ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ – Ε∆ΡΑ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ
΄Αρθρο 1: Σύσταση
Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το διακριτικό τίτλο
Α.Ε.∆.Α.Κ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η
επωνυµία της µπορεί να εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα, σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά
στοιχεία.

΄Αρθρο 2: Σκοπός
Ο σκοπός της εταιρείας συνίσταται αποκλειστικά στη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων στο
πλαίσιο που διαγράφει η ισχύουσα νοµοθεσία.

΄Αρθρο 3: ΄Εδρα
Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Αθηναίων. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει
υποκαταστήµατα ή γραφεία, στην ελληνική ή στην αλλοδαπή επικράτεια.

΄Αρθρο 4: ∆ιάρκεια
Η διάρκεια της εταιρείας είναι σαράντα (40) χρόνια, αρχίζει δε από την καταχώρηση του
παρόντος καταστατικού, µαζί µε την άδεια σύστασής της και την έγκριση του Υπουργού
Ανάπτυξης (Εµπορίου), στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, που τηρείται στο Υπουργείο
Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

΄Αρθρο 5
1.

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε δραχµές τετρακόσια εκατοµµύρια
(400.000.000), διαιρεµένο σε 400.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών
εκάστης. Το µετοχικό κεφάλαιο καταβλήθηκε ολοσχερώς, σε µετρητά, από τους ιδρυτές της
εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του παρόντος.

2.

Με απόφαση της ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της 19 Ιουνίου
2001 το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά δραχµές επτακόσιες είκοσι δύο
χιλιάδες (722.000) και εγκρίθηκε η µετατροπή της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και του
Μετοχικού Κεφαλαίου σε ΕΥΡΩ.

3.

΄Ετσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε δραχµές τετρακόσια εκατοµµύρια
επτακόσιες είκοσι δύο χιλιάδες (400.722.000) ή σε 1.176.000 ΕΥΡΩ και διαιρείται σε
τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας δραχµών 1.001,805 ή
2,94 ΕΥΡΩ η κάθε µία.

4.

Με απόφαση της Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας της
10ης Ιουλίου 2009 το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.824.000 ευρώ µε
κεφαλαιοποίηση κερδών εις νέον και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής κατά 4,56
ευρώ.

5.

Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε τρία εκατοµµύρια ευρώ (3.000.000)
και διαιρείται σε τετρακόσιες χιλιάδες ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας 7,50 ευρώ.
΄Αρθρο 6

1.

α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος

άρθρου, κατά τη διάρκεια της

πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε
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απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου
των µελών του:
αα) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, µερικά ή ολικά, µε την έκδοση νέων µετοχών, για ποσό
που δεν µπορεί να υπερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο.
ββ) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε µετοχές, για
ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το µισό (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Σε
αυτή την περίπτωση, εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3α κ.ν.
2190/20, όπως ισχύουν.
β) Οι ανωτέρω εξουσίες µπορούν να εκχωρούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο και µε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης , η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν.
2190/20. Σε αυτή την περίπτωση, το µεν µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό
του καταβεβληµένου κατά την ηµεροµηνία χορήγησης αυτής της εξουσίας στο διοικητικό
συµβούλιο κεφαλαίου, το δε ύψος του οµολογιακού δανείου δεν µπορεί να υπερβαίνει το µισό
του καταβεβληµένου κατά την ίδια ηµεροµηνία κεφαλαίου.
γ) Οι ανωτέρω εξουσίες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να ανανεώνονται από τη Γενική
Συνέλευση, για διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους
αρχίζει µετά τη λήξη κάθε πενταετίας. Αυτή η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β κ.ν. 2190/20.
2.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης
πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωµα, µε απόφασή της
που λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ. 1 κ.ν.
2190/20, όπως ισχύουν να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, µερικά ή ολικά, µε την έκδοση νέων
µετοχών, συνολικά µέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού µετοχικού κεφαλαίου.

3.

Κατ΄εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν τα
αποθεµατικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου µετοχικού
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κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 4 και 31 παρ.2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν
και αντίστοιχη τροποποίηση του σχετικού µε το µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.
4.

Οι αυξήσεις κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, δεν
αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

5.

Η αρµοδιότητα του διοικητικού συµβουλίου να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1, µπορεί να ασκηθεί παράλληλα µε αυτήν της γενικής συνέλευσης, κατά την
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

6.

Η απόφαση του αρµοδίου εταιρικού οργάνου για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου η έκδοση
οµολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσόν της αύξησης του κεφαλαίου ή
το ύψος του οµολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθµό και το είδος των
µετοχών ή των οµολογιών που θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία και την τιµή διάθεσης αυτών
και την προθεσµία κάλυψης.

7.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία λαµβάνεται µε την απαρτία και πλειοψηφία
των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/20, µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα
διάθεσης µετοχών της εταιρείας στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου και σε όλο το προσωπικό
της εταιρείας, µε τη µορφή δικαιώµατος προαιρέσεως αγοράς µετοχών, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στην ανωτέρω απόφαση της συνέλευσης. Περίληψη της απόφασης της γενικής
συνέλευσης, η οποία ορίζει τον ανώτατο αριθµό µετοχών που θα εκδοθούν, ο οποίος δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 1/10 των µετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί, εφόσον ασκηθεί το
δικαίωµα προαίρεσης, την τιµή διάθεσης των µετοχών και τους όρους διάθεσής τους,
δηµοσιεύεται µε τους όρους του άρθρου 7β του κ.ν. 2190/20. Το διοικητικό συµβούλιο, µε
απόφαση του, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώµατος αγοράς µετοχών και, κατά το µήνα
∆εκέµβριο κάθε έτους εκδίδει µετοχές, που παρέχονται στους εργαζόµενους οι οποίοι άσκησαν
το δικαίωµα προαίρεσης, αυξάνοντας, αντίστοιχα, το κεφάλαιο της εταιρείας. Παράλληλα,
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πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του κ.ν. 2190/20. Οι αυξήσεις
κεφαλαίου της παρούσας παραγράφου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού της
εταιρείας και, σε αυτές, δεν εφαρµόζεται το άρθρο 13 παρ.5 του ν.2190/20.
8.

Η καταβολή των µετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου, ή τυχόν αυξήσεών του,
καθώς και οι καταθέσεις µετόχων µε προορισµό τη µελλοντική αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου, θα πραγµατοποιείται υποχρεωτικά µε κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό επ΄ονόµατι
της εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην
Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΕΣ – ΜΕΤΟΧΟΙ

΄Αρθρο 7

1.

Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές. Αυτές αποκόπτονται από ειδικά βιβλία, µε
στέλεχος αριθµηµένο, σφραγίζονται µε τη σφραγίδα της εταιρείας και υπογράφονται από τον
Πρόεδρο του δικοικητικού συµβουλίου της και ένα µέλος αυτού που ορίζεται από το συµβούλιο.
Οι τίτλοι των µετοχών είναι δυνατό να ενσωµατώνουν µία ή περισσότερες µετοχές. Επιτρέπεται
η έκδοση προσωρινών τίτλων µετοχών, οι οποίο ανταλλάσσονται µε τους οριστικούς τίτλους,
αµέσως µετά την έκδοσή τους. Εφόσον επιτραπεί από τη νοµοθεσία, η οποία σήµερα επιβάλλει
οι µετοχές της εταιρείας να είναι ονοµαστικές, η µετατροπή των µετοχών από ονοµαστικές σε
ανώνυµες προυποθέτει τη λήψη απόφασης της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται µε την
απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 2 και 31 παρ.1 κ.ν. 2190/20.

2.

Η συµβατική µεταβίβαση µετοχών της εταιρείας υπόκειται στην προηγούµενη έγκριση του
διοικητικού συµβουλίου και διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1969/91 (άρθρο 27 παρ.6). Προς
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τούτο, ο µέτοχος που επιθυµεί να προβεί σε µεταβίβαση των µετοχών του, γνωστοποιεί την
πρόθεσή του στο διοικητικό συµβούλιο, µε συστηµένη επ΄αποδείξει επιστολή, γνωστοποιώντας
και το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του προσώπου που πρόκεται να αποκτήσει τις µετοχές,
τη διεύθυνση κατοικίας του ή της έδρας του, το επάγγελµα ή τη δραστηριότητά του, καθώς και
τον αριθµό των µετοχών προς µεταβίβαση και τους όρους διενέργειας της µεταβίβασης, ιδίως
την τιµή των µετοχών. Το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να απαντήσει στο µέτοχο εάν εγκρίνει
ή όχι τη µεταβίβαση, σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της επιστολής της
προηγούµενης παραγράφου. Η παράλειψη απάντησης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εντός της
ανωτέρω προθεσµίας ισοδυναµεί µε την έγκριση της µεταβίβασης. Σε περίπτωση άρνησης της
έγκρισης µεταβίβασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται µε ευθύνη του Προέδρου
΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, σε ένα µήνα, µε µοναδικό θέµα τη διάθεση των
µετοχών που διατίθενται για πώληση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περί της διάθεσης
των µετοχών υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ίδια αυτή Γενική
Συνέλευση θα αποφασίσει και τον τρόπο προσδιορισµού της αξίας των µετοχών. Οι παλαιοί
µέτοχοι διατηρούν το δικαίωµα προτίµησης κατά το λόγο συµµετοχής τους στο µετοχικό
κεφάλαιο το οποίο ασκείται µε δήλωση στην παραπάνω ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των
Μετόχων. Οι µέτοχοι, για την άσκηση του δικαιώµατος απόκτησης των µετοχών ή υπόδειξης
άλλου προσώπου, θα έχουν στη διάθεσή τους συµπληρωµατική προθεσµία, πέραν αυτής του
εδαφίου 2 της παρούσας παραγράφου, δεκαπέντε (15) ηµερών, από τη γνωστοποίηση σε αυτούς
της άρνησης της έγκρισης της µεταβίβασης από το διοικητικό συµβούλιο. Με την πάροδο αυτής
της συµπληρωµατικής προθεσµίας, η προτιθέµενη µεταβίβαση θεωρείται ότι εγκρίθηκε.
Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων της παρούσας παραγράφου ισχύουν και σε περίπτωση
συµβατικής µεταβίβασης µετατρέψιµων σε µετοχές οµολογιών ή του δικαιώµατος προτίµησης
σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας.
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3.

Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους, ως προς τη διοίκηση της εταιρείας, µόνο µε τη
συµµετοχή τους στη γενική συνέλευση.

4.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται µε εισφορά σε είδος ή
έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης
σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης
µετοχών, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο. Μετά το τέλος
της προθεσµίας που όρισε το όργανο της εταιρείας το οποίο αποφάσισε την αύξηση, για την
ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν επιτρέπεται σε καµµία περίπτωση να είναι
µικρότερη από ένα µήνα, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω,
διατίθενται ελεύθερα από το διοικητικό συµβούλιο.
Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου, παρέλειψε να ορίσει την προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος
προτίµησης, την προθεσµία αυτή, ή ενδεχόµενη παράτασή της, ορίζει το διοικητικό συµβούλιο,
µε απόφαση του, εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 11 κ.ν. 2190/20. Η πρόσκληση για την
ένασκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να µνηµονεύεται και η προθεσµία
εντός της οποίας θα πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, δηµοσιεύεται στο τεύχος ανωνύµων
εταιρειών και εταιρειών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η
πρόσκληση για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης µπορεί πάντως να γίνει και µε
συστηµένες επιστολές µε απόδειξη παραλαβής, που αποστέλλονται στους µετόχους.
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης
µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη γενική συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι που
εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσµίας η οποία
τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την
άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης από αυτούς.
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5.

Το ανωτέρω δικαίωµα προτίµησης µπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί, µε απόφαση της
γενικής συνέλευσης και µε τους όρους του άρθρου 13 παρ. 6 και 7 κ.ν. 2190/20.

΄Αρθρο 8
1.

Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη γενική
συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασής της, που δεν θα απέχει περισσότερο από
τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του διοικητικού
συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερήσιας
διάταξης.

2.

΄Υστερα από αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλλει,
µία µόνο φορά, τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή
ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµεροµηνία συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην
αίτηση των µετόχων, η οποία δεν µπορεί όµως να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες
από την ηµεροµηνία της αναβολής. Η µετά αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της
προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης
των µετόχων, σε αυτή δε µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, εφόσον τηρηθούν οι διατάξεις
των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 κ.ν. 2190/20.

3.

Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα πρέπει να έχει υποβληθεί στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5)
ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο
υποχρεούται:
α) Να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν, εντός της
τελευταίας διετίας, για οποιαδήποτε αιτία, από την εταιρεία σε µέλη του διοικητικού
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συµβουλίου ή στους διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της , καθώς και κάθε άλλη παροχή της
εταιρείας σε αυτά τα πρόσωπα, ή κάθε άλλη σύµβαση της εταιρείας, που καταρτίσθηκε, για
οποιαδήποτε αιτία, µε τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται, σχετικά µε τις υποθέσεις της
εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις αιτούµενες
πληροφορίες για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4.

Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσµίας της
προηγούµενης παραγράφου του παρόντος άρθρου και εφόσον αυτοί οι µέτοχοι δεν
εκπροσωπούνται στο διοικητικό συµβούλιο, αυτό υποχρεούται να παράσχει σε αυτούς, κατά τη
γενική συνέλευση ή, εφόσον προτιµά, πριν από αυτή, σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά
µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το
διοικητικό συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να παράσχει τις αιτούµενες πληροφορίες, για
αποχρώντα (ουσιώδη) λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

5.

Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου,
οποιαδήποτε αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των
πληροφοριών, επιλύεται από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, µε απόφασή
του. Με την ίδια απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις
πληροφορίες που αρνήθηκε.

6.

Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσεων για οποιοδήποτε θέµα της ηµερήσιας διάταξης της
γενικής συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση.

7.

Οι µέτοχοι που ασκούν τα δικαιώµατά αυτού του άρθρου, οφείλουν να έχουν καταθέσει,
σύµφωνα µε το άρθρθο 24 παρ. 1 του παρόντος καταστατικού, τις µετοχές τους που τους
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παρέχουν αυτά τα δικαιώµατα και να τις διατηρούν κατατεθειµένες από την ηµεροµηνία
επίδοσης της αίτησής τους και:
α) Στις περιπτώσεις των παρ. 1 έως 4 του παρόντος άρθρου, µέχρι την ηµεροµηνία
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης και
β) Στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου, µέχρι την έκδοση της απόφασης του
αρµόδιου δικαστηρίου.
8.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας, από
το αρµόδιο δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου ης έδρας της. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν
πιθανολογείται ότι, µε τις πράξεις που καταγγέλλονται, παραβιάζονται διατάξεις των νόµων ή
του καταστατικού, ή των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλονται,
πρέπει να έχουν διενεργηθεί σε χρόνο που δεν υπερβαίνει τη διετία, από την ηµεροµηνία της
έγκρισης των ετήσιων λογαριασµών της χρήσης, εντός της οποίας εκτελέστηκαν.

9.

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το αρµόδιο
δικαστήριο της περιφέρειας του τόπου της έδρας της, εφόσον, από την όλη πορεία των εταιρικών
υποθέσεων, γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Αυτή η διάταξη δεν εφαρµόζεται όταν η µειοψηφία,
που ζητά τον έλεγχο, εκπροσωπείται στο διοικητικό συµβούλιο.

10.

Οι µέτοχοι που ασκούν το δικαίωµα των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, πρέπει να
τηρούν κατατεθειµένες τις µετοχές οι οποίες τους παρέχουν αυτό το δικαίωµα, στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη
αναγνωρισµένη ελληνική τράπεζα, µέχρι να εκδοθεί η απόφαση, πάντως, για χρονικό διάστηµα
όχι µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης.
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΄Αρθρο 9
1.

Οι µετοχές είναι αδιαίρετες και η εταιρεία αναγνωρίζει µόνο ένα κύριο κάθε µετοχής.

2.

Τα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα επί της ίδιας µετοχής, ιδίως οι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου
αυτής, ή ο επικαρπωτής και ο ψιλός κύριος, υποχρεούνται, εφόσον η µετοχή παρέχει δικαίωµα
ψήφου να παρίστανται κατά τις γενικές συνελεύσεις µε έναν κοινό τους εκπρόσωπο, σύµφωνα
µε το άρθρο 24 παρ.2 του παρόντος καταστατικού. Μέχρι τον καθορισµό του εκπροσώπου,
κατά το προηγούµενο εδάφιο, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τη
µετοχή.

3.

Οι µέτοχοι, οι κληρονόµοι µετοχών, οι αντιπρόσωποι, αυτοί που έχουν οποιοδήποτε
εµπράγµατο δικαίωµα επί των µετοχών και οι πιστωτές αυτών, σε καµµία περίπτωση, δε
δικαιούνται να προκαλούν τη σφράγιση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

΄Αρθρο 10

Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατοχή της µετοχής,
παρακολουθούν τον τίτλο αυτής, η δε µεταβίβαση αυτής περιλαµβάνει και την µεταβίβαση των
απαιτητών µερισµάτων επί των κερδών και την αναλογία επί του αποθεµατικού κεφαλαίου.

΄Αρθρο 11

Η ιδιοκτησία της µετοχής συνεπάγεται πλήρη αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των
αποφάσεων του διοικητικού συµβουλίου και της γενικής συνέλευσης που έχουν ληφθεί νόµιµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

΄Αρθρο 12

1.

Η εταιρεία διοικείται από διοικητικό συµβούλιο, που αποτελείται από πέντε (5) έως εννέα (9)
µέλη.

2.

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των µετόχων, για
πενταετή (5ετή) θητεία. Η θητεία των µελών του διοικητικού συµβουλίου παρατείνεται
αυτόµατα µέχρι την πρώτη γενική συνέλευση µετά τη λήξη της, ουδέποτε όµως πέραν της
εξαετίας.

3.

Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να είναι µέτοχοι ή µη µέτοχοι, είναι πάντοτε
επανεκλέξιµοι και ελεύθερα ανακλητοί.

΄Αρθρο 13

1.

Το διοικητικό συµβούλιο είναι αρµόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που σχετίζεται µε τη
διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και, γενικά, την επιδίωξη του σκοπού
της και την εκπροσώπησή της, µε εξαίρεση µόνο τα θέµατα για τα οποία, µε ρητή διάταξη του
νόµου, είναι µόνη αρµόδια η γενική συνέλευση.

2.

Πράξεις του διοικητικού συµβουλίου, ακόµη και εάν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού,
δεσµεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την
υπέρβαση του εταιρικού σκοπού, ή όφειλε να τη γνωρίζει. ∆ε συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση
των διατυπώσεων δηµοσιότητας, ως προς το καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις
του.
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3.

Περιορισµοί της εξουσίας του διοικητικού συµβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση
της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόµη και εάν έχουν
υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας.

΄Αρθρο 14

1.

Το διοικητικό συµβούλιο, αµέσως µετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε
σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους.

2.

Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί να ορίζει ένα εκ των µελών του ως ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Γενικό ∆ιευθυντή, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητες του, και ορίζοντας ότι αυτός
θα εκπροσωπεί την εταιρεία γενικά ή µόνο σε ορισµένες πράξεις. Ενδεικτικά, στον ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο-Γενικό ∆ιευθυντή καθώς και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο επόµενο εδάφιο της
παρούσας παραγράφου µπορούν να ανατίθενται οι ακόλουθες αρµοδιότητες: α) Η εκπροσώπηση
και δέσµευση της εταιρείας έναντι παντός τρίτου, φυσικού ή νοµικού προσώπου,
συµπεριλαµβανοµένης της σύναψης πάσης φύσεως δικαιοπραξιών µέχρι του ποσού που θα
προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση του διοικητικού συµβουλίου.

β) Η εκπροσώπηση της εταιρείας ενώπιον της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και πάσης δικαστικής
και διοικητικής αρχής και δικαστηρίου.
γ) Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συµβούλιο για την υλοποίηση του
σκοπού της εταιρείας.

δ)Η λήψη αποφάσεων για την εσωτερική οργάνωση της εταιρείας.
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Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί εξάλλου να αναθέτει µε απόφασή του, την άσκηση εξουσιών ή
αρµοδιοτήτων, συνολικά ή µερικά, σε ένα ή περισσότερα µέλη του ή σε διευθυντές ή
υπαλλήλους της εταιρείας ή σε τρίτους, καθώς και να ορίζει θέµατα, για τα οποία η εξουσία θα
ασκείται, συνολικά ή µερικά, από ένα ή περισσότερα µέλη του ή διευθυντές της εταιρείας,
ύστερα από σχετική απόφαση του συµβουλίου. Πάντως οι αρµοδιότητες του διοικητικού
συµβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α κ.ν. 2190/20, όπως ισχύουν.
3.

Ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του, ο
Α΄Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β΄Αντιπρόεδρος, και τον Β΄Αντιπρόεδρο, όταν απουσιάζει ή
κωλύεται, ύστερα από απόφαση του διοικητικού συµβουλίου ο διευθύνων σύµβουλος.

4.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει µε απόφασή του Τριµελή Εκτελεστική Επιτροπή,
αποτελούµενη από µέλη αυτού ή από µέλη και ∆ιευθυντές της εταιρείας, στην οποία δύναται να
αναθέτει εν όλω ή εν µέρει, την άσκηση των εξουσιών αυτού, κατά την παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου, εκτός από περιπτώσεις, που σύµφωνα µε το Νόµο ή το παρόν Καταστατικό
απαιτείται συλλογική ενέργεια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, δύναται
να συστήσει υποεπιτροπές µε ειδικό αντικείµενο και να µεταβιβάσει περαιτέρω, εν όλω ή εν
µέρει, την άσκηση των εξουσιών του σε αυτές ή σε οποιαδήποτε από τα µέλη τους ή σε µέλη του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που δεν µετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Η Εκτελεστική
Επιτροπή λαµβάνει αποφάσεις µε απόλυτη πλειοψηφία των µελών της.

΄Αρθρο 15

1.

Αν λόγω θανάτου, παραίτησης, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, κενωθεί θέση µέλους του
διοικητικού συµβουλίου, επιβάλλεται στα µέλη που απέµειναν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία
να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη, για το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου που
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αναπληρώνεται. Αυτή η εκλογή υποβάλλεται προς επικύρωση στην αµέσως επόµενη τακτική ή
έκτακτη γενική συνέλευση.
2.

Οι πράξεις του µέλους του διοικητικού συµβουλίου που εκλέχθηκε µε αυτόν τον τρόπο,
θεωρούνται έγκυρες, ακόµη και εάν η εκλογή του δεν επικυρωθεί από τη γενική συνέλευση.

΄Αρθρο 16

1.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει, τουλάχιστον µία φορά το µήνα, ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου του, στην έδρα της εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται
επίσης, οποτεδήποτε, από τον Πρόεδρό του.

2.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, µε πρόσκληση που
κοινοποιείται στα µέλη του, δύο τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην
πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται, απαραίτητα, µε σαφήνεια, τα θέµατα της ηµερήσιας
διάταξης. ∆ιαφορετικά, η λήψη απόφασης επιτρέπεται µόνο εφόσον παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη
απόφασης.

3.

Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν και δύο (2) τουλάχιστον µέλη
του, µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση
άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εντός της ανωτέρω
προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του δεκαηµέρου, γνωστοποιώντας
τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω
αίτηση των µελών, θα πρέπει να αναφέρονται µε σαφήνεια και τα θέµατα για τα οποία θα
συνεδριάσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
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4.

Μετά από αίτηση ενός συµβούλου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να θέτει κάθε θέµα, το οποίο του
προταθεί, στην ηµερήσια διάταξη της πρώτης µετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασης.

5.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας της εταιρείας, σε άλλο τόπο, είτε στην ηµεδαπή είτε στην
αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και
κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.

΄Αρθρο 17

1.

Μέλος του διοικητικού συµβουλίου που απουσιάζει, µπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο
µέλος του. Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να αντιπροσωπεύει ένα µόνο άλλο
µέλος που απουσιάζει.

2.

Το διοικητικό συµβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ πλέον ενός των µελών του, ουδέποτε
όµως ο αριθµός των παρόντων αυτοπροσώπως µελών µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3).

3.

Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του νόµου ή του παρόντος καταστατικού, οι
αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πελιοψηφία των
παρόντων και αντιπροσωπευοµένων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος
του Προέδρου του διοικητικού συµβουλίου.

΄Αρθρο 18

1.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε
ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα. ΄Υστερα από
αίτηση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα
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πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Σ΄αυτό το βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος
των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν κατά τη
συνεδρίαση.
2.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα οποία υφίσταται
υποχρέωση καταχώρησής τους στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, σύµφωνα µε το άρθρο 7α
κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρµόδια εποπτική αρχή, εντός είκοσι (20)
ηµερών από τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

3.

Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του διοικητικού συµβουλίου επικυρώνονται από
τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

΄Αρθρο 19

1.

Στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αποζηµίωση, το ύψος της οποίας
καθορίζεται από την τακτική γενική συνέλευση, µε ειδική απόφαση.

2.

Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του διοικητικού συµβουλίου βαρύνει την
εταιρεία, εφόσον εγκριθεί µε ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

3.

∆άνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, µέλη του διοικητικού συµβουλίου, γενικούς διευθυντές ή
διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών µέχρι και του τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας, ή
συζύγους των ανωτέρω, καθώς και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς, καθ΄οποιοδήποτε τρόπο ή
παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για
οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ της εταιρείας και αυτών των προσώπων, απαιτείται
προηγούµενη ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Τα αµέσως ανωτέρω ισχύουν και για τις
συµβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή τους.
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4.

∆άνεια της εταιρείας προς τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σε αυτούς, µε
οποιοδήποτε τρόπο, ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών, µε σκοπό την απόκτηση από αυτούς
µετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.

΄Αρθρο 20

1.

Απαγορεύεται στα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, καθώς και στους διευθυντές της
εταιρείας να ενεργούν κατ΄επάγγελµα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους
λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς της
εταιρείας ή να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.

2.

Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης τη προηγούµενης παραγράφου, η εταιρεία έχει
δικαίωµα προς αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ.2 και 3 κ.ν. 2190/20.

3.

Τα πρόσωπα που έχουν ορισθεί ως µέλη του πρώτου διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας,
σύµφωνα µε το άρθρο 39 του παρόντος καταστατικού, δύνανται, µέχρι την πρώτη τακτική ή
έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων να ενεργούν, για δικό τους λογαριασµό ή για
λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία, ή να
µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι εταιρειών που επιδιώκουν τέτους σκοπούς.

4.

Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά των µελών του διοικητικού συµβουλίου από τη διοίκηση των
εταιρικών υποθέσεων ασκούνται υποχρεωτικά, εάν αποφασίσει τούτο η γενική συνέλευση, µε
απόλυτη πλειοψηφία, ή ζητήσουν τούτο από το διοικητικό συµβούλιο µέτοχοι οι οποίοι
εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Η αίτηση της
µειοψηφίας λαµβάνεται υπόψη µόνο εάν βεβαιωθεί ότι οι αιτούντες έχουν την ιδιότητα του
µετόχου τρείς τουλάχιστον µήνες πριν από την αίτηση. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν
απαιτούνται, όταν η ζηµία οφείλεται σε δόλο των µελών του διοικητικού συµβουλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
΄Αρθρο 21

1.

Η γενική συνέλευση συγκροτείται σύµφωνα µε το παρόν καταστατικό και το νόµο,
εκπροσωπεί το σύνολο των µετόχων και συνιστά το ανώτατο όργανο της εταιρείας. ∆ύναται να
λαµβάνει αποφάσεις για κάθε εταιρική υπόθεση, οι δε αποφάσεις της δεσµεύουν και αυτούς
ακόµη τους απόντες ή διαφωνούντες µετόχους.

2.

Η γενική συνέλευση είναι µόνη αρµόδια να αποφασίζει για τα ακόλουθα θέµατα:
α) Τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. Ως τέτοιες θεωρούνται και οι αυξήσεις του
µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του παρόντος, καθώς
και αυτές που επιβάλλονται από διατάξεις νόµων, ή οι µειώσεις του µετοχικού κεφαλαίου.
β) Εκλογή των µελών του διοικητικού συµβουλίου, µε την επιφύλαξη των άρθρων 15 και 39
του παρόντος καταστατικού και εκλογή των ελεγκτών.
γ) ∆ιορισµός εκκαθαριστών.
δ) ΄Εγκριση των ετήσιων λογαριασµών.
ε) ∆ιάθεση κερδών.
στ) ΄Εκδοση δανείου µε οµολογίες µε εξαίρεση την περίπτωση β)β) του άρθρου 6 παρ. 1 του
παρόντος.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας και διάλυση της
εταιρείας.
η) Κάθε άλλο θέµα που προβλέπεται από το νόµο ή το παρόν καταστατικό. Στα ανωτέρω δεν
υπάγεται η κατά το άρθρο 78 κ.ν. 2190/20 απορρόφηση της εταιρείας από άλλη ανώνυµη
εταιρεία που κατέχει το 100% των µετοχών της.
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΄Αρθρο 22

1.

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται
τακτικά, στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, πάντοτε εντός του πρώτου
εξαµήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, να συγκαλεί
τη Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνει τούτο σκόπιµο. Η Γενική Συνέλευση
συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και όταν ζητήσουν τούτο µέτοχοι που εκπροσωπούν
το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ.1
του παρόντος καταστατικού.

2.

Εξαιρετικά, επιτρέπεται η Γενική Συνέλευση να συνέρχεται και σε άλλο τόπο, εντός της
Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από ειδική άδεια της αρµόδιας εποπτικής αρχής, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 25 εδάφιο 2 κ.ν. 2190/20. Αυτή η άδεια δεν απαιτείται, όταν
στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωούν το σύνολο του
µετοχικού κεφαλαίου και κανείς µέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης
και στη λήψη αποφάσεων.

3.

Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξοµοιώνονται µε αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη
ηµέρα για τη συνεδρίασή της. Οι µη εργάσιµες ηµέρες συνυπολογίζονται στην ανωτέρω
προθεσµία. Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της
συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.

4.

Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, σε περίπτωση κατά την
οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο
του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και
στη λήψη αποφάσεων.
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΄Αρθρο 23

1.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα, τη
χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, µε
σαφήνεια, τοιχοκολείται σε εµφανή θέση του καταστήµατος της εταιρείας και δηµοσιεύεται ως
εξής:
α) στο τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.∆/τος Περί ∆ελτίου
Ανωνύµων Εταιρειών.
β) σε µία ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά την κρίση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και που επιλέγεται
από τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/57, όπως ισχύει και
γ) σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που:
αα) εκδίδονται 6 ηµέρες την εβδοµάδα και επί 3 έτη συνεχώς ως καθαρά οικονοµικές
εφηµερίδες,
ββ) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον 5.000 φύλλων την ηµέρα καθ΄όλη την τριετία και
γγ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, προκειµένου για το χαρακτηρισµό εφηµερίδας ως
οικονοµικής, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 26 παρ. 2 στοιχ.γ κ.ν. 2190/20.
δ) σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα από εκείνες που εκδίδονται στην
έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφηµερίδα στην περιοχή αυτή σε µία ηµερήσια ή
εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα από τις εκδιδόµενες στην πρωτεύουσα του Νοµού στον
οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήµο ή κοινότητα του
Νοµού Αττικής, εκτός του ∆ήµου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται σε µία
ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τουλάχιστον εφηµερίδα από τις εκδιδόµενες στην έδρα της και, σε
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περίπτωση που δεν εκδίδεται εφηµερίδα σε αυτή την περιοχή, σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία
εφηµερίδα, από αυτές που εκδίδονται στην έδρα της εποπτικής αρχής, στην οποία υπάγεται η
εταιρεία. Οι ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες εφηµερίδες πρέπει να εµπίπτουν στα κριτήρια,
αντίστοιχα, του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/72 και του άρθρου 2 του ν. 4286/63, όπως ισχύουν και
να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδοµαδιαίες, για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια. Η
πρόσκληση δηµοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ηµερών στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και
Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20)
πλήρων ηµερών στις ανωτέρω ηµερήσιες πολιτικές και οικονοµικές εφηµερίδες. Στις
περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων, οι ανωτέρω προθεσµίες συντέµνονται στο
µισό.
2.

Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται, όταν στη συνέλευση
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού
κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και στη λήψη
αποφάσεων.

3.

∆έκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, κάθε µέτοχος δικαιούται να λάβει
από την εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού
συµβουλίου και των ελεγκτών.

΄Αρθρο 24

1.

Οι µέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στη γενική συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν
τους τίτλους των µετοχών στους στο ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και
∆ανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5)
πλήρεις ηµέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.
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2.

Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη γενική συνέλευση, µπορούν να
αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. Νοµικά πρόσωπα
µετέχουν στη συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα.

3.

Οι αποδείξεις κατάθεσης µετοχών και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων των µετόχων
πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ηµέρες πριν από τη
συνεδρίαση της συνέλευσης.

4.

Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος
άρθρου, δύνανται να λάβουν µέρος στη γενική συνέλευση µόνο ύστερα από σχετική άδειά της.

΄Αρθρο 25

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε γενική συνέλευση, το διοικητικό συµβούλιο τοιχοκολλά,
στο κατάστηµα της εταιρείας, σε εµφανή θέση, πίνακα των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου
σ΄αυτή τη γενική συνέλευση, µε τα στοιχεία των ενδεχόµενων αντιπροσώπων τους, τον αριθµό
των µετοχών και ψήφων καθενός και τη διεύθυνση των µετόχων και των αντιπροσώπων τους.

΄Αρθρο 26

1.

Η γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της
ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον το είκοσι τα εκατό (20%) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.

2.

Εάν δε σχηµατισθεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου, κατά την πρώτη συνεδρίαση,
συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση εντός είκοσι ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης
που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες. Αυτή η επαναληπτική
γενική συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέµατα της αρχικής
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ηµερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το ποσοστό του καταβεβληµένου µετοχικού
κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή.
3.

Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που
εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

΄Αρθρο 27

1.

Εξαιρετικά, προκειµένου για αποφάσεις που αφορούν στη µεταβολή της εθνικότητας της
εταιρείας, σε µεταβολή του αντικειµένου της επιχείρησης αυτής, σε επαύξηση των υποχρεώσεων
των µετόχων, σε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µη προβλεπόµενη από το καταστατικό,
σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, η επιβαλλόµενη από διατάξεις
νόµων, (ή γενόµενη από κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών), σε µείωση του µετοχικού κεφαλαίου,
σε έκδοση δανείου δι΄οµολογιών, σε µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, σε
συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της
εταιρείας, παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ. 1 κ.ν.
2190/20, όπως ισχύει, η συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται κατ΄αυτήν µέτοχοι
που εκπροσωπούν τα δύο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Η ίδια ως άνω
απαρτία απαιτείται και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία η νοµοθεσία ορίζει ότι, για τη
λήψη συγκεκριµένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση, απαιτείται απαρτία της παρούσας
παραγράφου.

2.

Αν δε συντελεστεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, εντός
είκοσι (20) ηµερών από αυτή τη συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν από τουλάχιστον
δέκα (10) πλήρεις ηµέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, η οποία ευρίσκεται σε
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απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν σ΄αυτή
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου.
3.

Αν δε συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι, εντός είκοσι (20) ηµερών,
δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, µε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ηµέρες πριν, η
οποία ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας
διάταξης, όταν σ΄αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου
µετοχικού κεφαλαίου.

4.

΄Ολες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των
δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.

΄Αρθρο 28

1.

Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου, ή,
όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέα εκτελεί, προσωρινά, αυτός που
ορίζεται από τον Πρόεδρο.

2.

Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου στη συνέλευση, αυτή
προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και του οριστικού γραµµατέα, ο οποίος
εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη.

΄Αρθρο 29

1.

Οι συζητήσεις και αποφάσεις της γενικής συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που
αναγράφονται ως τέτοια στην ηµερήσια διάταξη.
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2.

Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση, τηρούνται πρακτικά, που
καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό
σύστηµα και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το γραµµατέα της.

3.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του
διοικητικού συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

4.

Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, αυτήν παρακολουθεί αντιπρόσωπος του
Υπουργείου Ανάπτυξης (Εµπορίου) ή συµβολαιογράφος της έδρας της εταιρείας, ο οποίος
προσυπογράφει τα πρακτικά της συνέλευσης.

΄Αρθρο 30

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, η γενική συνέλευση, µε ειδική
ψηφοφορία, που διενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των µελών
του διοικητικού συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης. Τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν µόνο µε τις µετοχές τους. Η
απαλλαγή των µελών του διοικητικού συµβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου
22α κ.ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ – ΕΛΕΓΚΤΕΣ

΄Αρθρο 31

1.

Προκειµένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη γενική συνέλευση σχετικά µε τις ετήσιες
οικονοµικές καταστάσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν προηγουµένως ελεγχθεί από ένα
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τουλάχιστον λογιστή – ελεγκτή, µέλος του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, ο οποίος
ορίζεται, µαζί µε έναν αναπληρωµατικό, από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αµοιβή των
ελεγκτών ορίζεται, µε τους όρους του άρθρου 36 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20, από τη γενική
συνέλευση, µε την απόφαση που τους διορίζει. ∆ε µπορούν να ορισθεί ελεγκτής πρόσωπο από
αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 1 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, υπάλληλος της εταιρείας
ή εξαρτηµένης από αυτή εταιρείας, δηµόσιος υπάλληλος, υπάλληλος Νοµικών Προσώπων
∆ηµοσίου ∆ικαίου, Τραπεζών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας.
2.

Η εταιρεία ανακοινώνει στον τακτικό και τον αναπληρωµατικό ελεγκτή την εκλογή τους,
εντός πέντε (5) ηµερών από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης που έλαβε τη σχετική
απόφαση. Εφόσον αυτοί δεν αποποιηθούν την εκλογή τους, εντός πέντε (5) ηµερών από αυτή
την ανακοίνωση, θεωρούνται ότι την έχουν αποδεχθεί και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και
ευθύνες του άρθρου 37 κ.ν. 2190/20.

3.

Η έκθεση του ελεγκτή, εκτός από τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 κ.ν.
2190/20, θα πρέπει να αναφέρει:
α) αν το προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες του άρθρου 43α παρ. 1 και 2 κ.ν. 2190/20,
όπως ισχύει και
β) εάν έγινε επαλήθευση της συµφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 43α παρ. 3 στοιχ. γ κ.ν.
2190/20, όπως ισχύει.

4.

Ο ελεγκτής, εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 37 παρ. 1 και 2 κ.ν.
2190/20, οφείλει να επαληθεύει και τη συµφωνία του περιεχοµένου της έκθεσης διαχείρισης του
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση
πρέπει να έχει τεθεί υπόψη του τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

5.

Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία
σχετικά µε τον έλεγχο που πραγµατοποίησε.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΕΡ∆Η-ΖΗΜΙΕΣ

Άρθρο 32

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31
∆εκεµβρίου κάθε έτους. Κατ΄εξαίρεση, η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση
στο οικείο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών, της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την
παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει
στις 31 ∆εκεµβρίου 2001.

΄Αρθρο 33

1.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, το διοικητικό συµβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και ιδίως µε τα άρθρα 42α, 42β, 42γ, 42δ,
42ε, 43, 43α και 43β κ.ν. 2190/20. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να εµφανίζουν,
µε απόλυτη σαφήνεια, την πραγµατική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της
χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της επιχείρησης, κατά τη χρήση στην οποία
αναφέρονται. Ειδικότερα, το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να συντάσσει, σύµφωνα µε τις
ανωτέρω διατάξεις:
α) τον ισολογισµό,
β) το λογαριασµό αποτελεσµάτων χρήσεως,
γ) τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων και
δ) το προσάρτηµα.
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2.

Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων οικονοµικών
καταστάσεων που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, αυτές πρέπει να έχουν
υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, δηλαδή από:
α) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το νόµιµο αναπληρωτή του,
β) το διευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος
σύµβουλος, ή η ιδιότητά του συµπίπτει µε εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα µέλος του
∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό και
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου. Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας ως
προς τη νοµιµότητα του τρόπου κατάρτισης των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, οφείλουν
να εκθέσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.

3.

Η ετήσια έκθεση διαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την τακτική γενική
συνέλευση παρέχει σαφή και πραγµατική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της οικονοµικής
θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόµενη πορεία της εταιρείας και για
τις δραστηριότητες της στον τοµέα της έρευνας και ανάπτυξης και τις ειδικότερες πληροφορίες
που προβλέπονται στο εδάφιο β της παραγράφου 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. Στην
έκθεση επίσης αναφέρεται και κάθε άλλο σηµαντικό γεγονός, το οποίο συνέβη εντός του
χρονικού διαστήµατος από τη λήξη της χρήσεως έως την ηµεροµηνία υποβολής της έκθεσης.

4.

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του
άρθρου 43β παρ. 1 και 5 κ.ν. 2190/20, µε τη µορφή και το περιεχόµενο, µε βάση το οποίο ο
ελεγκτής της εταιρείας έχει συντάξει την έκθεση ελέγχου του. Αν ο ελεγκτής έχει
παρατηρήσεις, ή αρνείται την έκφραση γνώµης, αυτό το γεγονός πρέπει να αναφέρεται και να
αιτιολογείται στις δηµοσιευόµενες οικονοµικές καταστάσεις, εφόσον δεν προκύπτει από το
δηµοσιευόµενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου.
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5.

Αντίγραφα των ετήσιων οικονµικών καταστάσεων, µε τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού
συµβουλίου και του ελεγκτή, υποβάλλονται από την εταιρεία στην αρµόδια εποπτική αρχή,
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη γενική συνέλευση.

6.

Ο ισολογισµός της εταιρείας, ο λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσεως και ο πίνακας
διαθέσεως αποτελεσµάτων, µαζί µε το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δηµοσιεύονται, από το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης:
α) στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφ. Β κ.ν. 2190/20,
β) κατά τη κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, σε µία ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα, που
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 Ν.∆. 3757/57, όπως ισχύει, εκδίδεται στην Αθήνα και
έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε ολόκληρη τη χώρα και σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα
που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 παρ. 2 κ.ν. 2190/20.

7.

Εντός είκοσι (20) ηµερών από την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων από την
τακτική γενική συνέλευση, µαζί µε το επικυρωµένο αντίγραφο των πρακτικών της, που
προβλέπεται από το άρθρο 26α κ.ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτική αρχή και
αντίτυπο των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, όπως έχουν εγκριθεί.

΄Αρθρο 34

1.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α κ.ν. 2190/20, η διάθεση των κερδών της
εταιρείας γίνεται ως ακολούθως:
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως
ορίζει ο νόµος. Αφαιρείται δηλαδή, για το σκοπό αυτό, τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των
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καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το τακτικό αποθεµατικό
φθάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή πρώτου µερίσµατος
δηλαδή ποσοστού τουλάχιστον έξι τα εκατό (6%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου
και σύµφωνα µε το άρθρο 45 κ.ν. 2190/20, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του α.ν. 148/67 όπως
ισχύει.
γ) Η γενική συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2.

Οι µέτοχοι συµµετέχουν στα καθαρά κέρδη µετά την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών
καταστάσεων από τη γενική συνέλευση, το δε ποσό που εγκρίθηκε προς διανοµή, ως µέρισµα,
καταβάλλεται σε αυτούς, εντός δύο (2) µηνών από την απόφαση της συνέλευσης, µε την οποία
εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
∆ΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

΄Αρθρο 35

1.

Η εταιρεία λύεται:

α) µε την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προηγουµένως η γενική συνέλευση
αποφασίσει παράταση της διάρκειας,
β) µε απόφαση της γενικής συνέλευσης και
γ) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως.
2.

Σε περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως
προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ κ.ν. 2190/20,
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όπως ισχύει, καταστεί κατώτερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, εντός έξι (6) µηνών από τη λήξη
της χρήσης, για να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου.

΄Αρθρο 36

1.

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης , τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή
της. Στην περίπτωση του στοιχείου α του άρθρου 35 του παρόντος καταστατικού, το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, µέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική
Συνέλευση. Στην περίπτωση του στοιχείου β του άρθρου 35 του παρόντος, η Γενική Συνέλευση,
µε την ίδια απόφαση, ορίζει από δύο µέχρι τέσσερεις εκκαθαριστές. Ο διορισµός των
εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου.

2.

Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, µόλις αναλάβουν τα
καθήκοντά τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύουν στον τύπο
και στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως ισολογισµό, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην αρµόδια εποπτεύουσα
αρχή. Επίσης δηµοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 7α κ.ν. 2190/20,
όπως ισχύει.

3.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.

Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεµείς υποθέσεις της
εταιρείας να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία να εξοφλήσουν τα χρέη της και να
εισπράξουν τις απαιτήσεις της. ∆ύνανται να προβούν στη διενέργεια και νέων πράξεων, εφόσον
µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το εταιρικό συµφέρον. Οι εκκαθαριστές δύνανται να
εκποιήσουν ακίνητα της εταιρείας, την επιχείρηση στο σύνολό της, καθώς και µεµονωµένα
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πάγια στοιχεία της, µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της. Εντός της
προθεσµίας των τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε µέτοχος ή δανειστής
µπορεί να ζητήσει από το αρµόδιο δικαστήριο της έδρας της εταιρείας να καθορίσει, µε
απόφασή του, την κατώτερη τιµή πώλησης των ακινήτων ή του συνόλου της ετιαρείας. Αυτή η
απόφαση δεσµεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα.
5.

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις πέρατος της
εκκαθάρισης, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. Κάθε χρόνο, τα αποτελέσµατα της
εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των µετόχων, µε έκθεση των αιτίων που
παρεµπόδισαν το πέρας της εκκαθάρισης. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές
καταρτίζουν τις τελικές οικονοµικές καταστάσεις, τις οποίες δηµοσιεύουν στο Τεύχος
Ανωνύµων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το υπόλοιπο προιόν της
εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο
καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο.

6.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δε δύναται να υπερβεί την πενταετία από την ηµεροµηνία έναρξης
της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης και πέραν της πενταετίας, απαιτείται ειδική
άδεια της αρµόδιας εποπτικής αρχής. Το στάδιο της εκκαθάρισης δε µπορεί όµως, σε καµµία
περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

7.

Στους εκκαθαριστές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι
συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο
πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

΄Αρθρο 37

Για όσα θέµατα δεν περιέχει ρύθµιση το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του κ.ν.
2190/20 όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 1969/91, όπως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

΄Αρθρο 38

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται, όπως αναφέρεται ανωτέρω, στο άρθρο 5 του
παρόντος καταστατικού, σε δραχµές τετρακόσια εκατοµµύρια (400.000.000) και διαιρείται σε
τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000)
δραχµών η κάθε µία.
Το κεφάλαιο αναλαµβάνεται (καλύπτεται) ολόκληρο από τους συµβαλλόµενους ιδρυτές της
εταιρείας, µε τον ακόλουθο τρόπο:
1) Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., εδρεύουσα στην Αθήνα και επί της οδού
Αιόλου αριθµ.86, καλύπτει εκατόν εξήντα χιλιάδες (160.000) ονοµαστικές µετοχές, συνολικής
αξίας αυτών δραχµών εκατόν εξήντα εκατοµµυρίων (160.000.000), δηλαδή ανέλαβε εκατόν
εξήντα χιλιάδες (160.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.
2) Το Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα και επί της
οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθµός 8, καλύπτει εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ονοµαστικές
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µετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχµών εκατόν είκοσι εκατοµµυρίων (120.000.000), δηλαδή
ανέλαβε εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) µετοχές, ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η
κάθε µία.
3) Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.) που
εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού Σατωβριάνδου αριθµός 18, καλύπτει εξήντα χιλιάδες
(60.000) ονοµαστικές µετοχές, συνολικής αξίας αυτών δραχµών εξήντα εκατοµµυρίων
(60.000.000), δηλαδή ανέλαβε εξήντα χιλιάδες µετοχές (60.000) , ονοµαστικής αξίας χιλίων
(1.000) δραχµών η κάθε µία.
4) Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ που εδρεύει στην Αθήνα και επί της οδού
Πατησίων αριθµός 30, καλύπτει εξήντα χιλιάδες (60.000) ονοµαστικές µετοχές, συνολικής αξίας
αυτών δραχµών εξήντα εκατοµµυρίων (60.000.000), δηλαδή ανέλαβε εξήντα χιλιάδες µετοχές
(60.000), ονοµαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία.
Οι ιδρυτές υποχρεούνται να καταβάλουν σε τραπεζικό λογαριασµό στο όνοµα της εταιρείας, σε
µετρητά, ολόκληρο το αντίτιµο των ανωτέρω µετοχών, αµέσως µετά την καταχώρηση στο οικείο
Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης (Εµπορίου), για την
παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

΄Αρθρο 39

Το πρώτο διοικητικό συµβούλιο, µε θητεία µέχρι την πρώτη τακτική γενική συνέλευση που θα
συγκληθεί εντός του πρώτου εξαµήνου του έτους 2002, αποτελείται από τους:
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1) Μιλτιάδη Νεκτάριο του Αγαµέµνωνα, ∆ιοικητή Ι.Κ.Α., κάτοικο Χαλανδρίου Αττικής, οδός
Ηρώδου Αττικού αριθµός 33, ΄Ελληνα υπήκοο, µε Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητος Ξ-441095
2) Κωνσταντίνο Κόντο του Βασιλείου, ∆ιοικητή του Ο.Α.Ε.Ε. κάτοικο Αθηνών, οδός Λέσβου
27, ΄Ελληνα υπήκοο, µε Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας Α-383439
3) Γεώργιο Μουτσόπουλο του Κωνσταντίνου, ∆ιοικητή του Ο.Γ.Α. , κάτοικο Αθηνών, οδός
Τροίας, αριθµός 43, ΄Ελληνα υπήκοο, µε Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας Ρ-892436
4) ∆ηµήτριο Ματσαγκάνη του Ματθαίου, ∆ιευθυντή Εθνικής Τραπέζης, κάτοικο Αµαρουσίου,
οδός Ζακύνθου 6, ΄Ελληνα υπήκοο, µε Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητος Σ-099870
5) Παναγιώτη Κατσούλα του Ιωάννου, Οικονοµολόγο, κάτοικο ΄Ανοιξης Αττικής, Ανοίξης 6,
΄Ελληνα υπήκοο, µε Αριθµό ∆ελτίου Ταυτότητας Μ-024737. Η συµπλήρωση του πρώτου
∆ιοικητικού Συµβουλίου σε εννεαµελές (9µελές) θα πραγµατοποιηθεί µε απόφαση της
΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας που θα συγκληθεί νόµιµα.

΄Αρθρο 40

Τακτικός Ελεγκτής και Αναπληρωµατικός για την πρώτη εταιρική χρήση θα εκλεγεί κατά την
΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί νόµιµα.

΄Αρθρο 41

1.

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, των δαπανών που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της
εταιρείας και τη βαρύνουν, ανέρχεται σε έξι εκατοµµύρια επτακτόσιες χιλιάδες (6.700.000)
δραχµές περίπου, ήτοι Φόρος Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου δραχµές τέσσερα εκατοµµύρια
(4.000.000), ∆ικηγορική αµοιβή δύο εκατοµµύρια είκοσι πέντε χιλιάδες δραχµές (2.025.000),
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Φ.Ε.Κ. και Παράβολο δραχµές εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000), δικαιώµατα
Συµβολαιογράφου τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (440.000).
2.

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει στο όνοµα της εταιρείας, υπό ίδρυση, ευθύνονται για αυτές τις
πράξεις απεριόριστα και εις ολόκληρο. Θα ευθύνεται όµως µόνη η εταιρεία, για τις πράξεις που
διενεργήθηκαν στο όνοµά της, κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν, εντός τριών (3) µηνών από την
απόκτηση της νοµικής της προσωπικότητας, αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από
αυτές τις πράξεις.

΄Αρθρο 42

Οι συµβαλλόµενοι παρέχουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον
κ.Κωνσταντίνο Μακρή, ∆ικηγόρο, κάτοικο Αθηνών, για να υποβάλει το παρόν καταστατικό
προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Εµπορίου) και να τους εκπροσωπεί σε αυτή την αρχή,
καθώς και να καταρτίσει και να υπογράψει, ως αντιπρόσωπός τους, συµβολαιογραφικό έγγραφο,
µε το οποίο να αναπληρώνονται παραλείψεις και να διορθώνονται παραδροµές και ακόµη να
συµπληρώνονται ή να τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικού,
ελεύθερα, κατά την κρίση του.
Το παρόν συντάχθηκε µε βάση το σχέδιο που καταρτίσθηκε από τον ∆ικηγόρο Αθηνών
Κωνσταντίνο Μακρή, κάτοικο Αθηνών, µε Α.Μ. 2544 του ∆.Σ. Αθηνών, το γνήσιο της
υπογραφής του οποίου βεβαιώθηκε από τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών στον οποίο
κατατέθηκε νόµιµα η αµοιβή του, όπως αυτό φαίνεται από την επισυναπτόµενη στο παρόν µε
αριθµό ∆. 56041/12-9-2000 απόδειξη προείσπραξης του ∆.Σ.Α. ποσού δραχµών δύο
εκατοµµυρίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.025.000).
Γίνεται µνεία ότι σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε µε
την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν.∆. 34/1968 και ερµηνεύτηκε µε το άρθρο µόνο του Ν.∆.
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665/1977, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται των τελών χαρτοσήµου, δικαιωµάτων και
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρίτων και υπέρ του Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων.
Γίνεται µνεία ότι ανακοίνωση του παρόντος καταστατικού θα δηµοσιευθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα.
Στους συµβαλλόµενους υπενθύµισα τις διατάξεις του Νόµου 1676/1986 και την υποχρέωση
καταβολής του ειδικού φόρου.
Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε τριάντα τέσσερα (34) φύλλα, για το
οποίο εισέπραξα για τέλη και δικαιώµατα τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες δραχµές (440.000), µε
(7) αντίγραφα και αφού διαβάστηκε στους εδώ συµβαλλοµένους, το άκουσαν, το βεβαίωσαν και
το υπέγραψαν αυτοί και ο εγώ η Συµβολαιογράφος, όπως ο Νόµος ορίζει.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡΑΣΤΑΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η.ΧΟΡΤΑΡΙΑΣ

Κ. ΜΑΚΡΗΣ

Χ.ΤΣΕΛΛΟΣ
Μ.ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Κ.ΚΟΝΤΟΣ
Γ.ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
Κ.ΜΑΚΡΗΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(ΤΣ) ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ – ΑΓΡΕΒΗ
Ακριβές Αντίγραφο – Αθήνα Αυθηµερόν
Η Συµβολαιογράφος Αθήνας

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2009
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆Σ
Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ
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