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Άρθρο 1: Σύσταση- Επωνυμία
1. Συνιστάται με το παρόν ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία

«ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.».
2. Για τις συναλλαγές της Εταιρίας με την αλλοδαπή (διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας), η ως
άνω επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος θα χρησιμοποιούνται με λατινικά στοιχεία ή σε πιστή
μετάφρασή τους σε οποιαδήποτε γλώσσα. Ωστόσο, οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία»
ή το ακρωνύμιο «Μονοπρόσωπη Α.Ε.», εκφράζονται ως «Singe Member Societe Anonyme» ή
αντίστοιχα το ακρωνύμιο ως «Single Member S.A.».
Άρθρο 2: Έδρα
Έδρα της Εταιρίας ορίσθηκε αρχικά ο Δήμος Κηφισιάς Αττικής. Με την υπ’ αρ. 10/5-5-2009
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας της Εταιρίας, από το
Δήμο Κηφισιάς στο Δήμο Ασπροπύργου Αττικής. Έτσι, ως νέα έδρα της Εταιρίας ορίστηκε ο
Δήμος Ασπροπύργου Αττικής. Με την υπ’ αρ. 24/21-09-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
αποφασίσθηκε η αλλαγή της έδρας της Εταιρίας, από το Δήμο Ασπροπύργου στο Δήμο
Αμαρουσίου Αττικής. Έτσι, ως νέα έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου Αττικής.
Η έδρα της Εταιρίας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής
Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του
παρόντος άρθρου του Καταστατικού. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία
ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης σε άλλους τόπους της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.
Άρθρο 3: Διάρκεια
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε αορίστου χρόνου.

Άρθρο 4: Σκοπός
1. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
α) Η αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία, πώληση, διανομή και παντός είδους επιχειρηματική
εκμετάλλευση για δικό της λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων: i) κάθε μορφής οχήματος
καινούργιου ή μεταχειρισμένου, κάθε είδους δίτροχης και τρίτροχης μηχανής και τετράτροχων
οχημάτων, και ενδεικτικά, παντός είδους δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,
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αυτοκίνητων, καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά
θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κ.λπ.), καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για
αναψυχή, ii) παντός είδους προϊόντος που τελεί άμεσα ή έμμεσα σε συνάρτηση με τη χρήση
και λειτουργία των παραπάνω (περ. i) αναφερομένων ειδών, όπως ενδεικτικά, ανταλλακτικών,
εξαρτημάτων, ορυκτελαίων, εξοπλισμός και ένδυση οδηγών και iii) το λιανικό εμπόριο ειδών
αθλητικού εξοπλισμού και το λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού και ένδυσης –υπόδησης,
συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ τους.
β) Η συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση κάθε μορφής οχήματος καινούργιου ή
μεταχειρισμένου, κάθε είδους δίτροχης και τρίτροχης μηχανής και τετράτροχων οχημάτων, και
ενδεικτικά, παντός είδους δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, επιβατηγών
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με ή χωρίς οδηγό, τροχόσπιτων και τεθωρακισμένων
επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών IX αυτοκινήτων ή φορτηγών αυτοκίνητων, καθώς και
μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους (όπως ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής
ενέργειας κ.λπ.), καθώς και φουσκωτών και σκαφών θαλάσσης για αναψυχή.
γ) Η κυριότητα, η διαχείριση, παραχώρηση χρήσης, ενοικίαση, εκμίσθωση, υπομίσθωση και
γενικά η ενάσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με την εν γένει και με κάθε
τρόπο εκμετάλλευση στόλου κάθε είδους οχήματος καινούργιου ή μεταχειρισμένου κάθε είδους
δίτροχης και τρίτροχης μηχανής και τετράτροχων οχημάτων, και ενδεικτικά, παντός είδους
δικύκλων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, επιβατηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως με ή
χωρίς οδηγό, τροχόσπιτων και τεθωρακισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων, φορτηγών IX
αυτοκινήτων ή φορτηγών αυτοκίνητων, καθώς και μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων
παντός είδους (όπως ενδεικτικά θαλάσσης, παραγωγής ενέργειας κ.λπ.), καθώς και φουσκωτών
και σκαφών θαλάσσης για αναψυχή.
δ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και εκμετάλλευση δικτυακών τόπων παροχής πληροφόρησης και
πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου (INTERNET) και η διαβίβαση
πληροφοριών και δεδομένων μέσω δικτύων επικοινωνίας.
ε) Η πώληση πάσης φύσεως προϊόντων και υπηρεσιών μέσω εφαρμογών και “Κέντρων Κόμβων” ηλεκτρονικού εμπορίου (E-SHOPS) στο Διαδίκτυο.

στ) Η διεξαγωγή ηλεκτρονικού εμπορίου και συγκεκριμένα η εξ’ αποστάσεως πώληση
προϊόντων και υπηρεσιών, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, μέσω
διαδικτύου (INTERNET) ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πάσης φύσεως.
ζ) Η αποθήκευση, παράδοση και διανομή των διακινούμενων από το Διαδίκτυο προϊόντων κατ’
οίκον.
η) Η παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου όπως η ανάπτυξη, κατασκευή και φιλοξενία ιστοσελίδων
(WEB SITES) στο Διαδίκτυο προς εμπορική εκμετάλλευση καθώς και προγραμμάτων
πολυμέσων, η ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογραφιών προϊόντων κ.ο.κ.
θ) Η παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης προϊόντων, υπηρεσιών και εταιριών με κάθε
τρόπο στο Διαδίκτυο και σε όλο το φάσμα του Τύπου και των ΜΜΕ σε συνάρτηση με τους
λοιπούς σκοπούς της Εταιρίας.
ι) Η παροχή υπηρεσιών διαφημίσεων προς κάθε ενδιαφερόμενο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
ημεδαπό ή αλλοδαπό, όπως ενδεικτικά: α) η πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου με αμοιβή
ή βάσει αμοιβής, β) η παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού και υλοποίησης διαφημιστικών
καταχωρήσεων (banners) ή διαφημιστικών ταινιών προς προβολή τους μέσω του διαδικτύου.
2. Για να μπορέσει η εταιρία να πετύχει τον πιο πάνω σκοπό μπορεί επιπρόσθετα, και τούτο
ενδεικτικώς: α) Να καταρτίζει και υπογράφει συμβόλαια, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις
και συμφωνίες με νομικά και φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Να συνεργάζεται με
οποιοδήποτε τρόπο με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπής και αλλοδαπής, επί
θεμάτων σχετικών με ενέργειες και πράξεις για επίτευξη των δραστηριοτήτων του σκοπού της
εταιρίας. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή και
αλλοδαπή. δ) Να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή σε συναφείς επιχειρήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 5: Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ογδόντα δύο χιλιάδες (€ 82.000) Ευρώ
διαιρούμενο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές ονομαστικής αξίας ογδόντα δύο λεπτών του
Ευρώ (€ 0,82), η κάθε μία. Ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται από τους ιδρυτές με
μετρητά. Με την υπ’ αρ. 4 από 22 Δεκεμβρίου 2005 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά
το ποσό των εκατόν τριάντα χιλιάδων πενήντα δύο Ευρώ (€ 130.052), με την έκδοση εκατόν
πενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων (158.600) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας
ογδόντα δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,82) η καθεμία, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων πενήντα δύο Ευρώ

(€ 212.052),

διαιρούμενο σε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (258.600) ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας ογδόντα δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,82) εκάστη. Με την υπ’ αρ. 6, από 14

Μαρτίου 2007 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας,
αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των ενενήντα
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι Ευρώ (€ 94.956), με την έκδοση εκατόν δέκα
πέντε χιλιάδων οχτακοσίων (115.800) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ογδόντα
δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,82) η καθεμία, ούτως ώστε το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται
πλέον στο ποσό των τριακοσίων επτά χιλιάδων οκτώ Ευρώ (€ 307.008), διαιρούμενο σε
τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις τετρακόσιες (374.400) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
ογδόντα δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,82) εκάστη. Με την υπ’ αρ. 8 / 27 Αυγούστου 2007
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η
ανάκληση της υπ’ αρ. 6/14.03.2007 απόφασης περί αύξησης κεφαλαίου κατά το ποσό των
ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα έξι Ευρώ (€ 94.956) με την έκδοση εκατόν
δέκα πέντε χιλιάδων οχτακοσίων (115.800) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας
ογδόντα δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,82) η καθεμία, ώστε, το μετοχικό κεφάλαιο να ανέλθει στο
ποσό των τριακοσίων επτά χιλιάδων οκτώ Ευρώ (€ 307.008), διαιρούμενο σε τριακόσιες
εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες 374.400 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα δύο
λεπτών του Ευρώ (€ 0,82) εκάστη. Επομένως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται
πλέον στο ποσό των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων πενήντα δύο Ευρώ (€ 212.052), διαιρούμενο
σε διακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες εξακόσιες (258.600) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας ογδόντα δύο λεπτών του Ευρώ (€ 0,82) εκάστη. Με την υπ’ αρ. 11 από19 Μαρτίου 2010
απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η
αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1.132.010 Ευρώ (λόγω εισφοράς κλάδου λιανικών
πωλήσεων δικύκλων, εξωλεμβίων μηχανών θαλάσσης, σκαφών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ
αυτών καθώς και λοιπών συναφών και συμπληρωματικών προϊόντων αυτών, από τη μητρική
εταιρία του ομίλου, με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»,
Αρ.ΜΑΕ. 28211/06/Β/93/8, αξίας 1.131.948,33 Ευρώ και συμπληρωματικής εισφοράς 61,67
Ευρώ σε μετρητά) με την έκδοση 1.380.500 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 0,82 Ευρώ
εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε 1.344.062 Ευρώ και διαιρείται
σε 1.639.100 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,82 Ευρώ εκάστης. Με την υπ’ αρ. 15 από 28 Ιουνίου
2013 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η
υιοθέτηση μέτρων λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κάτω από το ένα
δέκατο (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου κατ’ άρθρο 47 επ. του κ.ν. 2190/1920, όπως ίσχυε, και
συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 131.200 €
με καταβολή μετρητών, με έκδοση 160.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,82
€ εκάστης και με τιμή διάθεσης 2,05 € υπέρ το άρτιο εκάστης. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της
ανέρχεται στο ποσό των 1.475.262 € διαιρούμενο σε 1.799.100 ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας 0,82 €. Με την υπ’ αρ. 24 από 21.09.2020 απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η υιοθέτηση μέτρων λόγω της μείωσης

των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κάτω από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και
συγκεκριμένα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 550.138 € με καταβολή
μετρητών, με έκδοση 670.900 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,82 € εκάστης
και με τιμή διάθεσης εκάστης ίση με την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ήτοι 0,82 €. Έτσι, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 2.025.400 € διαιρούμενο σε 2.470.000
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,82 €. Με την υπ’ αρ. 25 από 15.10.2021 απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, αποφασίσθηκε η υιοθέτηση
μέτρων λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κάτω από το ένα δεύτερο (1/2)
του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό
των 150.060 € με καταβολή μετρητών, με έκδοση 183.000 νέων ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας 0,82 € εκάστης και με τιμή διάθεσης εκάστης ίση με την ονομαστική αξία
κάθε μετοχής, ήτοι 0,82 €. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται στο ποσό των 2.175.460
€ διαιρούμενο σε 2.653.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,82 €. Με την υπ’ αρ. 26
από 05.10.2022 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας,
αποφασίσθηκε η υιοθέτηση μέτρων λόγω της μείωσης των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας κάτω
από το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου και συγκεκριμένα η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου κατά το ποσό των 199.999,64€ με καταβολή μετρητών και έκδοση 243.902 νέων
ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,82 € εκάστης και με τιμή διάθεσης εκάστης 5,17 €.
Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιό της ανέρχεται στο ποσό των 2.375.459,64 € διαιρούμενο σε
2.896.902 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,82 €.
Άρθρο 6: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
1. Κατ’ άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας
(5ετίας) από τη σύσταση της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα 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 για ποσό,
που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
2. Η ως άνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία και η οποία
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Στην περίπτωση
αυτή το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται 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.
3. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική
Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση,
και η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης.
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του
κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1, 2 και 3
του παρόντος άρθρου αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε
διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά το ν. 4548/2018.
5. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δύναται να πραγματοποιηθεί και με έκδοση
εξαγοράσιμων μετοχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του ν. 4548/2018, όπως
ισχύει.
Άρθρο 7: Δικαίωμα Προτίμησης
1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος,
καθώς και σε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, παρέχεται
δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο υπέρ των μετόχων
που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο
μετοχικό κεφάλαιο. Το ως άνω δικαίωμα προτίμησης επεκτείνεται και σε περιπτώσεις αύξησης
με εισφορές σε είδος.
2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 26 παρ. 1 και 2 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει,
μετά το τέλος της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση
για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία προθεσμία δεν μπορεί να είναι
μικρότερη από δεκατέσσερις (14) ημέρες, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα
παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας κατά την κρίση του σε τιμή
όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Σε περίπτωση κατά την οποία
το όργανο της Εταιρίας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να
ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ορίζει
με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται στο άρθρο
20 του ν. 4548/2018.. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία
πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό
το δικαίωμα, υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της
παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας
άσκησης δικαιώματος προτίμησης κατά τα ανωτέρω μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στην
Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου
και έλαβαν γνώση της προθεσμίας, που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης
ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ' αυτών άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η
δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».
3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
το δικαίωμα προτίμησης που προβλέπεται στην παραπάνω παράγραφο μπορεί να περιοριστεί ή
να καταργηθεί. Για να ληφθεί αυτή η απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να
υποβάλει στη Γενική Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι που
επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία
δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η

σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Εταιρίας
πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής
της, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή
διάθεσης αυτών.
5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
28 παρ. 3 και 4 και 33 παρ. 2 μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διαθέσεως μετοχών στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν
εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 99 του ν. 4548/2018, με τη μορφή δικαιώματος
προαιρέσεως αγοράς μετοχών κατά τους όρους της αποφάσεως αυτής, περίληψη της οποίας
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. Ως δικαιούχοι
μπορούν να ορισθούν και πρόσωπα, που παρέχουν στην Εταιρία υπηρεσίες σε σταθερή βάση.
Η απόφαση αυτή της Γενικής Συνελεύσεως πρέπει ιδίως να ορίζει τον ανώτατο αριθμό μετοχών
που μπορεί να εκδοθούν, η ονομαστική αξία των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του
κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως,
την τιμή διαθέσεως αυτών, τους όρους διαθέσεως των μετοχών στους δικαιούχους, καθώς και
κάθε άλλο συναφή όρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας με απόφασή του ρυθμίζει κάθε
άλλη σχετική λεπτομέρεια, ενώ επιπλέον εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώματος αγοράς μετοχών
κατά το μήνα Δεκέμβριο κάθε χρόνου, εκδίδει μετοχές στους δικαιούχους που άσκησαν το
δικαίωμά τους, αυξάνοντας το κεφάλαιο της Εταιρίας αντιστοίχως και πιστοποιεί την αύξηση
του κεφαλαίου κατά τα οριζόμενα στην αμέσως επόμενη παράγραφο του παρόντος
Καταστατικού και το άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει. Οι σύμφωνα με
την παρούσα παράγραφο αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του
Καταστατικού και δεν εφαρμόζεται επ’ αυτών η παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
6. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να μεριμνήσει για την πιστοποίηση καταβολής του
ποσού της αύξησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4548/2018, η οποία
πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής
του ποσού της αύξησης και υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το νόμο.
7. Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν μπορεί να ορισθεί
μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών και μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την
ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση του αρμόδιου οργάνου στο Γ.Ε.ΜΗ.
8. Κάθε καταβολή μετρητών για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και οι καταθέσεις
μετόχων με προορισμό τη μελλοντική αύξηση αυτού, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με
κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της Εταιρίας που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Άρθρο 8: Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων ενεργητικού
1. Μέσα στα πρώτα δύο (2) χρόνια από τη σύσταση της Εταιρίας απαγορεύεται και είναι
απολύτως άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του
ενός δεκάτου (1/10) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον οι πωλητές είναι
ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του ενός εικοστού ( 1/20) του
καταβεβλημένου κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα στενά μέλη
οικογένειας των παραπάνω προσώπων, όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα Α του ν.
4308/2014, καθώς και οι εταιρίες που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα. Το ίδιο ισχύει αν
ο πωλητής απέκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα πρόσωπα μέσα
στους προηγούμενους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή του Καταστατικού.
2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο θεωρούνται ότι
έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που
μεταβιβάζονται στην Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4548/2018.
Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του ν. 4548/2018, με
μέριμνα των ενδιαφερομένων.
3. Η απαγόρευση της παρ. 1 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις
που γίνονται στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της Εταιρίας, για αποκτήσεις που
πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή στο πλαίσιο διαδικασιών που
εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις που πραγματοποιούνται σε
ρυθμιζόμενη αγορά.
Άρθρο 9: Μετοχές
1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές.
2. Οι μετοχές είναι δυνατόν να ενσωματώνονται σε μετοχικούς τίτλους μίας ή περισσότερων
μετοχών. Οι τίτλοι, αποκοπτόμενοι από στέλεχος, φέρουν αύξοντα αριθμό, ημερομηνία
έκδοσης, την σφραγίδα της Εταιρίας με την εταιρική επωνυμία και τις υπογραφές του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που θα ορισθεί γι' αυτόν τον σκοπό από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ονομαστικές μετοχές φέρουν επιπλέον και πλήρη στοιχεία των
μετόχων. Επίσης φέρουν μερισματαποδείξεις κατ' αύξοντα αριθμό αριθμημένες. Κατά τα λοιπά
ο τύπος καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3. Η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή
του ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς
και του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται
ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Η τήρηση του βιβλίου είναι
ηλεκτρονική. Ως μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
Άρθρο 10: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μετόχων
1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετοχής παρακολουθούν τον νόμιμο κάτοχό τους.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα επί του μερίσματος το οποίο διανέμεται σύμφωνα με το παρόν
και, σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, επί του μέρους της περιουσίας που εκκαθαρίστηκε και
αναλογεί σε αυτή, όπως και δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση.
3. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας δικαιώματά τους μόνο μέσω της
Γενικής Συνέλευσης.
Άρθρο 11
1. Οι μέτοχοι, οι καθολικοί ή οι ειδικοί τους διάδοχοι, οι δανειστές μετόχων και οι αντιπρόσωποι
όλων αυτών σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση των
καταστημάτων, γραφείων και της εν γένει περιουσίας της Εταιρίας ή των βιβλίων αυτής ή των
κινητών που βρίσκονται σε αυτή κ.λπ. ή να επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή αυτής ή
οπωσδήποτε να αναμειχθούν στην διοίκηση της Εταιρίας, επιφυλασσομένων των ένδικων
δικαιωμάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε
και αν κατοικεί, θεωρείται ως προς τις σχέσεις του με την Εταιρία, ότι έχει μόνιμη κατοικία την
έδρα της Εταιρίας.
2. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρίας και των μετόχων είτε έχει βάση το Καταστατικό είτε τον
νόμο, κρίνεται κατά τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των
ελληνικών δικαστηρίων και στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της Εταιρίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 12: Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως δεκαπέντε
(15) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με μυστική ψηφοφορία και
με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μετόχων. Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό
πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα (1) φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του
νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα
να ανακαλέσει και παύσει τα μέλη που επέλεξε για το Διοικητικό Συμβούλιο και πριν την λήξη
του χρόνου της θητείας τους. Οι σύμβουλοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι.
2. Σύμβουλος που απέχει από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνεχώς και
αδικαιολογήτως για περίοδο μεγαλύτερη από ένα εξάμηνο, είναι δυνατόν να θεωρηθεί ως
παραιτηθείς με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που καταχωρείται στα πρακτικά.
Άρθρο 13: Aναπλήρωση και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Εάν κενωθεί θέση Συμβούλου που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό
Συμβούλιο, λόγω παραίτησης ή θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας
μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), δύνανται να εκλέγουν Συμβούλους σε αντικατάσταση των
μελών που απώλεσαν την ιδιότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των
απωλεσάντων την ιδιότητά τους μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που τυχόν
έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με το
άρθρο 81 του ν. 4548/2018. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και
ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία
μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην
ημερήσια διάταξη.
Σε κάθε περίπτωση, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον
αριθμό τους, δύνανται να προβούν στη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, με αποκλειστικό σκοπό
την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Άρθρο 14: Θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3ετής) και αρχίζει από την
Γενική Συνέλευση που τα εξέλεξε. Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως
επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
2. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αντικατασταθεί σύμβουλος κατά την διάρκεια της
θητείας του, η θητεία του αντικαταστάτη του διαρκεί μέχρι τον χρόνο κατά τον οποίο θα έληγε
η θητεία του αντικατασταθέντος.
Άρθρο 15
Εναλλακτικά προς τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος, σε περίπτωση που κενωθεί θέση
Συμβούλου που έχει εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω
παραίτησης, ή θανάτου ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να
συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση των ελλειπόντων μελών, όπως πριν την
επέλευση των ανωτέρω γεγονότων, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το
ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε
περίπτωση τα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). Η εκλογή αυτή επιτρέπεται
εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που
έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους.
Άρθρο 16: Εξουσίες - Aρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την
διοίκηση της Εταιρίας, την διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού
της Εταιρίας εξαιρουμένων μόνο των ζητημάτων εκείνων, τα οποία κατά το παρόν Καταστατικό
ή κατά το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 17 του παρόντος Καταστατικού.
Άρθρο 17
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει ξουσίες διαχείρισης και
εκπροσώπησης της Εταιρίας, εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική ενέργεια, σε ένα ή
περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, καθορίζοντας συγχρόνως τα θέματα επί των οποίων
εκχωρείται εξουσία.
2. Εάν απαιτείται η αυτοπρόσωπη εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου κάποιου αντιπροσώπου της
Εταιρίας για να δώσει όρκο ή για κάποιον άλλο λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί ένα
από τα μέλη του ή έναν υπάλληλο της Εταιρίας ή κάποιο τρίτο πρόσωπο να εμφανισθεί ενώπιον
του Δικαστηρίου.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή
περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει.
4. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν, εφόσον προβλέπεται από σχετική απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος
αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτους.
Άρθρο 18: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρίαση, συνέρχεται και
συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο αυτού. Σε περίπτωση απουσίας ή
οποιουδήποτε άλλου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο
Σύμβουλος που ορίζει το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής που προεδρεύει στις
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και έχει την γενική
εποπτεία της λειτουργίας της Εταιρίας και του προσωπικού.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέξει ένα (1) ή και περισσότερα από τα μέλη του ως
Διευθύνοντες ή Εντεταλμένους Συμβούλους καθορίζοντας ταυτόχρονα και τις αρμοδιότητές
τους. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνει γενικά τις
εργασίες της Εταιρίας, προΐσταται του προσωπικού της και είναι το ανώτατο εκτελεστικό της
όργανο.
3. Κάθε Σύμβουλος δικαιούται να ενημερώνεται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο σχετικά με την διοίκηση της Εταιρίας και γενικά σχετικά με την πρόοδο των εργασιών
της.
4. Χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου εκτελεί ένας από τους Συμβούλους ή
οποιοσδήποτε τρίτος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από τον Πρόεδρο - ή τον
αναπληρωτή του - κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το
απαιτούν.
2. Σχετική πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη εγγράφως ή με TELEFAX ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail), μία (1) τουλάχιστον εργάσιμη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση και δύο
(2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, εάν η συνεδρίαση πρόκειται να
διεξαχθεί έκτος της έδρας της Εταιρίας. Η πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν
αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
3. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με
αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να
συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά
(7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να
αναφέρονται με σαφήνεια τα θέματα που θα απασχολήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο. Αν δεν
συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω
προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση, να συγκαλέσουν το Διοικητικό
Συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά
(7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε οποιονδήποτε άλλο
τόπο, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της
συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή και
ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη
συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.
6. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους
αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη κι αν δεν έχει
προηγηθεί συνεδρίαση. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι Σύμβουλοι ή οι αντιπρόσωποι
αυτών συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφαση τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση.
Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους.
7. Οι υπογραφές των Συμβούλων ή των αντιπροσώπων αυτών μπορούν να αντικαθίστανται με
ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 20: Aπαρτία Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται σε αυτό οι μισοί συν ένας από τους Συμβούλους. Ουδέποτε, όμως, ο
αριθμός των παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3).
2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών του, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του
άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται να παρακολουθήσει συνεδρίαση ή συνεδριάσεις του
Διοικητικού
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άλλο
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εξουσιοδοτημένο προς τούτο με επιστολή, τηλεγράφημα, ή TELEFAX. Κάθε Σύμβουλος μπορεί
να εκπροσωπεί έγκυρα μόνο έναν (1) Σύμβουλο. Η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό Συμβούλιο
δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
εκτός αν η αντιπροσώπευση ανατεθεί σε τυχόν αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
4. Στις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που
καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται γι' αυτόν το λόγο και το οποίο μπορεί
να τηρείται και ηλεκτρονικά. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και από τους Συμβούλους,
που παρέστησαν κατά την συζήτηση. Στο βιβλίο καταχωρείται επίσης κατάλογος των
παραστάντων και αντιπροσωπευθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Με αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρίσει στα
πρακτικά περίληψη της γνώμης του μέλους αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την
καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή
το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό
καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη
συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιος
Σύμβουλος αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά, γίνεται μνεία της άρνησής του σε αυτά.
6. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση απουσίας
ή κωλύματος αυτού, από τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από το
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που τυχόν έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική
απόφασή του.
7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει
υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4548/2018,
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την αντίστοιχη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 21
Κάθε έγγραφο της Εταιρίας με το οποίο η Εταιρία αναλαμβάνει υποχρεώσεις οποιασδήποτε
μορφής και ύψους για να είναι δεσμευτικό, πρέπει να είναι υπογεγραμμένο από μέλος ή μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που όρισε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή
του.
Άρθρο 22: Απαγόρευση Ανταγωνισμού
1. Απαγορεύεται στους Συμβούλους, που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διεύθυνση
της Εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής
Συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του Καταστατικού, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό
τρίτων, πράξεις, που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς, που επιδιώκει η Εταιρία και να
μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες, που επιδιώκουν
τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρία έχει δικαίωμα να
αξιώσει αποζημίωση ή αντί της αποζημίωσης, δύναται να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις
που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του Συμβούλου ή του Διευθυντή, να θεωρηθεί ότι οι
πράξεις αυτές διενεργήθηκαν για λογαριασμό της Εταιρίας, προκειμένου δε για πράξεις που
έγιναν για λογαριασμό τρίτου, να δοθεί στην Εταιρία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να
εκχωρηθεί σε αυτήν η σχετική απαίτηση.
Άρθρο 23: Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άσκηση αξιώσεων
της Εταιρίας
1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρίας για ζημία που αυτή
υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση έγκαιρης, πλήρους και επιμελούς άσκησης των
αξιώσεων της Εταιρίας 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.
3. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
έχουν δικαίωμα να υποβάλουν εγγράφως προς το διοικητικό συμβούλιο αίτηση με αντικείμενο
την άσκηση των αξιώσεων της Εταιρίας κατά το άρθρο 103 του ν. 4548/2018. Οι αιτούντες
πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν καταστεί μέτοχοι έξι (6) μήνες πριν από την υποβολή της. Σε
περίπτωση που η ως άνω αίτηση υποβληθεί από την πλειοψηφία των μετόχων, το Διοικητικό
Συμβούλιο υποχρεούται να προβεί αμελλητί στην άσκηση της εταιρικής αγωγής.
4. Η Εταιρία δύναται, 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. Στη Συνέλευση αυτή καλείται να
παραστεί και ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.
Άρθρο 24: Παραίτηση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Άρθρο 25: Σύγκληση και συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δικαιούται να
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018. Οι αποφάσεις της
δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.
2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται υποχρεωτικά
τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δέκατη (10η) ημερολογιακή
ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για
την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών
(τακτική γενική συνέλευση). Η τακτική γενική συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για
οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση
οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική συνέλευση).
4. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
εταιρικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική
Συνέλευση ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης, που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε
(45) ημέρες από την επίδοση της αίτησης προς τον Πρόεδρό του.
5. Ο Ελεγκτής της Εταιρίας έχει δικαίωμα με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης. Η Συνέλευση αυτή συγκαλείται
υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της
αίτησης, έχει δε ως θέμα ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αίτηση.
6. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρίας. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση
επιτρέπεται να συνέρχεται οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Κατόπιν
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο,
αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τα
ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει.
Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι.

Άρθρο 26
1. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις, πρέπει να συγκαλείται
τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για την συνεδρίαση
αυτής.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή
διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με
σαφήνεια, τους μετόχους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον
τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν
τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση. Η
πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώριση της στη Μερίδα της
Εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ.
3. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρία θέτει στη διάθεση των
μετόχων τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
4. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία
στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι, που εκπροσωπούν το σύνολο του
κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη
αποφάσεων (καθολική γενική συνέλευση).
Άρθρο 27: Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση
1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική Συνέλευση - τακτική ή έκτακτη - έχει κάθε μέτοχος, ο
οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής
Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και από απόσταση με
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο
διεξαγωγής της.
3. Οι μέτοχοι δύναται να συμμετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή
με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν τη Συνέλευση, με την εκ των προτέρων αποστολή σε
αυτούς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και των σχετικών
ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η
συμπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην
έδρα της Εταιρίας. Οι μέτοχοι, που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτό υπολογίζονται για το
σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί
από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Άρθρο 28: Απαρτία
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της
ημερησίας διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν
το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από την ημερομηνία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε με πρόσκληση που
αποστέλλεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα
του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. Νεότερη πρόσκληση
δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής
συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη
ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.
3. Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν στη μεταβολή της εθνικότητας της
Εταιρίας, στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, στην επαύξηση των
υποχρεώσεων των μετόχων, στην τακτική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν
επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, στη μείωση του μετοχικού
κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του
άρθρου 49 του ν. 4548/2018, στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, στη
συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρίας,
παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, και σε κάθε άλλη
περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία, ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής
ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες
το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Εάν δεν συντελεσθεί αυτή η απαρτία η Γενική Συνέλευση καλείται και συνέρχεται και πάλι
κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σε αυτήν το ένα
τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση
για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση στην επαναληπτική συνεδρίαση ευρίσκεται σε
απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα
πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται,
εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης,
με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα
συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο 29: Πρόεδρος και Γραμματέας της Γενικής Συνέλευσης
Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων προεδρεύει προσωρινά, μέχρι την εκλογή οριστικού
προέδρου, που γίνεται από την ίδια τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία, ο Πρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου ή σε περίπτωση που αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του και αν
κωλύεται και αυτός ο πρεσβύτερος από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι παρόντα.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης μπορεί να επικουρείται από γραμματέα και ψηφολέκτη, που
εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο.
Άρθρο 30
Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που
αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση εκτός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
δεν επιτρέπεται εκτός εάν παρίσταται ή αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετόχων και κανείς
δεν διατυπώνει αντίρρηση ή εάν πρόκειται για τροπολογίες στις προτάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση ή για πρόταση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
οπότε, αν γίνει αποδεκτή, ορίζει και τα θέματα της ημερήσιας αυτής διάταξης.
Άρθρο 31: Αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης
Η Γενική Συνέλευση συζητά και αποφασίζει για κάθε θέμα που της υποβάλλεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, όπως και για κάθε εταιρική υπόθεση. Ειδικότερα δε
είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για τα παρακάτω:
α) Τροποποιήσεις του Καταστατικού, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι αυξήσεις, τακτικές ή
έκτακτες, και οι μειώσεις του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή
των ελεγκτών.
δ) Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
ε) Διάθεση των ετησίων κερδών.
στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.
4548/2018.
ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της
Εταιρίας.
η) Διορισμό εκκαθαριστών.
θ) Μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας και του αντικειμένου της εταιρικής επιχείρησης.
ι) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
κ) Μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές.
λ) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Άρθρο 32
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη στο ειδικό βιβλίο
πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή
αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. Με αίτηση μετόχου, ο Πρόεδρος της Γενικής
Συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος
της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, αν αυτή αναφέρεται σε
ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα
χρηστά ήθη ή το νόμο.
2. Η ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση είναι φανερή, με την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του
άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και των αναφερόμενων στο άρθρο 131 του ν. 4548/2018.
3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον
Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του
ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου. Αν η Εταιρία έχει λυθεί και βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης, τα
αντίγραφα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Εκκαθαριστή.
4. Η κατάρτιση και η υπογραφή πρακτικού απ’ όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους
τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι μέτοχοι
ή οι αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό,
χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους μετόχους με αναφορά των
τυχόν μειοψηφούντων.
5. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την
έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική
διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρίας από
αξιώσεις της κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός
της εταιρίας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 102 ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρίας λόγω ευθύνης των μελών
του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 επ. ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω
έγκριση. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παρούσα
παράγραφο, δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές,
των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική
εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους
υπαλλήλους της Εταιρίας.
Άρθρο 33: Πλειοψηφία
1. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που
εκπροσωπούνται σε αυτήν.
2. Εξαιρετικά στα θέματα που αναφέρονται στο άρθρο 28 παράγραφος 3 του παρόντος, οι
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των ψήφων

που εκπροσωπούνται στην Συνέλευση. Το ποσοστό αυτό απαιτείται για την λήψη αποφάσεων
για τα θέματα αυτά τόσο κατά τις αρχικές Γενικές Συνελεύσεις, όσο και κατά τις επαναληπτικές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΕΛΕΓΚΤΕΣ – ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
Άρθρο 34: Ελεγκτές
Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης Εταιρίας
καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και
σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
Άρθρο 35: Δικαιώματα Μειοψηφίας
1. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,
το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων,
ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της, η οποία δεν θα απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε
(45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, 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 δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα
πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται με ευθύνη του Διοικητικού
Συμβουλίου, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά
δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής
Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018 και να προβούν
οι ίδιοι στη δημοσίευση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 141 του ν.
4548/2018, με δαπάνη της Εταιρίας.
3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία (1) μόνο φορά
τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή για 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
ημερομηνία της αναβολής. Η μετ’ αναβολής Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της
προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης
των μετόχων, σε αυτή δε, μπορούν να μετέχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών
διατυπώσεων συμμετοχής.
4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο

υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για
τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Επίσης, με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει
στη Γενική Συνέλευση – εφόσον είναι τακτική – τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας,
καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας
με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν’ αρνηθεί την
παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία εντός της προθεσμίας της
προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν’ αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Με αίτηση των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης διενεργείται με
φανερή ψηφοφορία.
7. Στις περιπτώσεις των προηγουμένων παρ. 4 και 5 τυχόν αμφισβήτηση ως προς τη
βασιμότητα της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών, με απόφασή του, που εκδίδεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών
μέτρων. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
8. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, υποβαλλόμενη κατά πάντα χρόνο, το Διοικητικό
Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο για το ύψος του
κεφαλαίου της Εταιρίας, τις κατηγορίες των μετοχών που έχουν εκδοθεί και τον αριθμό των
μετοχών κάθε κατηγορίας, ιδίως προνομιούχων, με τα δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει,
καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές, τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους
περιορισμούς που προβλέπονται.
9. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου
κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της Εταιρίας από το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο έλεγχος διατάσσεται εάν πιθανολογούνται πράξεις, που παραβιάζουν
διατάξεις των νόμων ή του Καταστατικού της Εταιρίας ή αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Σε
κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι
καταγγελλόμενες πράξεις.
10. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το
δικαίωμα να ζητήσουν από το Δικαστήριο της παρ. 8, τον έλεγχο της Εταιρίας, εφόσον από την

όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται
όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 36
1. Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η)
Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου, οπότε και κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της Εταιρίας,
ενεργείται απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζονται οι ετήσιες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε.
2. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, ελέγχονται και
εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική
διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.
Άρθρο 37: Καθαρά κέρδη- Διανομή κερδών
1. Τα καθαρά κέρδη της Εταιρίας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι τα
προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν σύμφωνα με το άρθρο
159 του ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν
αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά το νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο
ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να
προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του ν. 4548/2018, διατίθεται κατά
τους ορισμούς του καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
Άρθρο 38: Ελάχιστο Μέρισμα
1. Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της
κράτησης για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της
κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών
κερδών μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της
γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το
ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου

μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την
αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 28 του παρόντος καταστατικού και
πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 161 ν. 4548/2018.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 39
1. Η Εταιρία λύεται:
α) με την πάροδο του χρόνου διάρκειας που ορίζεται στο Καταστατικό,
β) και πριν από την πάροδο του χρόνου αυτού, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που
λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της Εταιρίας σε κατάσταση πτώχευσης και
δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του
οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Στην πρώτη και τέταρτη περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστών
μέχρι του διορισμού τους από την Γενική Συνέλευση, στην δεύτερη δε περίπτωση η γενική
Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές, άλλως ισχύει ό,τι και στην πρώτη
και τέταρτη περίπτωση.
3. Η Εταιρία λύεται, επίσης, με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τ’ άρθρα 165 και 166 του ν.
4548/2018. Στην περίπτωση αυτή ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Δικαστήριο με την απόφαση,
που κηρύσσει τη λύση της Εταιρίας.
4. Εάν η Εταιρία λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διαρκείας της ή με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης ή εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης επήλθε περάτωση των εργασιών της
πτώχευσης λόγω τελεσίδικης επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης ή εξόφλησης όλων των
πτωχευτικών πιστωτών, κατά τις διατάξεις που ισχύουν για την πτώχευση, η Εταιρία μπορεί να
αναβιώσει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη
απαρτία και πλειοψηφία. Η αναβίωση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας δεν είναι
κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρίες.
Άρθρο 40
1. Εάν αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρίας, η Γενική Συνέλευση καθορίζει τον τρόπο της
εκκαθάρισης διορίζοντας από έναν (1) έως τρεις (3) εκκαθαριστές από τους μετόχους της ή
τρίτους και ορίζει τα δικαιώματα αυτών και τις αμοιβές τους.
2. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της
εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει

ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους. Επίσης,
οφείλουν να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς υποθέσεις της Εταιρίας, να
μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του
άρθρου 168 του ν. 4548/2018, να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις
αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η
εκκαθάριση και το συμφέρον της Εταιρίας.
3. Οι εκκαθαριστές μπορούν, επίσης, να εκποιήσουν τα ακίνητα της Εταιρίας, την εταιρική
επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την
πάροδο τριών (3) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας αυτής, κάθε μέτοχος ή και
δανειστής της μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, το
οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την
κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τμημάτων ή του συνόλου της Εταιρίας, η
απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα
μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν
η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
4. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη
διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλογικά εφαρμοζόμενες διατάξεις, που διέπουν
τη δικαστική εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρ. 1913 επ. Α.Κ.). Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή
η αναγκαστική εκτέλεση κατά της Εταιρίας στο στάδιο της εκκαθάρισης.
5. Οι μέτοχοι της λυθείσας Εταιρίας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο, που ανέλαβαν
και δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των
σκοπών της εκκαθάρισης.
6. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι
οποίες υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία
παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις
πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση και υποβάλλονται σε
δημοσιότητα. Η γενική συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των
εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
7. Με βάση τις εγκεκριμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης οι
εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα
δικαιώματα τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι, η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια
απόδοση σ’ αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας.
8. Εφόσον το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία (3ετία) από την ημερομηνία έναρξης
της εκκαθάρισης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 169 του ν. 4548/2018, όπως
ισχύει.

9. Ο διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού
Συμβουλίου.
10. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό
Συμβούλιο. Οι εκκαθαριστές ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που
είναι συναφείς προς την διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης και υποχρεούνται να
συμμορφώνονται προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Όσο διαρκεί η εκκαθάριση η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά
της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 41: ΚΑΛΥΨΗ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
1. Η Εταιρία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη δικών της μετοχών.
2. Σε περίπτωση που τις μετοχές της Εταιρίας ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο δικό του
όνομα αλλά για λογαριασμό της Εταιρίας, θεωρείται ότι το πρόσωπο αυτό τις ανέλαβε για δικό
του λογαριασμό.
3. Κατά τη σύσταση της Εταιρίας οι ιδρυτές και, σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεούνται να καταβάλουν την αξία των
μετοχών που έχουν αναληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων αυτού του άρθρου. Οι πιο πάνω
ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την υποχρέωση
αν αποδείξουν ότι δεν τους βαρύνει οποιαδήποτε υπαιτιότητα.
Άρθρο 42: ΙΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση
και των διατάξεων του Ν.3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η Εταιρία μπορεί η ίδια ή με
πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό της να αποκτήσει μετοχές της
που έχουν ήδη εκδοθεί, μόνο μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τα όσα
ορίζονται στο άρθρο 49 του ν. 4548/2018.
Βεβαιώνεται ότι το παρόν αποτελεί ακριβές αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού της εταιρίας με την
επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», μετά τις
τροποποιήσεις που αποφασίστηκαν με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 05.10.2022.
Μαρούσι Αττικής, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

_______________
Σωτήριος Χατζίκος

