απαηηείηαη, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία ζηε ζπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 

ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζή 

ηεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.  

 

Άπθπο 26 

ςμμεηοσή ζηη Γενική ςνέλεςζη 
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1. ηε γεληθή ζπλέιεπζε εηαηξείαο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο.  Η 

άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ 

δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί 

αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 4 θαη ζηελ 

νηθεία γεληθή ζπλέιεπζε.  Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε 

απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ.  Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα 

πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν.  Ννκηθά 

πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε γεληθή ζπλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) 

θπζηθά πξφζσπα. 

 

2. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν γηα κία θαη κφλε γεληθή ζπλέιεπζε ή γηα φζεο 

ζπλειεχζεηο ιάβνπλ ρψξα εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ο αληηπξφζσπνο ςεθίδεη ζχκθσλα 

κε ηηο νδεγίεο ηνπ κεηφρνπ, εθφζνλ πθίζηαληαη, θαη ππνρξενχηαη λα αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο 

ςήθνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, απφ ηελ ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ή εάλ ε απφθαζε ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, απφ ηελ 

θαηαρψξηζε ηεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ. Η κε ζπκκφξθσζε ηνπ 

αληηπξνζψπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη δελ επεξεάδεη ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ ε ςήθνο ηνπ αληηπξνζψπνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηε 

ιήςε ηνπο. 

 

3. Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ εηαηξεία, πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην νπνίν 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα 

εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κεηφρνπ. 

Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα πξνθχπηεη ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο : 

 

α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή 

νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ, 

β) είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ή κεηφρνπ 

πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη 

απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, 

γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο 

εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν νπνίνο 

αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο, 

δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α` έσο γ`. 
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Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο ή κε 

ειεθηξνληθά κέζα θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ εηαηξεία κε ηνπο ίδηνπο ηχπνπο, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο 

(3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο ζπλέιεπζεο. Γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ κε ειεθηξνληθά κέζα 

απαηηείηαη θαηαζηαηηθή πξφβιεςε, ε νπνία πξέπεη λα κλεκνλεχεη ξεηά θαη κία 

ηνπιάρηζηνλ απνηειεζκαηηθή κέζνδν θνηλνπνίεζεο, φπσο ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ή 

άιιε ηζνδχλακε. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) αληηπξνζψπνπο. 

Ωζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο κηαο εηαηξείαο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζε 

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ εκπνδίδεη ην 

κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ 

θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε νξηζκέλε γεληθή ζπλέιεπζε. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο κπνξνχλ λα νξίδνληαη 

ειάρηζηεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

κεηφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ πνπ δηνξίδεηαη ή αλαθαιείηαη κε ειεθηξνληθά κέζα, θαζψο 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνηλνπνηήζεσλ πξνο ηελ εηαηξεία. 

 

4. ηε γεληθή ζπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα αξρεία 

ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο εηαηξείαο. Η απφδεημε ηεο κεηνρηθήο 

ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ σο άλσ θνξέα ή, 

ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο εηαηξείαο κε ηα αξρεία ηνπ 

ηειεπηαίνπ. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο πέκπηεο 

εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία 

θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε 

κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. ηελ επαλαιεπηηθή γεληθή ζπλέιεπζε κπνξνχλ λα 

κεηάζρνπλ κέηνρνη ππφ ηηο ίδηεο παξαπάλσ ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Η ηδηφηεηα ηνπ 

κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα 

ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο 

επαλαιεπηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ), ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή 

πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ εηαηξεία ην 

αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. 

 

5. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηνλ πίλαθα ησλ πξνζψπσλ πνπ 

έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 

1 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, φινπο ηνπο κεηφρνπο πνπ ζπκκνξθψζεθαλ πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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6. Έλαληη ηεο εηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ νηθεία εκεξνκελία 

θαηαγξαθήο. 

 

 Αλ δελ ζπκκνξθψζεθε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ελ ιφγσ κέηνρνο 

κεηέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηα ηεο. 

 

Άπθπο 27 

Πίνακαρ Μεηόσυν 

 

1. Δίθνζη ηέζζεξηο (24) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε πξέπεη λα ηνηρνθνιάηαη ζε 

εκθαλή ζέζε ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο πίλαθαο ησλ ερφλησλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε 

Γεληθή απηή πλέιεπζε κεηφρσλ, πνπ ζπληάζζεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή απφ 

ηνλ εηδηθά εμνπζηνδνηεκέλν ζχκβνπιν κε ζρεηηθή απφθαζε απηνχ, κε έλδεημε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ θαζελφο, ησλ ηπρφλ αληηπξνζψπσλ ηνπο θαη ησλ δηεπζχλζεσλ 

ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. 

 

2. Δλζηάζεηο θαηά ηνπ θαηαιφγνπ απηνχ ή θαηά ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πξέπεη λα 

δηαηππψλνληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο     πλέιεπζεο θαη πξηλ απφ 

ηελ είζνδν απηήο ζηελ εκεξεζία δηάηαμε αιιηψο   

     είλαη απαξάδεθηεο. 

 

Άπθπο 28 

Απαπηία ζηιρ Γενικέρ ςνελεύζειρ 

 

1. Η Γεληθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα γηα ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/5 ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

2. Eάλ δελ ζπληειέζζεθε απηή ε απαξηία ε Γεληθή πλέιεπζε ζπλέξρεηαη πάιη κέζα ζε 

είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο καηαησζείζεο ζπλεδξίαζεο πνπ πξνζθαιείηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 παξάγξαθνο 4 ηνπ παξφληνο. Καηά ηε 

ζπλεδξίαζε απηή ε επαλαιεπηηθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 

έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο νζνδήπνηε θαη αλ είλαη ην 

εθπξνζσπνχκελν ζε απηή ηκήκα ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

Άπθπο 29 

Διδική απαπηία 
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1. Δμαηξεηηθά, πξνθεηκέλνπ γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ (1) ζηελ κεηαβνιή ηεο Δζληθφηεηαο 

ηεο Δηαηξείαο, (2) ζηελ κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο επηρείξεζεο απηήο, (3) ζηελ 

επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ, (4) ζηελ επαχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, 

εθηφο ηελ αχμεζε πνπ επηβάιιεηαη απφ δηαηάμεηο λφκσλ ή φηαλ γίλεηαη κε θεθαιαηνπνίεζε 

απνζεκαηηθψλ (5) ζηελ κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ εθηφο έαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 6 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, (6) ζηελ έθδνζε δαλείνπ δη’ 

νκνινγηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξα 3α θαη 3β ηνπ Κσδ. Νφκνπ 2190/1920, (7) ζηελ 

κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ ηεο πνιηηηθήο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ, (8) ζηελ 

ζπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο 

Δηαηξείαο, (9) ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, θαη ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν, ε πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη 

ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ παξίζηαληαη ή 

αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηή κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

 

2. Δάλ δελ ζπλεηειεζηεί απηή ε απαξηία, ε Γεληθή πλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη 

πάιη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξ.2 ηνπ άξζξνπ 28 θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη 

ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ 

εθπξνζσπείηαη ζε απηή ην κηζφ (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

 

3. Δάλ δελ ζπληειεζζεί θαη απηή ε απαξηία, ε πλέιεπζε πξνζθαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη εθ 

λένπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 28 θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη 

ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ 

εθπξνζσπείηαη ζε απηή ην έλα πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

 

 

Άπθπο 30 

Γιεξαγυγή Γενικών ςνελεύζευν 

 

1. Μεηά ηε λφκηκε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Δάλ απηφο απνπζηάδεη ή θσιχεηαη ηφηε πξνεδξεχεη ν 

Γηεπζχλσλ χκβνπινο  θαη άλ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη θαη απηφο, ηφηε πξνεδξεχεη θαη 

δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θάζε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ην νπνίν ζα έρεη δηνξηζζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην σο αληηθαηαζηάηεο 

ηνπ. Ο Πξφεδξνο πξντζηαηαη ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Πξαθηηθά ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

ζα ηεξνχληαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο Δηαηξίαο, ζηελ Διιεληθή  γιψζζα, ζε εηδηθφ βηβιίν 
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ηηηινθνξνχκελν “Πξαθηηθά πλεδξηάζεσλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ” ηα νπνία 

ζα ππνγξάθνπλ ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο θαη ν Γξακκαηέαο απηήο. 

 

2. ηα πξαθηηθά θάζε πλέιεπζεο θαηαρσξείηαη θαη θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ 

παξαζηάζεθαλ ή αληηπξνζσπεχζεθαλ ζ’ απηήλ, ζπληεηαγκέλνο θαηά ην άξζξν 27 ηνπ 

παξφληνο. 

 

3. Μεηά απφ αίηεζε θάζε κεηφρνπ ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη 

ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο εμελερζείζεο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε γλψκεο ηνπ. 

 

4. Πξνζέηη ε εηαηξεία δεκνζηεχεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο, εληφο πέληε (5) εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πξνζδηνξίδνληαο γηα θάζε απφθαζε ηνπιάρηζηνλ ηνλ 

αξηζκφ ησλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο δφζεθαλ έγθπξεο ςήθνη, ηελ αλαινγία ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπνχλ απηέο νη ςήθνη, ην ζπλνιηθφ αξηζκφ έγθπξσλ ςήθσλ, 

θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ςήθσλ ππέξ θαη θαηά θάζε απφθαζεο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απνρψλ. 

 

5. Σα πξνζαγφκελα ελψπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ ή νπνησλδήπνηε άιισλ Αξρψλ αληίγξαθα ή 

απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνχησλ, επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, απν ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ή απφ θάζε άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ ην νπνίν νξίζζεθε απφ απηφ σο αληηθαηαζηάηεο ηνπ. 

 

Μεηά ηε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο απηήο, ηα αληίγξαθα ησλ 

πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ έλαλ εθ ησλ εθθαζαξηζηψλ. 

 

Άπθπο 31 

Ζμεπήζια Γιάηαξη Γενικών ςνελεύζευν 

 

Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδνληαη ζηα 

ζέκαηα ηεο δεκνζηεπζείζαο εκεξήζηαο δηάηαμεο. πδήηεζε εθηφο ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο δελ επηηξέπεηαη παξά κφλν αλ ζπκθσλήζνπλ φινη νη κέηνρνη πνπ 

παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

Άπθπο 32 

Γικαιώμαηα μειοτηθίαρ 

 

1. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο απηήο, ε νπνία δελ πξέπεη λα 
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απέρεη πεξηζζφηεξν απφ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία επίδνζεο ηεο 

αίηεζεο ζηνλ πξφεδξν ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Η αίηεζε πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. Δάλ δελ ζπγθιεζεί γεληθή ζπλέιεπζε απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο, ε ζχγθιεζε δηελεξγείηαη 

απφ ηνπο αηηνχληεο κεηφρνπο κε δαπάλεο ηεο εηαηξείαο, κε απφθαζε ηνπ κνλνκεινχο 

πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. ηελ απφθαζε απηή νξίδνληαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ε εκεξήζηα δηάηαμε. 

 

2. Με αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα εγγξάςεη ζηελ εκεξήζηα 

δηάηαμε γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ έρεη ήδε ζπγθιεζεί, πξφζζεηα ζέκαηα, εάλ ε ζρεηηθή 

αίηεζε πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δεθαπέληε (15) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ 

ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Σα πξφζζεηα ζέκαηα πξέπεη λα δεκνζηεχνληαη ή λα 

γλσζηνπνηνχληαη, κε επζχλε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920, επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. ε εηαηξείεο κε 

κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, ε αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε 

ζηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ έρεη 

ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθν 3 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

2α. ε εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, κε αίηεζε κεηφρσλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 

παξάγξαθνο 3 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ 

αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην επηά (7) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο. 

 

2β. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή ζεκάησλ 

ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε αηηηνιφγεζε 

θαη ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηηο αλσηέξσ 

παξαγξάθνπο 2 θαη 2α, αληίζηνηρα, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη πξνθαλψο ζε 

αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα ρξεζηά ήζε.» 
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3. Με αίηεζε κεηφρνπ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ν πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα 

αλαβάιεη κηα κφλν θνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ηαθηηθή ή 

έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, νξίδνληαο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο ζπλεδξίαζεο, απηή 

πνπ νξίδεηαη ζηελ αίηεζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία φκσο δελ κπνξεί λα απέρεη πεξηζζφηεξν 

απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηε ρξνλνινγία ηεο αλαβνιήο.  

 

 Η κεηά απφ αλαβνιή γεληθή ζπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ 

απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ, 

ζε απηήλ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη, κε ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

27 παξάγξαθνο 2 28 θαη 28α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

4. Μεηά απφ αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην 

ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

 Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην 

πεξηερφκελν. Τπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ 

θαη απαληήζεσλ. 

 

Δπίζεο, κε αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, θαηαβιήζεθαλ 

ζε θάζε κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή ηνπο δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη 

θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή ζχκβαζε ηεο εηαηξείαο κε 

απηνχο.  

 

 ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή 

ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ 

κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

5. Μεηά απφ αίηεζε κεηφρσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 
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πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

Σέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη, θαηά ηηο πεξηζηάζεηο, ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ 

κεηφρσλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920, εθφζνλ ηα αληίζηνηρα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ έρνπλ ιάβεη ηε 

ζρεηηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηξφπν επαξθή. 

 

6. ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 4 θαη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, ηπρφλ ακθηζβήηεζε σο πξνο ην βάζηκν ή κε ηεο αηηηνινγίαο άξλεζεο 

παξνρήο ησλ πιεξνθνξηψλ, επηιχεηαη απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξίαο, κε απφθαζή ηνπ πνπ εθδίδεηαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε ην δηθαζηήξην ππνρξεψλεη θαη ηελ εηαηξία λα παξάζρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αξλήζεθε. 

 

7. Αηηήζεη  κεηφρσλ  εθπξνζσπνχλησλ  ην  1/20  ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε 

ιήςηο απνθάζεσο επί ηίλνο ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο γεληθήο ζπλειεχζεσο 

ελεξγείηαη δη` νλνκαζηηθήο θιήζεσο.  

 

8. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα 

απνδεηθλχνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά 

ηελ άζθεζε ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ 

κεηνρψλ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ή, πξνθεηκέλνπ 

γηα εηαηξείεο κε κεηνρέο εηζεγκέλεο ζε ρξεκαηηζηήξην, ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο απφ ην 

θνξέα ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ή ε πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο 

ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέα θαη εηαηξείαο. 

 

9. Γηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο πεξηθέξεηαο 

ζηελ νπνία εδξεχεη ε εηαηξεία, πνπ δηθάδεη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, 

έρνπλ: α) κέηνρνη ηεο εηαηξείαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) 

ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, β) ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, πξνθεηκέλνπ 

πεξί εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο έρνπλ εηζαρζεί ζε ρξεκαηηζηήξην ή έρνπλ 

απνηειέζεη αληηθείκελν δεκφζηαο πξνζθνξάο ζην πιαίζην είηε θάιπςεο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ είηε δηάζεζεο πθηζηάκελσλ κεηνρψλ θαη γ) ν Τπνπξγφο Αλάπηπμεο, ή ε θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή. 

 Ο θαηά ηελ παξνχζα παξάγξαθν έιεγρνο δηαηάζζεηαη, εάλ πηζαλνινγνχληαη πξάμεηο πνπ 

παξαβηάδνπλ δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο ή απνθάζεηο ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε αίηεζε ειέγρνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη εληφο 
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ηξηψλ (3) εηψλ απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο, εληφο ηεο 

νπνίαο ηειέζηεθαλ νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο. 

 

10. Μέηνρνη ηεο εηαηξείαο, πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ απφ ην δηθαζηήξην ηεο παξ. 9 ηνλ έιεγρν 

ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία απηήο θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ 

εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. 

 

11. Οη αηηνχληεο ηνλ έιεγρν κέηνρνη θαηά ηηο αλσηέξσ παξ. 9 θαη 10, νθείινπλ λα απνδείμνπλ 

ζην δηθαζηήξην φηη θαηέρνπλ ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο δίλνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηνλ 

έιεγρν ηεο εηαηξείαο. Σέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Κ.Ν. 2190/20. 

 

Σν δηθαζηήξην κπνξεί λα θξίλεη φηη ε εθπξνζψπεζε ησλ αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, δελ 

δηθαηνινγεί ηνλ έιεγρν κε βάζε ηηο αλσηέξσ παξ. 9 θαη 10. 

 

Άπθπο 33 

Φηθοθοπία καηά ηιρ Γενικέρ ςνελεύζειρ 

 

1. Κάζε κεηνρή δίλεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ ζηε πλέιεπζε 

2. Οη ςεθνθνξίεο ζηε Γεληθή πλέιεπζε δηεμάγνληαη θαλεξά κπνξεί φκσο ε πλέιεπζε 

πξηλ απφ ηελ ςεθνθνξία επί νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο λ’ απνθαζίζεη λα δηεμαρζεί απηή 

κπζηηθή. 

3. Η Γεληθή  πλέιεπζε ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο απηήο κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ ζε 

απηή παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ ςήθσλ. 

4. Δμαηξεηηθά πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ ζεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 29 ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία δχν ηξίησλ 

(2/3) ησλ παξφλησλ ή αληηπξνζσπεπνκέλσλ ςήθσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Δ ´ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ 

ΔΛΔΓΚΣΔ 

Άπθπο 34 

 

1. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ έλα 

ηνπιάρηζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή – Λνγηζηή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο πεξί 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ λνκνζεζίαο. 
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2. Ο έιεγρνο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν απνηειεί πξνυπφζεζε ηνπ θχξνπο ηεο 

έγθξηζεο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

3. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο – Λνγηζηέο δηνξίδνληαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, πνπ 

ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, ζχκθσλα κε ηελ νηθεία 

λνκνζεζία.  Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επζχλνληαη έλαληη ηεο εηαηξείαο γηα ηελ 

παξάιεηςε δηνξηζκνχ Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξ. 1, 

αλ δελ ζπγθάιεζαλ εγθαίξσο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο 

ην δηνξηζκφ Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ.  Γηα ηελ παξάιεηςε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επζχλνληαη θαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

57 ηνπ Κ.Ν. 2190/20.  ε θάζε πεξίπησζε, ν δηνξηζκφο Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ 

απφ κεηαγελέζηεξε Γεληθή πλέιεπζε δελ επεξεάδεη ην θχξνο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο. 

 

4. Οη ειεγθηέο κπνξνχλ λα επαλαδηνξίδνληαη, φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) 

ζπλερφκελεο εηαηξηθέο ρξήζεηο.  Μεηαγελέζηεξνο επαλαδηνξηζκφο δελ επηηξέπεηαη λα 

ιάβεη ρψξα, αλ δελ έρνπλ παξέιζεη δχν (2) πιήξεηο ρξήζεηο. 

 

5. Ο δηνξηζκφο ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ γλσζηνπνηείηαη ζε απηνχο απφ ηελ 

εηαηξεία.  Οη Οξθσηνί Διεγθηέο – Λνγηζηέο ζεσξνχληαη φηη απνδέρζεθαλ ην δηνξηζκφ ηνπο, 

εθφζνλ δελ ηνλ απνπνηεζνχλ εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ. 

 

6. Η ακνηβή ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ, πνπ δηνξίδνληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ηαθηηθνχ ειέγρνπ, θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ – Λνγηζηψλ. 

 

7. Οη ειεγθηέο έρνπλ φιεο ηηο επζχλεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 37 θαη 

43α παξ. 3 (εδάθην δ΄) θαη 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Άπθπο 35 

Δλεγσορ ηυν Βιβλίυν 

 

Οη ειεγθηέο έρνπλ ην δηθαίσκα νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο λα ειέγρνπλ 

νπνηνδήπνηε βηβιίν ή ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο θαη λα ππνβάιινπλ πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή 

πλέιεπζε έθζεζε γηα ην πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ απηψλ. Ωο έιεγρνο ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λνείηαη ηνπιάρηζηνλ ν έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο ησλ εγγξαθψλ 

ζηα βηβιία ηεο Δηαηξίαο, απφ ηα νπνία πξνέθπςαλ ηα αλαγξαθφκελα ζηνλ Ιζνινγηζκφ 

θνλδχιηα. Ο έιεγρνο απηφο ζα δηεμάγεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζία, 

νη νπνίεο είλαη πξνζαξκνζκέλεο κε ηα  δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα ειεγθηηθά πξφηππα θαη ηνπο 

φξνπο πνπ ηίζεληαη απφ ηελ Κνηλνηηθή λνκνζεζία. Οη Διεγθηέο νθείινπλ λα παξίζηαληαη ζηε 
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Γεληθή πλέιεπζε θαη λα παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθά πξνο ηνλ ελεξγεζέληα απφ 

απηνχο έιεγρν. 

 

Άπθπο 36 

Γικαίυμα ύγκληζηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ 

 

Οη Διεγθηέο δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ ηε ζχγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ. 2 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ ´ 

ΔΣΑΙΡΙΚΖ ΥΡΖΖ – ΔΣΖΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 

Άπθπο 37 

Δηαιπική σπήζη 

 

Η εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη αξρίδεη ηε 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλν. 

 

Άπθπο 38 

Δηήζιερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ 

 

1. ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζπληάζζεη ηηο 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα πηνζεηεζέληα απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη γεληθφηεξα θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/20. 

 

2. Γηα λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε έγθπξε απφθαζε πάλσ ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξέπεη λα έρνπλ ζεσξεζεί 

απφ : 

 

α) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, 

β) ην Γηεπζχλνληα ή Δληεηαικέλν χκβνπιν θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο 

ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ θαη  

γ) ηνλ ππεχζπλν γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ Λνγηζηεξίνπ. 
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Οη παξαπάλσ, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ 

θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέζνπλ εγγξάθσο ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

 

3. ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξείαο ζπληάζζεη επίζεο 

ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο πξνο ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε πεξηερφκελν 

απηφ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν. 2190/20, θαζψο θαη ζηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ ηδίνπ λφκνπ εθφζνλ ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη 

ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

4. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εθφζνλ 

ε εηαηξεία ππνρξενχηαη ζηε ζχληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη 

ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ην Πηζηνπνηεηηθφ Διέγρνπ ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 43β ηνπ Κ.Ν. 2190/20, είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξίλ απφ ηε ζπλεδξίαζε 

ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζήο ηνπο, κέζα ζε είθνζη (20) 

εκέξεο απφ ηελ ηξνπνπνίεζε, ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Κ.Ν. 2190/20. 

 

Δπηπιένλ απφ ηε δεκνζηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Κ.Ν. 

2190/20 ε εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δεκνζηεχεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

νξίδνληαη ζηελ πξνβιεπφκελε ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 135 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 θνηλή 

απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 43β ηνπ Κ.Ν. 2190/20 ζηηο νξηδφκελεο εθεκεξίδεο ζηελ 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ηδίνπ λφκνπ θαη ζην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο. 

 

5. Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ 

Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε, καδί κε ην επηθπξσκέλν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο, πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 26α ηνπ Κ.Ν. 2190/20, ππνβάιιεηαη ζηελ 

αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή θαη αληίηππν ησλ εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 

Άπθπο 39 

Απαλλαγή Γιοικηηικού ςμβοςλίος και Δλεγκηών 

 

1. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε Γεληθή πλέιεπζε απνθαίλεηαη 

κε εηδηθή ςεθνθνξία ελεξγνχκελε κε νλνκαζηηθή θιήζε γηα ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ, απφ θάζε επζχλε απνδεκηψζεσο. Η απαιιαγή απηή 

θαζίζηαηαη αλίζρπξε ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. 

2. ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα κεηάζρνπλ 

ηα κέιε απηνχ κφλνλ δηα ησλ κεηνρψλ ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη ή σο εθπξφζσπνη άιισλ 
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κεηφρσλ, εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο 

ςήθνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δηαηξείαο. 

 

Άπθπο 40 

Γιάθεζη Κεπδών 

 

1. Καζαξά θέξδε ηεο Δηαηξείαο είλαη ηα πξνθχπηνληα κεηά ηελ αθαίξεζε θάζε εμφδνπ, θάζε 

δεκίαο, ησλ θαηά Νφκνλ απνζβέζεσλ θαη θάζε άιινπ εηαηξηθνχ βάξνπο, απφ ηα 

πξαγκαηνπνηεζέληα κηθηά θέξδε. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44α ην νπνίν πξνζηέζεθε απφ ην άξζξν 

37ηνπ Π.Γ. 409/1986 εηο ηνλ Κ.Ν.2190/1920, ε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο εηαηξίαο 

γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν : 

 

α) πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, δειαδή 

αθαηξείηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπιάρηζηνλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. 

χκθσλα κε ην λφκν ε αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ απηφ θζάζεη ζε πνζφ 

ίζν ηνπιάρηζηνλ κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

β) αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 3 ηνπ Α.Ν. 148/1967 γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπ κεξίζκαηνο, 

γ) ε Γεληθή πλέιεπζε δηαζέηεη ειεχζεξα ην ππφινηπν. 

 

3. Οη κέηνρνη κεηέρνπλ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, κεηά ηελ έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ην δε πξνο δηαλνκή εγθξηζέλ πνζφλ απηψλ, 

θαηαβάιιεηαη ζ’ απηνχο, κέζα ζε δχν κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο Γεληθή πλέιεπζεο πνπ 

ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

Άπθπο 41 

Πληπυμή Μεπιζμάηυν 

 

1. Η πιεξσκή κεξηζκάησλ αξρίδεη ζε νξηδφκελε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε εκέξα κεηά ηελ 

έγθξηζε ησλ εηήζησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ θαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ 

Απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ εγθξίλεη ηελ πιεξσκή απηψλ. 

2. Οη δηθαηνχρνη νη νπνίνη δελ δήηεζαλ έγθαηξα ηελ πιεξσκή ησλ αλεθφλησλ ζε απηνχο 

κεξηζκάησλ, δελ κπνξνχλ λα έρνπλ απαίηεζε ηφθσλ. Σα κεξίζκαηα φζα δελ δεηήζεθαλ 

κέζα ζε κία πεληαεηία απφ ην ηέινο ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν θαηέζηεζαλ απαηηεηά, 

παξαγξάθνληαη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟΝ Ε ´ 

ΓΙΑΛΤΖ ΚΑΙ ΔΚΚΑΘΑΡΙΖ 

Άπθπο 42 

Γιάλςζη 

1. Η Δηαηξεία δηαιχεηαη : 

α) Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ζηελ νπνία σξίζζεθε κε ην παξφλ, ε δηάξθεηα απηήο, εθηφο αλ 

ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε απφθαζε ηεο ιακβαλφκελε πξηλ απν ηε ιήμε ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο, απνθαζίζεη γηα ηελ παξάηαζε απηήο. 

Β) Πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο απηήο, κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ. 

Γ) Οηαλ ε εηαηξεία θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε πησρεχζεσο. 

Γ) Η Δηαηξεία ιχεηαη επίζεο κε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 48 θαη 48α ηνπ 

Κ.Ν. 2190/1920. 

 

2. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξείαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη 

ζην ππφδεηγκα Ιζνινγηζκνχ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ Κσδ.Ν.2190/1920, 

φπσο ηζρχεη ζήκεξα, γίλεη θαηψηεξν απν ην κηζφ (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, ε νπνία ζα 

απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 

 

3. Η ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ζε έλα πξφζσπν δελ απνηειεί ιχζε ηεο εηαηξείαο. 

 

4. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ γηα παξάηαζε ή δηάιπζε ηεο 

Δηαηξείαο, ιακβάλνληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ.1 θαη 33 παξ.4 ηνπ 

παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 

 

Άπθπο 43 

Δκκαθάπιζη 

 

1. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο αθνινπζεί ε εθθαζάξηζή 

ηεο. 

Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ κε απφθαζή ηεο εθιέγεη δχν ή ηξείο εθθαζαξηζηέο, 

θαζνξίδνπζα επίζεο ηνλ ηξφπν ηεο εθθαζάξηζεο, ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ εθθαζαξηζηψλ θαη 

ηελ ακνηβή ηνπο. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ παξφληνο, ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή κέρξη λα δηνξηζηνχλ εθθαζαξηζηέο απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ β ηεο ηδίαο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε 

Γεληθή πλέιεπζε κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεη θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο. 
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ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ Γ ηεο ηδίαο παξαπάλσ παξαγξάθνπ ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ 

παξφληνο, νη εθθαζαξηζηέο δηνξίδνληαη απφ ην δηθαζηήξην κε ηελ απφθαζε πνπ νξίδεη ηε 

ιχζε ηεο εηαηξείαο. 

Οη εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε, κπνξνχλ λα είλαη κέηνρνη ή φρη θαη 

αζθνχλ φιεο ηηο ζπλαθείο κε ηε δηαδηθαζία θαη ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, φπσο απηέο έρνπλ ηπρφλ θαζνξηζηεί απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε. 

 

2. Ο δηνξηζκφο ησλ εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαία ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ησλ 

κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ . 

 

3. Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθαζάξηζεο, ηελ νπνία φκσο αληί ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζπγθαινχλ νη 

εθθαζαξηζηέο. 

 

4. χκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή, κέηνρνη αληηπξνζσπεχνληεο ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ δηα ησλ εθθαζαξηζηψλ ηε 

ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 παξ.2 ηνπ 

παξφληνο. 

 

5. Οη εθθαζαξηζηέο πνπ νξίδνληαη απν ηε Γεληθή πλέιεπζε, νθείινπλ, κφιηο αλαιάβνπλ ηα 

θαζήθνληά ηνπο, λα θάλνπλ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα δεκνζηεχζνπλ 

ζηνλ Σχπν θαη ζην Σεχρνο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξησξηζκέλεο 

Δπζχλεο θαη Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο Ιζνινγηζκφ ζχκθσλα κε ην Νφκν,ηνπ νπνίνπ 

αληίηππν ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα Δπνπηεχνπζα Αξρή. 

 

6. Δπίζεο νη εθθαζαξηζηέο δεκνζηεχνπλ θάζε ρξφλν Ιζνινγηζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7α 

ηνπ Κσδ.Ν.2190/1920 κέρξη ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο. Σελ ίδηα ππνρξέσζε έρνπλ νη 

εθθαζαξηζηέο θαη φηαλ ιήμεη ε εθθαζάξηζε. 

 

7. Κάζε ρξφλν ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο, κε 

έθζεζε ησλ αηηίσλ πνπ παξεκπφδηζαλ ηελ απνπεξάησζε ηεο εθθαζάξηζεο. 

 

8. Οη Ιζνινγηζκνί ηεο εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απν ηε πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, πνπ επίζεο 

απνθαζίδεη θαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ εθθαζαξηζηψλ απφ θάζε επζχλε. 

 

9. Γηα ηελ ζχγθιεζε ησλ ζπλεδξηάζεσλ απηψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαζ’φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εθθαζάξηζεο, εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ θεθαιαίνπ Γ’ ηνπ παξφληνο 
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Καηαζηαηηθνχ , θαη ηα δηθαηψκαηα θαη θαζήθνληα ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ σο πξνο ηε 

ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλαηίζεληαη ζηνπο εθθαζαξηζηέο. 

 

10. Οη εθθαζαξηζηέο πξέπεη λα πεξαηψζνπλ,ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο 

εηαηξείαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο 

θαη λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο απηήο.Μπνξνχλ αθφκα λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο, 

εθφζνλ κε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο. 

Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο εηαηξείαο, ηελ εηαηξηθή 

επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο ή θιάδνπο απηήο ή κεκνλσκέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά 

ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ 

(4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, θάζε κέηνρνο ή δαλεηζηήο ηεο, κπνξεί λα δεηήζεη 

απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηα άξζξα 

739 επ.ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, λα θαζνξίζεη ηελ θαηψηεξε ηηκή πψιεζεο ησλ 

αθηλήησλ, θιάδσλ ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο εηαηξείαο, θαη ε απφθαζε απηνχ 

δεζκεχεη ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα. 

 

11. Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη εθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηηο ηειηθέο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο δεκνζηεχνπλ ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ 

Πεξησξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο, απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ 

κεηφρσλ θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο 

ζηνπο κεηφρνπο θαηά ην ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ζ ´ 

ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Άπθπο 44 

1. Γηα φζα ζέκαηα δελ ξπζκίδεη ην παξφλ Καηαζηαηηθφ ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Κσδ.Ν. 

2190/1920, φπσο απηφο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη ζήκεξα. 

Οιφθιεξν ην λέν θείκελν ηνπ Καηαζηαηηθνχ  

ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία  

«ΜΟΣΟΡ ΟΙΛ(ΔΛΛΑ) ΓΙΤΛΙΣΖΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Δ.» 

φπσο δηακνξθψζεθε κε ηελ απφθαζε ηεο Δηήζηαο  

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο 08εο Ινπλίνπ  2016 

Μαξνχζη 09.06.2016 

 

 

____________________ 

Bαξδήο Ι. Βαξδηλνγηάλλεο  

Πξφεδξνο Γ..  

θαηαζηαηηθφ9.6.2016hel 
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