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Άρθρο 1 
Σύσταση – Επωνυμία 

 Συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΤΟΝ  ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον ελληνικό διακριτικό τίτλο 
«ΕΛΤΟΝ Α.Ε.Β.Ε.». Για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή η εταιρεία θα χρησιμοποιεί 
την επωνυμία της στην Αγγλική ως εξής: «ELTON INTERNATIONAL TRADING 
COMPANY S.A.» και τον  διακριτικό τίτλο ως εξής: «ELTON S.A.». 

 
Άρθρο 2 
Σκοπός 

Σκοπός της εταιρίας είναι: 
 
α) η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή και εμπορία πρώτων υλών για 
βιομηχανία, πάσης φύσεως χημικών προϊόντων και συναφών ειδών, οργάνων και 
μηχανημάτων για βιομηχανική και εργαστηριακή χρήση, β) η βιομηχανική και 
βιοτεχνική παραγωγή και ανασυσκευασία χημικών και βιομηχανικών προϊόντων, γ) 
η παραγωγή, εκμετάλλευση, προμήθεια, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει εμπορία 
ηλεκτρικής, αιολικής, γεωθερμικής και ηλιακής ενέργειας, δ) η εγκατάσταση, 
λειτουργία και εκμετάλλευση ήπιων μορφών-πηγών ενεργείας, ε) η δημιουργία 
αιολικών πάρκων, στ) η δημιουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση μονάδων 
παραγωγής συστημάτων ενέργειας, όπως αιολικών πάρκων, παραγωγής 
φωτοβολταϊκών μονάδων, παραγωγής και εκμετάλλευσης ενέργειας, η) η παροχή 
κάθε είδους συναφούς με τα παραπάνω τεχνογνωσίας και τεχνολογίας θ) η 
αντιπροσώπευση οιασδήποτε επιχείρησης ημεδαπής του αυτού ή συναφούς 
σκοπού ι) η παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) κ) η εισαγωγή , 
παραγωγή, εμπορία , συσκευασία και αποθήκευση προϊόντων φυτοπροστασίας, 
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων,  πολλαπλασιαστικού υλικού (σπόροι κλπ) και εν γένει 
πρώτων υλών για αγροτικές καλλιέργειες, λ) η αντιπροσώπευση οίκων του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού που παράγουν ή εμπορεύονται προϊόντα 
φυτοπροστασίας, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, πολλαπλασιαστικό υλικό (σπόροι κλπ) 
και εν γένει πρώτες ύλες για αγροτικές καλλιέργειες μ) η εκτέλεση εθνικών οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών ή διεθνών, νομαρχιακών και ειδικών μεταφορών, είτε 
με ίδια Μεταφορικά Μέσα, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία (ΦΔΧ - ρυμουλκούμενα - 
ημιρυμουλκούμενα), είτε με μίσθωση των ΦΔΧ, βάσει του άρθρου 3 παρ. 2α και 2β 
του Ν. 3887/2010, ν) οι εθνικές και διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων 
και παντός είδους εμπορευμάτων, ξ)  η αντιπροσώπευση οίκων μεταφορών του 
εξωτερικού και η πρακτόρευση εταιρειών μεταφορών του εξωτερικού ο) η εισαγωγή 
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και εμπορία στην ελληνική αγορά και στις αγορές του εξωτερικού ραφιών βαρέως, 
μεσαίου και ελαφριού τύπου και εξαρτήματα αυτών, βιομηχανικών ραμπών και 
πορτών και εξαρτήματα αυτών, ανυψωτικών μηχανημάτων καθώς και πάσης 
φύσεως μηχανημάτων για εσωτερική και εξωτερική διακίνηση πάσης φύσεως 
εμπορευμάτων, αποθήκευσης, μεταφοράς Logistics και πάσης φύσεως προϊόντων 
και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση, μεταφορά και αποθήκευση 
εμπορευμάτων, π) η κατασκευή όλων των παραπάνω, ρ) η αντιπροσώπευση οίκων 
του εξωτερικού που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται  όλα τα παραπάνω, σ) Η 
παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής όλων των 
παραπάνω, τ) η εκπόνηση μελετών για όλα τα παραπάνω, υ) η παραγωγή στοιχείων 
και εξαρτημάτων όλων των παραπάνω, φ) Η εκμίσθωση όλων των παραπάνω με 
οποιαδήποτε μορφή, χ) η με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή ή συνεργασία της 
εταιρίας με άλλες επιχειρήσεις ατομικές ή εταιρικές κάθε νομικής μορφής με τους 
αυτούς η παρεμφερείς σκοπούς ή με φυσικά πρόσωπα, όπως και κάθε άλλη σχετική 
εργασία. 
 

Άρθρο 3 
Έδρα 

 
 Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αυλώνος Αττικής – Θέση Ντράσεζα (ΒΙΠΑ). 
 Η εταιρεία μπορεί να συστήνει υποκαταστήματα ή γραφεία είτε σε άλλες πόλεις της   
Ελλάδας, είτε στην αλλοδαπή, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που 
να ορίζει τις αρμοδιότητες, δικαιοδοσίες και όρους λειτουργίας αυτών. 

 
Άρθρο 4 
Διάρκεια 

 
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την 

ημερομηνία καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών από την αρμόδια 
εποπτεύουσα Αρχή της Διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της 
παρούσας εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της. 

 
Η διάρκεια της εταιρίας μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί με τροποποίηση  

του παρόντος άρθρου ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ  

 
Άρθρο 5 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
 

 1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίστηκε αρχικά στο ποσόν των δρχ. 
έξι εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων (6.100.000) και καταβλήθηκε στο σύνολό του όπως 
λεπτομερώς αναφέρεται στο με αριθμό 3958/13-11-1981 φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΤΑΕ-ΕΠΕ) και διαιρείτο σε εξακόσιες δέκα (610) ανώνυμες μετοχές 
ονομαστικής αξίας κάθε μιας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000). 
 Με την από 1-6-1982 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
τρία εκατομμύρια πενήντα χιλιάδες (3.050.000) δρχ. και εκδόθηκαν τριακόσιες πέντε 
(305) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.  κάθε μιας. 
 Με την από 25-10-1982 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 
κατά έξι εκατομμύρια εκατό χιλιάδες (6.100.000) δρχ. και εκδόθηκαν εξακόσιες δέκα 
(610) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.  κάθε μιας. 
 Με την από 30-6-1984 απόφαση της τακτικής Γ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. δώδεκα εκατομμυρίων τριακοσίων 
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χιλιάδων (12.300.000) και εκδόθηκαν χίλιες διακόσιες τριάντα (1.230) ανώνυμες 
μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.  κάθε μιας. 
 Με την από 30-11-1984 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ., που εγκρίθηκε με την 
308/24-1-1985 απόφαση του Νομάρχη Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής και 
δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 752/8-4-1985 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΤΑΕ-ΕΠΕ), εγκρίθηκαν οι προηγούμενες αυξήσεις και έτσι το μετοχικό κεφάλαιον 
της εταιρίας αυξήθηκε συνολικά κατά το ποσόν των δρχ. είκοσι ενός εκατομμυρίων 
τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (21.450.000), δρχ. που καταβλήθηκε ολόκληρο σε 
μετρητά και εκδόθηκαν δύο χιλιάδες εκατό σαράντα πέντε (2.145) ανώνυμες μετοχές 
ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ.  κάθε μιας. 

 Με την από 30-6-1985 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων το μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσό των δρχ. δώδεκα εκατομμυρίων 
τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (12.450.000) από το οποίο ποσόν πέντε 
εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων (5.510.000) δραχμών προήλθε από 
κεφαλαιοποίηση κερδών του 1984 και ποσόν δρχ. έξι εκατομμυρίων εννιακοσίων 
σαράντα  χιλιάδων (6.940.000) από καταβολή μετρητών και εκδόθηκαν χίλιες 
διακόσιες σαράντα πέντε (1.245) νέες ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δρχ. 
δέκα χιλιάδων (10.000) κάθε μιας. 
 Με την από 21-7-1986 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ., που δημοσιεύτηκε στο με 
αριθμό 3302/10-12-1986 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ-ΕΠΕ), το 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. έξι εκατομμυρίων 
(6.000.000) και εκδόθηκαν εξακόσιες (600) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 
δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. κάθε μιας. 
 Με την από 30-6-1989 απόφαση της Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων, που 
δημοσιεύτηκε στο με αριθμό 3464/22-9-1989 φύλλο της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (ΤΑΕ-ΕΠΕ), το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά το 
ποσόν των δρχ. σαράντα έξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (46.200.000) και 
εκδόθηκαν τέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι (4.620) ανώνυμες μετοχές 
ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. κάθε μιας. 
 Με την από 17-12-1990 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. σαράντα  εκατομμυρίων (40.000.000) και 
εκδόθηκαν τέσσερις χιλιάδες (4.000) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα 
χιλιάδων (10.000) δρχ. κάθε μιας. 
 Με την από 29-11-1993 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. εκατό εξήντα  εκατομμυρίων 
(160.000.000) και εκδόθηκαν δέκα έξι χιλιάδες (16.000) ανώνυμες μετοχές 
ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. κάθε μιας. 
 Με την από 29-12-1995 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. τριακοσίων εξήντα  εκατομμυρίων δέκα 
χιλιάδων (360.010.000) και εκδόθηκαν τριάντα έξι χιλιάδες μία (36.001) ανώνυμες 
μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. κάθε μιας. 
 Με την από 8-12-1998 απόφαση της Έκτακτης Γ.Σ., το μετοχικό κεφάλαιο της 
εταιρίας αυξήθηκε κατά το ποσόν των δρχ. ογδόντα έξι  εκατομμυρίων τετρακοσίων 
πενήντα χιλιάδων (86.450.000) και εκδόθηκαν οκτώ χιλιάδες εξακόσιες σαράντα 
πέντε (8.645) ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. 
κάθε μιας. 
 Με απόφαση της από 27-5-1999 Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων, όπως αυτή 
συμπληρώθηκε με την απόφαση της από 8-6-1999 Έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων και 
όπως αυτές οι αποφάσεις επικυρώθηκαν και επανεπιβεβαιώθηκαν και ανανεώθηκαν 
με τις αποφάσεις των από 27-10-1999 και από 15-3-2000 αντιστοίχως Εκτάκτων 
Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων, μειώθηκε η ονομαστική αξία των μετοχών της 
εταιρείας από 10.000 δραχμές σε 200 δραχμές κάθε μιας και έτσι αντικαταστάθηκαν 
οι 73.866 παλαιές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δραχμών κάθε μιας, 
με 3.693.300 νέες ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών κάθε μιας και 
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επίσης αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, με καταβολή μετρητών, κατά 
117.220.000 δρχ. με την έκδοση 586.100 νέων ανωνύμων μετοχών, ονομαστικής 
αξίας 200 δραχμών κάθε μιας και με διάθεση των νέων αυτών μετοχών, με δημόσια 
εγγραφή, στο ευρύ επενδυτικό κοινό και ειδικότερα: α) με διάθεση από τις 586.100 
νέες ανώνυμες μετοχές των μεν 558.200 νέων ανώνυμων μετοχών μέσω της 
δημόσιας εγγραφής, των δε 27.900 νέων ανωνύμων μετοχών με ιδιωτική 
τοποθέτηση στην ορισθησόμενη από τον κύριο ανάδοχο τιμή διάθεσης. 

 Με την από 30.04.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας 
μετατράπηκαν οι μετοχές της Εταιρίας από ανώνυμες σε ονομαστικές.  
 Με την από 30.06.2001 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της 
ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε ΕΥΡΩ και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
κατά 19.043.330 δρχ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής 
αξίας εκάστης μετοχής από 200 δρχ. σε 204,45. 
 Με την από 28.06.2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας κατά το ποσό των 2.567.640 Ευρώ που προήλθε από κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών α) από αναπροσαρμογή παγίων περιουσιακών στοιχείων της 
εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992 κατά το ποσό των 402.095,20 
Ευρώ και β) από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο κατά το ποσό των 2.165.544,80 
Ευρώ. 

Με την από 3.11.2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας κατά το ποσό των  5.135.280 Ευρώ που προήλθε από κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση 8.558.800 νέων 
μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € κάθε μιας. 

Με την από 10.9.2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η συγχώνευση της εταιρίας με την εταιρία 
«ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» με απορρόφηση της 
τελευταίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-77του ΚΝ 2190/20 
και των άρθρων 1-5 του Ν 2166/93 και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρίας κατά το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων εννέα χιλιάδων 
πεντακοσίων σαράντα δύο (4.309.542) Ευρώ που προήλθε κατά το ποσό των 
τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα ενός χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ενός 
Ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (4.171.851,18) από το εισφερόμενο κεφάλαιο της 
απορροφώμενης ανώνυμης εταιρίας «ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Ε.» και κατά το ποσό των εκατόν τριάντα επτά χιλιάδων εξακοσίων 
ενενήντα Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (137.690,82) από κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με έκδοση 7.182.570 νέων 
μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 € κάθε μιας. 

Με την από 29.6.2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου  της εταιρίας 
κατά το ποσό των Ευρώ 1.458.010,20 με καταβολή μετρητών με δικαίωμα 
προτίμησης των παλαιών μετόχων και με την έκδοση 2.430.017 νέων μετοχών 
ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία και  τιμή διάθεσης ανά μετοχή 0,90 ευρώ η 
κάθε μία και αναλογία νέας μετοχής προς παλαιά 1/10. Το ποσό των 729.005,10 
ευρώ που θα προκύψει από την διάθεση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί 
σε ειδικό λογαριασμό «Αποθεματικό για την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

Με την από 6.12.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η ανάκληση της από 29.6.2006 απόφασης της 
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η εκ νέου αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου  της εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ 1.458.010,20 με καταβολή 
μετρητών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων και με την έκδοση 
2.430.017 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία και  τιμή διάθεσης 
ανά μετοχή 0,90 ευρώ η κάθε μία και αναλογία νέας μετοχής προς παλαιά 1/10, το 
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δε ποσό των 729.005,10 ευρώ που θα προκύψει από την διάθεση των νέων μετοχών 
υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε ειδικό λογαριασμό «Αποθεματικό για την έκδοση μετοχών 
υπέρ το άρτιο». 

Με την από 16.11.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της 
Εταιρίας κατά το ποσό των 1.069.207,48 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του 
αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο με αύξηση της ονομαστικής αξίας 
της μετοχής κατά ποσό 0,04 Ευρώ κάθε μίας ήτοι από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,64 η 
κάθε μία και ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό 
των 1.069.207,48 Ευρώ με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής 
κατά ποσό 0,04 ευρώ κάθε μίας ήτοι από ευρώ 0,64 σε ευρώ 0,60 η κάθε μία, με 
σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.   

Με την από 28.6.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
της Εταιρίας αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το 
ποσό των 2.138.414,96 Ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 
ποσό 0,08 ευρώ κάθε μίας ήτοι από ευρώ 0,60 σε ευρώ 0,52 η κάθε μία, με σκοπό 
την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.   

Έτσι το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δέκα 
τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα επτά 
ΕΥΡΩ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (13.899.697,24 €) και διαιρείται σε είκοσι έξι 
εκατομμύρια επτακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν ογδόντα επτά (26.730.187) 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,52 ΕΥΡΩ κάθε μιας. 
 

2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε συνεδρίαση, για να πιστοποιήσει την 
καταβολή ή μη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Η πιστοποίηση της καταβολής 
ή μη αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνεται εντός προθεσμίας ενός 
(1) μηνός από την λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης. Η 
πιστοποίηση της καταβολής της αύξησης κεφαλαίου γίνεται με έκθεση ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου εντός 
της ανωτέρω προθεσμίας. Στην περίπτωση αύξησης κεφαλαίου με εισφορά σε είδος 
σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018 η ανωτέρω έκθεση δεν απαιτείται και η 
πιστοποίηση καταβολής μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου αφού ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία μεταβίβασης. Πιστοποίηση 
καταβολής δεν απαιτείται, εάν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.  

3. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται από το όργανο 
που έλαβε την σχετική απόφαση και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα 
τεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα 
που καταχωρήθηκε η απόφαση αυτή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.  

4. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήξη της προθεσμίας της παραπάνω 
παραγράφου 2, η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει στο ΓΕΜΗ αντίγραφο του 
σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδευόμενου κατά 
περίπτωση από την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείες.  

5. Η καταβολή μετρητών για κάλυψη τυχόν αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας, καθώς επίσης και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό την μελλοντική 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με κατάθεση 
σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρείας, που θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που 
λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(ΕΟΧ).  
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Άρθρο 6 
Μετοχές 

 
1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άϋλες, ονομαστικές και αδιαίρετες.  

 
2. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τα ακόλουθα είδη τίτλων:  
Α) μετοχές, 
Β) ομολογίες,  
Γ) τίτλους κτήσης μετοχών (warrants)  
Δ) άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.  
Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος 
ορίζει ή αποφασίζει το αρμόδιο για την έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να 
εκδίδει τίτλους της ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές.  
 
3. Η μεταβίβαση μετοχών της Εταιρείας γίνεται με σχετική καταχώριση στο κεντρικό 
αποθετήριο τίτλων, στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Έναντι της Εταιρείας ως μέτοχος θεωρείται ο 
εγγεγραμμένος στο μητρώο του κεντρικού αποθετηρίου στο οποίο τηρούνται οι 
κινητές αξίες της Εταιρείας ή ως άλλως ορίζεται από το Νόμο.  
 

 
Άρθρο 7 

Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 

 
1. Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας απαιτείται απόφαση της 
καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Οι αυξήσεις αυτές αποτελούν 
τροποποίηση του καταστατικού.  

2. α. Ορίζεται ρητά, ότι με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, μπορεί 
να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία, ώστε με απόφασή του, που 
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών 
του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών 
κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η 
εν λόγω εξουσία.  
β. Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την 
Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 
ανανέωση και το οποίο αρχίζει από την λήξη της προηγούμενης πενταετίας. Η 
απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 
του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  
3. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, 
τον τρόπο κάλυψής της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την 
ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την προθεσμία κάλυψης. Η 
καταστατική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου, μπορεί να 
εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης 
των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του, σε 
περίπτωση έκδοσης μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός χρονικού 
διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το 
ένα (1) έτος. Στην περίπτωση αυτή, η κατά τα άρθρα 6 του παρόντος καταστατικού 
και 20 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει 
από την λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται 

Αρ.πρωτ. 1003942.1465721
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 346001000
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form



η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά 
περίπτωση.  
4. Η Εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετοχές με οποιαδήποτε από τα 
προνόμια που προβλέπονται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 με ή χωρίς δικαιώματα 
ψήφου. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 39 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η 
εξαγορά γίνεται με δήλωση της Εταιρείας, δια του Διοικητικού της Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τους όρους και την διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου που αποφασίζει την αύξηση και είναι έγκυρη μόνο με απόδοση της 
εισφοράς.  
5. α. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με 
εισφορά σε είδος και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 
τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το 
ομολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με την 
συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περιπτώσεις αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου με εισφορές σε είδος, το όργανο που την αποφασίζει μπορεί 
να ορίσει, ότι δικαίωμα προτίμησης παρέχεται και στην περίπτωση αυτή. Στην 
περίπτωση που η Εταιρεία έχει προχωρήσει στην έκδοση μετοχών περισσοτέρων 
κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη 
διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή 
η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από τις κατηγορίες αυτές, οπότε το 
δικαίωμα προτίμησης θα παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο 
μετά την μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία 
ανήκουν οι νέες μετοχές.  
β. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το 
όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση και κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Μετά το τέλος των 
κατά περίπτωση προθεσμιών της παραπάνω διάταξης, οι μετοχές που δεν έχουν 
αναληφθεί, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής 
που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.  
γ. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία πρέπει 
υποχρεωτικά να μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί 
αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 και στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας.  
6. Το δικαίωμα προτίμησης μπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί με απόφαση της 
καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 
27 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Σε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου εν μέρει 
σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε είδος, μπορεί να προβλεφθεί ότι ο 
συμμετέχων με εισφορές σε είδος δεν έχει δικαίωμα προτίμησης στο τμήμα που 
καταβάλλεται σε μετρητά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 3 του 
άρθρου 27 του Κ.Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  
7. Με την επιφύλαξη σχετικής αναφοράς του προγράμματος διάθεσης μετοχών στην 
εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, με απόφαση της καταστατικής 
Γενικής Συνέλευσης μπορεί να θεσπίζεται πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας, καθώς επίσης και των 
συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (άρθρο 32 Ν. 4308/2014, όπως ισχύει), με την 
μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών, υπό τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του άρθρου 113 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Εξ’ άλλου, με 
απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης μπορεί να εξουσιοδοτείται το 
Διοικητικό Συμβούλιο για την θέσπιση του προγράμματος διάθεσης μετοχών, υπό 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 113 του Κ.Ν. 4548/2018, 
όπως ισχύει.  
8. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε μείωση ή σε ολική ή μερική απόσβεση του 
μετοχικού της κεφαλαίου με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και υπό τους 
ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 29-31 και 32 αντίστοιχα του Ν. 
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4548/2018, όπως ισχύει. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την ολική ή μερική 
απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορεί να ληφθεί με απλή 
απαρτία και πλειοψηφία.  
  

Άρθρο 8 
Δικαιώματα μετόχων 

 
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σχετικά με την διοίκηση της Εταιρείας μόνον 
με την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή μόνον στις 
περιπτώσεις που ρητά ορίζει ο νόμος.  

2. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν το νόμιμο κύριο 
και κάτοχό της, η δε κυριότητα του τίτλου αυτής σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή 
του παρόντος καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
και του Διοικητικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν εντός των ορίων της δικαιοδοσίας 
τους.  

3. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετες απέναντί της και η Εταιρεία δεν 
αναγνωρίζει παρά μόνο έναν κύριο κάθε μετοχής. Οι τυχόν εξ αδιαιρέτου συγκύριοι 
μετοχής, καθώς επίσης και εκείνοι που έχουν την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα 
αυτής, αντιπροσωπεύονται στην Γενική Συνέλευση από ένα μόνο πρόσωπο, το 
οποίο ορίζεται ομόφωνα από αυτούς ή από διαχειριστή διορισμένο από Δικαστήριο 
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 790 
του Αστικού Κώδικα.  

4. Αν η εκπροσώπηση μίας μετοχής δεν καθορίζεται από ένα πρόσωπο, κοινό 
αντιπρόσωπο όλων των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση 
να αναστείλει κάθε δικαίωμα από την μετοχή αυτή.  
  

Άρθρο 9 
Ψήφος στη συνέλευση 

 
Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου στην Γενική Συνέλευση και δικαίωμα 
συμμετοχής στα κέρδη της Εταιρείας και στην περιουσία της σε περίπτωση 
εκκαθάρισης.  
   

Άρθρο 10 

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις εκ της μετοχής 
 
 
Η κυριότητα του τίτλου της μετοχής επάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή του 
καταστατικού της Εταιρίας, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 
και των λοιπών οργάνων της Εταιρίας, ενώ παρέχει το δικαίωμα της ανάλογης 
συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας και στο ενεργητικό της μετά τη διάλυσή της. 
 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

Άρθρο 11 
Διοικητικό Συμβούλιο 

  
 
1. Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο αριθμός των μελών του 
δεν δύναται να υπερβαίνει τα εννέα (9) μέλη ή να είναι μικρότερος των τριών (3) 
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μελών. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι αρμόδια να καθορίζει τον αριθμό των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να αυξάνει ή να μειώνει τον 
αριθμό αυτών, πάντοτε μέσα στο πλαίσιο που τίθεται από την παρούσα παράγραφο. 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, 
υποχρεουμένου του τελευταίου να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των 
εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται στο σύνολό τους από την Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Η Γενική 
Συνέλευση μπορεί να εκλέγει και αναπληρωματικά μέλη μέχρι αριθμού ίσου προς τα 
κατά τα ανωτέρω εκλεγέντα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρείται ότι έχει σχηματιστεί και μπορεί να συγκροτηθεί 
σε σώμα, όπως ορίζουν τα οικεία άρθρα του παρόντος καταστατικού, από την 
εκλογή από την Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 2 
του παρόντος άρθρου) και δυνάμει του σχετικού πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, 
στο οποίο πρέπει να γίνεται ρητή μνεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα 
οποία έχουν εκλεγεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, έτσι ώστε να προκύπτει η πλήρης 
σύνθεση του οργάνου.  
4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και παρατείνεται 
αυτοδίκαια μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η 
αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής 
απόφασης για την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις παρ. 1, 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου.  

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριόριστα επανεκλέξιμα και 
ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται 
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αντικαθιστά 
οποιαδήποτε από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχει εκλέξει και πριν από την 
λήξη της θητείας τους.  
 
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά τον σχηματισμό του σύμφωνα με την παρ. 
2 του παρόντος άρθρου συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον αρχαιότερο σύμβουλο 
ή από τον επιμελέστερο των συμβούλων ή αυτοκλήτως, προκειμένου να 
συγκροτηθεί σε σώμα και εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από 
τα μέλη του.  

7. Η ιδιότητα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου μπορεί να συμπέσει 
στο ίδιο πρόσωπο.  

   
Άρθρο 12 

Αντικατάσταση Συμβούλων 
 
1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλειας της 
ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η κενωθείσα θέση πληρούται από 
τον τυχόν εκλεγέντα αναπληρωτή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 
παρ. 2 εδάφ. β’ του παρόντος καταστατικού. Εάν η κατά τα ανωτέρω αναπλήρωση 
δεν είναι εφικτή, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εφ’ όσον είναι 
τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της 
θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη 
δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και ανακοινώνεται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία 
δικαιούται να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και εάν δεν περιέχεται σχετικό 
θέμα στην ημερήσια διάταξη.  
2. Αντί της αντικατάστασης της προηγουμένης παραγράφου, τα υπολειπόμενα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν μόνα τους την 
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διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εφ’ όσον ο αριθμός τους υπερβαίνει 
το ήμισυ των μελών που προϋπήρχαν και είναι τουλάχιστον τρία (3).  
3. Σε κάθε πάντως περίπτωση, τα υπολειπόμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ανεξαρτήτως του αριθμού τους, μπορούν να συγκαλούν Γενική Συνέλευση με 
αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.   
 

Άρθρο 13 
Απουσία Συμβούλου 

 
1. Η χωρίς δικαιολογία συνεχής αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου  επί χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους ισοδυναμεί 
με παραίτηση που θεωρείται ως τελειωμένη όταν το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφασίσει να την αποδεχθεί και γίνει μνεία στα πρακτικά του. 
2. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παραστεί μπορεί με δική του ευθύνη 
να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλο σύμβουλο. Η εντολή 
αυτή μπορεί να δοθεί μέσω επιστολής ή τηλεγραφήματος που απευθύνεται στο 
Διοικητικό Συμβούλιο. Η εξουσιοδότηση προς αντιπροσώπευση μπορεί να 
περιλαμβάνει μία ή και περισσότερες συνεδριάσεις. Κάθε σύμβουλος μπορεί να 
αντιπροσωπεύει έναν μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.  
  

Άρθρο 14 

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 
  
 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον νόμιμο 
αναπληρωτή του ή σε περίπτωση κωλύματος του νόμιμου αναπληρωτή του από 
οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που θα εξουσιοδοτηθεί ειδικά από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος καταστατικού και συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Σε κάθε άλλη 
περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας του σε 
άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, μόνον εφ’ όσον παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην 
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.   
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος ή οι ανάγκες της 
Εταιρείας το απαιτούν. Επιτρέπεται η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με 
τηλεδιάσκεψη ως προς όλα ή ορισμένα από τα μέλη του.  

3. Η ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται από τον Πρόεδρο και τα 
θέματά της περιέχονται στην πρόσκληση που αποστέλλεται στους συμβούλους.  

4. Η πρόσκληση της συνεδρίασης γνωστοποιείται στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση αν η 
συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί στην έδρα της Εταιρείας και πέντε (5) 
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση αν η συνεδρίαση πρόκειται 
να διεξαχθεί εκτός της έδρας της Εταιρείας και περιλαμβάνει με σαφήνεια και τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαφορετικά, η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον 
εφ' όσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει 
στην λήψη αποφάσεων. Στην περίπτωση συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη, η 
πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να περιλαμβάνει 
και τις αναγκαίες πληροφορίες για την συμμετοχή τους στη συνεδρίαση. Κατά τα 
λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του Ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει.  

5. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν δύο (2) εκ των 
μελών του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 

Αρ.πρωτ. 1003942.1465721
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 346001000
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form



υποχρεούνται να συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) 
ημερών από την υποβολή της αίτησης. Εάν ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του δεν 
συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία, 
επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό 
Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την λήξη της ανωτέρω 
προθεσμίας των επτά (7) ημερών γνωστοποιώντας την σχετική πρόσκληση στα 
λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, 
με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα 
ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Άρθρο 15 

 Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου 
  
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των μελών του. Για την 
εξεύρεση του αριθμού της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν προκύπτον κλάσμα.  

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.  

3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου προεδρεύει ο αναπληρωτής 
του ή σε περίπτωση κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου, προεδρεύει 
οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ειδικά ορισθεί για 
το σκοπό αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 9.  

4. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να καλούνται από τον 
Πρόεδρο ή το Διοικητικό Συμβούλιο και μη μέλη του, ιδίως οι δικηγόροι της Νομικής 
Υπηρεσίας της Εταιρείας και νομικοί εν γένει παραστάτες της, υπάλληλοι ή 
συνεργάτες της Εταιρείας, για την παροχή γνώμης, άνευ ψήφου, επί θεμάτων της 
αρμοδιότητάς τους.  

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή από τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και εάν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι 
υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή των 
αντιπροσώπων τους δύναται να αντικατασταθεί με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων (e-mail) ή μέσω άλλων ηλεκτρονικών μέσων.  

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται 
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που τηρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά. Κάθε 
σύμβουλος έχει δικαίωμα να ζητήσει να σημειωθεί η γνώμη του στα πρακτικά. 
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από άλλο μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.  
  
 

Άρθρο 16 
Εκπροσώπηση της εταιρίας 

  
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας που 
κατά κύριο λόγο διαμορφώνει την στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης αυτής, ενώ 
εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση και διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων και την 
επίτευξη του εταιρικών της σκοπών.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά 
στην διαχείριση της περιουσίας, στην διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και 

Αρ.πρωτ. 1003942.1465721
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 346001000
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form



γενικά στην δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και 
αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας. Εξαιρούνται της 
αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα, τα οποία σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου ή του παρόντος καταστατικού υπάγονται στην αποκλειστική 
αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικότερα, έχει την 
εξουσία να αποφασίσει σχετικά με την έκδοση οποιουδήποτε είδους ομολόγων, 
εξαιρουμένων εκείνων που από το νόμο εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να 
αποφασίζει σχετικά με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές μετά από 
απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων και σχετική εξουσιοδότηση στο 
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
24 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει στον Πρόεδρο και 
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο εν όλω ή εν μέρει την άσκηση των εξουσιών του για την 
διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, εκτός από αυτές που απαιτούν 
συλλογική ενέργεια, όπως τυχόν προβλέπεται από το Νόμο ή τα άρθρα του 
παρόντος καταστατικού.  
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με απόφασή του να αναθέτει στα υπόλοιπα μέλη 
του και κατόπιν προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου ανάλογα με τις ανάγκες 
της Εταιρείας, σε στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρείας, μέρος των εξουσιών του 
για την διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας εκτός από αυτές που 
απαιτούν συλλογική ενέργεια από το Νόμο ή από διάταξη του παρόντος 
καταστατικού, καθορίζοντας συγχρόνως ειδικώς και με συγκεκριμένο τρόπο το είδος 
και το εύρος των εκχωρούμενων εξουσιών, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω εκχώρησης, 
εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή από 
διάταξη του παρόντος καταστατικού.  

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ορίζει από τα μέλη του έναν (1) ή δύο (2) 
Αντιπροέδρους, καθώς επίσης και Εντεταλμένους Συμβούλους, αναθέτοντας σε 
αυτούς ειδικές εξουσίες διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων ή εκπροσώπησης της 
Εταιρείας.  

6. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, 
αναπληρώνουν ή οι Αντιπρόεδροι ή ο Διευθύνων Σύμβουλος. Τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει o Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (εφόσον έχει οριστεί). Εάν 
ταυτίζεται η ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με αυτήν του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει ένα από τα μέλη του ως 
αναπληρωτή, μετά από πρόταση του ίδιου του Προέδρου και Διευθύνοντος 
Συμβούλου.  

 
Άρθρο 17 

Ευθύνη των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
 
1. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ευθύνεται έναντι της εταιρείας για ζημία 
που αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των 
καθηκόντων του. 
 
 2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει 
ότι κατέβαλε κατά την άσκηση των καθηκόντων του την επιμέλεια του συνετού 
επιχειρηματία που δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή 
κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν 
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ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των αρμόδιων εταιρικών 
οργάνων. 
 
 3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε 
ζημία ή αν για την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις 
ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή 
διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η πράξη επέφερε τη ζημία. Το 
δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης μεταξύ των 
υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την 
κατανομή των καθηκόντων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Το δικαστήριο 
μπορεί να ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους. 
 
4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή 
παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που 
αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με 
βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες, πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό 
κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα στοιχεία αυτά κρίνονται με 
αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. 
Επίσης το δικαστήριο μπορεί να θεωρήσει ότι δεν υφίσταται ευθύνη προκειμένου για 
πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε εισήγηση ή γνώμη ανεξάρτητου οργάνου 
ή επιτροπής, που λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο. 
 
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 του Ν. 4548/2018 
εφαρμόζονται και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις 
διαχείρισης και εκπροσώπησης, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Ν. 4548/2018, ή των 
οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου είναι 
ελαττωματική. 
 
6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από 
την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο 
υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της 
προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση η παραγραφή επέρχεται μετά 
πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη. 
 
7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των 
αξιώσεών της προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί για αυτές μετά πάροδο δύο (2) 
ετών από τη γένεση της αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική 
συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που εκπροσωπεί το ένα δέκατο (1/10) του 
εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Μετά την άσκηση της αγωγής, η 
παραπάνω παραίτηση ή ο συμβιβασμός μπορούν να λάβουν χώρα οποτεδήποτε, 
εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20) 
του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να 
παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί. 
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8. Το διοικητικό συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς 
άσκησης των αξιώσεων της εταιρείας κατά των προσώπων που έχουν ευθύνη, 
σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4548/2018, σταθμίζοντας το εταιρικό συμφέρον. 
Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους μετόχους εξηγήσεις για την τυχόν 
μη άσκηση των αξιώσεων. 
 

Άρθρο 18 
Απαγόρευση 

  
1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο συμμετέχοντες στη διεύθυνση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των 
Γενικών Διευθυντών, των Διευθυντών και στο ανώτερο προσωπικό της Εταιρείας να 
ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για 
λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε οποιοδήποτε από τους σκοπούς που 
επιδιώκει η Εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που 
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία δικαιούται 
αποζημίωσης κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Νόμο.  

3. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε οποιοδήποτε ανώτερο 
διοικητικό στέλεχος της Εταιρείας, να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα, τα οποία 
συγκρούονται με τα συμφέροντα της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και του προσωπικού που συμμετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας πρέπει εγκαίρως 
να γνωστοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τα ίδια συμφέροντα σε σχέση με τις 
συναλλαγές της Εταιρείας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, καθώς και κάθε 
άλλη σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.  
 
4. Η συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων σε συνδεδεμένες εταιρείες ή σε εταιρείες 
στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή/και στη διοίκηση ή/και στα Διοικητικά Συμβούλια 
συνδεδεμένων εταιρειών ή εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία, εξαιρείται 
από τις απαγορεύσεις των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος 
άρθρου.  

5. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύεται από αυστηρή υποχρέωση 
τήρησης του απορρήτου για τις εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στην 
Εταιρεία, οι οποίες τους γνωστοποιήθηκαν λόγω της ιδιότητάς τους ως μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

6. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου δεν δικαιούται να ψηφίζει και δεν θα ψηφίζει σε 
θέματα της ημερήσιας διάταξης συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στα 
οποία υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων του ίδιου ή προσώπων με τα οποία 
συνδέεται με σχέση υπαγόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του Ν. 
4548/2018. Στις περιπτώσεις αυτές, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα υπόλοιπα 
μέλη του διοικητικού συμβουλίου, σε περίπτωση δε που η αδυναμία ψήφου αφορά 
σε τόσα μέλη, ώστε τα υπόλοιπα να μη σχηματίζουν απαρτία, τα λοιπά μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, οφείλουν να προβούν σε 
σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό τη λήψη της συγκεκριμένης 
απόφασης.  
 
 

Άρθρο 19 
Όρια Εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας έχει την  εξουσία να ενεργεί εν ονόματι της 
εταιρίας κάθε πράξη ή ενέργεια σχετική με  την επιδίωξη του σκοπού της. 
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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 την γνωρίζει. Δεν 
συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το 
καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.  
3. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου από το καταστατικό ή από 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόμη και εάν 
έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.  
 
 

Άρθρο 20 
Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

  
1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στο 
πρόσωπο που συγκεντρώνει και τις δύο αυτές ιδιότητες, καθώς και στα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δύνανται να καταβάλλονται για τις 
παρεχόμενες στην Εταιρεία υπηρεσίες τους, με τις ιδιότητες αυτές, αμοιβή ή άλλες 
παροχές σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών που έχει εγκριθεί από τη Γενική 
Συνέλευση. Η ως άνω αμοιβή μπορεί να συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη 
οιασδήποτε χρήσεως της Εταιρείας με την επιφύλαξη των διατάξεων της Πολιτικής 
Αποδοχών της Εταιρείας. Αμοιβή ή παροχή που δεν προβλέπεται στο καταστατικό 
της Εταιρείας ή στο Νόμο δύναται να δοθεί στα ανωτέρω πρόσωπα μόνον αν 
εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την επιφύλαξη της Πολιτικής 
Αποδοχών της Εταιρείας.  

2. Αμοιβή στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχονται στην 
Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως ενδεικτικά, από σύμβαση εργασίας ή έργου 
καταβάλλονται υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 του Ν. 4548/2018, 
όπως ισχύει, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 109-114 του Ν. 
4548/2018.  

3. Ακόμη, στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δύναται να χορηγηθεί αποζημίωση για τις 
παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που καθορίζεται 
με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την επιφύλαξη της Πολιτικής 
Αποδοχών της Εταιρείας.  

4. Η Εταιρεία θα θεσπίσει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου και του τυχόν 
αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του Ν. 
4548/2018, η οποία θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση. Η πολιτική 
αποδοχών μπορεί να περιέχει διατάξεις για τα προγράμματα διάθεσης μετοχών των 
άρθρων 113 και 114 του Ν. 4548/2018.  
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διασφαλίσει ότι: α) για κάθε οικονομικό έτος 
συντάσσεται και υποβάλλεται στην Τακτική Γενική Συνέλευση μία σαφής και 
κατανοητή έκθεση αποδοχών, που περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του 
συνόλου των αποδοχών και παροχών που περιλαμβάνονται στην πολιτική 
αποδοχών της Εταιρείας και β) η ως άνω έκθεση αποδοχών μετά τη Γενική 
Συνέλευση θα καθίσταται διαθέσιμη στο κοινό μέσω του διαδικτυακού τόπου της 
Εταιρείας για μία περίοδο δέκα (10) ετών.  
  
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Άρθρο 21 
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Ελεγκτές - Έλεγχος 
 
1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από την Γενική Συνέλευση σχετικά με 
τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας, αυτοί 
θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί προηγούμενα σύμφωνα με τον νόμο και όσα ορίζονται 
στο παρόν άρθρο.  

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει πάντοτε κάθε χρόνο τουλάχιστον ένα τακτικό 
και έναν αναπληρωματικό ελεγκτή. Οι ελεγκτές πρέπει να είναι ορκωτοί ελεγκτές – 
λογιστές, σύμφωνα με την κείμενη περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών νομοθεσία.  

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε 
τους ελεγκτές πρέπει να γίνει από την Εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του 
διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε 
προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το 
διορισμό τους και έχουν όλες τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του Ν. 4336/2015, 
όπως ισχύει.  
4. Η έκθεση των ελεγκτών οφείλει να παρέχει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που 
ορίζονται ιδίως στον Ν. 4336/2015, όπως ισχύει.  
  

Άρθρο 22 

Ελεγκτικά δικαιώματα μειοψηφίας 
  
1. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να 
συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 
αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες 
από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας 
διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 
είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται 
από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του 
μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά την 
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο 
χρόνος της συνεδρίασης, καθώς επίσης και η ημερήσια διάταξη.  

2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει 
στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα 
θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή 
πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από 
σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια 
διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και 
ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με 
την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά 
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 141 παρ. 2 του Ν. 4548/2018. Με αίτηση μετόχων που 
εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 
123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων που έχουν υποβληθεί από τους 
μετόχους μειοψηφίας για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή την 
αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό 
Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
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Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην 
εγγραφή θεμάτων στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση 
αυτών μαζί με αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους 
μετόχους κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, αν το 
περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.  
3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι 
υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνον φορά την λήψη αποφάσεων από την 
Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα 
συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία 
όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα της 
αναβολής. Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης 
και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιότητας, σε αυτήν μπορούν 
δε να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 124 παρ. 
6 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του παρόντος καταστατικού.  

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε 
(5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές 
είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο 
περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές 
πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή 
ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα 
εικοστό (1/20) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον είναι 
τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς επίσης και κάθε 
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας 
με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η 
εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το 
άρθρο 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  
5. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί και η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 
Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την 
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 
μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 
Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 
εφ’ όσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει την σχετική 
πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.  

6. Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του παρόντος 
άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας 
άρνησης παροχής πληροφοριών επιλύεται από το αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο 
της έδρας της Εταιρείας με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια 
απόφαση, το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που 
αρνήθηκε.  
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7. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του μετοχικού 
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της 
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.  

8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων οφείλουν να 
αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν 
κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η 
δέσμευση των μετοχών σύμφωνα με τον ισχύοντα Νόμο, ή η προσκόμιση βεβαίωσης 
από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της 
μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας.  
 
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 
μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το 
δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας, ο οποίος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις 
που παραβιάζουν διατάξεις νόμων ή του καταστατικού ή αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών 
από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας 
τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. Εξ’ άλλου, μέτοχοι που εκπροσωπούν 
τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, 
έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της Εταιρείας, εφ’ όσον 
από όλη την πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών 
υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. Και στις 
δύο παραπάνω περιπτώσεις, αρμόδιο δικαστήριο είναι το μονομελές πρωτοδικείο 
της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, το οποίο δικάζει κατά την διαδικασία 
της εκούσιας δικαιοδοσίας. Οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο 
δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους παρέχουν το δικαίωμα να ζητήσουν 
τον έλεγχο της Εταιρείας. Ο έκτακτος έλεγχος της παρούσας παραγράφου 
διενεργείται κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 143 του Ν. 4548/2018, 
όπως ισχύει.  
  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 
Άρθρο 23 

Εξουσία Γενικής Συνέλευσης 
  
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής 
και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι νόμιμες 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν 
ή διαφώνησαν.  

2. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
συνέρχεται τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια του δήμου της έδρας 
του χρηματιστηρίου τουλάχιστον μια φορά ετησίως, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) 
ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά την λήξη κάθε εταιρικής χρήσης.  
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά 
από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22 
του παρόντος καταστατικού. Εξ’ άλλου, με αίτηση αντίστοιχου ποσοστού μετόχων, 
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη ήδη 
συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης, πρόσθετα θέματα, κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού.  
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5. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση μετά 
από αίτηση των Ελεγκτών της Εταιρείας, εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση 
της αίτησης στον Πρόεδρο αυτού, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης το 
περιεχόμενο αυτής. 

6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται όπως ο Νόμος κάθε φορά 
ορίζει. Η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και η διεξαγωγή αυτής διενεργείται όπως 
κάθε φορά προβλέπεται στο Νόμο.  

  

Άρθρο 24 

Υποβολή διαφόρων στοιχείων στην εποπτεύουσα αρχή 
  
1.Σε δημοσιότητα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) υποβάλλονται μεταξύ 
άλλων οι εξής πράξεις και στοιχεία: 

α) Οι αποφάσεις για τροποποίηση του καταστατικού με την εγκριτική απόφαση της 
Διοίκησης, όπου τυχόν απαιτείται, καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του 
καταστατικού μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις. 

β) Ο διορισμός και η για οποιοδήποτε λόγο παύση, με τα στοιχεία ταυτότητας, των 
προσώπων που: 

αα) ασκούν τη διαχείριση της εταιρείας, 

ββ) έχουν την εξουσία να την εκπροσωπούν από κοινού ή μεμονωμένα, 

γγ) είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο. 

γ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της 
εταιρείας. Στην απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο 
κεφάλαιο, ο αριθμός και το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους 
αξία και γενικά οι όροι έκδοσής τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών 
της εταιρείας. 

δ) Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας 
είτε ύστερα από κάθε αύξησή του, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. 

ε) Οι εγκεκριμένες ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι 
σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης 
εταιρείας. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να 
περιέχουν τα ατομικά στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και 
τις πιστοποιούν. 

στ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 
162 του Ν. 4548/2018 για τη διανομή προσωρινού μερίσματος. 

ζ) Η λύση της εταιρείας. 

η) Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε 
κατάσταση πτώχευσης ή την υποβάλλει σε άλλη συλλογική διαδικασία, καθώς και οι 
δικαστικές αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν 
αποφάσεις γενικών συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές 
αποφάσεις που ανατρέπουν τις παραπάνω αποφάσεις. 

θ) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς 
τους. 
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ι) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εκκαθάρισης, καθώς και οι τελικές 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

ια) Η διαγραφή της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4548/2018. 

ιβ) Κάθε άλλη πράξη ή στοιχείο, του οποίου η δημοσιότητα επιβάλλεται από κατ’ 
ιδίαν διατάξεις. 

2. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση, η εταιρεία θέτει στη 
διάθεση των μετόχων της τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς 
και τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών. 
 
3. Εφόσον η εταιρεία διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της 
βάσει της παραγράφου 2 αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. 
Αν η εταιρεία δεν διατηρεί διαδικτυακό τόπο, τα στοιχεία της παραγράφου 2 
αποστέλλονται στους μετόχους, εφόσον οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως 
στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Σε περίπτωση που τα στοιχεία 
αποστέλλονται με επιστολή, η αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται 
κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της 
παραγράφου 2. Για την αποστολή των στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) προς εκείνους τους μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει 
εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Αν 
οι μέτοχοι δεν έχουν γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους εγκαίρως στην 
εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 2 αναζητείται από τους ίδιους τους μετόχους 
κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την εταιρεία. 
 
4. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής 
συνέλευσης μέχρι και την ημέρα της γενικής συνέλευσης, η εταιρεία θέτει στη 
διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, 
β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι 

μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και 
χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και 

γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω 
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με 
αλληλογραφία και για την ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα 
αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. 
 

Άρθρο 25 
Προϋποθέσεις συμμετοχής στη γενική συνέλευση 

  
1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος o οποίος έχει και 
αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. 
Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των 
εκπροσώπων τους. Δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, δεν 
υπολογίζονται όμως για το σχηματισμό της απαρτίας οι μέτοχοι με μετοχές χωρίς 
δικαίωμα ψήφου. 
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2. Εξαιρουμένων των εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά ή είναι άυλες, το καταστατικό μπορεί να εξαρτά τη συμμετοχή 
στη γενική συνέλευση από την προηγούμενη κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της 
εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό 
ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-
μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, 
τα οποία αναγράφονται στην πρόσκληση. Το καταστατικό μπορεί ακόμη να 
προβλέπει ότι οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο 
δεν θα μπορούν να αναληφθούν ή και να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της 
γενικής συνέλευσης. 

3. Εξαιρουμένων των εταιρειών, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, το καταστατικό μπορεί επίσης να προβλέπει ότι η συμμετοχή 
στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην εταιρεία των 
εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων, ορίζοντας την 
προθεσμία υποβολής των εγγράφων αυτών. 

4. Μέτοχοι, που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της 
παραγράφου 4 του άρθρου 128, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική 
συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την 
άρνησή της. 

5. Στην περίπτωση εταιρειών, οι μετοχές των οποίων είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση (αρχική 
συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την 
έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής συνεδρίασης της 
γενικής συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής 
ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την 
προϋπόθεση ότι η εξ αναβολής ή η επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει 
περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό 
δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής γενικής συνέλευσης 
δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130, 
συμμετέχει στη γενική συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά 
την έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της 
επαναληπτικής γενικής συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να 
γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία 
από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω 
των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο 
τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 

6. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και 
το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, δεν μετέχει στην 
ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της 
απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση 
του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό 
ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρεία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι 
συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα. 
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Άρθρο 26 

Ψήφος μετόχου 
 
1. Ο κύριος μιας μετοχής έχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Συνέλευση των μετόχων και 
κάθε μέτοχος έχει τόσες ψήφους στη Συνέλευση όσες είναι οι μετοχές που κατέχει. 
2. Κάθε μέτοχος δύναται να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
αντιπρόσωπο. Κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης αντιπροσώπου του 
μετόχου γίνεται εγγράφως ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
3. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή. Η Γενική Συνέλευση με φανερή 
ψηφοφορία δύναται να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική.  
 

Άρθρο 27 
Απαρτία γενικής συνέλευσης 

 
1.Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σε αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο 
(1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.  
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη 
συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική 
συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα 
από πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, οποιοδήποτε και αν είναι το 
τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται κατ' αυτή. 
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος 
και ο χρόνος των επαναληπτικών που προβλέπονται από το νόμο συνεδριάσεων, 
εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον 
πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην 
επαναληπτική.  
3. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το ένα 
δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για 
αποφάσεις που αφορούν:  
α. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,  
β. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,  
γ. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,  
δ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 7 παρ. 2 
του παρόντος καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται 
με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,  
ε. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 21 και 
την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,  
στ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,  
ζ. συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας ή διάλυση 
της Εταιρείας,  
η. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 
2 του παρόντος καταστατικού, και  
θ. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν 
ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική 
αυξημένη απαρτία της παρούσας παραγράφου.  
4. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη 
συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική 
συνεδρίαση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα 
από πρόσκληση πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η 
Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων 
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της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα 
τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.  
5. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική 
Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση 
σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 4, ευρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή 
εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση 
ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων που 
προβλέπονται από το νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία υπό την προϋπόθεση ότι 
μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε 
ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.  
 

Άρθρο 28 

Πρόεδρος γενικής συνέλευσης 
 
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή, όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του, ή στην περίπτωση 
κωλύματος και του αναπληρωτή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, από 
οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που έχει ειδικά 
οριστεί για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Χρέη 
Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της 
Γενικής Συνέλευσης.  
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση 
προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη 
ψηφολέκτη. 

Άρθρο 29 
Πρακτικά γενικής συνέλευσης 

 
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα 
που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.  
2. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση 
καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της 
συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της 
γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που 
παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος συντάσσεται 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 134 του Ν. 4548/2018. Η Εταιρεία δημοσιεύει 
στην ιστοσελίδα της, με ευθύνη του Διοικητικού της Συμβουλίου, τα αποτελέσματα 
τα ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της 
γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση τουλάχιστον τον αριθμό 
των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την αναλογία του μετοχικού 
κεφαλαίου που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, 
καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά κάθε απόφασης και τον αριθμό των 
αποχών.  
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον νόμιμο 
αναπληρωτή του.  

Άρθρο 30 

Αρμοδιότητες γενικής συνέλευσης 
 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα:  
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α. Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού με την επιφύλαξη τροποποιήσεων ή 
προσαρμογών διατάξεων του καταστατικού από το διοικητικό συμβούλιο στις 
περιπτώσεις που το ορίζει ρητά ο νόμος. Με την επιφύλαξη αυξήσεων κεφαλαίου ή 
αναπροσαρμογών κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το νόμο ή το καταστατικό 
στο διοικητικό συμβούλιο καθώς και αυξήσεων που επιβάλλονται από διατάξεις 
άλλων νόμων, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση ή μείωση του εταιρικού 
κεφαλαίου.  
β. Για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 12 του παρόντος καταστατικού.  

γ. Για την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών και των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας.  

δ. Για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 
108 του Ν. 4548/2018 και την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.  

ε. Για την έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 
4548/2018 και της έκθεσης αποδοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 112 του 
Ν. 4548/2018.  

στ. Για την διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αμοιβών ή 
προκαταβολής αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το 
άρθρο 109 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 20 του παρόντος καταστατικού. Κατ’ 
εξαίρεση δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, να διανέμει 
προσωρινό μέρισμα σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018 και 
κέρδη ή προαιρετικά αποθεματικά μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση σύμφωνα με 
το άρθρο 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.  

ζ. Για την συγχώνευση, την διάσπαση, την μετατροπή, την αναβίωση, την παράταση 
της διάρκειας και την λύση της Εταιρείας με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απορρόφησης ή διάσπασης όπως ορίζει ο 
Νόμος.  

η. Για τον διορισμό εκκαθαριστών.  

θ. Για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τον νόμο ή από το παρόν καταστατικό.  
 
2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει.   
 
 

Άρθρο 31 
Πλειοψηφία γενικής συνέλευσης 

 
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτή. 
2. Όλες οι αποφάσεις για θέματα της παρ. 3 του άρθρου 27 του παρόντος 
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που 
εκπροσωπείται στην γενική συνέλευση  
 
 

Άρθρο 32 
Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και Απαλλαγή των Ελεγκτών 

από ευθύνη αποζημίωσης  
 

1. Μετά την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων η γενική συνέλευση 
αποφαίνεται περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την 
αντίστοιχη χρήση και περί απαλλαγής των ελεγκτών από πάσης ευθύνης 
αποζημιώσεως.  
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2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης δικαιούνται να μετέχουν 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως 
αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές 
και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της 
εταιρείας.  
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Άρθρο 33 
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

 
1. Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 
λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. 
2. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα) και την έκθεση διαχείρισης 
συμπεριλαμβανομένης της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης, κατά τα ειδικότερα 
οριζόμενα στον νόμο, όπως ισχύει.  
3. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται σύμφωνα με το 
νόμο, όπως ισχύει.  

  
 

Άρθρο 34 
Διάθεση κερδών 

 
Τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας θα διανέμονται όπως κάθε φορά ο νόμος ορίζει. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 
ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Άρθρο 35 
Λύση της εταιρίας 

 

1. Η Εταιρεία λύεται:  

α. μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί από 
την καταστατική Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της,  

β. με απόφαση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης,  

γ. όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης,  

δ. σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης της Εταιρείας, λόγω 
ανεπάρκειας της περιουσίας της Εταιρείας για την κάλυψη των εξόδων της 
διαδικασίας.  

ε. με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν. 4548/2018, 
όπως ισχύει.  

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης 
της Εταιρείας.  

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας μειωθεί 
περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε 
προθεσμία έξι (6) μηνών από την λήξη της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν 
θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο μέτρο. 
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4. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, την λύση της Εταιρείας ακολουθεί η     
εκκαθάρισή της. Στις περιπτώσεις α’ και δ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές 
από την Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση β’ της ίδιας ως άνω παραγράφου, η 
Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Στην 
περίπτωση τέλος ε’ της ίδιας ως άνω παραγράφου, οι εκκαθαριστές ορίζονται από 
το δικαστήριο, με την απόφαση που κηρύσσει την λύση της Εταιρείας. Οι 
εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο μέχρι τέσσερις 
μέτοχοι ή τρίτοι. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις συναφείς με την διαδικασία και το 
σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές 
έχουν τυχόν περιοριστεί από την Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας 
έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών 
συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
Άρθρο 36 

Υποχρεώσεις εκκαθαριστών 
 

1.Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από την Γενική Συνέλευση οφείλουν, μόλις 
αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να συντάσσουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας 
και να δημοσιεύουν σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 4548/2018 ισολογισμούς. 
Επίσης, δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό σύμφωνα με την περίπτωση ια’ της 
παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  
2. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.  
3. Ο τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 168 
έως 170 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

Άρθρο 37 

Δικαιώματα γενικής συνέλευσης 
 
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλες τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες 
της κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης.  
2. Οι ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων.  
3. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της 
εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτιών που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της 
εκκαθάρισης.  
 

Άρθρο 38 
Τελική διάταξη 

 
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό εφαρμόζονται συμπληρωματικά 
και ερμηνευτικά οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Ν. 4548/2018, 
όπως ισχύει. 
 
Ακριβές αντίγραφο κωδικοποιημένου 
καταστατικού με τις μέχρι σήμερα 
τροποποιήσεις του. 
 
Αυλώνα 23/12/2019 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
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