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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του 
Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ Ε-
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 379701000. 

 
Την 01-06-2021 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Κα-
ταχώρισης  2554856, η με αριθμό 5399/ 01-06-2021 απόφαση της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ του Επιμελη-
τηρίου μας (ΑΔΑ: 67ΤΛ469ΗΕΘ – 1Β0), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του 
καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ Ε-
ΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «DTP GROUP»  και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:  
379701000, όπως ισχύει σύμφωνα με την απόφαση της από 14-05-2021 της Τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης των μετόχων της εταιρείας. 
Το εν λόγω καταστατικό, με ημερομηνία 14-05-2021, αποτελείται από τριάντα επτά (37) άρθρα. 
Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, το νέο κείμενο καταστατικού 
μαζί με τις τροποποιήσεις του και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

      
                                                                                        ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 
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 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο  

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

«Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ»  

ΑΡ.ΓΕΜΗ  000379701000 ( κωδικοποιηθέν από την Γ.Σ 14/05/2021) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄ 

Σύστασις - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια της Εταιρείας 

Άρθρο 1ο 

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ, 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και  
διακριτικός τίτλος «DTP GROUP» Για τις σχέσεις με την αλλοδαπή η επωνυμία της εταιρείας 
είναι «D. PETROPOULOS S.A.» και διακριτικός τίτλος «DTP GROUP ». 

Άρθρο 2ο 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Κοινότητα Λυκόβρυσης Αττικής. Μπορεί όμως με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, που θα καθορίζει και τους όρους της 
σύστασης και της λειτουργίας των, να ιδρυθούν υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή 
αντιπροσωπείες σε οποιαδήποτε μέρη της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

Άρθρο 3
ο 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1) η εισαγωγή και η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς υφασμάτων 
ετοίμων ενδυμάτων, μαγιό παντελόνια, μπλούζες ,μπουφάν, άλλων  ειδών νεωτερισμών και 
γενικά ειδών αμφιέσεως και στολισμού ως και ειδών δώρων ,κεριών και παρόμοιων ειδών, 2) η 
εκπόνηση τεχνικών μελετών και η κατασκευή οικοδομικών και τεχνικών έργων πάσης φύσεως, 
3γ) η ίδρυση και εκμετάλλευση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων   4)  και η 
εμπορία χονδρικώς και λιανικώς  καλλυντικών-αρωμάτων  και σαπουνιού για προσωπική 
υγιεινή,  5) η εισαγωγή   η εμπορία μεταπώληση  χονδρικώς και λιανικώς  βιβλίων και 
περιοδικών  γενικά και η εμπορία χονδρικώς και λιανικώς  αθλητικών ειδών και εξοπλισμού για 
αθλητισμό   6) η αντιπροσώπευση οίκων που προσφέρουν όμοια ή παρεμφερή είδη προς τα 
ανωτέρω. Για την πραγματοποίηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να αναλαμβάνει μόνη 
της τις πιο πάνω δραστηριότητες ή να συμμετέχει σε κάθε μορφής και είδους επιχειρήσεις που 
έχουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν ή να 
εξαγοράζει μόνη της ή με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τέτοιες επιχειρήσεις και να 
μεταβιβάζει ακόμα ολικά ή μερικά τις επιχειρήσεις αυτές ή τις συμμετοχές της σε τρίτους, 
επιτρεπομένης και της συστάσεως νέων εταιρειών μεταξύ της εταιρείας και των ιδρυτών ή 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή Διευθυντών αυτής ή συγγενών των πιο πάνω μέχρι και 
τον τρίτο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή συζύγου των πιο πάνω προσώπων. 
Για την ευόδωση του σκοπού των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία μπορεί να 
δίνει σ’ αυτές την απαιτούμενη υποδομή (κατάλληλο χώρο εμπορικό ή βιομηχανικό εξοπλισμό, 
οργάνωση, πληροφόρηση τεχνολογία) σε όποιο βαθμό και έκταση κρίνει αυτή σκόπιμο. 



 

Άρθρο 4ο 

Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας άρχιζε από την ημερομηνία της δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. 
αριθμ.275/04.02.1986 της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση 
του καταστατικού της και έληγε την τριακοστή πρώτη  (31) Δεκεμβρίου του δύο χιλιάδες δέκα 
(2010). 

 Με την από 29/06/2009 απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Συνέλευσης των μετόχων η διάρκεια 
της εταιρείας παρατάθηκε μέχρι την τριακοστή πρώτη (31) Δεκεμβρίου  του δύο χιλιάδες  
τριάντα πέντε (2035). 

Η διάρκεια αυτή μπορεί, να παραταθεί περαιτέρω με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων που θα συγκληθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού. 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Εταιρικό Κεφάλαιο - Μετοχές - Μέτοχοι 

 Άρθρο 5ο 

 Το αρχικό (ιδρυτικό) μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των 5.000.000 
(πέντε εκατομμυρίων) δρχ. διαιρούμενο σε 5.000 (πέντε χιλιάδες) κοινές ανώνυμες μετοχές 
ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δρχ. έκαστη. 

  Με την από 30/11/1986 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρείας αυξήθηκε κατά 5.000.000 (πέντε εκατομμύρια) δρχ. και ανήρχετο συνολικά στο 
ποσό των 10.000.000 (δέκα εκατομμυρίων) δρχ. διαιρούμενο σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) κοινές 
ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δρχ.  έκαστη. 

 Με την από 29/06/1995 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
120.000.000 (εκατόν είκοσι εκατομμύρια) δρχ. Έτσι ανήλθε συνολικά στο ποσό των 
130.000.000 (εκατόν τριάντα εκατομμυρίων) δρχ.  διαιρούμενο σε 130.000 (εκατόν τριάντα 
χιλιάδες) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δρχ.  έκαστη. 

 Με την από 11/6/1998 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά 220.000.000 (διακόσια είκοσι εκατομμύρια) δρχ. ήτοι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο 
ανήλθε στο ποσό των 350.000.000 (τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων) δρχ.  διαιρούμενο σε 
350.000 κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 (χιλίων) δρχ.   έκαστη. 

 Με την από 20/12/1999 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά 58.500.000 (πενήντα οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες) δρχ. με ταυτόχρονη 
μείωση της ονοματικής αξίας έκαστης μετοχής. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε 
στο ποσό των 408.500.000 (τετρακοσίων οκτώ εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων) δρχ. 
διαιρούμενο σε 2.042.500 (δύο εκατομμύρια σαράντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες) κοινές 
ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 (διακοσίων) δρχ.    έκαστη. 

 Με την από 25/06/2001 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το μετοχικό κεφάλαιο 
αυξήθηκε κατά δρχ. 3.278.000 (τρία εκατομμύρια διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες) δρχ. με 
την έκδοση 16.390 κοινών ανωνύμων μετοχών. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό 
των δρχ. 411.778.000 (τετρακοσίων ένδεκα εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα οχτώ 
χιλιάδων) δρχ. διαιρούμενο σε 2.058.890 (δυο εκατομμύρια πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες 
ενενήντα) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 200 (διακοσίων) έκαστη. 
Με την από 5/4/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας αποφασίσθηκε η 
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2842/2000 μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής σε ευρώ. Συνεπεία της ανάγκης 
στρογγυλοποίησης αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το 
ποσό των ευρώ 26.887,93. Κατά συνέπεια το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο 



ποσό των ευρώ 1.235.334 (ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες τριακόσια 
τριάντα τέσσερα)  το οποίο διαιρείται σε 2.058.890 (δύο εκατομμύρια πενήντα οκτώ χιλιάδες 
οκτακόσιες ενενήντα) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης 0,60 (μηδέν κόμμα 
εξήντα) ευρώ. 
Με την από 30/09/2003 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 102.944,50 (εκατόν δύο 
χιλιάδες εννιακόσια σαράντα τέσσερα και πενήντα ) με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης 
μετοχής από ευρώ 0,60 (μηδέν κόμμα εξήντα) σε 0,65 (μηδέν κόμμα εξήντα πέντε). Συνεπώς 
το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 1.338.278,50 ( ένα εκατομμύριο 
τριακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα οκτώ και πενήντα ) διαιρούμενο σε 
2.058.890 (δυο εκατομμύρια πενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσιες ενενήντα) κοινές ανώνυμες 
μετοχές με ονομαστική αξία ευρώ 0,65 (μηδέν κόμμα εξήντα πέντε) εκάστη. 
Με την από 29/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 70.432,70 (εβδομήντα χιλιάδες τετρακόσια 
τριάντα δύο  και εβδομήντα) με την κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού της αναπροσαρμογής 
των ακινήτων (ν.2065/1992) και την έκδοση 108.358 (εκατόν οκτώ χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα οκτώ ) κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας  ευρώ 0,65 (μηδέν κόμμα 
εξήντα πέντε) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  ανήλθε σε ευρώ 1.408.711,20 
(ένα εκατομμύριο τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες επτακόσια ένδεκα  και είκοσι) διαιρούμενο σε 
2.167.248 (δύο εκατομμύρια εκατόν εξήντα επτά χιλιάδες διακόσιες  σαράντα οκτώ) κοινές 
ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,65 (μηδέν κόμμα εξήντα πέντε) εκάστη. 
Με την από 15/04/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 540.000,50 (πεντακόσιες σαράντα χιλιάδες  και 
πενήντα ) με την κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου του λογαριασμού «κέρδη εις νέο» με 
την έκδοση 830.770 κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,65 (μηδέν κόμμα 
εξήντα πέντε) εκάστη. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας  ανήλθε σε ευρώ 1.948.711,70 
(ένα εκατομμύριο εννιακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες  επτακόσια ένδεκα  και εβδομήντα) 
διαιρούμενο σε 2.998.018 (δύο εκατομμύρια εννιακόσια ενενήντα οκτώ χιλιάδες δέκα οκτώ) 
κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,65 (μηδέν κόμμα εξήντα πέντε) εκάστη. 

 Με την από 30/06/2014 απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ποσό ευρώ 98.605,065 (ενενήντα οκτώ 
χιλιάδες εξακόσια πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά) με την κεφαλαιοποίηση του 
αποθεματικού αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων του ν.2065/1992 και την έκδοση 
151.701 κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,65 εκάστη. Έτσι το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ευρώ 2.047.317,35 (δύο εκατομμύρια σαράντα επτά 
χιλιάδες τριακόσια δέκα επτά  και τριάντα πέντε) διαιρούμενο σε 3.149.719 (τρία εκατομμύρια 
εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες δέκα εννέα) κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής 
αξίας ευρώ 0,65 (μηδέν κόμμα εξήντα πέντε) εκάστη.  

 Με την από 29/12/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά ευρώ 1.113.752,90 (ένα εκατομμύριο εκατόν δέκα τρείς 
χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά) με την κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών κατ΄εφαρμογήν των διατάξεων του ν.4172/2013 με την έκδοση 1.713.466 
(ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα έξη) κοινών 
ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,65. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας 
ανήλθε σε ευρώ 3.161.070,25 (τρία εκατομμύρια εκατόν εξήντα μία χιλιάδες εβδομήντα ευρώ 
και είκοσι πέντε λεπτά) διαιρούμενο σε 4.863.185 (τέσσερα εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα 
τρείς εκατόν ογδόντα πέντε)   κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,65 (εξήντα 
πέντε λεπτά) εκάστη.  

 Με την απο 10 Ιουνίου 2019 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η 
μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές και έτσι το κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 

 3.161.070,25 ευρώ ,διαιρούμενο σε 4.863.185 ονομαστικές αξίας 0,65 ευρώ εκάστη. 



 Με την από 14 Μαιου 2021 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίστηκε η μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους ποσό 250.000,40 με 
ακύρωση  υπαρχόντων  384.616 ονομαστικών μετοχών της εταιρίας και έτσι το κεφάλαιο 
ανέρχεται σήμερα σε 2.911.069,85 ευρώ ,διαιρούμενο σε 4.478.569 ονομαστικές μετοχές , 
αξίας 0,65 ευρώ εκάστη. 

  

 

Άρθρο 6ο 

Μέσα σε μία πενταετία από τη από την λήψη της σχετικής απόφασης από την Γενική 
Συνέλευση η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 
2190/1920 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα παρθεί με πλειοψηφία 
τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, μπορεί να αυξηθεί το εταιρικό 
κεφάλαιο για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το μετοχικό κεφάλαιο που είχε καταβληθεί κατά 
την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Με την ίδια 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται ο τρόπος αύξησης του κεφαλαίου και η 
πληρωμή των νέων μετοχών.Οι πιό πάνω εξουσίες μπορεί να ανανεώνονται από την Γενική 
Συνέλευση γιά χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία γιά κάθε ανανέωση και η 
ισχύς τους αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών 
Συνελέυσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7Β του Κ.Ν. 2190/1920. 
Εξαιρετικά αν τα αποθεματικά είναι μεγαλύτερα  από το ένα τέταρτο 1/4 του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του 
Κεφαλαίου που θα ληφθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 και 4 και του 
άρθρου 31 παρ. 2 του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920. 
Οι αυξήσεις κεφαλαίου που θα αποφασισθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 
αυτού δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού. 
Για κάθε αύξηση κεφαλαίου μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του 
άρθρου αυτού χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που θα ληφθεί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του καταστατικού. 
Σε κάθε περίπτωση αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου η έκδοση ομολογιών με δικαίωμα 
μετατροπής σε μετοχές έχουν δικαίωμα προτιμήσεως οι μέτοχοι εκείνης της εποχής κατ’ 
αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με όσα ορίζονται 
ειδικότερα στο άρθρο 13 παρ 5 του κωδ. Νόμου 2190/1920. 
 

Άρθρο 7ο 

Στην περίπτωση της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της 
προθεσμίας που έχει ορισθεί για την καταβολή του ποσού της αύξησης το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση και να πιστοποιήσει την 
καταβολή ή όχι του εταιρικού κεφαλαίου.  

Άρθρο 8ο 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
νόμου. Οι τίτλοι των μετοχών που μπορεί να αντιπροσωπεύουν μία ή περισσότερες μετοχές, 
είναι αριθμημένοι, έχουν χρονολογία έκδοσης και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο 
τόπος και τα στοιχεία των μετοχών και οι συνημμένες σ’ αυτές μερισματαποδείξεις ρυθμίζονται 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  



Άρθρο 9ο 

Η ευθύνη του μετόχου απέναντι στην Εταιρεία η σε τρίτους περιορίζεται μέχρι το ποσό της 
συμμετοχής του στην εταιρία. Κάθε μετοχή δεν δίνει στο μέτοχο άλλο δικαίωμα εκτός από την 
αξίωση επάνω στο μέρισμα που πρόκειται να διανεμηθεί σύμφωνα με το καταστατικόν και σε 
περίπτωση διάλυσης της εταιρείας, την αξίωση επάνω στο μερίδιο που αναλογεί στη μετοχή 
του από την εταιρική περιουσία μετά την εκκαθάριση. 
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο της και η 
κατοχή του τίτλου της σημαίνει αυτοδίκαιη αποδοχή του Καταστατικού και των νομίμων 
αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Το δικαίωμα των μετοχών στη διοίκηση της Εταιρείας ασκείται μόνο δια μέσου της Γενικής 
Συνέλευσης. 
Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μετοχής τα δικαιώματα των 
συγκυρίων ασκούνται από ένα μόνο κοινό αντιπρόσωπό τους, ο οποίος ορίζεται με αποφάση 
της πλειοψηφίας των συγκυρίων. Αν η εκπροσώπηση μιας μετοχής, δεν γίνεται από ένα μόνο 
πρόσωπο αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτήν. 
Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους και οι πιστωτές τους δεν μπορούν σε καμιά 
περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των βιβλίων της Εταιρείας ή της εταιρικής 
περιουσίας, να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή της ή να αναμιχθούν στην διοίκησή της 
ούτε να αμφισβητήσουν τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται για τις σχέσεις του με την εταιρεία ότι έχει 
νόμιμη κατοικία την έδρα της Εταιρείας και υπάγεται στους Ελληνικούς Νόμους και την 
δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Διοίκηση της Εταιρείας 

Άρθρο 10ο 

Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τρία (3) μέχρι επτά (7) 
μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική 
Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν και μπορούν να 
ανακληθούν  οποτεδήποτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο αριθμός των συμβούλων 
που θα εκλεγούν καθορίζεται σε κάθε εκλογή από τη Γενική Συνέλευση. Η θητεία των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής και παρατείνεται μέχρι την πρώτη μετά τη λήξη της 
διετίας τακτική Γενική Συνέλευση μη δυναμένη να υπερβεί την τριετία. Οι σύμβουλοι μπορεί 
πάντοτε να επανεκλεγούν. 
Το εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, εκλέγει με 
μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του. 
Αν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου πεθάνει ή παραιτηθεί ή κηρυχθεί έκπτωτο για 
οποιοδήποτε λόγο οι απομένοντες σύμβουλοι εφ’ όσον είναι τουλάχιστον τρεις (3) εκλέγουν 
υποχρεωτικά προσωρινό αντικαταστάτη. Η εκλογή όμως αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην 
πρώτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί και που θα επικυρώσει την εκλογή ή θα εκλέξει 
άλλο πρόσωπο. Οι πράξεις των προσωρινών συμβούλων που εκλέγονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι έγκυρες για το χρονικό διάστημα από την εκλογή τους μέχρι τη σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης έστω και αν δεν επικυρωθεί η εκλογή τους από αυτή. Θητεία των 
συμβούλων που εκλέγονται σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ορίζεται το υπόλοιπο της 
θητείας εκείνων που αντικατέστησαν. 
 



Άρθρο 11ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της 
εταιρείας, στη διαχείριση της περιουσίας αυτής και στην εν γένει επιδίωξη του σκοπού της 
εταιρείας,  εκτός από εκείνες  για τις οποίες είναι αρμόδια η Γενική Συνέλευση. Όλες οι 
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό τις προϋποθέσεις άρθρων 22 και 23 και 
23α του Κ.Ν. 2190/1920. 
Ενώπιον των πολιτικών ή Διοικητικών Δικαστηρίων, ενώπιον του Αρείου Πάγου, του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γενικά ενώπιον κάθε Δικαστικής 
Αρχής, η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου (ή κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο) που δίνουν και τους 
απαιτούμενους όρκους για την Εταιρεία. 
 

Άρθρο 12ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του που θα καταχωρηθεί στα πρακτικά και θα ληφθεί με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών του μπορεί να αναθέσει 
την άσκηση των εξουσιών και των δικαιωμάτων του μερικά ή ολικά ή ειδικά ωρισμένης 
πράξεως (εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια) σε ένα ή περισσότερα μέλη του 
ή σε Διευθύνοντα Σύμβουλο ή σε Διευθυντή της Εταιρείας ή σε υπαλλήλους της ή σε τρίτους, 
καθορίζοντας ταυτόχρονα τα όρια και την έκταση της εξουσίας που παραχωρεί σ’ αυτούς. 

Άρθρο 13ο 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην έδρα της Εταιρείας 
ή σε άλλο τόπο τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προΐστανται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, διευθύνει τις εργασίες του και έχει την ανώτατη εποπτεία της λειτουργίας της 
ενημερώνοντας σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε περίπτωση απουσίας και των δύο χρέη Προέδρου εκτελεί ο υπό του 
Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενος σύμβουλος. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα όταν είναι 
παρόντες και αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το μισό (1/2) του αριθμού των συμβούλων πλέον 
ενός. Ποτέ όμως ο αριθμός των συμβούλων που θα είναι παρόντες δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από τρεις (3). Για την εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται κλάσμα 
που μπορεί να προκύψει. 
Οι απόντες σύμβουλοι μπορεί να αντιπροσωπεύονται μόνο από άλλους συμβούλους. Η εντολή 
πρέπει να δίνεται γραπτή και ένας σύμβουλος παρών μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν μόνον 
απόντα σύμβουλο, έχοντας έτσι δύο ψήφους στο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
και αντιπροσωπευομένων μελών του πλην της περιπτώσεως της παρ. 1 του άρθρου 6 του 
παρόντος. 
Η αδικαιολόγητη ή χωρίς άδεια απουσία Συμβούλου από τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι μήνες μπορεί να θεωρηθεί σαν 
παραίτηση και ο Σύμβουλος μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου που θα γραφεί στα πρακτικά. 

 



Άρθρο 14ο 

Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά σε ειδικό 
βιβλίο από ένα σύμβουλο ή ένα υπάλληλο της Εταιρείας που θα ορισθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο για το σκοπό αυτό. Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα στη συνεδρίαση 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανένας Σύμβουλος παρών στην συνεδρίαση δεν μπορεί 
να αρνηθεί να τα υπογράψει. Μπορεί μόνον να αξιώσει από τον Πρόεδρο να καταχωρήσει 
(αναγραφεί) στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του και ο Πρόεδρος υποχρεούται να 
προβεί στην ενέργεια αυτή. Αντίγραφα ή αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον 
Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του. 

Άρθρο 15ο 

Κάθε αμοιβή που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της εταιρείας 
πρέπει να λαμβάνεται από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, που απομένει μετά την 
αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και του 
απαιτούμενου ποσού για τη διανομή του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, το οποίο 
πρέπει να είναι ίσο τουλάχιστον προς το 6% επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.  
Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, 
που θα ορισθεί με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν καθορίζεται 
κατά ποσό από το παρόν καταστατικό και χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο θεωρείται ότι 
βαρύνει την Εταιρεία μόνον αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 16ο 

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να 
ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, πράξεις για λογαριασμό τους ή 
για λογαριασμό τρίτων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να μετέχουν σαν 
ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 
Σε περίπτωση παραβάσεως της πιο πάνω διάταξης η Εταιρεία μπορεί να ζητήσει αποζημίωση 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Γενική Συνέλευση των μετόχων 

Άρθρο 17ο 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να 
αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης υποχρεώνουν τόσο τους απόντες όσο και τους διαφωνούντες μετόχους. 

i) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 

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

αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, εκτός της κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 

2120/1920 ως ισχύει, απορρόφησης της  ανωνύμου εταιρείας από άλλη ανώνυμη 



εταιρεία πού κατέχει το 100% των μετοχών της.  

β) Τροποποίηση του Καταστατικού. 

γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού Κεφαλαίου επιφυλασσομένης της διατάξεως 

της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος και των επιβαλλόμενων αυξήσεων από 

διατάξεις άλλων νόμων. 

δ) Έκδοση ομολογιακού δανείου. 

ε) Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου πλην της περιπτώσεως της παρ. 3 του 

άρθρου 10 του παρόντος. 

στ) Εκλογή ελεγκτών. 

ζ)  Διορισμό εκκαθαριστών. 

η) Διάθεση καθαρών - ετησίων κερδών. 

ι) Έγκριση οικονομικών καταστάσεων. 

 

Άρθρο 18ο 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται 
στην έδρα της Εταιρείας ή σε άλλο τόπο κείμενο στη ημεδαπή, τηρουμένων των διατάξεων 
του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/1920, τακτικά μια φορά το χρόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο από 
τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καλεί και έκτακτες 
συνεδριάσεις της Γενικής αν το κρίνει σκόπιμο. 

 

Άρθρο 19ο 
 

Η πρόσκληση για τη σύγκληση τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να 
δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης. Για 
επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις η πιο πάνω προθεσμία μειώνεται σε δέκα (10) ημέρες. Η 
ημέρα της δημοσίευσης και η ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν 
υπολογίζονται στις πιο πάνω προθεσμίες. 
Η πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον τη 
χρονολογία, την ημέρα, την ώρα και το οίκημα που θα συνέλθει η Γενική Συνέλευση και τα 
θέματα της ημερησίας διάταξης με σαφήνεια. Η Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Τεύχος 
Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 
σε μια 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 Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται 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 έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η 
εταιρεία. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα 
κριτήρια του άρθρου 1 του ν.δ. 1263/1972 και του άρθρου 2 του ν.4286/63, αντίστοιχα, όπως 
αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς το λιγότερο ως εβδομαδιαίες γιά τρία (3) 
τουλάχιστον χρόνια. Η πρόσκληση τοιχοκολλάται επίσης στο Κατάστημα της Εταιρείας σε 
εμφανή θέση. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από τη σύγκληση της τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης να δίνει σε κάθε μέτοχο που θα το ζητήσει αντίγραφο του Ισολογισμού με 
αναλύσεις του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της χρήσης και των σχετικών εκθέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της Εταιρείας. 
 

Άρθρο 20ο 

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να πάρει μέρος κάθε μέτοχος που είναι κάτοχος μιας (1) 
τουλάχιστον μετοχής. Ο κάτοχος μιας (1) μετοχής έχει το δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση. Ο κάτοχος περισσοτέρων μετοχών έχει δικαίωμα τόσων ψήφων στην Γενική 
Συνέλευση όσος είναι ο αριθμός των μετοχών, που κατέχει. Συγκύριοι μιας (1) μετοχής δεν 
έχουν δικαίωμα ψήφου στην Γενική Συνέλευση παρά μόνον αν αντιπροσωπεύονται με ένα 
μόνο πρόσωπο που θα υποδειχθεί με έγγραφο από όλους τους  άλλους τους συγκυρίους. 
Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους 
τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που 
έχει ορισθεί για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 
Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να 
αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπο που θα εξουσιοδοτήσουν νόμιμα. 
Οι αποδείξεις καταθέσεως μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των 
μετόχων πρέπει να καταθέτουν στην Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες τουλάχιστον πριν 
από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. 
Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τις πιο πάνω διατάξεις μπορούν να πάρουν μέρος στη 
συνεδρίαση μόνο με άδεια της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Άρθρο 21ο 

 
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάτε σε εμφανή θέση του 
καταστήματος της Εταιρείας πίνακας των μετόχων, που έχουν δικαίωμα ψήφου με ένδειξη των 
αντιπροσώπων των αν υπάρχουν, τον αριθμό των μετοχών και των ψήφων του καθενός και 
τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 

 

Άρθρο 22ο 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα και νόμιμα για τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 
Αν στη πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση του 
Διοικητικού Συμβουλίου που θα δημοσιευθεί νόμιμα τουλάχιστον πριν από δέκα (10) ημέρες. Η 



επαναληπτική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα για τα 
θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του 
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 
εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 
 

Άρθρο 23ο 

Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα για τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι 
που εκπροσωπούν τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για ένα από τα εξής θέματα: 
 
α) Παράταση ή μείωση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπ, 

αναβίωση ή διάλυση  της εταιρείας. 

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρείας. 

γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως 

δ) Αύξηση ή μείωση του εταιρικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται από το άρθρο 6 παρ. 1  του καταστατικού τις επιβαλλόμενες αυξήσεις 

από διατάξεις άλλων νόμων ή τις γενόμενες με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 

ε)  Έκδοση δανείων και ομολογίες. 

στ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, μεταβολή του τρόπου διάθεσης των 

κερδών. 

ζ)  Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο γιά αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει. 

Αν στην πρώτη συνεδρίαση, για τη λήψη αποφάσεως σχετικά με ένα από τα παραπάνω 
θέματα, δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται πρώτη επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση του Διοικητικού 
Συμβουλίου που θα δημοσιευθεί νόμιμα τουλάχιστον πριν δέκα ημέρες. Η πρώτη επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα για τα θέματα της 
αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα δεύτερο (1/2) τουλάχιστον 
του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 
Αν στην πρώτη επαναληπτική Συνέλευση δεν υπάρχει απαρτία, συγκαλείται δεύτερη 
επαναληπτική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της πρώτης 
επαναληπτικής Συνέλευσης που ματαιώθηκε με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, που 
θα δημοσιευθεί νόμιμα τουλάχιστον, πριν από δέκα (10) ημέρες. Η δεύτερη επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα και έγκυρα για τα θέματα της 
αρχικής ημερήσιας διάταξης αν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του 



εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 
Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για τα θέματα που αναφέρουν στην παράγραφο 1 
του άρθρου αυτού για να είναι νόμιμες και έγκυρες πρέπει να ληφθούν με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 
 

Άρθρο 24ο 

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο 
αναπληρωτής του αν αυτός απουσιάζει. Χρέη γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης εκτελεί 
προσωρινά πρόσωπο που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Αφού ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση οριστικός ο κατάλογος των μετόχων ή των 
αντιπροσώπων του που έχουν το δικαίωμα ψήφου, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ο 
οριστικός πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης και ένας γραμματέας που εκτελεί χρέη 
ψηφολέκτου. 
 

Άρθρο 25ο 

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται μόνο στα θέματα της 
δημοσιευθείσας ημερήσιας διάταξης. 
Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης τηρούνται πρακτικά που 
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης 
και τον Γραμματέα της. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να 
καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης οποιουδήποτε μετόχου που θα το 
ζητήσει. Στο βιβλίο πρακτικών καταχωρείται και κατάλογος των παρόντων και 
αντιπροσωπευομένων μετόχων στη Γενική Συνέλευση με τα στοιχεία που προβλέπονται από το 
άρθρο 21 του Καταστατικού. 
 

Άρθρο 26ο 

Μετά την έγκριση του Ισολογισμού κάθε χρήσης, η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία με 
ονομαστική κλήση ψηφίζει για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως. 

Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να μετάσχουν τα 
μέλη αυτού μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Το ίδιο ισχύει και για τους 
υπαλλήλους της εταιρείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Ελεγκταί - Δικαιώματα μειοψηφίας 

Άρθρο 27ο 

Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς 
ελεγκτάς και ορίζει την αμοιβή τους. Η Γενική Συνέλευση της εταιρείας μπορεί να εκλέγει ένα 
τακτικό και  ένα αναπληρωματικό ελεγκτή εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές. Αν αυτή υπερβαίνει 
τα όρια της παρ. 6 του αρ. 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η εκλογή ορκωτών ελεγκτών 
είναι υποχρεωτική. 
 
Εντός πέντε ημερών από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτάς, 



πρέπει να γίνει από την εταιρεία η ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους και σε 
περίπτωση που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε πέντε ημέρες, θεωρούνται ότι τον 
αποδέχθηκαν και έχουν όλες τις από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920 ευθύνες και 
υποχρεώσεις. 

Οι ελεγκταί οφείλουν να παρακολουθούν στη διάρκεια της χρήσης τη λογιστική και 
διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας. Για την εκτέλεση του έργου τους έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, λογαριασμού ή εγγράφου της εταιρείας, των 
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και να ζητούν κάθε 
συμπληρωματική πληροφορία. Επίσης είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τις αναγκαίες υποδείξεις 
στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε περίπτωση παράβασης του Νόμου ή του Καταστατικού της 
εταιρείας να αναφέρονται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης 
έχουν την υποχρέωση να ελέγξουν τον Ισολογισμό και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων 
της χρήσης και να υποβάλουν στην Γενική Συνέλευση σχετική έκθεση σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. 
ΟΙ ελεγκτές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη 
σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το 
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης των ελεγκτών 
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που 
αναφέρονται στην αίτηση των ελεγκτών. 
 

Άρθρο 28ο 

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που 
έχει καταβληθεί μπορεί να ζητήσουν με αίτησή τους από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να 
συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησης 
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα ημερήσιας διάταξης αυτά που 
αναφέρονται στη σχετική αίτηση. 
Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου, 
που έχει καταβληθεί μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους από τον Πρόεδρο της Γενικής 
Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, να αναβάλει για μια μόνο φορά την λήψη της αποφάσεως 
της Γενικής Συνέλευσης. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να αναβάλει την Γενική Συνέλευση 
και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης αυτή που καθόρισαν στην αίτησή τους οι μέτοχοι, η οποία 
όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από (την αρχική 
συνεδρίαση) τη χρονολογία της αναβολής. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έπειτα από αίτηση που θα υποβληθεί τουλάχιστον 
πέντε (5) ημέρες πριν από την σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης, από μετόχους που 
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί α) να 
ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν στην τελευταία διετία από την 
εταιρεία στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθύνοντες ή τους υπαλλήλους της 
καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πιο πάνω πρόσωπα ή κάθε σύμβαση που καταρτίσθηκε 
μεταξύ της Εταιρείας και των πιο πάνω προσώπων, β) να δώσει συγκεκριμένες πληροφορίες 
που θα ζητηθούν για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που αυτές θα είναι χρήσιμες για 
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Αν υπάρχει αποχρών λόγος το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που ζητούνται αλλά 
πρέπει να γραφεί στα πρακτικά η αιτιολογία της άρνησής του. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση, έπειτα από αίτηση που θα υποβληθεί πέντε (5) 
ημέρες τουλάχιστον πριν από τη σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης από μετόχους που 
δεν αντιπροσωπεύονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκπροσωπούν το εν τρίτο (1/3) του 
εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, να δώσει σ’ αυτούς στη Γενική Συνέλευση ή αν 
προτιμά πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και για περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Αν υπάρχει ουσιώδης αποχρών 



λόγος το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών που 
ζητούνται αλλά πρέπει να γραφεί στα πρακτικά η αιτιολογία της άρνησής του. 
Στις περιπτώσεις των παραπάνω παραγράφων 3 (εδαφ. Β) και 4 οποιαδήποτε αμφισβήτηση ή 
διαφωνία μεταξύ των μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς το βάσιμο ή μη της 
αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών λύεται με απόφαση που εκδίδει το αρμόδιο 
Δικαστήριο. 
Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι μέτοχοι που υποβάλλουν την αίτηση πρέπει να καταθέσουν 
σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού του τίτλους των μετοχών από τους οποίους 
πηγάζουν τα πιο πάνω δικαιώματά τους από τη χρονολογία υποβολής της αίτησής τους μέχρι 
τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ή της έκδοση σχετικής απόφασης από το αρμόδιο 
Δικαστήριο. 
Για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης η απόφαση παίρνεται από τη Γενική Συνέλευση με 
ονομαστική κλήση αν το ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το εν εικοστό (1/20) του 
εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 
 

Άρθρο 29ο 

Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία που δικάζει κατά την διαδικασία 
του άρθρου 634 και επομένων της Πολιτικής Δικονομίας,. Ο έλεγχος διατάσσεται από τον 
αρμόδιο Πρόεδρο αν πιθανολογείται από τις καταγγελλόμενες πράξεις ότι παραβιάζονται οι 
διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή των αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης. Στις πιο πάνω περιπτώσεις οι πράξεις που καταγγέλονται πρέπει να είναι 
συγκεκριμένες και να μην έχει περάσει διετία από την χρονολογία της έγκρισης του 
ισολογισμού της χρήσεως μέσα στην οποία έγιναν. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί μπορούν να 
ζητήσουν από τον αρμόδιο Πρόεδρο όπως αυτός ορίζεται πιο πάνω, τον έλεγχο της Εταιρείας 
αν από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διαχείριση της 
εταιρείας δεν γίνεται όπως επιβάλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Η ρύθμιση αυτή δεν 
εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας.  Οι μέτοχοι που θα ζητήσουν από το Δικαστήριο τη διενέργεια ελέγχου πρέπει να 
έχουν κατατεθειμένους τους τίτλους των μετοχών τους που τους δίνουν το δικαίωμα άσκησης 
της πιο πάνω αίτησης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδας η 
σε οποιαδήποτε άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του 
Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησής 
τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 

Άρθρο 30ο 

Το εταιρικό έτος αρχίζει την πρώτη (1ην) Ιανουαρίου κάθε χρόνου και λήγει στις τριάντα μία 
(31) Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης, γίνεται απογραφή της 
εταιρικής περιουσίας, καταρτίζονται οι οικονομικές καταστάσεις και κλείνονται τα βιβλία της 
χρήσης. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43 και 43α του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920. Οι 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας των 
παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 43β του κ.ν. 2190/1920, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με 
βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου 
τους.  



Άρθρο 31ο 

Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας που προκύπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μετά την αφαίρεση 
κάθε εξόδου, ζημίας, νομίμων αποσβέσεων ή οποιουδήποτε άλλου εταιρικού βάρους, 
διανέμονται με την εξής σειρά: 

α) Ποσοστό από πέντε ως είκοσι εκατοστά (5% - 20%) που καθορίζεται σε κάθε χρήση με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, παρακρατείται για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 

β) Γίνεται διανομή πρώτου μερίσματος στους μετόχους σε ποσοστό έξη εκατοστά (6%) επάνω 
στο εταιρικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί ( και που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 
τριάντα πέντε εκατοστά (35%) των κερδών της χρήσης σύμφωνα και με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 876/79, του Ν. 2753/1999 και του Ν. 2789/2000. 

γ) Μετά από τις ανωτέρω κρατήσεις ποσοστό από πέντε ως είκοσι εκατοστά (5% - 20%) 
διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου και 
διευθυντών της εταιρείας. 

δ) Το υπόλοιπο που μένει, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης διατίθεται για το σχηματισμό 
εκτάκτου αποθεματικού ή για διανομή συμπληρωματικού μερίσματος στους μετόχους ή 
μεταφέρεται στη νέα χρήση. Η κράτηση για τακτικό αποθεματικό δεν είναι υποχρεωτική όταν 
το αποθεματικό αυτό φτάσει το ένα (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου, επαναλαμβάνεται όμως αν 
το τακτικό αποθεματικό μειωθεί κάτω από το ένα τρίτο (1/3). 

Άρθρο 32ο 

Οι μέτοχοι δεν μπορούν να ζητήσουν τόκο για μερίσματα που δεν ζήτησαν έγκαιρα την 
είσπραξή τους. Τα μερίσματα  που έμειναν αζήτητα για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία 
που ορίσθηκε για την πληρωμή του από τη Γενική Συνέλευση παραγράφονται. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

Διάλυση της Εταιρείας - Εκκαθάριση - Εκκαθαρισταί 

Άρθρο 33ο 

Η εταιρεία διαλύεται: α) στην ημερομηνία που ορίζει το Καταστατικό, εκτός αν έκτακτη Γενική 
Συνέλευση που θα συγκληθεί υποχρεωτικά πριν από τη λήξη της διάρκειας της Εταιρείας 
αποφασίσει για την παράταση της διάρκειάς της, β) πριν από τη λήξη της διάρκειας της 
Εταιρείας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, γ) όταν η Εταιρεία κηρυχθεί σε πτώχευση. Οι 
αποφάσεις στις περιπτώσεις α και β παίρνονται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται 
από το αρ. 42γ του κ.ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε 
προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την 
υιοθέτηση άλλου μέτρου.  

Άρθρο 34ο 

Τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας. Εκτός από την 
περίπτωση της πτώχευσης, στην περίπτωση α του άρθρου 34 χρέη εκκαθαριστού εκτελεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης που θα ορίσει εκκαθαριστές. 
Στην περίπτωση β του άρθρου 34 η Γενική Συνέλευση που πήρε την απόφαση λύσης της 
Εταιρείας διορίζει δύο εκκαθαριστές και προσδιορίζει την έκταση της δικαιοδοσίας τους και την 
αμοιβή τους. Με το διορισμό εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης η Γενική Συνέλευση διατηρεί όλα τα 



δικαιώματά της και συνέρχεται με πρόσκληση των εκκαθαριστών. Κατά τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης ισχύουν για τις Γενικές Συνελεύσεις οι διατάξεις του κεφαλαίου Δ΄ του 
Καταστατικού και οι εκκαθαριστές ενεργούν όπως επιβάλλουν οι διατάξεις του Καταστατικού 
στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε χρόνο τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται από 
τους εκκαθαριστές στη Γενική Συνέλευση για έγκριση μαζί με την έκθεση για τα αίτια που 
εμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Στις Γενικές Συνελεύσεις κατά την διάρκεια της 
εκκαθάρισης χρέη προσωρινού πρόεδρου, επειδή η εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
παύσει ασκεί ο πιο ηλικιωμένος από τους μετόχους που είναι παρόντες σ’ αυτές. 

 

Άρθρο 35ο 

Μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού κεφαλαίου που 
έχει καταβληθεί μπορεί να ζητήσουν με αίτησή τους στους εκκαθαριστές τη σύγκληση Γενικής 
Συνέλευσης. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 
τριάντα (30) ημέρες από την επίδοση της αίτησής στους εκκαθαριστές, με θέματα ημερήσιας 
διάταξης αυτά που αναφέρονται στη σχετική αίτηση των μετόχων. Οι μέτοχοι που υποβάλλουν 
την αίτηση σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν σύμφωνα με το άρθρο 21 
του Καταστατικού  τους τίτλους των μετοχών από τους οποίους πηγάζουν τα δικαιώματά τους 
από την χρονολογία υποβολής της αίτησής τους μέχρι τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Άρθρο 36ο 

Οι εκκαθαριστές μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους έχουν υποχρέωση να ενεργήσουν 
απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, τον 
οποίο θα δημοσιεύσουν διά του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ενώ αντίτυπο αυτού θα 
υποβάλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αν η εκκαθάριση δεν τελειώσει μέσα σε μια χρήση 
τότε καταρτίζουν Ισολογισμό κάθε χρόνο. Τις υποχρεώσεις του εδ.α του παρόντος άρθρου 
υπέχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθαρίσεως  Όλοι οι πιο πάνω Ισολογισμοί 
δημοσιεύονται όπως ορίζει ο Νόμος, κοινοποιούνται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και 
εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση. 

Άρθρο 37ο 

Μετά τη λήξη 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 προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους 
μετόχους , κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 
 

 

Βεβαιούται ότι το παρόν καταστατικό είναι το ισχύον μετά την τελευταία 
τροποποίηση την 14/05/2021 σύμφωνα με απόφαση της Ε. Γ.Σ  
 
 
Λυκόβρυση 14/05/2021  
 
 
Για την Εταιρεία  
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Στυλιανός Παν.Σαρρής. 


