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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

"ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΕΤΑΛ Α.Ε." 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4548/2018 

(ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ) 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 25.11.2020 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Άρθρο 1ο 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1. Με το παρόν τροποποιείται και κωδικοποιείται εκ νέου το καταστατικό της συσταθείσας από 

το έτος 1992 ανώνυμης εταιρείας την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.», η 

οποία εμφανίζεται στις συναλλαγές της και με το διακριτικό τίτλο «ΕΤΑΛ Α.Ε.», και τα στοιχεία 

ΑΡ.ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:78007842000  ΑΦΜ: (EL ) - 094368710, Δ.Ο.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. 

2. Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα είναι σε 

πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία και συγκεκριμένα «Lesvos Local Development 

Company» και εν συντομία «ETAL S.A.». 

3. Η εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, όπως κωδι-

κοποιήθηκε με το ν. 2190/1920 και το ν. 4548/2018, όπως ισχύουν. 

4. Η ΕΤΑΛ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 22.11.1992 από τρία (3) νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα από: 1. 

Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λέσβου (ΤΕΔΚ), 2. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέ-

σβου (ΕΑΣΛ), 3. Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.). Τα παραπάνω νομικά πρόσωπα 

εκπροσωπήθηκαν και υπέγραψαν το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, κατά τα προβλεπόμε-

να για την εκπροσώπηση και νομιμοποίησή τους, από τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα: Παναγιώ-

της Παναγιώτου, Γεώργιος Παπαπορφυρίου, Χρήστος Κορδώνης, Σταύρος Σκοπελίτης, Δημήτριος 

Παναγιωτέλλης, Νικόλαος Αλευρομύτης. Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών που απαιτήθηκαν 

για τη σύσταση της εταιρείας, κατά προσέγγιση ανήλθε σε 10.200.000 δραχμές. 

Αρ.πρωτ. 1466926.2116704
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε
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Άρθρο 2ο 
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Έδρα της επιχείρησης ορίζεται ο Δήμος Μυτιλήνης στη νήσο Λέσβο. 

2. Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ορίζεται η διεύθυνση των γραφείων 

της εταιρείας στην έδρα της, η οποία σήμερα βρίσκεται στη μισθωμένη επαγγελματική στέγη 

στον πρώτο (1ο) όροφο επί της οδού Ερμού αρ. 4 της πόλης της Μυτιλήνης. 

3. Η εταιρεία μπορεί να συγκροτεί γραφεία, παραρτήματα και να ιδρύει και λειτουργεί εγκατα-

στάσεις της και σε άλλες πόλεις του ίδιου Νομού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου που θα ορίζουν τα καθήκοντα και το πλαίσιο της λειτουργίας τους. 

4. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρίας αφενός και των μετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου 

που προέρχεται από το νόμο ή το Καταστατικό ή από σύμβαση ή άλλη νόμιμη αιτία, υπάγεται 

στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά 

ορίζει ο νόμος. 

Άρθρο 3ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η αρχική διάρκεια της εταιρείας ορίστηκε για είκοσι (20) χρόνια, αρχόμενη με την καταχώρηση 

στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρεί-

ας και την έγκριση του καταστατικού της, με λήξη την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2012, 

ήτοι στις 22.11.2012, οπότε με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27-6-2012 αποφα-

σίστηκε η παράταση ης εταιρείας για άλλα είκοσι τέσσερα (24) έτη, με λήξη την αντίστοιχη ημε-

ρομηνία του έτους 2036, με τις ίδιες διατυπώσεις. 

2. Η διάρκεια ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. Αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στην 

απόφαση αυτή, η διάρκεια της εταιρείας γίνεται αόριστη. 

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 

η διάρκεια της εταιρείας μπορεί να μετατραπεί από ορισμένου σε αορίστου χρόνου και αντί-

στροφα. 
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Άρθρο 4ο 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Σκοποί της εταιρείας είναι: 

1. Η εφαρμογή και υλοποίηση της κοινοτικής πρωτοβουλίας Τοπικού Προγράμματος LEADER I 

για τη Λέσβο. 

2. Η συμβολή στον προγραμματισμό ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, η ενδυνάμωση και εμ-

ψύχωση των κατοίκων των τοπικών κοινοτήτων. 

3. Η ενημέρωση πολιτών και τοπικών φορέων για τη δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών 

και προϋποθέσεων ανάπτυξης της περιοχής. 

4. Η υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ανάληψη και υλοποίηση νέων παραγωγι-

κών πρωτοβουλιών. 

5. Η ανάληψη παραγωγικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών. 

6. Η παροχή τεχνικής στήριξης για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων βελτίωσης της οικονο-

μικής ζωής του τόπου και της κοινωνικό - πολιτιστικής υποδομής της τοπικής κοινωνίας. 

7. Η παροχή τεχνικής βοήθειας και εξειδικευμένων υπηρεσιών με αποδέκτες τους φορείς και 

τους κατοίκους της Λέσβου και του Νομού Λέσβου, κατ’ αρχήν, αλλά σταδιακά όλου του Βορείου 

Αιγαίου. 

8. Η συλλογή και τεκμηρίωση στοιχείων για την υπάρχουσα κατάσταση και τις υφιστάμενες ανα-

πτυξιακές τάσεις στην περιοχή. 

9. Η συλλογή στοιχείων και πληροφοριών που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ευρύτερης περιφέ-

ρειας.  

10. Ο σχεδιασμός και παρακολούθηση προγραμμάτων που αφορούν ενίσχυση των μειονεκτικών 

και λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Κοινότητας και η διερεύνηση δυνατοτήτων απορρό-

φησης πόρων από Εθνικούς ή Κοινωνικούς Οργανισμούς.  

11. Η υποβοήθηση των τοπικών φορέων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία προγραμματι-

σμού ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων και στην κατάρτιση, παρακολούθηση, υλοποίηση 

των σχετικών προγραμμάτων.  

12. Η δυνατότητα ανάληψης χωροταξικών, πολεοδομικών, κοινωνικό - οικονομικών μελετών, 

οικονομοτεχνικών μελετών, μελετών προστασίας του περιβάλλοντος, μηχανογράφησης μηχα-

νοργάνωσης, τεχνικών έργων, σκοπιμότητας, βιωσιμότητας, περιγραφής θέσεων, εσωτερικών 

κανονισμών κ.λ.π. 
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13. Η ανάληψη μελετών σχεδιασμού νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και μελετών οργάνω-

σης και διοίκησης επιχειρήσεων (έρευνες αγοράς, οργάνωση παραγωγής προσωπικού, οργανω-

τικής λειτουργικής ανάπτυξης σχεδιασμού επιχειρηματικής δράσης, ενίσχυσης και υποστήριξης 

της εξαγωγικής δραστηριότητας, σχεδιασμός παραγωγής προϊόντων κ.λ.π.). 

14. Η παροχή συμβουλών και τεχνικής στήριξης σε κάθε ενδιαφερόμενο. 

15. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση - αξιολόγηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης. 

16. Η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων δημοσιότητας, η οργάνωση συνεδρίων, ημερί-

δων, διαλέξεων συνεντεύξεων κ.λ.π. και η ανάπτυξη συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς άλλων 

περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο τη δημιουργία κοινών δραστηριοτήτων και των 

αμοιβαία επωφελών ανταλλαγών. 

17. Η δυνατότητα υποβολής προτάσεων σε κοινοτικά και εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα και 

η δυνατότητα συμμετοχής σε τυπικά ή άτυπα δίκτυα, αναπτυξιακές εταιρείες, φορείς, άλλα νο-

μικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας. 

18. Σχεδιασμός, διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων ή όχι προ-

γραμμάτων και έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με διαδικασίες που προ-

κύπτουν από Εθνικά και Διεθνή πρότυπα. 

19. Η Υλοποίηση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων ή όχι προγραμμάτων και έργων, 

μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών και η διαχείριση τους ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης ή 

και Αρχή Πληρωμής. 

20. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί βάσει συμβάσεων ή αναθέσεων με το Ελ-

ληνικό Δημόσιο, Ο.Τ.Α., νομικά ή φυσικά πρόσωπα, να αναλαμβάνει την άσκηση και διαχείριση 

δραστηριοτήτων τους που ανάγονται στο σκοπό της εταιρείας ή είναι συναφείς προς αυτόν, να 

συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα παρεμφερών σκοπών, να συμμετέχει στο κεφάλαιο 

υφισταμένων ή ιδρυομένων εταιρειών ή σε κοινοπραξίες για την εκτέλεση προγραμμάτων που 

έχουν σχέση με το σκοπό της εταιρείας, την αξιοποίηση Κοινοτικών Πόρων (επιδοτήσεων, επιχο-

ρηγήσεων και δανείων) και εν γένει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της με οποιονδήποτε άλ-

λο νόμιμο τρόπο αποφασίσουν τα αρμόδια προς τούτο όργανά της. Επίσης η εταιρεία μπορεί να 

συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις, να συνεργάζεται με φορείς όπως ενδεικτικά ΟΤΑ Α & 

Β Βαθμού όπου προβλέπεται, το Επιμελητήριο Λέσβου, το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας 

(Τ.Ε.Ε) και άλλους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και συλλογικούς φορείς και να παρέχει τις 

εν γένει υπηρεσίες της προς τον δημόσιο, κοινωνικό και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. 
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Άρθρο 5ο 
ΕΝΤΥΠΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Κάθε έγγραφο της εταιρείας, έντυπο ή μη, περιλαμβανομένων των επιστολών, των δια-

φημίσεων και των εγγράφων παραγγελίας, πρέπει να περιέχει τις εξής τουλάχιστον ενδείξεις: 

α. Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας. 

β. Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός 

ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ότι έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία. 

2. Αν στα έγγραφα της παραγράφου 1β γίνεται μνεία του κεφαλαίου της εταιρείας, πρέπει 

να αναφέρεται το καλυφθέν και το καταβεβλημένο κεφάλαιο. 

3. Οι διαδικτυακοί τόποι της εταιρείας πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενδείξεις της παρα-

γράφου 1. Αν γίνεται μνεία του κεφαλαίου, εφαρμόζεται και η παράγραφος 2. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

Άρθρο 6ο 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο ορίζεται σε εκατόν επτά χιλιάδες (107.000) Ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλη-

μένο, και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες επτακόσιες (10.700) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξί-

ας δέκα (10,00) Ευρώ καθεμία. 

Άρθρο 7ο 
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

1. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, που ορίστηκε αρχικά σε δέκα εκατομμύρια διακόσι-

ες χιλιάδες (10.200.000) δραχμές και διαμορφώθηκε με διαδοχικές αυξήσεις σε εκατόν επτά χι-

λιάδες (107.000) Ευρώ, διαιρείται σε δέκα χιλιάδες επτακόσιες (10.700) ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας δέκα (10,00) Ευρώ εκάστη και κατανέμεται ως εξής: 

α. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Βορείου Αιγαίου αναλαμβάνει τέσσερις χιλιάδες τριακό-

σιες τριάντα (4.330) μετοχές συνολικής αξίας σαράντα τριών χιλιάδων τριακόσιων (43.300) Ευρώ 

με ποσοστό συμμετοχής 40,47%. 
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β. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λέσβου αναλαμβάνει τρεις χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα 

τρεις (3.563) μετοχές συνολικής αξίας τριάντα πέντε χιλιάδων εξακόσιων τριάντα (35.630) Ευρώ 

με ποσοστό συμμετοχής 33,30%. 

γ. Η Επιμελητηριακή Λεσβιακή Εταιρεία Ανάπτυξης (ΕΛΕΑ ΑΜΚΕ) αναλαμβάνει δύο χιλιάδες ο-

κτακόσιες επτά (2.807) μετοχές συνολικής αξίας είκοσι οκτώ χιλιάδων εβδομήντα (28.070,00) 

Ευρώ με ποσοστό συμμετοχής 26,23%. 

2. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

α. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που αποφασίζει με 

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός αν η αύξηση γίνει σύμφωνα με το 

άρθρο 24 του Ν.4548/2018 (έκτακτη αύξηση). Σε κάθε περίπτωση αύξησης, η απόφαση του αρ-

μόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 

β. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενι-

κής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, 

το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφα-

λαίου που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία 

για αύξηση του κεφαλαίου. 

γ. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορη-

γούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος 

της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσί-

ας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 

δ. Απαγορεύεται να αναγράφεται σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγ-

γραφο, ως κεφάλαιο το ποσό μέχρι το οποίο δικαιούται η εταιρεία κατά τις παραγράφους β και γ 

να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. 

ε. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους β και 

γ συνιστούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου 

αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο. 

στ. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο που έλαβε τη 

σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών ούτε μεγα-

λύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο 

Γ.Ε.ΜΗ. 
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ζ. Η καταβολή σε μετρητά των τυχόν αυξήσεων του κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις μετό-

χων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του κεφαλαίου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με 

κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). 

3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας 

πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής 

της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή 

διάθεσης αυτών. 

β. 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 διά-

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

το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζε-

ται στη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Ε-

φόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η προθεσμία κατα-

βολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν.4548/2018 αρχίζει από τη λήψη της απόφασης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των με-

τοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημο-

σιότητα. 

γ. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

αφορά την αύξηση του κεφαλαίου και η απόφασή της που παρέχει εξουσία στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών 

των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές. Τα δικαιώματα αυτά 

δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες εισφορές και οι νέες μετο-

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

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

που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κα-

τηγορίας. Η έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με 

απόφαση των μετόχων της κατηγορίας που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με 

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 

δ. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο γ, τη συμμετοχή σε αυτή, την 

παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρω-
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ση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση 

των μετόχων.  

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και 

σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα 

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ των μετόχων που υφί-

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

Το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις αύξησης με 

εισφορές σε είδος. Το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι αν η εταιρεία έχει ήδη εκδώ-

σει μετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα 

κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνα-

τή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυ-

τή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη 

άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετο-

χές. 

β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της εται-

ρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμί-

ας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.4548/2018, δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 25 

του Ν.4548/2018, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν 

από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθε-

σης των νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της πα-

ραγράφου 1 του άρθρου 26 του Ν.4548/2018, η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος από τους 

λοιπούς μετόχους ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η 

προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επο-

μένη της ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην ο-

ποία ανήκουν οι νέες μετοχές. 

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του κεφα-

λαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθε-

σμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που προβλέ-

πονται από το άρθρο 20 Ν.4548/2018. 

δ. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών και εφόσον δεν υπάρχει αντίθετη ρύθμιση στο κατα-

στατικό, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το 
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Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που κα-

ταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Το καταστατικό ή το όργανο που αποφάσισε την αύξηση και 

πάντως το Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με το προη-

γούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους που άσκησαν ήδη το δικαίω-

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

μετοχές. 

ε. Η πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υπο-

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

με επιμέλεια της εταιρείας σε δημοσιότητα. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται ευρύτερη 

δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν.4548/2018, η πρό-

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

νωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που 

εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για 

την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την από αυτούς ά-

σκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατα-

σταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». 

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

α. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 

μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου άρθρου. Για 

να ληφθεί η απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέ-

λευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την 

κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή 

που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλί-

ου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 

β. Δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, κατά την έννοια της παρούσας παρα-

γράφου, όταν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων, 

που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους, 

σύμφωνα με την παράγραφο α του σημείου 3 παραπάνω. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από 

το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού 

στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.4548/2018. 

γ. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε 

είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την ο-

ποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, 
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δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε 

είδος, σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής 

στο κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές. Σε περίπτωση αύξησης του 

κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος 

πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν.4548/2018 πριν από τη λήψη 

της σχετικής απόφασης. 

δ. Το καταστατικό ή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που παρέχουν εξουσία έκτακτης αύξη-

σης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 Ν.4548/2018, μπορούν να παράσχουν στο Διοικη-

τικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζουν, το μεν Διοικητικό Συμβούλιο με πλει-

οψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, η δε Γενική Συνέλευση 

με απλή απαρτία και πλειοψηφία, και την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος 

προτίμησης. Στην περίπτωση όπου το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό 

ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της παραγράφου α του σημείου 4 του 

παρόντος άρθρου, πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα. 

6. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΗΣ 

Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται 

μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η 

δυνατότητα. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να 

προσαρμόσει με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής σύμφωνα με το άρθρο 20 

του Ν.4548/2018, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται 

το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη. 

Άρθρο 8ο 
ΜΕΤΟΧΟΙ - ΜΕΤΟΧΕΣ 

1. Όλες οι μετοχές της εταιρείας θα είναι κοινές, ονομαστικές δεν εισάγονται στο χρηματιστήριο 

αξιών και δεν μπορούν να εκδοθούν σε τιμή κατώτερη από το άρτιο. Η διαφορά που προκύπτει 

από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερι-

σμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: α) να κεφαλαιοποιηθεί ή β) να συμψηφιστεί προς απόσβεση 

ζημιών της εταιρείας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. 

Με εξαίρεση τις μετοχές που εκδίδονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 38 του 

Ν.4548/2018, κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων που α-

πορρέουν από την μετοχή με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.4548/2018, 
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είναι υποχρεωτικά ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή. Σε 

περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η αρχή της ισότητας αφορά όλες τις μετοχές της 

ίδιας κατηγορίας. Η εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται 

στην ίδια θέση. 

2. Η εταιρεία οφείλει να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι με α-

ναγραφή του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, 

καθώς και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση ανα-

γράφεται ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών που κατέχει κάθε μέτοχος. Το καταστατικό 

μπορεί να προβλέπει την ηλεκτρονική τήρηση του βιβλίου ή και την τήρησή του από κεντρικό 

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

φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμέ-

νος στο βιβλίο αυτό. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την αποϋλοποίηση των μετοχών και των οριζομένων στις 

παραγράφους 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, η εταιρεία υποχρεούται να εκδώσει και να παρα-

δώσει στους μετόχους μετοχικούς τίτλους. Οι τίτλοι αυτοί μπορεί να είναι απλοί ή πολλαπλοί. Αν 

έχουν εκδοθεί πολλαπλοί τίτλοι, ύστερα από αίτηση κάθε μετόχου, η εταιρεία υποχρεούται να 

αντικαταστήσει τους υπάρχοντες τίτλους με νέους, που ενσωματώνουν μικρότερο αριθμό μετο-

χών. 

4. Το καταστατικό μπορεί να αποκλείει ή να περιορίζει την υποχρέωση της εταιρείας να εκδίδει 

μετοχικούς τίτλους. Στην περίπτωση αυτή το καταστατικό ορίζει τον τρόπο απόδειξης της μετοχι-

κής ιδιότητας, προκειμένου να ασκηθούν τα δικαιώματα από τις μετοχές. Αν το καταστατικό δεν 

περιέχει σχετικό όρο, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση που δεν εκδίδονται μετοχικοί 

τίτλοι, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου που τηρείται 

κατά την παράγραφο 2 και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει ο μέτοχος. 

5. Οι μετοχές της εταιρείας μπορεί να τηρούνται σε λογιστική μορφή, ύστερα από αποϋλοποίηση 

ή ακινητοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 και τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

Το καταστατικό της εταιρείας προβλέπει τον εκ των ανωτέρω ειδικότερο τρόπο έκδοσης και τή-

ρησης των μετοχών της σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων. 

6. Σε περίπτωση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε λογιστική μορφή κατά την παράγραφο 5, μέτο-

χος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο κεντρικού αποθετηρίου τίτλων 

ή ο ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών. 

7. Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή 
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α. Με την επιφύλαξη των άρθρων 43 και 44 του Ν.4548/2018, οι μετοχές είναι ελεύθερα μεταβι-

βάσιμες. Το ίδιο ισχύει και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης ή υπαγωγής της εταιρείας σε συλλο-

γική διαδικασία. 

β. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται, σύμφω-

να με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 Ν.4548/2018. Η καταχώριση χρονολογείται και υπογρά-

φεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους τους. Δεν απαι-

τείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης 

μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή πληροφορηθεί την κατάρτισή της με άλλο τρόπο που 

προβλέπεται στο καταστατικό. Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση 

τήρησης του βιβλίου, σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 

Ν.4548/2018. Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την 

εταιρεία επί του υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοι-

χεία του αποκτώντος που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

γ. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου β, η μεταβίβαση μετοχών σε λογιστική μορφή γίνεται μέσω 

λογαριασμών αξιών που τηρούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή διαμεσολαβητή, σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. 

8. Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής 

Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο 

βιβλίο μετόχων ή στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου ή στο λογαριασμό αξιών του εγγε-

γραμμένου διαμεσολαβητή κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει 

έννομο συμφέρον στην εταιρεία ή, κατά περίπτωση, στο πρόσωπο που τηρεί το βιβλίο ή το μη-

τρώο ή το λογαριασμό αξιών, τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη διαδοχή. 

Άρθρο 9ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους απέναντι στη Διοίκηση της εταιρείας μόνο δια μέσου 

της Γενικής Συνελεύσεως. 

2. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

3. Οι μετοχές της εταιρείας είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μιας μετοχής οι 

συγκύριοι εκπροσωπούνται στις σχέσεις τους με την εταιρεία από ένα και μόνο εκπρόσωπο. Αν 

δεν ορισθεί εκπρόσωπος, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχή είναι α-

δύνατη. 
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4. Σε περίπτωση χωρισμού της επικαρπίας μετοχών από την ψιλή κυριότητα εφαρμόζονται τα 

οριζόμενα στο άρθρο 1177 Α.Κ. Ο επικαρπωτής και μόνο έχει το δικαίωμα παράστασης και ψή-

φου στις Γενικές Συνελεύσεις.  

5. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα καθαρά κέρδη της εταιρείας και 

στην περιουσία της, όταν εκκαθαριστεί ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μετοχών.  

6. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. Αν κατοικεί εκτός έδρας της εταιρείας θεω-

ρείται ως προς τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει νόμιμη κατοικία στην έδρα της εταιρείας, 

όπου έχει υποχρέωση να διορίσει αντίκλητο. Αν δεν διορίσει αντίκλητο, η εταιρεία έχει το δικαί-

ωμα να ενεργεί εξώδικες ή δικαστικές κοινοποιήσεις που απευθύνονται σ' αυτόν, στο γραμματέα 

Πρωτοδικών Μυτιλήνης. 

7. Κάθε διαφορά της εταιρείας και οποιουδήποτε συναλλάσσεται με αυτή, υπάγεται αποκλειστι-

κά στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας, η δε εταιρεία ενάγεται στα δικα-

στήρια της έδρας της, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.  

8. Οι μέτοχοι σ' αυτή τους την ιδιότητα και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, καθώς και οι 

δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση ο-

ποιασδήποτε εταιρικής περιουσίας ή των βιβλίων της ή να προκαλέσουν τη λύση και εκκαθάρισή 

της, ούτε να αναμιχθούν στη διοίκηση της εταιρείας, ούτε να ασκήσουν δικαιώματα πέραν αυ-

τών που τους δίνει ο νόμος και το καταστατικό, είναι δε υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με 

τις νόμιμες αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Άρθρο 10ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

1. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας 

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

το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορί-

ζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέ-

ντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ-

βουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί Γενική Συ-

νέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής 

αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με 

απόφαση του δικαστηρίου που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην 

απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 

Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συ-
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νέλευση σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135 του 

Ν.4548/2018, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. 

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

το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, 

που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα 

πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά 

το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Σε 

εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, 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 κατά τον 

ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερο-

μηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό 

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

μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018. Αν τα 

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

Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο 

εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην 

ημερήσια διάταξη, ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και με 

σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 2, αν το 

περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. 

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

κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο φορά τη λήψη απο-

φάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας η-

μέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως 

δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η 

ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται 

η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων. Στη συνέλευση αυ-

τή μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. 

Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγρά-

φου 6 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018. 
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5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχι-

στον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της 

εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση 

παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδι-

κτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση 

μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το Διοικητικό 

Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά 

που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήπο-

τε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο 

οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκ-

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

του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 

να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

6. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 5, το Δι-

οικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία 

των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβού-

λιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 

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

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

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

πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

7. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βά-

σιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, παροχής των πλη-

ροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 

ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να πα-

ράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. 

8. Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης ενεργείται με φα-

νερή ψηφοφορία. 

Αρ.πρωτ. 1466926.2116704
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε
και αρ.ΓΕΜΗ 78007842000
την  15/04/2021 με ΚΑΚ 2527696
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form



 

 
~ 16 ~ 

9. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό 

Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του κε-

φαλαίου της εταιρείας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των μετο-

χών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει, κα-

θώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους, όσο και τους περιορισμούς 

που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετο-

χές διαθέτει ο ίδιος, όπως αυτές προκύπτουν από το βιβλίο μετόχων. Αν οι παραπάνω πληροφο-

ρίες είναι ήδη αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχε-

θούν, θα πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζη-

τήσει. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται σε εταιρεία με εισηγμένες μετοχές σε ρυθμιζό-

μενη αγορά. 

10. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του 

χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης 

και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα 

μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου. 

11. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύ-

ουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παρα-

γράφου 5 και της παραγράφου 9, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του 

σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών τους, σύμφωνα 

με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018. Προκειμένου για ε-

ταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπο-

ρεί 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 συμμετεχό-

ντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περί-

πτωση. 

12. Το καταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, τα ποσοστά του καταβεβλη-

μένου κεφαλαίου που απαιτούνται για την άσκηση των δικαιωμάτων, σύμφωνα με το παρόν άρ-

θρο. 

13. Αίτηση έκτακτου ελέγχου 

1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει κατά τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: 
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α) Μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβε-

βλημένου κεφαλαίου. 

β) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προκειμένου περί εταιρειών των οποίων οι μετοχές ή άλλοι τίτλοι 

έχουν εισαχθεί σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ ή έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προ-

σφοράς στο πλαίσιο είτε κάλυψης κεφαλαίου είτε διάθεσης υφιστάμενων μετοχών. 

2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν 

διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε 

κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλό-

μενες πράξεις. 

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

ου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη 

πορεία αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση 

των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Το κα-

ταστατικό μπορεί να μειώσει, όχι όμως πέραν του μισού, το ποσοστό του καταβεβλημένου κε-

φαλαίου που απαιτείται για την άσκηση του δικαιώματος της παρούσας παραγράφου. 

4. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, δεν δικαιολογεί την αίτηση των με-

τόχων με βάση το παρόν άρθρο. 

5. Επί του δικαιώματος των μετόχων να ζητήσουν τον έλεγχο εφαρμόζονται οι διατάξεις των πα-

ραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

Άρθρο 11ο 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να 

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με το νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και 

τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. 

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

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές ή 

έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. 
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β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών. 

γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και την απαλλαγή 

των ελεγκτών. 

δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών. 

στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του 

Ν.4548/2018. 

ζ) Επί εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείας, την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρ-

θρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. 

η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της εταιρείας. 

θ) Διορισμό εκκαθαριστών. 

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται: 

α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το 

νόμο ή το καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από 

διατάξεις άλλων νόμων πλην του Ν.4548/2018. 

β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό Συμβούλιο 

στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος. 

γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018, Συμβούλων σε α-

ντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε 

άλλο τρόπο. 

δ) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει 

το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας 

για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέχει το ενε-

νήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων της, καθώς και η απόφαση δια-

σπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν 

τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 

ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 

162 του Ν.4548/2018. 
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στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν.4548/2018 κερδών ή 

προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. 

ζ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως. 

η) Για κάθε άλλο θέμα, το οποίο κατά το νόμο και το καταστατικό υπάγεται στην αρμοδιότητα 

της Γενικής Συνέλευσης. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται είτε κατόπιν σύγκλησης και συνεδρίασης της 

Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα άρθρα 119 επ. του Ν.4548/2018, είτε με ψηφοφορία, αλλά 

χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του Ν.4548/2018. Με απόφαση της Γενικής Συνέ-

λευσης ισοδυναμούν αποφάσεις των μετόχων που λαμβάνονται με κατάρτιση και υπογραφή 

πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4548/2018. 

Άρθρο 12ο 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

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

αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής 

χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών κατα-

στάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση). Η τακτική Γενική Συνέλευση 

μπορεί να αποφασίσει και για οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της. 

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 121, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκτά-

κτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη 

Γενική Συνέλευση). 

3. Η Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει αποφά-

σεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (καταστατική Γενική Συνέλευ-

ση), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη. 

4. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό 

(1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση 

μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την 

υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας αν το Διοικητικό 

Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας. 

5. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλ-

λου Δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου όμορου της έδρας ή άλλου Δήμου 

στην Ελλάδα προβλεπόμενου στο καταστατικό. Επί εταιρείας της οποίας οι μετοχές είναι εισηγ-
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μένες σε ρυθμιζόμενη αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχε-

ται και στην περιφέρεια του Δήμου όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς. Επί εται-

ρείας της οποίας οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, το καταστατικό μπορεί 

να επιτρέπει στη Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε τόπο κείμενο στην αλλοδαπή. 

6. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει οπουδήποτε και χωρίς σχετική πρόβλεψη του κα-

ταστατικού, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν 

το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση 

της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων. 

7. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η Γενική 

Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αλλά θα συνεδριάσει 

εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέ-

πονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενική Συνέ-

λευση, αν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. 

Άρθρο 13ο 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Τη Γενική Συνέλευση συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώ-

χευση, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και ο σύνδικος, αν δεν έχει υπαχθεί σε διαδι-

κασία εξυγίανσης, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει και το πρόσωπο που ορίζεται βά-

σει του στοιχείου θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν 

ο τελευταίος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά προς τούτο. Τη Γενική Συνέλευση εταιρείας που έχει 

υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει και ο ει-

δικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής αντίστοιχα. 

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με 

το άρθρο 141 του Ν.4548/2018. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο 

ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέ-

λευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από 

την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται 

στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται 

αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018. 

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύ-

θυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σα-

φήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον 
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τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα 

δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.  

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

στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κε-

φαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφά-

σεων (καθολική Γενική Συνέλευση). 

Άρθρο 14ο 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να 

δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. 

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται στους μετόχους με ηλεκτρονικά μέσα ή 

έντυπη αλληλογραφία και δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της εταιρείας στο 

Γ.Ε.ΜΗ. Η απόδειξη της τήρησης των διατυπώσεων για την ενημέρωση των μετόχων βαρύνει την 

εταιρεία. 

3. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος με με-

τοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την εταιρεία να του 

αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες Γενικές Συνε-

λεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. 

Άρθρο 15ο 
Δικαιώματα μετόχων πριν από τη Γενική Συνέλευση 

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των 

μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών. 

2. Καθόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της πα-

ραγράφου 1 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η εταιρεία δεν διατη-

ρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 1 θα αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον 

οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περί-

πτωση που τα στοιχεία αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να 

προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της 

παραγράφου 1. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύ-

θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα 
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στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητεί-

ται από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού αιτήματός τους προς την εταιρεία. 

3. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μέχρι 

και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα 

της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

α) Την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, 

β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν 

κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετο-

χών και 

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου 

και εφόσον προβλέπονται, τα έντυπα για την ψήφο με αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλε-

κτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. 

Άρθρο 16ο 
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει και αποδεικνύει 

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

πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν 

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

μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

2. Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του 

στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις 

Τράπεζες στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη 

συνεδρίαση της Συνέλευσης. Κάθε μέτοχος που έχει δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση 

μπορεί να αντιπροσωπευθεί σ' αυτή από πληρεξούσιο μη υπάλληλο της εταιρείας, εξουσιοδοτη-

μένο με απλή επιστολή, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομική, δημόσια, δη-

μοτική ή κοινοτική Αρχή. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία 

οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών και τα έγγραφα αντιπροσωπείας. Οι μετοχές που κατατίθε-

νται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιη-

θούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του άρθρου 128 του 
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Ν.4548/2018, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετο-

χή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της. 

4. Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο 

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη 

Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική 

παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η Γενι-

κή Συνέλευση αν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή 

μέτρα ώστε: 

α) Να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή 

αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Γενική Συ-

νέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν.4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής 

σύνδεσης, 

β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοα-

κουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή 

εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θε-

μάτων της ημερήσιας διάταξης και 

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση. 

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το 

σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. 

3. Σε κάθε περίπτωση κάθε μέτοχος μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιά-

σκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμβάνει χώρα η συνέλευση ή 

αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή επιδημία. 

5. Παράσταση στη Γενική Συνέλευση μη μετόχων 

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να παρίστανται και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

καθώς και οι ελεγκτές της εταιρείας. 

2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία στη 

συνέλευση και άλλων προσώπων που δεν έχουν μετοχική ιδιότητα ή δεν είναι εκπρόσωποι μετό-

χων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα πρόσωπα αυτά δεν θεω-

ρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν το λόγο για λογαριασμό παρι-

στάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. 
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3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευ-

ση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν.4548/2018  και για τα πρό-

σωπα των παρ. 1 και 2. 

Άρθρο 17ο 
ΑΠΑΡΤΙΑ 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημε-

ρήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες το 

ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

2. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τη χρονολογία της ματαιωθείσας συνεδρίασης, ύστερα από πρόσκληση προ δέκα 

(10) τουλάχιστον πλήρων ημερών. Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρί-

σκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης, 

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

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο 

χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχι-

στον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική. 

3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της 

εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσε-

ων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται 

με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται, σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018, τη μεταβολή 

του τρόπου διάθεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση 

της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του 

Ν.4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνε-

δριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπρο-

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

4. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου 

εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 

2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της 

αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπρο-

σωπούντες το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Προκειμένου περί 
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εταιρείας με εισηγμένες μετοχές, ή, σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για 

αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση βρίσκεται σε απαρτία 

όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο 

(1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται αν στην 

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

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

δρίαση και την επαναληπτική. 

Άρθρο 18ο 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Τρόπος ψηφοφορίας στη Γενική Συνέλευση 

Στη Γενική Συνέλευση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, η 

ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία 

των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέ-

μα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή 

μέτοχος μπορεί να δηλώσει ότι αντιτάσσεται στην απόφαση που λαμβάνεται για τους σκοπούς 

της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν.4548/2018. 

2. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του Διοικη-

τικού Συμβουλίου, καθώς και όπου ο νόμος απαιτεί φανερή ψηφοφορία ή όταν η ψήφος δίδεται 

από απόσταση. 

Άρθρο 19ο 
Πλειοψηφία 

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσω-

πούμενων σε αυτή ψήφων. 

2. Κατ’ εξαίρεση, οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 130 του 

Ν.4548/2018 λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπού-

νται στη συνέλευση. 

Άρθρο 20ο 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 

1. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη Γενι-

κή Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του. 
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2. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη που ε-

κλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο Πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της Γενικής 

Συνέλευσης, την ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, 

διευθύνει τη συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τε-

λευταίας. 

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή Προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της 

παραγράφου 2, δεν επηρεάζουν το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αν δεν συ-

ντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων. 

Άρθρο 21ο 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης γίνονται αποκλειστικά και μόνο στα θέ-

ματα της ημερήσιας διάταξης, και όταν η Γενική Συνέλευση είναι καθολική, μπορούν να συζητη-

θούν θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη Γενική Συνέλευση καταχωρίζονται σε 

περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών το οποίο μπορεί να τηρείται σε ηλεκτρονικά μέσα. Στο ίδιο 

βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη 

Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να κα-

ταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιού-

ται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης αν αυτή αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημε-

ρήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Αντί-

γραφα πρακτικών συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93. 

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 

4. Η εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών Γενικών Συνε-

λεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η εταιρεία αρνείται να χορηγήσει 

αντίγραφα των πρακτικών Γενικής Συνέλευσης, στην οποία παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με 

νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία 

Γ.Ε.ΜΗ. όπου τηρείται ο φάκελος της εταιρείας, η οποία υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντί-

γραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που κα-

ταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη Γενι-

κή Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 

από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, θα χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική 
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εισαγγελική παραγγελία. Η αποσβεστική προθεσμία των άρθρων 137 παράγραφος 8 και 138 πα-

ράγραφοι 4 και 5 του Ν.4548/2018 δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο μηνός από τη χο-

ρήγηση στο μέτοχο του πρακτικού όπου έχει καταχωρισθεί η ακυρώσιμη ή η άκυρη (αντίστοιχα) 

απόφαση, με την προϋπόθεση ότι ο μέτοχος ζήτησε το πρακτικό μέσα στην προθεσμία. 

5. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης έλαβαν χώρα 

την ημερομηνία και ώρα που αναγράφονται στο βιβλίο πρακτικών. 

6. Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση 

1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς 

συνεδρίαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος, αν συντρέχουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

α) Οι μετοχές της εταιρείας δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά. 

β) Το καταστατικό προβλέπει τη δυνατότητα του παρόντος άρθρου και προσδιορίσει τις αποφά-

σεις που μπορούν να ληφθούν με τον τρόπο αυτό. Αποφάσεις επί θεμάτων της τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης δεν μπορούν να ληφθούν με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου. 

γ) Όλοι οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

τους. 

δ) Μειοψηφία του ενός πέμπτου (1/5) του κεφαλαίου δεν αντιτίθεται στη λήψη απόφασης με τη 

διαδικασία του παρόντος άρθρου. Σχετική δήλωση πρέπει να σταλεί στο Διοικητικό Συμβούλιο 

μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες από τη λήψη της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμ-

φωνα με την παράγραφο 2. 

2. Αποφάσεις των μετόχων χωρίς συνεδρίαση λαμβάνονται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου προς τους μετόχους για λήψη συγκεκριμένης απόφασης χωρίς συνεδρίαση και απο-

δοχή της πρότασης από την πλειοψηφία των μετόχων, όπως αυτή προβλέπεται κατά περίπτωση 

από το νόμο και το καταστατικό. Οι διατάξεις περί απαρτίας δεν εφαρμόζονται και η πλειοψηφία 

υπολογίζεται επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Δικαίωμα συμμετοχής 

στη λήψη απόφασης χωρίς συνεδρίαση έχουν όσα πρόσωπα διαθέτουν τη μετοχική ιδιότητα κα-

τά το χρόνο αποστολής της πρότασης από το Διοικητικό Συμβούλιο με το σύνολο των δικαιωμά-

των ψήφου που διαθέτουν κατά το χρόνο αυτό. 

3. Η κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου κοινοποιείται σε όλους τους 

μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν γνωστοποιήσει στην εταιρεία. Η αποστολή της 

πρότασης πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα για όλους τους μετόχους. Η πρόταση περιλαμβάνει το 

πλήρες σχέδιο της απόφασης, τις αναγκαίες επεξηγήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον τρόπο 
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με τον οποίο οι μέτοχοι δικαιούνται να δηλώσουν στην εταιρεία αν δέχονται ή όχι την πρόταση 

και τη σχετική προθεσμία απάντησης των μετόχων, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

επτά (7) ημερών ούτε μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα αποστολής της πρό-

τασης. Η προθεσμία ισχύει για όλους τους μετόχους. Η πρόταση συνοδεύεται από κάθε άλλο 

έγγραφο ή στοιχείο που απαιτείται να υποβληθεί στους μετόχους κατά το νόμο. 

4. Απόφαση χωρίς συνεδρίαση δεν θεωρείται ότι ελήφθη πριν παρέλθει η προθεσμία των σαρά-

ντα οκτώ (48) ωρών της παραγράφου 1, εκτός αν οι δηλώσεις όλων των μετόχων περιήλθαν στην 

εταιρεία νωρίτερα. Δήλωση μετόχου που περιέρχεται στην εταιρεία μετά τον προβλεπόμενο 

χρόνο απάντησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι δηλώσεις των μετόχων είναι μη ανακλητές. Το βά-

ρος της απόδειξης της υιοθέτησης ή μη της πρότασης και του χρόνου αυτής φέρει η εταιρεία. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται χωρίς υπαίτια βραδύτητα να γνωστοποιήσει σε όλους τους 

μετόχους το αποτέλεσμα της διαδικασίας και να βεβαιώσει ότι τηρήθηκε πλήρως η διαδικασία 

αυτή. 

5. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται με το παρόν άρθρο καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών 

σύμφωνα με το άρθρο 134 του Ν.4548/2018. 

6. Εντός τριών (3) ημερών από την κατά την παράγραφο 2 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

οι μέτοχοι μπορούν να ζητούν από το Διοικητικό Συμβούλιο διευκρινίσεις ή πληροφορίες για τις 

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

σχεδίου απόφασης χωρίς συνεδρίαση. Οι πληροφορίες παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

όλων των μετόχων μέσα σε δύο (2) ημέρες από τη λήψη της αίτησης. 

7. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση 

1. Στην εταιρεία της οποίας οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η κατάρτιση 

και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισχύει ως από-

φαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποί 

τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το 

σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των τυχόν μειοψηφού-

ντων. 

2. Οι υπογραφές των μετόχων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλ-

λαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

3. Το πρακτικό της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 

134 του Ν.4548/2018. 
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4. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο, και του χρόνου της απόφασης, φέρει η εταιρεία. 

Άρθρο 22ο 
Έγκριση συνολικής διαχείρισης 

1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκρι-

ση 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. 

Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλί-

ου κατά τα άρθρα 102 και συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. 

2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές 

των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική 

εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλή-

λους της εταιρείας. 

Άρθρο 23ο 
Πλημμέλεια αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης 

1. Ακυρωσία αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 

Με την επιφύλαξη των άρθρων 138 και 139 του Ν.4548/2018, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

που λήφθηκε με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό, ακυρώνεται από 

το δικαστήριο. Το ίδιο ισχύει και για αποφάσεις τις οποίες έλαβε Γενική Συνέλευση που δεν είχε 

νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. 

2. Ακυρώσιμη είναι και η απόφαση που λήφθηκε: 

α) Χωρίς να παρασχεθούν οφειλόμενες πληροφορίες που αφορούν το θέμα της ληφθείσας από-

φασης και ζητήθηκαν κατά το άρθρο 141 του Ν.4548/2018 από μετόχους, οι οποίοι ζητούν την 

ακύρωση της απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 ή 

β) κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας, με τους όρους του άρθρου 281 του Αστικού 

Κώδικα. 

3. Η ακύρωση μπορεί να ζητηθεί με αγωγή από οποιονδήποτε μέτοχο, κάτοχο μετοχών που εκ-

προσωπούν τα δύο εκατοστά (2/100) του κεφαλαίου, αν δεν παρέστη στη συνέλευση ή αντιτά-
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χθηκε στην απόφαση. Την ακύρωση μπορεί να ζητήσει και κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβου-

λίου ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, αν παρίσταται ανάγκη, το δικαστήριο της παραγράφου 7 

διορίζει, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, κατά τη διαδικασία της εκού-

σιας δικαιοδοσίας, ειδικό εκπρόσωπο της εταιρείας για τη διεξαγωγή της δίκης. Στην περίπτωση 

α΄ της παραγράφου 2, την ακύρωση μπορούν να ζητήσουν μόνο οι μέτοχοι που ζήτησαν τις πλη-

ροφορίες, εφόσον εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. 

4. Μέτοχοι που δεν μπορούν να ζητήσουν την ακύρωση επειδή δεν έχουν το απαιτούμενο ποσο-

στό μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, μπορούν να αξιώσουν από την εται-

ρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν εξαιτίας του γεγονότος ότι η απόφαση λήφθηκε 

με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό ή κατά κατάχρηση της εξουσίας 

της πλειοψηφίας ή από Γενική Συνέλευση που δεν συγκλήθηκε ή δεν συγκροτήθηκε νόμιμα ή 

εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν έλαβαν τις πληροφορίες που ζήτησαν. Αξίωση αποζημίωσης έ-

χουν κατά τις γενικές διατάξεις οι μέτοχοι και αν ακόμη η απόφαση ακυρώθηκε. 

5. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να ακυρωθεί εξαιτίας: 

α) Συμμετοχής σε αυτή προσώπων που δεν είχαν το δικαίωμα αυτό, εκτός αν η συμμετοχή τους 

ήταν αποφασιστική για την επίτευξη απαρτίας ή η ψήφος τους ήταν αποφασιστική για την επί-

τευξη πλειοψηφίας, 

β) ακυρότητας ή ακυρωσίας επί μέρους ψήφων, εκτός αν οι ψήφοι αυτές ήταν αποφασιστικές 

για την επίτευξη πλειοψηφίας, 

γ) ανακρίβειας, αοριστίας ή πλημμελειών τήρησης του σχετικού πρακτικού, εκτός αν για τους 

λόγους αυτούς δεν είναι δυνατόν να διαγνωσθεί το περιεχόμενο της απόφασης, 

δ) ελαττώματος της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκλήθηκε η Γενική 

Συνέλευση, εκτός αν για το λόγο αυτόν δεν υπήρξε έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των μετό-

χων, 

ε) μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης της παραγράφου 4 του άρθρου 122, των παραγράφων 3 

έως 5 του άρθρου 123 και των άρθρων 128 και 129 του Ν.4548/2018. 

6. Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που έχουν ως αντικείμενο την 

έκδοση τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ. Μέτοχος που δεν 

παρέστη στη συνέλευση ή αντιτάχθηκε στην απόφαση και θίγεται από αυτήν, μπορεί να αξιώσει 

από την εταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας των γεγονότων που αναφέρο-

νται στην παράγραφο 4. Δεν μπορούν να ακυρωθούν αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τις ο-

ποίες η τελευταία επικύρωσε με νεότερη απόφασή της, διορθώνοντας ή αποκαθιστώντας την 
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πλημμέλεια που αποτελούσε το λόγο της ακυρωσίας. Στην περίπτωση αυτή, τρίτοι δικαιούνται 

να ζητήσουν από την εταιρεία τα έξοδα της δίκης ακύρωσης, στα οποία υποβλήθηκαν, καθώς και 

την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω της επικύρωσης. 

7. Η αγωγή ακύρωσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης εκδικάζεται από το Μονομελές 

Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. 

8. Η αγωγή της παραγράφου 7 στρέφεται κατά της εταιρείας και ασκείται μέσα σε προθεσμία 

τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, 

από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός της ίδιας προθεσμίας ασκείται και η αγωγή αποζημί-

ωσης της παραγράφου 4. 

9. Οι ενάγοντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν ότι, τόσο κατά την άσκηση της αγωγής, όσο και 

κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 237 

ΚΠολΔ, έχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την αγωγή. Αν μετά την 

άσκηση της αγωγής οι ενάγοντες μέτοχοι μεταβιβάσουν όλες τις μετοχές ή μέρος τούτων, ώστε 

κατά το χρόνο κατάθεσης των προτάσεων να μη συγκεντρώνουν πλέον τα ποσοστά της παρα-

γράφου 3, οι ενάγοντες μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν με τις προτάσεις τους, αποζημίωση, σύμ-

φωνα με την παράγραφο 4. 

10. Η ακύρωση της απόφασης ισχύει έναντι πάντων. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 

λάβει τα μέτρα που επιβάλλει η κατάσταση η οποία προέκυψε από την ακύρωση. Σε κάθε περί-

πτωση δεν θίγονται τα δικαιώματα τρίτων που αποκτήθηκαν με απόφαση που ακυρώθηκε ή με 

πράξη που διενεργήθηκε με βάση την απόφαση αυτή, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε ή αγνοούσε από 

βαριά αμέλεια το ελάττωμα της απόφασης. 

11. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής. 

Στην περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδο-

ση της απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρο-

νται αυτοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο 

της προθεσμίας της παραγράφου 8. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή ανα-

στολή της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή 

εγγύησης σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της 

εταιρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή. 

12. Η ακυρωσία απόφασης δεν εμποδίζει την καταχώριση της τελευταίας στο Γ.Ε.ΜΗ. Η αγωγή 

ακύρωσης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, που έχει καταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική 

απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που απαγγέλλει την ακύρωσή της και η δικαστική από-
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φαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή αναστέλλεται η ισχύς της, υποβάλλονται 

σε δημοσιότητα. 

13. Ακυρότητα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης 

1. Σε περίπτωση που δεν υπήρξε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ή το περιεχόμενο της από-

φασής της είναι αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό, η απόφαση είναι άκυρη. 

2. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου, θεωρείται ότι συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση 

αν υπήρξε πρόσκλησή της προερχόμενη από την εταιρεία και περιέχουσα τουλάχιστον ένδειξη 

της ημερομηνίας και του τόπου της Γενικής Συνέλευσης και η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε 

κατά τον νόμο και το καταστατικό. Ως προερχόμενη από την εταιρεία θεωρείται η πρόσκληση 

όταν έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο ή μέλος του ή και από τα πρόσωπα της παραγράφου 

2 του άρθρου 121 και της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018. 

3. Η προβολή ακυρότητας εκ μέρους μετόχου λόγω έλλειψης σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης 

δεν είναι επιτρεπτή αν ο μέτοχος αυτός μεταγενέστερα δήλωσε προς την εταιρεία εγγράφως ή 

με δήλωσή του στα πρακτικά ότι η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε νομίμως. 

4. Η ακυρότητα μπορεί να προβληθεί από κάθε πρόσωπο, μέτοχο ή τρίτο, που έχει έννομο συμ-

φέρον, δικαστικά ή με ρητή έγγραφη εξώδικη δήλωσή του προς την εταιρεία, μέσα σε προθεσμία 

ενός (1) έτους από τη λήψη της απόφασης ή, αν η απόφαση υποβάλλεται σε δημοσιότητα, από 

την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η προβολή της ακυρότητας πρέπει να αναφέρεται σε συγκεκρι-

μένη απόφαση και να περιγράφει το λόγο που κατά την άποψη του δηλούντος προκαλεί την α-

κυρότητα. Σε περίπτωση που με τροποποίηση του καταστατικού ο σκοπός της εταιρείας καθί-

σταται παράνομος ή αντικείμενος στη δημόσια τάξη, καθώς και όταν από την απόφαση προκύ-

πτει διαρκής παραβίαση διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπό-

κειται σε προθεσμία. 

5. Κατ’ εξαίρεση, δεν μπορεί να προβληθεί η ακυρότητα αποφάσεων με αντικείμενο την έκδοση 

τίτλων που πρόκειται να εισαχθούν σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε ΠΜΔ, μετά την έναρξη διαπραγ-

μάτευσης των τίτλων που προκύπτουν από την απόφαση ή, σε περίπτωση έκδοσης τίτλων με 

δικαίωμα προτίμησης, μετά την αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης. Μέσα στην προθεσμία 

της παραγράφου 4 κάθε πρόσωπο που θίγεται από την απόφαση μπορεί να αξιώσει από την ε-

ταιρεία αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη. Ο περιορισμός της παρούσας παραγράφου δεν 

ισχύει στην περίπτωση που από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατάξεων ανα-

γκαστικού δικαίου. 
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6. Η ακυρότητα μπορεί να ληφθεί υπόψη και αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο, μέσα στην προ-

θεσμία της παραγράφου 4. 

7. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ασφαλιστικά μέτρα και πριν από την άσκηση της αγωγής 

που έχει ως αίτημα την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. Στην 

περίπτωση αυτή, η αγωγή πρέπει να ασκηθεί μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έκδοση της 

απόφασης που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, διαφορετικά τα ασφαλιστικά μέτρα αίρονται αυ-

τοδικαίως. Το ίδιο συμβαίνει και στην περίπτωση που η αγωγή ασκηθεί μετά την πάροδο της 

προθεσμίας της παραγράφου 4. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει και την προσωρινή αναστολή 

της ισχύος της απόφασης. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τους αιτούντες σε παροχή εγγύ-

ησης, σταθμίζοντας την ανάγκη προστασίας των αιτούντων την αναστολή και τη ζημία της εται-

ρείας που μπορεί να προκληθεί από την αναστολή αυτή. 

8. Η αγωγή για την αναγνώριση της ακυρότητας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που έχει κα-

ταχωρισθεί στο Γ.Ε.ΜΗ., η δικαστική απόφαση παντός βαθμού δικαιοδοσίας που αναγνωρίζει 

την ακυρότητά της και η δικαστική απόφαση με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα ή 

αναστέλλεται η ισχύς της, υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 

14. Ελαττώματα αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνονται με άλλο τρόπο 

1. Στις αποφάσεις που λαμβάνονται χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 135 του 

Ν.4548/2018, οι διατάξεις για την ακυρωσία και την ακυρότητα των αποφάσεων της Γενικής Συ-

νέλευσης των άρθρων 137 και 138 του Ν.4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως. 

2. Στην περίπτωση προσυπογραφής πρακτικού, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Ν.4548/2018, η 

απόφαση είναι ανυπόστατη, αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της διάταξης αυτής. Απόφαση 

που λαμβάνεται με τον τρόπο αυτόν και αντίκειται στο νόμο ή το καταστατικό είναι άκυρη. Οι 

παράγραφοι 4 έως 8 του άρθρου 138 του Ν.4548/2018 εφαρμόζονται αναλόγως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Άρθρο 24ο 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από δέκα (10) μέλη. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για πενταετή θητεί-

α. Η θητεία πάντως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να 

περάσει την εξαετία. 
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Άρθρο 25ο 
ΕΞΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες της τις σχέσεις της και είναι αρμό-

διο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περι-

ουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα 

που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που 

σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συ-

νέλευσης.  

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις, οι οποίες 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:  

α) Να διορίζει και να παύει το υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας και να κανονίζει τις αποδο-

χές του. Να κανονίζει τις εν γένει δαπάνες της εταιρείας. Να αποφασίζει και να ενεργεί κάθε 

πράξη αποκτήσεως ή παραχωρήσεως δικαιωμάτων ή συνομολογήσεων υποχρεώσεων, εφ' όσον 

δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Να συνάπτει οποιαδήποτε συμβόλαια 

και συμφωνητικά με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.  

β) Να ενεργεί αγορές και πωλήσεις κινητών και ακίνητων καθώς και εκμισθώσεις και μισθώσεις. 

Να εισπράττει ασφαλιστικές αποζημιώσεις, χρήματα, χρεόγραφα και τίτλους γενικά παραστατι-

κούς αξίας ανήκοντες στην εταιρεία ή σε τρίτους. Να συνάπτει συμβιβασμούς εξώδικους και δι-

καστικούς με οποιουδήποτε όρους εγκρίνει. Να συνάπτει δάνεια υπέρ της εταιρείας με οποι-

ουσδήποτε όρους και συμφωνίες κρίνει συμφέροντες γι' αυτή. Να εκπροσωπεί την εταιρεία δια 

του Προέδρου ή του αναπληρωτού του ή ενός Διευθύνοντος Συμβούλου ή και δια άλλου προσώ-

που που από το Συμβούλιο θα ορίζεται και το οποίο μπορεί να είναι ή να μην είναι μέλος του 

Συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά παρίστανται και εκπροσωπούν την εταιρεία σε κάθε ημεδαπό ή 

αλλοδαπό Δικαστήριο, πολιτικό, ποινικό, διοικητικό ή διαιτητικό, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, 

καθώς και σε κάθε Αρχή στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, δίνουν δε κάθε είδους όρκους που 

επιβάλλονται στην εταιρεία.  

γ) Να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους και παρέχει σ' αυτούς δικαστική πληρεξουσιότητα. Να 

αποφασίζει την έναρξη και κατάργηση δικών, την άσκηση οποιουδήποτε ένδικου μέσου τακτικού 

ή έκτακτου, προσφυγών, ενστάσεων, ανακοπών, αποδοχή, επαγωγή και αντεπαγωγή όρκων, συ-

νομολόγηση συνυποσχετικών διαιτησίας, ενέργεια κατασχέσεων και πλειστηριασμών, αναγγε-

λιών και δηλώσεων συνεχίσεως πλειστηριασμού, εγγραφή προσημειώσεων και υποθηκών σε 

ακίνητα της εταιρείας ή τρίτων, συνομολόγηση συμβιβασμών, εξάλειψη, άρση ή περιορισμό υ-
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ποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, αποδοχή εκχωρούμενων στην εταιρεία απαιτήσε-

ων.  

δ) Να συντάσσει τους ετήσιους λογαριασμούς (οικονομικές καταστάσεις), προτείνει στη Γενική 

Συνέλευση το μέρισμα που πρέπει να διανεμηθεί στους μετόχους, τις αποσβέσεις που πρέπει να 

γίνουν, τις κρατήσεις για αποθεματικά ή προβλέψεις και υποβάλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση 

πεπραγμένων. 

ε) Να παραχωρεί δικαίωμα ενεχύρου σε οποιοδήποτε κινητό πράγμα ή υποθήκης ή προσημειώ-

σεως στα ακίνητα της εταιρείας ή άλλα ενοχικά ή εμπράγματα δικαιώματα.  

στ) Να καταρτίζει οποιεσδήποτε συμβάσεις με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την εξυπηρέ-

τηση των σκοπών της εταιρείας. 

ζ) Να αποφασίζει την ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 

η) Να διορίζει και παύει στους αντιπροσώπους και συνεργάτες της εταιρείας. 

θ) Να εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί συναλλαγματικές, επιταγές, φορτωτικές και κάθε 

είδους τίτλους παραστατικούς αξίας, συνομολογεί ανοιχτούς λογαριασμούς με οποιοδήποτε φυ-

σικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τράπεζες και κλείνει τους λογαρια-

σμούς τούτους.  

ι) Να προσλαμβάνει με απόφασή του το Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας που διευθύνει την εται-

ρεία, ο οποίος λαμβάνει αποφάσεις για ζητήματα έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται η 

εταιρεία, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο ή επιτροπές αυτού θέματα και ευθύνεται απένα-

ντι στο Διοικητικό Συμβούλιο για την καλή λειτουργία της. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυ-

ντή καθορίζονται με εξουσιοδοτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ισχύουν μέχρι να 

αρθούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής συμμετέχει στις 

συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου. Με απόφαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της εταιρείας μπορεί επίσης να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, χωρίς δι-

καίωμα ψήφου, σύμβουλοι, συνεργάτες και στελέχη της εταιρείας, όταν συζητούνται θέματα 

που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους. 

ια) Γενικά να αποφασίζει και ενεργεί οτιδήποτε απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της 

εταιρείας και ανάγεται στη διαχείριση και προστασία των συμφερόντων της.  

ιβ) Ρητά απαγορεύεται στο Διοικητικό Συμβούλιο να εγγυάται για λογαριασμό της εταιρείας υ-

πέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου, εκτός αν αφορά υποβολή προτάσεων ή υπο-

γραφή συμβάσεων υλοποίησης προγραμμάτων όπου συμμετέχει η εταιρεία. 
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ιγ) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύονται να διασφαλίζουν ότι δεν θα ανακύψει σύ-

γκρουση συμφερόντων από ενέργειες ή αποχή ενεργειών τους, μεταξύ εκείνων, της εταιρείας και 

των δικαιούχων έργων και προγραμμάτων της εταιρείας. Εάν κριθεί αναγκαίο θα υπογράφουν 

υπεύθυνη δήλωση με το κατάλληλο περιεχόμενο. 

ιδ) Το Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός από τα θέματα για τα οποία με ρητή διάταξη του νόμου ή του 

καταστατικού χρειάζεται συλλογική ενέργεια, μπορεί να αναθέτει αποκλειστικά με απόφασή 

του, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά, την ενάσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων 

του, καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας, στον Γενικό Διευθυντή ή σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης και εκ-

προσώπησης. 

ιε) Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δε-

σμεύουν την εταιρεία απέναντι σε τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβα-

ση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνο η τήρηση των δια-

τυπώσεων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 

ιστ) Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόμα και αν έχουν υπο-

βληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 

ιζ) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τον κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας μετά από 

εισήγηση του Γενικού Διευθυντή και οι επιμέρους διεργασίες και διαδικασίες, όπως και η λει-

τουργία της εταιρείας, προσδιορίζονται στον κανονισμό αυτό. 

2. Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δε-

σμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εται-

ρικού σκοπού ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βά-

ρος απόδειξης των περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προη-

γούμενα εδάφια, φέρει η ίδια η εταιρεία. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσε-

ων δημοσιότητας ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 

3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν έχουν υποβληθεί σε δη-

μοσιότητα. 

4. Για κάθε πράξη εκπροσώπησης της εταιρείας αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου 

της, ή του κατά σειρά αναπληρωτή αυτού (Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος ή Διευθύνων Σύμβουλος ή 

άλλου κατάλληλα εξουσιοδοτημένου προσώπου σύμφωνα με την παράγραφο ιδ του παρόντος) 
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υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς του. Χρήση εταιρικής 

σφραγίδας δεν απαιτείται. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή πε-

ρισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις 

αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που 

τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους. 

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί επίσης να συγκροτούνται Επιτροπές Διαχεί-

ρισης και να ανατίθενται σ’ αυτές ορισμένες εξουσίες ή καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στην περίπτωση αυτή, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των απο-

φάσεων των επιτροπών αυτών, καθώς και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία τους (π.χ. εσωτε-

ρικό κανονισμό κλπ), ρυθμίζονται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τη 

συγκρότησή τους. 

Άρθρο 26ο 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

εκλέγει επίσης αναπληρωτή του Προέδρου. Εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος ούτε αναπληρωτής 

του, καθήκοντα Προέδρου μπορεί να ασκήσει προσωρινά ο μέτοχος με το μεγαλύτερο αριθμό 

μετοχών με δικαίωμα ψήφου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, 

εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ένα (1) Αντιπρόεδρο και έναν (1) Διευθύνοντα Σύμβουλο από τα μέλη 

του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 

2. Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο νόμος και το καταστατικό. Ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάσει ή 

κωλύεται αναπληρώνει σε όλες την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος, και αυτόν 

όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ο Διευθύνων Σύμβουλος. Όταν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο 

Διευθύνων Σύμβουλος απουσιάζουν ή κωλύονται, αναπληρώνει ο πρεσβύτερος των Συμβούλων 

μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 27ο 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η Γενική Συνέλευση που εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει μέλη για την περί-

πτωση παραίτησης ή θανάτου των προσώπων που εκλέχτηκαν ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο 

έχασαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.  
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2. Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας ή κωλύματος 

της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

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

Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών αν είναι τουλάχιστον τρία (3) και ισχύει 

για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλε-

ται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενι-

κή Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει ανα-

γραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας ή κωλύματος της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της 

εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων ή κωλυόμενων μελών, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως 

είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν 

επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

Τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να 

προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Άρθρο 28ο 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

τρέπεται η σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτός της έδρας της εταιρείας, στην ημε-

δαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε άλλο 

τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσω-

πεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και 

στη λήψη αποφάσεων. 

Η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και ως προς όλα 

τα μέλη. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο αν συναινούν όλα τα 

μέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περι-

λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρία-

ση. 
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Σε κάθε περίπτωση, κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αξιώσει να διεξαχθεί η 

συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από εκείνη όπου λαμ-

βάνει χώρα η συνεδρίαση ή αν υπάρχει άλλος σπουδαίος λόγος, ιδίως ασθένεια, αναπηρία ή ε-

πιδημία. 

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

της εταιρείας το απαιτούν. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση 

που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρία-

ση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός 

της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστα-

νται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη 

λήψη αποφάσεων. 

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη 

του με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να 

συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά 

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

φέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν 

συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, εντός της παραπά-

νω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν αυτά το Διοι-

κητικό Συμβούλιο, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας 

των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

Άρθρο 29ο 

ΑΠΑΡΤΙΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το μισό πλέον ενός των Συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 

παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για να βρεθεί ο αριθμός της 

απαρτίας παραλείπεται το κλάσμα που τυχόν προκύπτει. 

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμ-

βουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων 

μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλί-

ου. 
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3. Κάθε Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να αντιπροσωπευθεί έγκυρα από άλλο Σύμβουλο με 

απλή εξουσιοδοτική επιστολή, τέλεξ, τηλεγράφημα, τέλεφαξ και με email. Κάθε Σύμβουλος μπο-

ρεί να αντιπροσωπεύσει έγκυρα μόνο Σύμβουλο. 

4. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν 

αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Άρθρο 30ο 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά σε 

μορφή αποφάσεων και αποσπασμάτων σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται ηλεκτρονικά. Με 

αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρα-

κτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώ-

ριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιε-

χόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επί-

σης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου. 

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε περί-

πτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Αντίγραφα 

των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Διευθυντή ή άλλο πρόσωπο 

που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή 

τους. Η εταιρεία φέρει το βάρος απόδειξης ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έλα-

βαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών. 

3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει υπο-

χρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.4548/2018 ή άλλες δια-

τάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών 

από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

4. Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εταιρείας, οι μετοχές της οποίας δεν είναι 

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο πρακτικών της Γενικής 

Συνέλευσης. 

5. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση 

α. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους 

αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν 

έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποί 
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τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. 

Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους. 

β. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με α-

νταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα σύγχρονα ηλεκτρονικά 

μέσα. 

γ. Το πρακτικό που καταρτίζεται σύμφωνα με το παρόν, καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών 

σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν.4548/2018. 

6. Ελαττωματικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

α. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου το περιεχόμενο των οποίων αντίκειται στο νόμο ή το 

καταστατικό, είναι άκυρες. 

β. Αποφάσεις που λήφθηκαν με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με το νόμο ή το καταστατικό εί-

ναι επίσης άκυρες, εκτός αν λήφθηκαν ομοφώνως από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

παρόντα ή νομίμως εκπροσωπούμενα. 

γ. Την ακυρότητα μπορούν να επικαλεσθούν, εντός έξι (6) μηνών από την καταχώριση της από-

φασης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή από την καταχώρισή της στο βιβλίο πρακτικών σύμφωνα με το άρθρο 93 

του Ν.4548/2018, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τρίτοι δε, μέτοχοι ή μη, αν έχουν προ-

σωπικό και ειδικό έννομο συμφέρον. Αν από την απόφαση προκύπτει διαρκής παραβίαση διατά-

ξεων αναγκαστικού δικαίου, η δυνατότητα επίκλησης δεν υπόκειται σε προθεσμία. Στην περί-

πτωση αυτή η ακυρότητα μπορεί είτε να προταθεί από τους μετόχους είτε να ληφθεί υπόψη και 

αυτεπάγγελτα από το δικαστήριο. 

δ. Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν ζητήματα της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 27, της παραγράφου 2 του άρθρου 56, της παραγράφου 1 του άρθρου 71 και των περιπτώ-

σεων α΄, β΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν.4548/2018, είναι άκυρες ή ακυρώσι-

μες, με ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 137 και 138 του Ν.4548/2018. Η περίπτωση β΄ της πα-

ραγράφου 2 του άρθρου 137 του Ν.4548/2018 δεν εφαρμόζεται. 

ε. Αν η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας η ακυρότητα αναγνωρίσθηκε δικαστι-

κά, υπόκειτο σε δημοσιότητα, το ίδιο ισχύει και για τη δικαστική απόφαση που αναγνώρισε την 

ακυρότητά της. 

στ. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει την εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 86 του 

Ν.4548/2018. 
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Άρθρο 31ο 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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

πλην αποζημίωσης ανά συνεδρίαση, της οποίας το ποσό καθορίζεται και εγκρίνεται με ειδική 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  

Άρθρο 32ο 

ΔΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγγενείς αυτών μέχρι 

και του τρίτου βαθμού συμπεριλαμβανομένου, εξ' αίματος ή αγχιστείας ή συζύγους των παρα-

πάνω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς κατά οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυή-

σεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Άκυρες είναι και ο-

ποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα. Απαγορεύονται επίσης 

απολύτως και είναι άκυρα δάνεια της εταιρείας σε τρίτους καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' 

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

αυτούς μετοχών της εταιρείας. 

Άρθρο 33ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από 

αυτό εξουσίες, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, οφείλουν κατά την άσκηση των κα-

θηκόντων τους και των αρμοδιοτήτων τους, να τηρούν το νόμο, το καταστατικό και τις νόμιμες 

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Οφείλουν να διαχειρίζονται τις εταιρικές υποθέσεις με σκο-

πό την προαγωγή του εταιρικού συμφέροντος, να εποπτεύουν την εκτέλεση των αποφάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ενημερώνουν τα άλλα μέλη του Διοι-

κητικού Συμβουλίου για τις εταιρικές υποθέσεις. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν τα κατά το νόμο αρχεία, βιβλία και 

στοιχεία. Έχουν επίσης το συλλογικό καθήκον να εξασφαλίζουν ότι οι ετήσιες χρηματοοικονομι-

κές καταστάσεις, η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όταν προβλέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 152 

του Ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κα-

ταστάσεις, οι ενοποιημένες εκθέσεις διαχείρισης και η τυχόν ενοποιημένη δήλωση εταιρικής δι-

ακυβέρνησης, καθώς και η έκθεση αποδοχών του άρθρου 112 του Ν.4548/2018 συντάσσονται 

και δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα δι-

εθνή λογιστικά πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί με τον Κανονισμό ΕΚ αριθμ. 1606/2002 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 243). 
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3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από 

αυτό αρμοδιότητές του, έχουν υποχρέωση πίστεως απέναντι στην εταιρεία. Οφείλουν ιδίως: 

α) Να μην επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρείας. 

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

τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να ανακύψουν από συναλλαγές της εταιρείας, οι οποίες 

εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων τους με εκείνα 

της εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 

4308/2014, η οποία ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οφείλουν ομοίως να α-

ποκαλύπτουν και κάθε σύγκρουση των συμφερόντων της εταιρείας με τα συμφέροντα των προ-

σώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν.4548/2018, εφόσον έχουν σχέση με τα πρόσω-

πα αυτά. Ως επαρκής αποκάλυψη θεωρείται εκείνη που περιλαμβάνει περιγραφή τόσο της συ-

ναλλαγής όσο και των ιδίων συμφερόντων. Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις περιπτώσεις σύγκρουσης 

συμφερόντων και τυχόν συμβάσεις που έχουν συναφθεί και εμπίπτουν στο άρθρο 99 του 

Ν.4548/2018 στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Σε εταιρεία με τίτλους ει-

σηγμένους σε ρυθμιζόμενη αγορά, η δημοσιοποίηση γίνεται και με την ετήσια έκθεση του Διοι-

κητικού Συμβουλίου. 

γ) Να τηρούν αυστηρή εχεμύθεια για τις εταιρικές υποθέσεις και τα απόρρητα της εταιρείας, τα 

οποία κατέστησαν γνωστά σ’ αυτούς λόγω της ιδιότητάς τους ως Συμβούλων. 

4. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει σε θέματα στα οποία υπάρ-

χει σύγκρουση συμφερόντων με την εταιρεία του ίδιου ή προσώπων με τα οποία συνδέεται με 

σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99. Στις περιπτώσεις αυτές οι αποφάσεις λαμ-

βάνονται από τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία 

ψήφου αφορά τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του Δι-

οικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε σύγκληση 

Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης. 

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία που αυτή 

υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του. 

Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται αν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε 

κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού επιχειρηματία που δραστηρι-

οποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέ-

λους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των 

αρμόδιων εταιρικών οργάνων. 

Αρ.πρωτ. 1466926.2116704
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε
και αρ.ΓΕΜΗ 78007842000
την  15/04/2021 με ΚΑΚ 2527696
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form



 

 
~ 44 ~ 

Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για 

την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρο. Το ίδιο ισχύει 

και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τί-

νος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της 

ευθύνης μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος 

και την κατανομή των καθηκόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαστήριο μπο-

ρεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους. 

Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στη-

ρίζονται σε σύννομη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική 

απόφαση, η οποία ελήφθη α) με καλή πίστη, β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθή-

κες, πληροφόρηση και γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέρο-

ντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του Διοι-

κητικού Συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγρά-

φου.  

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν.4548/2018 εφαρμόζονται 

και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης, 

σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν.4548/2018, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του Διοι-

κητικού Συμβουλίου είναι ελαττωματική. 

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της 

πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του 

μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτω-

ση η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλει-

ψη. 

Η εταιρεία μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παραιτηθεί των αξιώσεών της 

προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) ετών από τη γένεση της αξί-

ωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που 

εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την 

άσκηση της αγωγής, η παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτε-

δήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η Γενική Συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) 

του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί 

και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των α-

ξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη σύμφωνα με το άρθρο 102 του 
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Ν.4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει 

στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν μη άσκηση των αξιώσεων. 

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

έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο 

την άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας κατά το άρθρο 103 του Ν.4548/2018. Οι αιτούντες πρέ-

πει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης. 

Άρθρο 34ο 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

πο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν χωρίς άδεια 

της Γενικής Συνέλευσης και σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για 

λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και να μετέχουν 

ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκο-

πούς. 

2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η εται-

ρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως αντί της αποζημίωσης να απαιτήσει, προ-

κειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, 

να θεωρηθεί ότι οι πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, προκειμένου δε 

για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολά-

βηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση. 

3. Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι παραπάνω πρά-

ξεις ανακοινώθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή γνωστοποιήθηκαν στην εται-

ρεία. Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε έτη (5) μετά την ενέργεια της απαγορευμένης πρά-

ξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) 

Άρθρο 35ο 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση δεν μπορεί να εκτείνεται σε διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών. 

Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  

Άρθρο 36ο 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και δημοσιεύσεις τους 

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες 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. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών κατα-

στάσεων που έχουν καταρτιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από 

τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα από α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου 

ή τον αναπληρωτή του, β) το 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 υπεύθυ-

νο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α΄ τάξης για 

τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κα-

τάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρή-

σεις τους στη Γενική Συνέλευση. 

4. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, όπου συντρέχει περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 152 του 

Ν.4548/2018, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 

υπογράφονται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου. 

5. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και, 

όπου συντρέχει περίπτωση, η ενοποιημένη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, υπογράφονται 

από ένα ή περισσότερα πρόσωπα που δεσμεύουν την επιχείρηση που τις καταρτίζει, καθώς και 

από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή τους. 
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6. Οι ετήσιες και οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική 

Συνέλευση της εταιρείας που τις συνέταξε. 

7. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:  

α) Τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,  

β) την έκθεση διαχείρισης εφόσον απαιτείται  

8. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, όπου α-

παιτείται, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 του 

Ν.4548/2018 και ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 1. 

9. Οι συντεταγμένες κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) εγκεκρι-

μένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις της εταιρείας: 

α) Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του Ν.4548/2018 και στο παρόν 

άρθρο και 

β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για χρονικό διάστη-

μα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους. 

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υπο-

βάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει πραγματι-

κή απεικόνιση της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης 

της, καθώς και περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η α-

πεικόνιση παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδό-

σεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την 

πολυπλοκότητα της εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης της ε-

ταιρείας, των επιδόσεων ή της θέσης της, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομι-

κούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έ-

χουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 

σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση 

διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά 

που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

11. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει συνοπτικά και όπου προβλέπεται επίσης: 

α) Την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας, 

β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, 
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γ) τις πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην πα-

ράγραφο 2 του άρθρου 50, 

δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και 

ε) σε σχέση με τη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την εταιρεία και εφόσον είναι ουσιαστι-

κής σημασίας για την εκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού, της οικονομι-

κής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης: 

αα) τους στόχους και τις πολιτικές της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονο-

μικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού 

τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και 

ββ) την έκθεση της εταιρείας στον κίνδυνο μεταβολής των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον 

κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών. 

Άρθρο 37ο 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Κάθε έτος αφαιρείται το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των καθαρών κερδών για σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει να είναι υποχρεωτική 

μόλις τούτο φθάσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρη-

σιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστι-

κού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει οποιαδή-

ποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, το 

σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, εί-

ναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξη-

μένου με: α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατι-

κό, β) τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμη-

θούν και γ) τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτε-

λούν πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο ε-

δάφιο μειώνεται κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, ό-

ταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού. 

3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των αποτελεσμά-

των της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία προέρχονται 

από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται 

και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και μειωμένο: α) κατά το ποσό των 
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πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα 

κέρδη, β) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και γ) κατά τα ποσά που επιβάλλε-

ται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. 

4. Η έννοια της διανομής των παραγράφων 1 και 2 περιλαμβάνει ιδίως την καταβολή μερισμά-

των και τόκων από μετοχές. 

5. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα 

προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

6. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 

159 του Ν.4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά: 

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

αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 

β) Αφαιρείται η κατά την υφιστάμενη νομοθεσία και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού. 

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

ζεται στο άρθρο 161 του Ν.4548/2018. 

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

και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς 

του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

7. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την απόφαση 

της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και 

αποφάσισε τη διανομή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

ΔΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Άρθρο 38ο 

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

1. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας γίνει κατώτερο από το μισό 

(1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, 

μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη λύση της εταιρείας ή την 

υιοθέτηση άλλου μέτρου. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας αν το Διοικητικό 

Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας.  

Η εταιρεία λύεται: 
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α) Με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της, 

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

γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση και 

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του ο-

φειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. 

2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του 

Ν.4548/2018. 

3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 επέρχεται με την υποβολή της 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε δημοσιότητα. 

4. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εται-

ρείας. 

Άρθρο 39ο 

Εκκαθαριστές 

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

Στην περίπτωση της πτώχευσης, οι παρούσες διατάξεις εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την πε-

ράτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος 

άρθρου. 

2. Στις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 164 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό 

Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να 

διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του ίδι-

ου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, άλλως εφαρμόζε-

ται το προηγούμενο εδάφιο. Στις περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν.4548/2018 ο εκκα-

θαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας, άλ-

λως εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 

3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και ένα μόνον εκκαθαριστή, εφόσον 

το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά. 

4. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου. Αν όμως η παύση της εξουσίας του εκθέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα της εταιρεί-

ας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση έως 

ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. 
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5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμ-

βούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βι-

βλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%) του κε-

φαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας την 

παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση διαγραφή της εταιρείας 

από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της εταιρείας δεν αναμένεται να επαρκέσει για την κάλυψη των 

εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση 

πτώχευσης της εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των 

εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει τον τρόπο διάθεσης των τυ-

χόν υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων, κατά προτίμηση προς πληρωμή εργατικών απαιτήσε-

ων και απαιτήσεων δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων. 

7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες και, αν 

τους ζητηθεί, εύλογη συνδρομή στον εκκαθαριστή για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 

διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο 

της εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους. 

8. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή 

της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο 

σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκλη-

ρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. 

9. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκα-

θάρισης. 

10. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της 

εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 

15, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν 

και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. 

11. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επι-

χείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πά-

ροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής κάθε μέτοχος ή και δανει-

στής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή 

τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και 
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δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 

758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή. 

12. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται 

με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ), 

αναλόγως εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της 

εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης. 

13. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν 

και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των 

σκοπών της εκκαθάρισης. 

14. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι ο-

ποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρε-

μπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις υποβάλλο-

νται σε δημοσιότητα. Επίσης συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκα-

θάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Η 

Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και 

περί της απαλλαγής των ελεγκτών. 

15. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι εκ-

καθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα 

τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σε 

αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

16. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέ-

σει Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρι-

σης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους λό-

γους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα 

αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα 

μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδο-

κώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να 

περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύ-

ναψη νέων, εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία. 

17. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλε-

πόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 
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ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχε-

δίου ή τον ορισμό άλλων κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται 

με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα 

που προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρ-

μογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Άρθρο 40ο 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

Ν.4548/2018, του Ν.4308/2014 και του Ν.4336/2015, όπως ισχύουν. 

 

Ακριβές Αντίγραφο, 25.11.2020 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΕΤΑΛ Α.Ε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΤΑΤΑΚΗΣ 
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