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ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΣΑΖ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ 
ΔΣΑΗΡΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΤΡΧ -......................- 

Αριθμός: .................... 
 

Σηελ ................ (ηφπνο ππνγξαθήο) ζήκεξα ζηηο ...................... (...) 
(εκεξνκελία ππνγξαθήο) ηνπ έηνπο δχν ρηιηάδεο .................... 
(200..), εκέξα ................... θαη ζην ζπκβoιαηoγξαθείo κoπ πoπ 
βξίζθεηαη ζηεv oδφ ..................... αξ. .......... ηδηoθηεζίαο κoπ, 
παξνπζηάζηεθαλ ζε κέλα ηελ/ηνλ ……………………………………. 
Σπκβνιαηνγξάθν θαη θάηνηθν .................., κε έδξα η.. ................, νη 
κε εμαηξνχκελνη απφ ην λφκν: 
α) ......................... ηνπ ..................... θαη ηεο ......................, 
επηρεηξεκαηίαο, γελλεκέλ.. ζη.. .......................... ην έηνο ................., 
θάηνηθνο ......................, θάηνρνο δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο 
κε αξηζκφ ..................., ην νπνίν εθδφζεθε ζηηο .................. απφ ην 
......................., ε/ν νπνία/νο ελεξγεί ελ πξνθεηκέλσ σο εηδηθή/νο 
πιεξεμνχζηα/νο, αληηπξφζσπνο θαη γηα ινγαξηαζκφ 
........................, πνπ έρεη έδξα ζηελ ................ θαη ε νπνία 
ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ην ..................... Δίθαην θαη 
έρεη θαηαρσξεζεί ζην Εκπνξηθφ Επηκειεηήξην ηνπ ....................... 
κε αξηζκφ .................. θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ 
Δηεπζπληή απηήο, ............................... θαη 
β) ....................................., πνπ έρεη έδξα ζηε ............................., 
θαη ε νπνία ηδξχζεθε θαη ιεηηνπξγεί λφκηκα ζχκθσλα κε ην 
.................. Δίθαην, έρεη θαηαρσξεζεί λφκηκα ζην Μεηξψν 
Εηαηξεηψλ ηεο ............................ κε αξηζκφ ........................ φπσο 
πξνθχπηεη απφ ην απφ ...................... επίζεκν αληίγξαθν ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ Σχζηαζεο ηνπ ............……… θαη ην νπνίν θαηά 
ππεχζπλε, ξεηή θαη αλεπηθχιαθηε δήισζε η.. εληνινδφρνπ πνπ 
εκθαλίζηεθε δελ έρεη κέρξη ζήκεξα αλαθιεζεί. 
Οη σο άλσ εκθαληζζέληεο δήηεζαλ λα ζπληαρζεί θαη ππνγξαθεί 
απηφ ην ζπκβφιαην κε ην νπνίν δήισζαλ φηη ζπληζηνχλ ζήκεξα 
Αλψλπκε Εηαηξεία, πνπ ζα δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κσδ. Ν. 
2190/1920 φπσο απηφο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη, κε ηνπο αθφινπζνπο 
φξνπο πνπ απνηεινχλ ην Καηαζηαηηθφ απηήο. 

 
KEΦΑΛΑΗΟ A 

ΤΣΑΖ, ΔΠΧΝΤΜΗΑ, ΔΓΡΑ, ΓΗΑΡΚΔΗΑ, ΚΟΠΟ 
Άρθρο 1 

1. Σπληζηάηαη κε ην παξφλ Αλψλπκε Εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 
«.....................................» θαη κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν 
«............................».  
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2. Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο κε ηελ αιινδαπή ε επσλπκία 
απηή ζα ρξεζηκνπνηείηαη κε ιαηηληθά ζηνηρεία ή ζε κεηάθξαζή ηεο 
ζ' νπνηαδήπνηε γιψζζα. 
 

Άρθρο 2 
Έδξα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ν Δήκνο ................................ Η έδξα 
ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε νπνηνλδήπνηε Δήκν ή 
Κνηλφηεηα ηεο Ειιεληθήο Επηθξάηεηαο χζηεξα απφ απφθαζε ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ. Με απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ κπνξνχλ λα ηδξπζνχλ ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία 
ή γξαθεία νπνπδήπνηε ζηελ Ειιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ 
 

Άρθρο 3 
1. Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ελελήληα ελλέα (99) ρξφληα 
θαη αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξεζε ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ 
Εηαηξεηψλ ηεο Δηνηθεηηθήο Απφθαζεο γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο 
θαη ηελ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο. 
2. Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο κπνξεί λα ζπληνκεπζεί ή παξαηαζεί κε 
απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ πνπ ζα 
ηξνπνπνηεί ην παξφλ άξζξν θαη ζα ιεθζεί κε απμεκέλε απαξηία 
θαη πιεηνςεθία. 
 

Άρθρο 4 
Σθνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: 
(α) Η εκπνξία ......................................... 
(β) Η βηνκεραληθή (ή βηνηερληθή) παξαγσγή .............................. 
(γ) Η αληηπξνζψπεπζε ............................................................ 
ή 
(α) Η άζθεζε νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αγνξάο, αλέγεξζεο θαη 
πψιεζεο  αθηλήησλ. 
(β) Η αλάιεςε εξγνιαβηψλ γηα ηελ αλέγεξζε αθηλήησλ. 
(γ) Η παξαθνινχζεζε θαη δηεθπεξαίσζε ηερληθψλ έξγσλ. 
(δ) Η αλάπηπμε αθηλήησλ. 
(ε) Η επίβιεςε αλέγεξζεο αθηλήησλ. 
(ζη) Η παξνρή θηεκαηνκεζηηηθψλ ππεξεζηψλ. 
(δ) Οη εθηηκήζεηο αθηλήησλ. 
(ε) Η παξνρή θάζε είδνπο ππεξεζηψλ γηα ηελ ελ γέλεη αλάπηπμε 
ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 
(ζ) Η παξνρή θάζε είδνπο ζπκβνπιψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ε 
άζθεζε νπνησλδήπνηε δξαζηεξηνηήησλ ζπλαθψλ πξνο ηα 
αλσηέξσ. 
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Γηα ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο ε εηαηξεία δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη 
ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε κε παξεκθεξή ζθνπφ κε νπνηνδήπνηε 
εηαηξηθφ ηχπν ή λα αληηπξνζσπεχεη ηέηνηεο επηρεηξήζεηο θαη λα 
ζπλεξγάδεηαη κε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν κε 
νπνηνδήπνηε ηξφπν. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' 
ΜΔΣΟΥΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ, ΜΔΣΟΥΔ, ΜΔΣΟΥΟΗ 

Άρθρο 5 
1. Τν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο νξίδεηαη ζε ................... 
(............) Επξψ δηαηξνχκελν ζε ................. (...........) κεηνρέο 
νλνκαζηηθήο αμίαο ............ (...) Επξψ ε θάζε κία. Οιφθιεξν ην 
κεηνρηθφ θεθάιαην θαηαβάιιεηαη απφ ηνπο ηδξπηέο κε κεηξεηά 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 49 ηνπ παξφληνο. 
2. Τν σο άλσ πνζφ ζα θαηαηεζεί ππνρξεσηηθά ζε εηδηθφ 
ινγαξηαζκφ επ' νλφκαηη ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ηεξείηαη ζε 
νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ε νπνία ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Ειιάδα. 
 

Άρθρο 6 
1. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή 
ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, 
(α) λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ 
γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ αξρηθνχ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 
(β) λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ 
κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 
κηζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σηελ πεξίπησζε 
απηή εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ 
άξζξνπ 3α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/20, φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. 
2. Οη πην πάλσ εμνπζίεο κπνξνχλ λα εθρσξνχληαη ζην Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ε νπνία 
ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κσδ. 
Ν. 2190/1920. Σηελ πεξίπησζε απηή ην κελ κεηνρηθφ θεθάιαην 
κπνξεί λα απμάλεηαη κέρξη ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη 
θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην 
Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ε ελ ιφγσ εμνπζία, ην δε χςνο ηνπ 
νκνινγηαθνχ δαλείνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην κηζφ ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία. 
3. Οη πην πάλσ εμνπζίεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξνχλ λα 
αλαλεψλνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε (5) ρξφληα γηα θάζε αλαλέσζε, θαη ε ηζρχο 
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ηνπο αξρίδεη κεηά ηε ιήμε ηεο θάζε πεληαεηίαο. Η ζρεηηθή απφθαζε 
ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο 
ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηεζείο 
ηζρχεη. 
4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεληαεηίαο απφ ηε ζχζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, ε Γεληθή Σπλέιεπζε έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηεο ε 
νπνία ιακβάλεηαη κε απιή απαξηία θαη απφιπηε πιεηνςεθία ησλ 
ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηή, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 30 
παξάγξαθνη 1 θαη 2 θαη 35 παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο, λα 
απμάλεη ζην ζχλνιφ ηνπ ή κεξηθά ην κεηνρηθφ θεθάιαην εθδίδνληαο 
λέεο κεηνρέο ζπλνιηθά κέρξη ηνπ πεληαπιαζίνπ ηνπ αξρηθνχ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
5. Καη' εμαίξεζε ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ ε ιήςε απφθαζεο απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε κε απμεκέλε 
απαξηία θαη πιεηνςεθία θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 
παξάγξαθνη 3 θαη 4 θαη ηνπ άξζξνπ 35 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, θαη ε αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ 
κε ην κεηνρηθφ θεθάιαην άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, είλαη 
ππνρξεσηηθή γηα θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, φηαλ ηα 
απνζεκαηηθά ηεο εηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ 
θεθαιαίνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί. 
6. Οη απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη 
ζχκθσλα κε ηηο παξάγξαθνη 1, 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 
απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 
7. Η αξκνδηφηεηα ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ λα απμάλεη ην 
κεηνρηθφ θεθάιαην ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ κπνξεί λα αζθεζεί παξάιιεια κε απηήλ ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ. 
 

Άρθρο 7 
1. Σε θάζε πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ δελ 
γίλεηαη κε εηζθνξά ζε είδνο ή έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα 
κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε 
νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην ππέξ ησλ θαηά 
ηελ επνρή ηεο έθδνζεο κεηφρσλ, αλάινγα κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 
ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. Μεηά ην ηέινο ηεο πξνζεζκίαο 
πνπ φξηζε ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε γηα 
ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, πνπ δελ κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξε απφ έλα (1) κήλα, νη κεηνρέο πνπ δελ έρνπλ 
αλαιεθζεί, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ 
ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο εηαηξείαο. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ 
νπνία ην φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ 
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κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ παξέιεηςε λα νξίζεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ πξνζεζκία απηή ή ηπρφλ 
παξάηαζε απηήο νξίδεη κε απφθαζή ηνπ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
κέζα ζηα ρξνληθά φξηα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 11 ηνπ 
Κσδ. Ν. 2190/1920 φπσο ηξνπνπνηεζέλ ηζρχεη. Η πξφζθιεζε γηα 
ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ζηελ νπνία πξέπεη λα 
κλεκνλεχεηαη θαη ε πξνζεζκία κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα αζθεζεί 
απηφ ην δηθαίσκα, δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ 
θαη Εηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Επζχλεο ηεο Εθεκεξίδαο ηεο 
Κπβεξλήζεσο. Η θαηά ηα αλσηέξσ δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο 
θαη ε πξνζεζκία άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο κπνξνχλ 
λα παξαιεηθζνχλ, εθ' φζνλ ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε παξέζηεζαλ 
κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη 
έιαβαλ γλψζε ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηάρζεθε γηα ηελ άζθεζε ηνπ 
δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ή δήισζαλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα ηελ ππ' 
απηψλ άζθεζε ή κε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο. Καη' εμαίξεζε, 
αλ φιεο νη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο, ε πξφζθιεζε 
γηα ελάζθεζε δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο κπνξεί λα γίλεη κε 
ζπζηεκέλεο «επί απνδείμεη» επηζηνιέο πνπ ζα ζηέιλνληαη ζηνπο 
κεηφρνπο. 
2. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ζα ιακβάλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 παξάγξαθνη 3 θαη 4 θαη 
35 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο, ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ή 
λα θαηαξγεζεί. Γηα λα ιεθζεί παξφκνηα απφθαζε ην Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλν λα ππνβάιεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε 
γξαπηή έθζεζε πνπ ζα αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο πνπ επηβάιινπλ ηνλ 
πεξηνξηζκφ ή ηελ θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο θαη ζα 
δηθαηνινγεί ηελ ηηκή πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ έθδνζε ησλ λέσλ 
κεηνρψλ. Η απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ππνβάιιεηαη 
ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 7β ηνπ 
Κσδ. Ν. 2190/20 φπσο ηξνπνπνηεζέλ ηζρχεη. 
3. Τν φξγαλν ηεο εηαηξείαο πνπ απνθαζίδεη θάζε θνξά ηελ αχμεζε 
ηνπ θεθαιαίνπ νξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο έθδνζεο ησλ λέσλ 
κεηνρψλ, ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν φπσο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
ηεο αχμεζεο. H ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ πξέπεη 
λα αλαθέξεη ηνπιάρηζηνλ ην πνζφ ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ή ην 
χςνο ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, ηνλ ηξφπν θάιπςήο ηνπο, ηνλ 
αξηζκφ θαη ην είδνο ησλ κεηνρψλ ή ησλ νκνινγηψλ πνπ ζα 
εθδνζνχλ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ ηηκή δηάζεζεο απηψλ θαη 
ηελ πξνζεζκία θάιπςεο. 
4. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 παξάγξαθνη 3 θαη 4 θαη 35 
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παξάγξαθνο 2 κπνξεί λα ζεζπηζηεί πξφγξακκα δηαζέζεσο 
κεηνρψλ ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ην πξνζσπηθφ 
ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξεηψλ 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξάγξαθνο 5 Ν. 2190/1920 κε 
ηε κνξθή δηθαηψκαηνο πξναηξέζεσο αγνξάο κεηνρψλ θαηά ηνπο 
φξνπο ηεο απνθάζεσο απηήο, πεξίιεςε ηεο νπνίαο ππφθεηηαη ζηηο 
δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β. Η απφθαζε απηή ηεο 
Γεληθήο Σπλειεχζεσο πξέπεη ηδίσο λα νξίδεη ηνλ αλψηαην αξηζκφ 
κεηνρψλ πνπ κπνξεί λα εθδνζνχλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ην 1/10 ησλ πθηζηάκελσλ κεηνρψλ, αλ νη δηθαηνχρνη αζθήζνπλ ην 
δηθαίσκα (option) αγνξάο κεηνρψλ, ηελ ηηκή δηαζέζεσο απηψλ, 
θαζψο θαη ηνπο φξνπο δηαζέζεσο ησλ κεηνρψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο. 
Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο εηαηξείαο κε απφθαζή ηνπ ξπζκίδεη 
θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα δηαθνξεηηθά απφ ηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε, εθδίδεη ηα πηζηνπνηεηηθά δηθαηψκαηνο αγνξάο κεηνρψλ 
θαηά ην κήλα Δεθέκβξην θάζε ρξφλνπ εθδίδεη κεηνρέο ζηνπο 
δηθαηνχρνπο πνπ άζθεζαλ ην δηθαίσκά ηνπο, απμάλνληαο ην 
θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αληηζηνίρσο θαη πηζηνπνηεί ηελ αχμεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ ακέζσο επφκελε παξάγξαθν 
ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ην άξζξν 11 ηνπ Κσδ. Ν. 
2190/1920, φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. Οη ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα παξάγξαθν απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ 
απνηεινχλ ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη δελ εθαξκφδεηαη 
επ' απηψλ ε παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
5. Μέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο ή κέζα 
ζε έλα (1) κήλα απφ ηε ιήμε ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο 
θαηαβνιήο θάζε αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ην Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπλέιζεη ζε εηδηθή ζπλεδξίαζε γηα λα 
πηζηνπνηήζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ. Μέζα ζε είθνζη (20) 
εκέξεο απφ ηε ιήμε ηεο παξαπάλσ πξνζεζκίαο ε εηαηξεία 
ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή 
αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ απηήο ηεο ζπλεδξίαζεο. 
6. Η πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
δελ κπνξεί λα νξηζζεί κηθξφηεξε ηνπ ελφο (1) κελφο θαη 
κεγαιχηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηεο εηαηξείαο. 
7. Σηελ πεξίπησζε πνπ ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πεξί 
θεθαιαίνπ άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο 
αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ αξρίδεη απφ ηελ εκέξα ιήςεο ηεο ζρεηηθήο 
απφθαζεο απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, δπλάκελε λα 
παξαηαζεί απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην γηα έλαλ (1) αθφκε κήλα. 
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8. Κάζε θαηαβνιή κεηξεηψλ γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο κεηφρσλ κε πξννξηζκφ ηε κειινληηθή 
αχμεζε απηνχ, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά κε θαηάζεζε 
ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ επ' νλφκαηη ηεο εηαηξείαο πνπ ζα ηεξείηαη ζε 
νπνηαδήπνηε ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί λφκηκα ζηελ Ειιάδα. 
 

Άρθρο 8 
1. Μέζα ζηα πξψηα δχν (2) ρξφληα απφ ηε λφκηκε ιεηηνπξγία ηεο 
εηαηξείαο, θαζψο θαη δχν (2) ρξφληα κεηά απφ θάζε αχμεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ ηεο, απαγνξεχεηαη θαη είλαη απνιχησο άθπξε έλαληη ηεο 
εηαηξείαο ε απφθηεζε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ κε 
ηίκεκα αλψηεξν ηνπ ελφο δεθάηνπ (1/10) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 
πνπ έρεη θαηαβιεζεί, εθφζνλ νη πσιεηέο είλαη ηδξπηέο ή κέηνρνη 
εθπξνζσπνχληεο πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 1/20 ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ, κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηεο 
εηαηξείαο ή ζπγγελείο ησλ αλσηέξσ κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ 
εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, ζχδπγνη ησλ 
αλσηέξσ, θαζψο θαη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ηδξπηέο, κέηνρνη ή 
εηαίξνη εθπξνζσπνχληεο ην 1/20 ηνπ θεθαιαίνπ ησλ ελ ιφγσ 
εηαηξεηψλ, κέιε ησλ Δηνηθεηηθψλ ηνπο Σπκβνπιίσλ ή δηαρεηξηζηέο, 
ζπγγελείο ησλ αλσηέξσ κέρξη θαη ηνπ δεπηέξνπ βαζκνχ εμ' αίκαηνο 
ή εμ αγρηζηείαο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ή ζχδπγνη ησλ αλσηέξσ 
έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ. Τν ίδην ηζρχεη αλ ν 
πσιεηήο απφθηεζε ην ζηνηρείν πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ θάπνην απφ 
απηά ηα πξφζσπα ή ζπγγελείο ηνπο ησλ πην πάλσ βαζκψλ, κέζα 
ζηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα (12) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 
Καηαζηαηηθνχ ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. 
2. Οη απνθηήζεηο ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν ζεσξνχληαη φηη έγηλαλ έγθπξα αλ πξνεγεζεί έγθξηζε 
ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη άδεηα ηεο Επνπηεχνπζαο Αξρήο πνπ 
εθδίδεηαη κεηά απφ απνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ κεηαβηβάδνληαη 
ζηελ εηαηξεία ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κσδ. Ν. 
2190/20 φπσο απηφ ηξνπνπνηεζέλ ηζρχεη. Η άδεηα ηεο 
Επνπηεχνπζαο Αξρήο καδί κε ηελ έθζεζε απνηίκεζεο 
ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ 
Κσδ. Ν. 2190/20 φπσο απηφ ηξνπνπνηεζέλ ηζρχεη. 
3. Πξφζσπα πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζε θάπνηα απφ ηηο 
θαηεγνξίεο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ αιιά 
πνπ κεηαβηβάδνπλ ζηελ εηαηξεία αληηθείκελα γηα πάγηα 
εθκεηάιιεπζε ηεο επηρείξεζεο απηήο, δελ κπνξνχλ θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο απαγφξεπζεο ηεο πξναλαθεξφκελεο παξαγξάθνπ λα 
εθιεγνχλ ζχκβνπινη, δηνξηζζνχλ ππάιιεινη ή λα ιάβνπλ ακνηβή ή 
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απνδεκίσζε απφ ηελ εηαηξεία ρσξίο πξνεγνχκελε έγθξηζε ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 
4. Η απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 
ηζρχεη φηαλ πξφθεηηαη γηα απνθηήζεηο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ησλ 
ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο εηαηξείαο, γηα απνθηήζεηο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη κε απφθαζε δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
θαζψο θαη γηα απνθηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην 
Φξεκαηηζηήξην. 
 

Άρθρο 9 
1. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο είλαη νλνκαζηηθέο δπλάκελεο λα 
κεηαηξαπνχλ ζε αλψλπκεο. 
2. Με απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ νη κεηνρέο είλαη 
δπλαηφλ λα εθδνζνχλ ζε ηίηινπο πνπ λα αληηπξνζσπεχνπλ κία ή 
πεξηζζφηεξεο κεηνρέο. 
Οη ηίηινη, απνθνπηφκελνη απφ ζηέιερνο, θέξνπλ αχμνληα αξηζκφ, 
εκεξνκελία έθδνζεο, ηελ ζθξαγίδα ηεο εηαηξείαο κε ηελ εηαηξηθή 
επσλπκία θαη ηηο ππνγξαθέο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ θαη ελφο Σπκβνχινπ πνπ ζα νξηζζεί γη' απηφλ ηνλ 
ζθνπφ απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Οη νλνκαζηηθέο κεηνρέο 
θέξνπλ επηπιένλ θαη πιήξε ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ. 
Επίζεο θέξνπλ κεξηζκαηαπνδείμεηο θαη' αχμνληα αξηζκφ 
αξηζκεκέλεο. Καηά ηα ινηπά ν ηχπνο θαζνξίδεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην. 
3. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ νξηζηηθψλ ηίηισλ ησλ κεηνρψλ ζα είλαη 
δπλαηφλ λα εθδνζνχλ πξνζσξηλνί ηίηινη νη νπνίνη ζα θέξνπλ φια 
ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ εθηφο απφ ηηο 
κεξηζκαηαπνδείμεηο. Με κέξηκλα ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ νη 
πξνζσξηλνί ηίηινη αληηθαζίζηαληαη κε ηνπο νξηζηηθνχο κφιηο 
εθδνζνχλ νη ηειεπηαίνη. 
4. Γηα ηε κεηαηξνπή ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζε αλψλπκεο θαη ην 
αληίζηξνθν απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ 
κεηφρσλ πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 
παξάγξαθνη 3 θαη 4 θαη 35 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο 
Καηαζηαηηθνχ θαη αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Άρθρο 10 
1. Τα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο θάζε κεηνρήο 
παξαθνινπζνχλ ηνλ λφκηκν θάηνρφ ηνπο. 
2. Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα επί ηνπ κεξίζκαηνο ην νπνίν 
δηαλέκεηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ θαη, ζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο 
εηαηξείαο, επί ηνπ κέξνπο ηεο πεξηνπζίαο πνπ εθθαζαξίζηεθε θαη 
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αλαινγεί ζε απηή, φπσο θαη δηθαίσκα παξάζηαζεο ζηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε. 
3. Οη κέηνρνη αζθνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ηα ζρεηηθά κε ηελ 
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο κφλν κέζσ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 
 

Άρθρο 11 
1. Οη κέηνρνη, νη θαζνιηθνί ή νη εηδηθνί ηνπο δηάδνρνη, νη δαλεηζηέο 
κεηφρσλ θαη νη αληηπξφζσπνη φισλ απηψλ ζε θακία πεξίπησζε 
δελ κπνξνχλ λα  πξνθαιέζνπλ θαηάζρεζε ή ζθξάγηζε ησλ 
θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ηεο ελ γέλεη πεξηνπζίαο 
ηεο εηαηξείαο ή ησλ βηβιίσλ απηήο ή ησλ θηλεηψλ πνπ βξίζθνληαη 
ζε απηή θ.ιπ. ή λα επηδηψμνπλ ηελ εθθαζάξηζε ή δηαλνκή απηήο ή 
νπσζδήπνηε λα αλακηρζνχλ ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ή λα 
ακθηζβεηήζνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ 
κεηφρσλ πνπ ειήθζεζαλ λφκηκα. 
2. Κάζε κέηνρνο, νπνπδήπνηε θαη αλ θαηνηθεί, ζεσξείηαη σο πξνο 
ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηελ εηαηξεία, φηη έρεη κφληκε θαηνηθία ηελ έδξα 
ηεο εηαηξείαο. Κάζε κέηνρνο ν νπνίνο δηακέλεη ή θαηνηθεί εθηφο ηεο 
έδξαο ηεο εηαηξείαο εθφζνλ δελ έρεη δηνξίζεη ζε απηήλ αληίθιεηφ 
ηνπ ή δελ έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηελ εηαηξεία ηνλ δηνξηζκφ απηνχ, 
ζεσξείηαη φηη έρεη κε ην παξφλ δηνξίζεη αληίθιεηφ ηνπ ηνλ 
Γξακκαηέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνλ 
νπνίν γίλεηαη έγθπξα θαη λνκφηππα νπνηαδήπνηε εμψδηθε ή 
δηθαζηηθή θνηλνπνίεζε πνπ πξννξίδεηαη γηα ηνλ κέηνρν, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εηζαγσγηθψλ ηεο δίθεο 
δηθνγξάθσλ. 
4. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ κεηφρσλ είηε έρεη 
βάζε ην Καηαζηαηηθφ είηε ηνλ λφκν, θξίλεηαη θαηά ηνπο ειιεληθνχο 
λφκνπο θαη ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή δηθαηνδνζία ησλ ειιεληθψλ 
δηθαζηεξίσλ θαη ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο 
εηαηξείαο. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

Άρθρο 12 
1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ 
απνηειείηαη απφ ηξία (3) έσο ελλέα (9) κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ 
ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία θαη κε 
απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπφκελσλ 
κεηφρσλ. Η Γεληθή Σπλέιεπζε έρεη δηθαίσκα λα αλαθαιέζεη θαη 
παχζεη ηα κέιε πνπ επέιεμε γηα ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην θαη πξηλ 
ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο ζεηείαο ηνπο. Οη ζχκβνπινη είλαη πάληνηε 
επαλεθιέμηκνη. 
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2. Σχκβνπινο πνπ απέρεη απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ ζπλερψο θαη αδηθαηνινγήησο γηα πεξίνδν κεγαιχηεξε 
απφ έλα εμάκελν, είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί σο παξαηηεζείο κε 
απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ θαηαρσξείηαη ζηα 
πξαθηηθά. 
 

Άρθρο 13 
Εάλ θελσζεί ζέζε Σπκβνχινπ πνπ έρεη εθιεγεί απφ ηελ Γεληθή 
Σπλέιεπζε ή απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ιφγσ παξαίηεζεο ή 
απφ νπνηαδήπνηε αηηία έθπησζεο, επηβάιιεηαη ζηα ππφινηπα κέιε 
ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) θαη 
ζπγθξνηείηαη ε πξνβιεπφκελε απαξηία, λα εθιέγνπλ, πξνζσξηλφ 
Σχκβνπιν γηα λα ζπκπιεξσζεί ην θελφ. Η εθινγή απηή 
ππνβάιιεηαη ζε έγθξηζε ζηελ πξψηε Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ ζα 
αθνινπζήζεη. Οη πξάμεηο ησλ Σπκβνχισλ πνπ έρνπλ εθιεγεί κε 
απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη έγθπξεο αθφκα θαη αλ ε εθινγή ηνπο δελ 
εγθξηζεί απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
ήζαλ Σχκβνπινη. 
 

Άρθρο 14 
1. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη πεληαεηήο 
(5εηήο), αξρίδεη απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε πνπ ηα εμέιεμε, 
παξαηείλεηαη κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε κεηά ηελ 
ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο, θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ εμαεηία. 
2. Σε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν αληηθαηαζηαζεί 
ζχκβνπινο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ, ε ζεηεία ηνπ 
αληηθαηαζηάηε ηνπ δηαξθεί κέρξη ηνλ ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ζα 
έιεγε ε ζεηεία ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο. 
 

Άρθρο 15 
Εάλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θελσζεί ζέζε Σπκβνχινπ ην Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην απνθαζίδεη έγθπξα κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ε ζέζε κε ηα 
ππφινηπα κέιε ηνπ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αξηζκφο απηψλ δελ 
είλαη θαηψηεξνο σλ ηξηψλ (3) θαη ζπγθξνηείηαη ε πξνβιεπφκελε 
απαξηία. 
 

Άρθρο 16 
1. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην είλαη αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε 
δήηεκα πνπ αθνξά ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, ηελ δηαρείξηζε ηεο 
πεξηνπζίαο ηεο θαη ηελ ελ γέλεη επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξείαο 
εμαηξνπκέλσλ κφλν ησλ δεηεκάησλ εθείλσλ ηα νπνία θαηά ην 
παξφλ Καηαζηαηηθφ ή θαηά ην λφκν ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα 
ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Πάλησο νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ 



 - 11 - 

Σπκβνπιίνπ αζθνχληαη ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 10, 22 θαη 
23α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/20 φπσο ηζρχεη. 
2. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εθπξνζσπεί λφκηκα ηελ εηαηξεία 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο 
Καηαζηαηηθνχ. 
 

Άρθρο 17 
1. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα αλαζέηεη 
νιηθά ή κεξηθά ηελ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη αξκνδηνηήησλ 
ηνπ, εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα, ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξα κέιε ηνπ ή ζε δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο θαζνξίδνληαο 
ζπγρξφλσο ηα ζέκαηα επί ησλ νπνίσλ εθρσξείηαη εμνπζία. 
2. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε 
παξάγξαθν, κπνξεί κε γεληθέο ή εηδηθέο εληνιέο, λα εθρσξήζεη 
νιηθά ή κεξηθά, ηελ δηαρείξηζε, δηνίθεζε ή δηεχζπλζε ησλ εηαηξηθψλ 
ππνζέζεσλ ή ηελ εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο ζε έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο Σπκβνχινπο, ζε ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο, αθφκα 
δε θαη ζε ηξίηνπο. 
3. Εάλ απαηηείηαη ε απηνπξφζσπε εκθάληζε ελψπηνλ δηθαζηεξίνπ 
θάπνηνπ αληηπξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο γηα λα δψζεη φξθν ή γηα 
θάπνηνλ άιιν ιφγν, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εμνπζηνδνηεί έλα απφ 
ηα κέιε ηνπ ή έλαλ ππάιιειν ηεο εηαηξείαο ή θάπνην ηξίην 
πξφζσπν λα εκθαληζζεί ελψπηνλ ηνπ Δηθαζηεξίνπ. 
 

Άρθρο 18 
1. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εθιέγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ θαηά ηελ 
πξψηε ζπλεδξίαζε κεηά ηελ εθινγή ηνπ, κε απφιπηε πιεηνςεθία, 
ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν απηνχ. Σε πεξίπησζε απνπζίαο 
ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θσιχκαηνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνλ 
αλαπιεξψλεη ν Αληηπξφεδξνο θαη απηφλ ν Σχκβνπινο πνπ νξίδεη 
ην Σπκβνχιην. Ο Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο πνπ πξνεδξεχεη ζηηο 
ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δηεπζχλεη ηηο εξγαζίεο 
ηνπ θαη έρεη ηελ γεληθή επνπηεία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη 
ηνπ πξνζσπηθνχ. 
2. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα εθιέμεη έλα (1) ή θαη 
πεξηζζφηεξα απφ ηα κέιε ηνπ σο Δηεπζχλνληεο ή Εληεηαικέλνπο 
Σπκβνχινπο θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 
Με απφθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ν Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο 
δηεπζχλεη γεληθά ηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο, πξνΐζηαηαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηεο θαη είλαη ην αλψηαην εθηειεζηηθφ ηεο φξγαλν. 
3. Κάζε Σχκβνπινο δηθαηνχηαη λα ηεξείηαη ελήκεξνο απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη ηνλ Δηεπζχλνληα Σχκβνπιν ζρεηηθά κε ηελ δηνίθεζε 
ηεο εηαηξείαο θαη γεληθά ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ ηεο. 
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4. Φξέε γξακκαηέα ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ εθηειεί έλαο απφ 
ηνπο Σπκβνχινπο ή νπνηνζδήπνηε ηξίηνο ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην 
Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 
 

Άρθρο 19 
1. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο 
χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηαθηηθά κελ ηνπιάρηζηνλ 
κία (1) θνξά ην κήλα θαη εμαηξεηηθά φηαλ ν Πξφεδξνο ή ν λφκηκνο 
αλαπιεξσηήο ηνπ θξίλεη φηη είλαη ζθφπηκν ή φηαλ δχν (2) 
ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο ζπκβνχινπο ην δεηήζνπλ κε αίηεζή ηνπο 
πξνο ηνλ Πξφεδξν, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ην 
Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 παξάγξαθνο 5 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920, 
φπσο απηφο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. 
2. Η σο άλσ πξφζθιεζε γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ή κε TELEFAX 
ή κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζηνπο ζπκβνχινπο 
ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ δχν (2) εξγάζηκεο εκέξεο θαη πξέπεη λα 
πεξηιακβάλεη κε ζαθήλεηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 
δηαθνξεηηθά ε ιήςε απνθάζεσλ επηηξέπεηαη κφλν εθφζνλ 
παξίζηαληαη φια ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη θαλείο 
δελ αληηιέγεη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
3. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα ζπλέιζεη θαη εθηφο ηεο έδξαο 
ηνπ είηε ζηελ Ειιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ αθνχ έρεη πξνεγνπκέλσο 
παξαζρεζεί απφ ηνλ αξκφδην Ννκάξρε ε ζρεηηθή άδεηα ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 20 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920. 
4. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο 
ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηφπν, ζηελ Ειιάδα ή ην Εμσηεξηθφ, εθ' 
φζνλ ζηελ ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη 
φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
 

Άρθρο 20 
1. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία φηαλ παξίζηαληαη 
ή αληηπξνζσπεχνληαη ζε απηφ νη κηζνί ζπλ έλαο απφ ηνπο 
Σπκβνχινπο. Οπδέπνηε, φκσο, ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ 
Σπκβνχισλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3). 
2. Οη απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ιακβάλνληαη έγθπξα 
κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ 
κειψλ ηνπ, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 
Επί πξνζσπηθψλ ζεκάησλ νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε κπζηηθή 
ςεθνθνξία. 
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Σε πεξίπησζε ηζνςεθίαο δελ ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ 
ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 
3. Σχκβνπινο πνπ απνπζηάδεη ή θσιχεηαη λα παξαθνινπζήζεη 
ζπλεδξίαζε ή ζπλεδξηάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κπνξεί λα 
αληηπξνζσπεχεηαη, κφλν, απφ άιιν Σχκβνπιν εμνπζηνδνηεκέλν κε 
επηζηνιή, ηειεγξάθεκα, ή TELEFAX. Κάζε Σχκβνπινο κπνξεί λα 
εθπξνζσπεί έγθπξα κφλν έλαλ Σχκβνπιν. 
4. Σηηο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 
ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζην βηβιίν 
πνπ ηεξείηαη γη' απηφλ ην ιφγν θαη ην νπνίν κπνξεί λα ηεξείηαη θαη 
θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. 
Απηά ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη απφ ηνπο Σπκβνχινπο 
πνπ παξέζηεζαλ θαηά ηελ ζπδήηεζε. Σην βηβιίν θαηαρσξείηαη 
επίζεο θαηάινγνο ησλ παξαζηάλησλ θαη αληηπξνζσπεπζέλησλ 
κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 
5. Καλέλαο Σχκβνπινο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ 
ππνγξαθή ησλ πξαθηηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο ζηελ νπνία έιαβε 
κέξνο δηθαηνχηαη, φκσο, λα απαηηήζεη ηελ θαηαρψξεζε ηεο γλψκεο 
ηνπ ζηα πξαθηηθά, εάλ απηή δελ ζπκθσλεί κε ηελ ιεθζείζα 
απφθαζε θαη ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη αθξηβή 
πεξίιεςε απηήο. Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία θάπνηνο 
Σχκβνπινο αξλείηαη λα ππνγξάςεη ηα πξαθηηθά, γίλεηαη κλεία ηεο 
άξλεζήο ηνπ ζε απηά. 
6. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν πξαθηηθψλ ησλ 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν ή, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο απηνχ, απφ ηνλ 
λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ή ην κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 
πνπ ηπρφλ νξίζεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κε ζρεηηθή απφθαζή 
ηνπ. 
7. Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ γηα ηα νπνία ππάξρεη ππνρξέσζε θαηαρψξεζήο ηνπο 
ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 7α ηνπ 
Κσδ. Ν. 2190/1920 φπσο απηφ ηξνπνπνηεζέλ ηζρχεη, 
ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα αξρή εληφο πξνζεζκίαο είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ αληίζηνηρε ζπλεδξίαζε. 
 

Άρθρο 21 
1. Κάζε έγγξαθν ηεο εηαηξείαο κε ην νπνίν ε εηαηξεία αλαιακβάλεη 
ππνρξεψζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο θαη χςνπο γηα λα είλαη 
δεζκεπηηθφ πξέπεη λα είλαη ππνγεγξακκέλν απφ κέινο ή κέιε ηνπ 
Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή άιια πξφζσπα πνπ φξηζε ην Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ. 
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2. Γηα έγγξαθα ηξέρνπζαο ππεξεζίαο κπνξνχλ λα 
εμνπζηνδνηεζνχλ απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππάιιεινη ηεο 
εηαηξείαο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο 
δηάξζξσζε. 
 

Άρθρο 22 
1. Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ σο θαη 
ζηνπο Δηεπζπληέο απηήο, λα ελεξγνχλ θαη' επάγγεικα γηα δηθφ ηνπο 
ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξάμεηο φκνηεο ή 
παξεκθεξείο κε απηέο ηεο εηαηξείαο, θαζψο επίζεο θαη λα κεηέρνπλ 
σο νκφξξπζκνη εηαίξνη ζε εηαηξείεο πνπ επηδηψθνπλ φκνηνπο ή 
παξεκθεξείο ζθνπνχο ή λα είλαη κέιε Δηνηθεηηθψλ Σπκβνπιίσλ 
Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ εθηφο αλ ε Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαζίζεη 
δηαθνξεηηθά βάζεη ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/20. Επίζεο 
εμαηξνχληαη απφ ηελ σο άλσ απαγφξεπζε νη πθηζηάκελεο ζήκεξα 
ζπκκεηνρέο ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζε άιιεο 
εηαηξείεο ή Δηνηθεηηθά Σπκβνχιηα απηψλ. 
2. Σε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο ε εηαηξεία 
έρεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 
παξάγξαθνο 2 θαη 3 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/20. 
 

Άρθρο 23 
1. Δάλεηα ηεο εηαηξείαο πξνο ηδξπηέο, κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ, Γεληθνχο Δηεπζπληέο ή Δηεπζπληέο απηήο, ζπγγελείο 
απηψλ κέρξη θαη ηνπ ηξίηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ή 
πξνο ζπδχγνπο ησλ παξαπάλσ φπσο θαη ε παξνρή πηζηψζεσλ 
πξνο απηνχο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή παξνρή εγγπήζεσλ ππέξ 
απηψλ πξνο ηξίηνπο, απαγνξεχνληαη απνιχησο θαη είλαη άθπξα. 
Επίζεο δάλεηα ηεο εηαηξείαο ζε ηξίηνπο θαζψο θαη ε παξνρή 
πηζηψζεσλ ζ' απηνχο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή παξνρή 
εγγπήζεσλ ππέξ απηψλ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε απφ απηνχο 
κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο, απαγνξεχνληαη απνιχησο θαη είλαη άθπξα. 
2. Οπνηεζδήπνηε άιιεο ζπκβάζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηα παξαπάλσ 
πξφζσπα είλαη άθπξεο ρσξίο πξνεγνχκελε εηδηθή έγθξηζε απηψλ 
απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Η έγθξηζε δελ παξέρεηαη 
αλ ζηελ απφθαζε αληηηάρζεθαλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ 
ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ 
εθπξνζσπείηαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε. Η απαγφξεπζε απηή δελ 
ηζρχεη πξνθεηκέλνπ γηα ζχκβαζε πνπ δελ εμέξρεηαη απφ ηα φξηα 
ηξέρνπζαο ζπλαιιαγήο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο πειάηεο ηεο. 
3. Η απαγφξεπζε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηζρχεη θαη πξνθεηκέλνπ γηα 
δάλεηα ή πηζηψζεηο πνπ ρνξεγνχληαη απφ ζπγαηξηθέο εηαηξείεο 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξάγξαθνο 5 ηνπ Κσδ. Ν. 
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2190/20, θαζψο επίζεο θαη απφ Οκφξξπζκεο Εηαηξείεο, ζηηο 
νπνίεο νκφξξπζκν κέινο είλαη ε Αλψλπκε Εηαηξεία. 
4. Η παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ επάγεηαη ηηο 
πνηλέο ηνπ άξζξνπ 58α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/20 φπσο απηφ 
ηξνπνπνηεζέλ ηζρχεη. 
 

Άρθρο 24 
1. Κάζε ακνηβή ή απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπβαξχλεη ηελ εηαηξεία κφλν εάλ εγθξηζεί κε εηδηθή 
απφθαζε ηεο ηαθηηθήο γεληθήο ζπλέιεπζεο χζηεξα απφ εηζήγεζε 
ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. Απηή κπνξεί λα κεησζεί απφ ην 
δηθαζηήξην, εάλ, θαηά αγαζή θξίζε, είλαη ππέξνγθε θαη 
αληηηάρζεθαλ ζηελ απφθαζε κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα 
δέθαην (1/10) ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 
2. Η δηάηαμε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ δελ εθαξκφδεηαη 
πξνθεηκέλνπ γηα ακνηβέο πνπ νθείινληαη ζε κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ γηα ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηελ εηαηξεία κε βάζε 
εηδηθή ζρέζε κίζζσζεο εξγαζίαο ή εληνιήο. 
Άρθρο 25 
1. Τα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δελ έρνπλ θακία 
πξνζσπηθή επζχλε έλαληη ησλ κεηφρσλ ή ηξίησλ, επζχλνληαη δε 
κφλν αηνκηθά απφ ηελ εληνιή πνπ ηνπο αλαηέζεθε έλαληη ηνπ 
λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο εηαηξείαο θαηά ην άξζξν 22α ηνπ Κσδ. Ν. 
2190/20. Γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο αγσγήο θαηά ησλ κειψλ ηνπ 
Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα ππέξβαζε ηεο εληνιήο ή γηα 
παξάβαζε λφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ κφλε αξκφδηα λα 
απνθαζίδεη είλαη ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. 
2. Τα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ επζχλνληαη απέλαληη ζηελ 
εηαηξεία γηα θάζε πηαίζκα ηνπο πνπ δηαπξάρζεθε θαηά ηελ 
ελάζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ζχκθσλα πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 22α παξάγξαθνο 1 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/20 φπσο 
ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. 
 

Άρθρο 26 
Οη παξαηηήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 
ππνβάιινληαη ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' 
ΓΔΝΗΚΔ ΤΝΔΛΔΤΔΗ ΜΔΣΟΥΧΝ 

Άρθρο 27 
1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο 
εηαηξείαο θαη φηαλ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην παξφλ 
εθπξνζσπεί ην ζχλνιν ησλ κεηφρσλ θαη απνθαζίδεη γηα θάζε 
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εηαηξηθή ππφζεζε. Οη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο ππνρξεψλνπλ φινπο 
ηνπο κεηφρνπο αθφκα θαη απηνχο πνπ δηαθσλνχλ ή απνπζηάδνπλ. 
2. Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπγθαιείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
θαη ζπλέξρεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο ηαθηηθά κελ ηνπιάρηζηνλ 
κία θνξά ην ρξφλν θαη κέζα ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ ιήμε ηεο θάζε 
εηαηξηθήο ρξήζεο θαη έθηαθηα φπνηε απνθαζίζεη ην Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην ή ην παξφλ Καηαζηαηηθφ ή ν λφκνο νξίδεη. Εμαηξεηηθά, ε 
Γεληθή Σπλέιεπζε επηηξέπεηαη λα ζπλέξρεηαη θαη ζε άιιν ηφπν 
ζηελ Ειιάδα κεηά απφ εηδηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 25 εδ β' ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920, φπσο απηφο 
ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. Η άδεηα απηή δελ απαηηείηαη φηαλ ζηελ 
Γεληθή Σπλέιεπζε παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ 
εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο 
κέηνρνο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 
ηελ ιήςε απνθάζεσλ. 
3. Με αίηεζε ησλ κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ 
(1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε 
νξίδνληαο εκέξα ζπλεδξίαζεο πνπ λα κελ απέρεη πεξηζζφηεξν 
απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο αίηεζεο πξνο ηνλ 
Πξφεδξφ ηνπ. Η αίηεζε πξέπεη λα πεξηέρεη ην αληηθείκελν ηεο 
εκεξεζίαο δηάηαμεο. Οη κέηνρνη πνπ ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε 
νθείινπλ λα ηεξνχλ θαηαηεζεηκέλεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 
παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο 
παξέρνπλ ην δηθαίσκα ηεο αίηεζεο κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο 
ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη λα επηζπλάπηνπλ ηελ 
ζρεηηθή απφδεημε θαηάζεζεο δηφηη αιιηψο ε αίηεζε ζεσξείηαη φηη 
δελ έρεη γίλεη. 
4. Με αίηεζε ησλ ειεγθηψλ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη 
λα ζπγθαιέζεη έθηαθηε Γεληθή Σπλέιεπζε κε ηελ εκεξήζηα δηάηαμε 
πνπ απηνί νξίδνπλ κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο 
αίηεζεο πξνο ηνλ Πξφεδξφ ηνπ. 

 
 

Άρθρο 28 
1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο Σπλειεχζεηο 
θαη απηέο πνπ εμνκνηνχληαη κε απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη 
ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη 
νξηζζεί γηα ηελ ζπλεδξίαζε απηήο, ππνινγίδνληαο θαη ηηο εμαηξεηέεο 
εκέξεο φρη φκσο ηηο εκέξεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ζπλεδξίαζεο. 
2. Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη 
ηνπιάρηζηνλ ην νίθεκα, ηελ ρξνλνινγία θαη ηελ ψξα ηεο 
ζπλεδξίαζεο, θαζψο θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο κε 
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ζαθήλεηα, ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο 
εηαηξείαο θαη δεκνζηεχεηαη σο εμήο: 
α) ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ θαη Εηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο 
Επζχλεο ηεο Εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 3 ηνπ απφ 16 Ιαλνπαξίνπ 1930 Πξνεδξηθνχ Δηαηάγκαηνο 
«Πεξί Δειηίνπ Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ». Εηδηθά ζηελ Εθεκεξίδα ηεο 
Κπβεξλήζεσο ε δεκνζίεπζε πξέπεη λα γίλεη ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο. 
β) ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ Αζήλα 
θαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, έρεη επξχηεξε 
θπθινθνξία ζ' νιφθιεξε ηε ρψξα, πνπ επηιέγεηαη, απφ ηηο 
εθεκεξίδεο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.Δ. 3757/57 φπσο ηζρχεη θαη 
γ) ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ 
πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ εδαθίνπ (γ) ηεο παξάγξαθνο 2 ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ Κσδ.Ν. 2190/1920 φπσο απηφο ηξνπνπνηεζείο 
ηζρχεη. 
δ) ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα, απφ 
εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη ζε πεξίπησζε 
πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή ζε κία εκεξήζηα ή 
εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ 
πξσηεχνπζα ηνπ Ννκνχ ζηνλ νπνίν ε εηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο. 
ε) Εμαηξεηηθά αλ ε εηαηξεία εδξεχεη ζε δήκν ή θνηλφηεηα ηνπ Ννκνχ 
Αηηηθήο, εθηφο ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ, ε πξφζθιεζε πξέπεη λα 
δεκνζηεχεηαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ 
εθεκεξίδα απφ εθείλεο πνπ εθδίδνληαη ζηελ έδξα ηεο θαη ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ πεξηνρή απηή ζε ίδηα 
εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο 
εθδηδφκελεο ζηελ έδξα ηεο Ννκαξρίαο, ζηελ νπνία ππάγεηαη ε 
εηαηξεία. 
Οη εκεξήζηεο ή εβδνκαδηαίεο ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδεο πξέπεη λα 
εκπίπηνπλ ζηα θξηηήξηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Δ. 1263/1972 θαη ηνπ 
άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 4286/1963 φπσο απηνί ηζρχνπλ, θαη λα 
θπθινθνξνχλ αλειιηπψο γηα ηξία (3) ηνπιάρηζηνλ ρξφληα. Η 
δεκνζίεπζε ζηηο αλσηέξσ εθεκεξίδεο γίλεηαη πξν είθνζη (20) 
ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ. 
3. Σε πεξίπησζε επαλαιεπηηθήο ζπλέιεπζεο ε πξφζθιεζε κέζσ 
ηεο εκεξεζίαο πνιηηηθήο, ηεο εκεξεζίαο νηθνλνκηθήο εθεκεξίδαο 
θαη εθεκεξίδαο έδξαο, ζα δεκνζηεχεηαη πξηλ απφ δέθα (10) 
πιήξεηο εκέξεο θαη κέζσ ηνπ Τεχρνπο Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ θαη 
Εηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Επζχλεο ηεο Εθεκεξίδαο ηεο 
Κπβεξλήζεσο πξηλ απφ πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο. 
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4. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη δέθα (10) εκέξεο, πξηλ 
απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε λα δίλεη ζε θάζε κέηνρν πνπ ην 
δεηά αληίγξαθν ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ ηεο θαζψο 
θαη αληίγξαθν ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 
θαη ησλ ειεγθηψλ. 
5. Κπξσκέλν αληίγξαθν ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο κε επεμεγεκαηηθή 
έθζεζε ησλ ζεκάησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζε απηή θαζψο θαη 
αληίηππν ησλ εθεκεξίδσλ ζηηο νπνίεο δεκνζηεχζεθε απηή, 
ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή είθνζη (20) 
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο. Η πξφζθιεζε επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ 
αλαθνηλψλεηαη φπσο παξαπάλσ πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ 
πιήξεηο εκέξεο. 
6. Πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε Γεληθήο Σπλέιεπζεο δελ απαηηείηαη 
ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζηε Σπλέιεπζε παξίζηαληαη ή 
αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ 
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη θαλείο απφ απηνχο δελ αληηιέγεη ζηελ 
πξαγκαηνπνίεζή ηεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 
 

Άρθρο 29 
1. Δηθαίσκα παξάζηαζεο ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε, ηαθηηθή ή 
έθηαθηε, έρεη θάζε κέηνρνο πνπ θαηέρεη κία ηνπιάρηζηνλ κεηνρή. 
Κάζε κεηνρή παξέρεη δηθαίσκα κίαο ςήθνπ θαη ν αξηζκφο ησλ 
ςήθσλ είλαη ίζνο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ. 
2. Οη κέηνρνη πνπ δηθαηνχληαη θαη επηζπκνχλ λα κεηέρνπλ ζηελ 
Γεληθή Σπλέιεπζε νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ 
κεηνρψλ ηνπο ζην ηακείν ηεο εηαηξείαο ή ζην ηακείν επηρεηξήζεσλ, 
εληφο ή εθηφο Ειιάδνο, ζπλδεφκελσλ κε ηελ εηαηξεία ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 42ε ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 φπσο 
ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη, ή ζην Τακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Δαλείσλ ή 
ζε νπνηαδήπνηε Αλψλπκε Τξαπεδηθή Εηαηξεία ζηελ Ειιάδα ή ζε 
ηξάπεδα ζην εμσηεξηθφ πνπ νξίδεηαη ζηελ πξφζθιεζε πέληε (5) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηελ 
ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Ννκηθά πξφζσπα, 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, κεηέρνπλ 
ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζψπνπο ηνπο έσο ηξία 
(3) θπζηθά πξφζσπα. 
3. Οη απνδείμεηο ηεο θαηάζεζεο ησλ ηίηισλ πξέπεη λα πεξηέρνπλ 
ζεκείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. Σηελ 
πεξίπησζε πνπ νη κέηνρνη παξίζηαληαη κε εθπξνζψπνπο νη 
απνδείμεηο απηέο θαζψο θαη ηα έγγξαθα αληηπξνζσπείαο πξέπεη 
λα πξνζάγνληαη ζηελ εηαηξεία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο πξηλ 
απφ ηελ εκέξα πνπ νξίζζεθε γηα ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Σπλέιεπζεο. 
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Μέηνρνη πνπ δελ αθνινπζνχλ ηηο παξαπάλσ δηαηάμεηο κεηέρνπλ 
ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε κφλν κε ηελ άδεηά ηεο. 
4. Σαξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή Σπλέιεπζε 
πξέπεη λα ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο 
εηαηξείαο πίλαθαο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ 
Σπλέιεπζε κε έλδεημε ησλ ηπρφλ εθπξνζψπσλ ηνπο θαη ηνπ 
αξηζκνχ ησλ κεηνρψλ, ησλ ςήθσλ ηνπ θαζέλα θαζψο θαη ησλ 
δηεπζχλζεσλ απηψλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. 
5. Κάζε έλζηαζε θαηά ηνπ πίλαθα απηνχ θαη θαηά ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη 
πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο επί ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξεζίαο δηάηαμεο, αιιηψο είλαη απαξάδεθηε. 
 

Άρθρο 30 
1. Η Γεληθή Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 
έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο φηαλ παξίζηαληαη 
ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ'απηήλ κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα 
πέκπην (1/5) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ 
θεθαιαίνπ. 
2. Εάλ δελ ζπληειεζζεί απηή ε απαξηία, ε Γεληθή Σπλέιεπζε 
ζπλέξρεηαη θαη πάιη κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ καηαηψζεθε κε πξφζθιεζε πνπ 
ζηέιλεηαη πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο θαη βξίζθεηαη ζε 
απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην ηκήκα ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζε απηή. 
3. Εμαηξεηηθά γηα απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ κεηαβνιή ηεο 
εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο, ηελ κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
επηρείξεζεο απηήο, ηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 
κεηφρσλ, ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πιελ ησλ 
πεξηπηψζεσλ πνπ απηή επηβάιιεηαη απφ δηαηάμεηο άιισλ λφκσλ 
θαη ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 
παξάγξαθνη 1, 2 θαη 4 ηνπ Καηαζηαηηθνχ, ηελ κείσζε θαη ηελ, θαηά 
ην άξζξν 15α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920, απφζβεζε ηνπ εηαηξηθνχ 
θεθαιαίνπ, ηελ έθδνζε δαλείνπ κε νκνινγίεο, ηελ κεηαβνιή ηνπ 
ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ, ηελ κεηαηξνπή ησλ νλνκαζηηθψλ 
κεηνρψλ ζε αλψλπκεο θαη ην αληίζηξνθν, ηελ ζπγρψλεπζε, ηελ 
δηάζπαζε, κεηαηξνπή ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, ηελ δηάιπζε, ή 
αλαβίσζε ηεο εηαηξείαο, ηελ εμνπζηνδφηεζε ή αλαλέσζε ηεο 
εμνπζίαο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ 
θεθαιαίνπ ή έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ θαζψο θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε πνπ ν λφκνο ή ην παξφλ θαηαζηαηηθφ πξνβιέπνπλ ηελ 
απαξηία ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε Σπλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη 
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ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ 
παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ' απηήλ κέηνρνη πνπ 
εθπξνζσπνχλ ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 
4. Εάλ δελ ζπληειεζζεί θαη απηή ε απαξηία ε Γεληθή Σπλέιεπζε 
θαιείηαη θαη ζπλέξρεηαη θαη πάιη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξάγξαθνο 
2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη 
έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ 
εθπξνζσπείηαη ζε απηήλ ην κηζφ (1/2) ηνπιάρηζηνλ ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Εάλ δελ ζπληειεζζεί θαη 
απηή ε απαξηία ε Σπλέιεπζε πξνζθαινχκελε θαη ζπλεξρφκελε 
θαηά ηα αλσηέξσ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί 
ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ' 
απηήλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 
εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 
 

Άρθρο 31 
1. Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν 
Πξφεδξνο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ απηφο 
θσιχεηαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ θαη αλ θσιχεηαη θαη απηφο ν 
πξεζβχηεξνο απφ ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ είλαη 
παξφληα. Ο πξνεδξεχσλ πξνζιακβάλεη πξνζσξηλά σο 
γξακκαηέα έλαλ απφ ηνπο κεηφρνπο πνπ παξίζηαληαη. 
2. Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα 
ςήθνπ ε Σπλέιεπζε πξνρσξεί ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη 
ελφο γξακκαηέα πνπ εθηειεί θαη ρξέε ςεθνιέθηε. 
 

Άρθρο 32 
1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 
πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα 
δηάηαμε. Σπδήηεζε εθηφο ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δελ 
επηηξέπεηαη παξά κφλν εμαηξεηηθά γηα ηξνπνινγίεο ζηηο πξνηάζεηο 
ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή γηα πξφηαζε ζχγθιεζεο έθηαθηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 
2. Η εκεξήζηα δηάηαμε θαηαξηίδεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
θαη πεξηιακβάλεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πξνο ηελ Σπλέιεπζε θαζψο θαη 
ηπρφλ πξνηάζεηο ησλ ειεγθηψλ ή κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 
έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 
ην άξζξν 27 παξάγξαθνη 3 θαη 4 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 
3. Με αίηεζε ησλ κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ 
(1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ν Πξφεδξνο ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη κία θνξά κφλν ηηο 
απνθάζεηο ηεο, είηε ηαθηηθήο είηε έθηαθηεο, γηα φια ή νξηζκέλα 
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ζέκαηα νξίδνληαο ηαπηφρξνλα σο εκέξα ζπλέρηζεο ηεο 
ζπλεδξίαζεο γηα ηελ ιήςε απηψλ ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη ζηελ 
αίηεζε ησλ κεηφρσλ ε νπνία, φκσο, δελ είλαη δπλαηφλ λα απέρεη 
πεξηζζφηεξν απφ ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ρξνλνινγία ηεο 
αλαβνιήο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδεηαη, ζρεηηθά κε ηελ 
θαηάζεζε ησλ κεηνρψλ ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε, ε 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο 
Καηαζηαηηθνχ. Η κεη' αλαβνιή Γεληθή Σπλέιεπζε απνηειεί 
ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ 
δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ κεηφρσλ. Σε 
απηήλ κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ θαη λένη κέηνρνη, ηεξνπκέλσλ ησλ 
πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ θαη ηνπ λφκνπ. 
 

Άρθρο 33 
Η Γεληθή Σπλέιεπζε ζπδεηά θαη απνθαζίδεη γηα θάζε ζέκα πνπ ηεο 
ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 
Καηαζηαηηθνχ φπσο θαη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε, εηδηθφηεξα δε 
είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ηα παξαθάησ: 
α) Τξνπνπνηήζεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ζηηο νπνίεο 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απμήζεηο ή κεηψζεηο ηνπ εηαηξηθνχ 
θεθαιαίνπ, εθηφο απφ ηηο απμήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 
παξάγξαθνη 1, 2 θαη 4 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 
β) Εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ 
ειεγθηψλ κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 13 θαη 49 
ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 
γ) Έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 
δ) Δηάζεζε ησλ εηεζίσλ θεξδψλ ή κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο 
απηψλ. 
ε) Έθδνζε δαλείσλ κε νκνινγίεο θαζψο θαη κε νκνινγίεο 
κεηαηξέςηκεο ζε κεηνρέο κε ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηνπ 
εδαθίνπ 2 ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο. 
ζη) Σπγρψλεπζε, δηάζπαζε, κεηαηξνπή, αλαβίσζε, παξάηαζε ηεο 
δηάξθεηαο ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. 
δ) Δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. 
ε) Απαιιαγή ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ απφ θάζε επζχλε 
απνδεκίσζεο. 
ζ) Μεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
εηαηξηθήο επηρείξεζεο. 
η) Επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ. 
ηα) Μεηαηξνπή ησλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζε αλψλπκεο θαη 
αληηζηξφθσο. 
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ηβ) Παξνρή ζηνπο ζπκβνχινπο, δηεπζπληέο θ.ιπ. αδείαο λα 
ελεξγνχλ ηηο πξάμεηο θαη ζπκβάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 
23 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/20, φπσο απηφο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. 
ηγ) Έγθξηζε ρνξήγεζεο απνδεκίσζεο ή ακνηβήο ζε κέιε ηνπ 
Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη 
ηδ) Παξνρή ή αλαλέσζε εμνπζίαο πξνο ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
γηα αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ή έθδνζε νκνινγηαθνχ 
δαλείνπ ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 
ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 , φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. 
Σε πξνζσπηθά ζέκαηα ε Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαίλεηαη κε κπζηηθή 
ςεθνθνξία, εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά. 
 

Άρθρο 34 
1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηεο Σπλέιεπζεο θαηαρσξνχληαη ζε 
πεξίιεςε ζην εηδηθφ βηβιίν πξαθηηθψλ θαη ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα απηήο. Με αίηεζε νπνηνπδήπνηε 
κεηφρνπ ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά 
ζε πεξίιεςε ηελ γλψκε πνπ απηφο εμέθξαζε. Σηελ αξρή ησλ 
πξαθηηθψλ θαηαρσξείηαη θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ παξέζηεζαλ 
θαη αληηπξνζσπεχζεθαλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ παξφληνο. 
2. Αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηα νπνία 
πξνζάγνληαη ελψπηνλ Δηθαζηεξίσλ ή άιισλ αξρψλ ή νπνπδήπνηε 
αιινχ, ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ ή ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ή ην κέινο ηνπ 
Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ ηπρφλ νξίζεη ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
κε ζρεηηθή απφθαζή ηνπ. 
3. Μέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ έγθξηζε ησλ εηεζίσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε 
ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή αληίγξαθα ησλ 
πξαθηηθψλ απηήο καδί κε αληίγξαθα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ 
θαηαζηάζεσλ πνπ εγθξίζεθαλ. 
4. Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ε 
Γεληθή Σπλέιεπζε απνθαίλεηαη κε εηδηθή ςεθνθνξία πνπ ελεξγείηαη 
κε νλνκαζηηθή θιήζε γηα ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο. Η 
απαιιαγή απηή θαζίζηαηαη αλίζρπξε ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 
22α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/20. Τα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 
έρνπλ ην δηθαίσκα λα κεηέρνπλ ζηηο ςεθνθνξίεο γηα ηελ απαιιαγή 
ηνπο απφ θάζε επζχλε κφλν κε ηηο κεηνρέο ησλ νπνίσλ είλαη 
θχξηνη. 
 

Άρθρο 35 
1. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε απφιπηε 
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πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηήλ. 
2. Εμαηξεηηθά ζηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 30 
παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο, νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία δχν ηξίησλ (2/3) ησλ 
ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηελ Σπλέιεπζε. Τν πνζνζηφ απηφ 
απαηηείηαη γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα απηά ηφζν θαηά 
ηηο αξρηθέο Γεληθέο Σπλειεχζεηο, φζν θαη θαηά ηηο επαλαιεπηηθέο. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' 
ΔΛΔΓΚΣΔ – ΜΔΗΟΦΖΦΗΑ 

Άρθρο 36 
1. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθπξα απφθαζε απφ ηελ Γεληθή 
Σπλέιεπζε ζρεηηθά κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο απηνί ζα 
πξέπεη λα έρνπλ ειεγρζεί πξνεγνπκέλσο απφ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 
ειεγθηέο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ πνπ έρνπλ άδεηα 
άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ 
Επηκειεηήξην Ειιάδνο. Οη πξναλαθεξφκελνη ειεγθηέο κπνξνχλ λα 
επαλαδηνξίδνληαη, φρη φκσο γηα πεξηζζφηεξεο απφ πέληε (5) 
εηαηξηθέο ρξήζεηο. Αλ ε εηαηξεία ππεξβεί ηα φξηα ηεο παξαγξάθνπ 
6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηεζείο 
ηζρχεη, εθιέγεη ππνρξεσηηθά έλαλ ειεγθηή απφ ην Σψκα Οξθσηψλ 
Ειεγθηψλ Λνγηζηψλ. 
2. Οη ειεγθηέο απηνί θαζψο θαη ηζάξηζκνη αλαπιεξσκαηηθνί 
νξίδνληαη πάληνηε απφ ηελ πξνεγνχκελε Γεληθή Σπλέιεπζε εθηφο 
απφ ηνπο ειεγθηέο, ηαθηηθνχο θαη αλαπιεξσκαηηθνχο, ηεο πξψηεο 
εηαηξηθήο ρξήζεο πνπ νξίδνληαη ζην παξφλ Καηαζηαηηθφ. 
3. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο πνπ φξηζε ηνπο ειεγθηέο ε εηαηξεία νθείιεη λα 
αλαθνηλψλεη πξνο απηνχο ηνλ δηνξηζκφ ηνπο θαη ζηελ πεξίπησζε 
πνπ απηνί δελ ηνλ απνπνηεζνχλ κέζα ζε πελζήκεξε (5κεξε) 
πξνζεζκία ζεσξνχληαη φηη ηνλ απνδέρζεθαλ. 
4. Τν πνζφ ηεο ακνηβήο ησλ σο άλσ ειεγθηψλ νξίδεηαη ζχκθσλα 
κε ηελ ηζρχνπζα εθάζηνηε ζρεηηθή λνκνζεζία κε ηελ απφθαζε ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ηνπο δηνξίδεη ειεγθηέο ηεο 
εηαηξείαο. 
5. Τα βηβιία ηεο εηαηξείαο φπσο θαη φινη νη ινγαξηαζκνί πξέπεη λα 
ηίζεληαη ζηελ δηάζεζε ησλ ειεγθηψλ ζε πξψηε δήηεζε θαη ρσξίο 
αληίξξεζε θαη γεληθά πξέπεη λα ηνπο παξέρνληαη φιεο νη ρξήζηκεο 
πιεξνθνξίεο, ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πξφζπκε θαη άκεζε 
ζπκπαξάζηαζε θαη ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ λα εθηειέζνπλ ηελ 
εληνιή ηνπο. Ωο έιεγρνο ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
ελλνείηαη ηνπιάρηζηνλ έιεγρνο ηεο αθξηβείαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ 
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εγγξάθσλ απφ ηα νπνία πξνέθπςαλ ηα θνλδχιηα πνπ 
αλαγξάθνληαη ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 
6. Οη ειεγθηέο νθείινπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο λα 
παξαθνινπζνχλ ηελ ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο 
εηαηξείαο, έρνληαο δηθαίσκα λα ιάβνπλ γλψζε νπνηνπδήπνηε 
βηβιίνπ, ινγαξηαζκνχ ή εγγξάθνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ. Έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνβαίλνπλ ζε θάζε αλαγθαία 
ππφδεημε πξνο ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ζε πεξίπησζε δε 
παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ 
αλαθέξνληαη ζηελ επνπηεχνπζα αξκφδηα αξρή. Μεηά ηελ ιήμε ηεο 
ρξήζεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο 
ππνβάιινληαο πξνο ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ έθζεζε κε 
ην πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ. Απφ ηελ έθζεζε απηή πξέπεη λα 
πξνθχπηεη ζαθψο θαη κεηά απφ έιεγρν ηεο αθξίβεηαο ηεο 
επηρείξεζεο εάλ ν Ιζνινγηζκφο απεηθνλίδεη ηελ αιεζηλή νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεο ηεο 
ειεγρζείζαο ρξήζεο, ν δε ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο, 
ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ δηάξθεηά ηεο. 
Επηπιένλ νη ειεγθηέο νθείινπλ λα επαιεζεχζνπλ θαη ηε ζπκθσλία 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε ηηο 
ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε έθζεζε 
ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξέπεη λα έρεη ηεζεί ππφςε ηνπο 
ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. 
7. Η έθζεζε ησλ ειεγθηψλ, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Κσδ. Ν. 
2190/1920 νθείιεη επίζεο λα αλαθέξεη: 
α) Αλ ην πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ησλ 
παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920. 
β) Αλ έγηλε επαιήζεπζε ηεο ζπκθσλίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο 
έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ κε ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ ζηελ παξάγξαθνο 6 
ηνπ παξφληνο. 
8. Οη ειεγθηέο νθείινπλ λα παξίζηαληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη 
λα παξέρνπλ θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηνλ έιεγρν πνπ 
δηελέξγεζαλ. 
9. Οη ειεγθηέο επζχλνληαη θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 
γηα θάζε πηαίζκα, έρνληαο ππνρξέσζε λα απνδεκηψζνπλ ηελ 
εηαηξεία. 
Η ακνηβή ηνπ θάζε ειεγθηή πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηνλ έιεγρν ηεο 
πξψηεο εηαηξηθήο ρξήζεο νξίδεηαη ζε ......................... (............) 
Επξψ. 
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Άρθρο 37 
1. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπιάρηζηνλ 
ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
δεηήζνπλ έιεγρν ηεο εηαηξείαο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο 
πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο δηαηάζζεηαη εάλ 
πηζαλνινγείηαη φηη κε ηηο πξάμεηο πνπ θαηαγγέιινληαη, 
παξαβηάδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ λφκσλ ή ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο 
εηαηξείαο ή ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη κε ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη θαηαγγειιφκελεο πξάμεηο έρνπλ γίλεη ζε ρξφλν 
πνπ δελ απέρεη πεξηζζφηεξν απφ δχν (2) έηε απφ ηελ ρξνλνινγία 
ηεο έγθξηζεο ηνπ Ιζνινγηζκνχ ηεο ρξήζεο κέζα ζηελ νπνία απηέο 
έρνπλ ηειεζζεί. 
2. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ απφ 
ην αξκφδην Δηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, 
έιεγρν ηεο εηαηξείαο, εθφζνλ απφ ηελ φιε πνξεία ησλ εηαηξηθψλ 
ππνζέζεσλ θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη δελ γίλεηαη ρξεζηή θαη ζπλεηή 
δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. Η δηάηαμε απηή δελ 
εθαξκφδεηαη φηαλ ε αηηνχζα κεηνςεθία εθπξνζσπείηαη ζην 
Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηεο εηαηξείαο. 
3. Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) 
ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ ππνβάιιεηαη 
ζηελ εηαηξεία πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή 
Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη: 
α) Να αλαθνηλψλεη ζηελ Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηα πνζά ηα νπνία 
θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία (2εηία) θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε 
αηηία απφ ηελ εηαηξεία ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπο 
Δηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο ηεο θαζψο επίζεο θαη θάζε 
παξνρή πξνο απηά ηα πξφζσπα ή θάζε ζχκβαζε πνπ ηπρφλ 
ππάξρεη κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη απηψλ απφ νπνηαδήπνηε αηηία θαη 
β) Να παξέρεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ δεηνχληαη γηα 
ηηο ππνζέζεηο ηεο εηαηξείαο ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα 
ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. Τν 
Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ 
δεηνπκέλσλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα ιφγν, αλαγξάθνληαο 
φκσο ηελ αηηηνινγία ζηα πξαθηηθά. 
4. Με αίηεζε ησλ κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα ηξίην (1/3) 
ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ 
εηαηξεία πέληε (5) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ Ταθηηθή Γεληθή 
Σπλέιεπζε θαη εθφζνλ απηνί δελ εθπξνζσπνχληαη ζην Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα παξάζρεη 
θαηά ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ή εάλ πξνηηκά πξηλ απ' απηήλ, ζηνπο 
ίδηνπο ή ζε εθπξφζσπφ ηνπο, πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ 
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εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο 
εηαηξείαο. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα αξλεζεί γηα 
απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, αλαγξάθνληαο φκσο ηελ αηηηνινγία ζηα 
πξαθηηθά. 
5. Με αίηεζε ησλ κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ 
(1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ε ιήςε απφθαζεο 
γηα νπνηνδήπνηε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο γίλεηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε. 
6. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ 3 εδάθην β 
θαη 4 ηηο ηπρφλ ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηε βαζηκφηεηα ηεο 
αηηηνινγίαο ιχλεη ν Πξφεδξνο ησλ Πξσηνδηθψλ ηεο έδξαο ηεο 
εηαηξείαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ. 
 

Άρθρο 38 
Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ 
παξφληνο, νη κέηνρνη πνπ θάλνπλ ηελ αίηεζε νθείινπλ λα ηεξνχλ 
θαηαηεζεηκέλεο ηηο κεηνρέο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα παξαπάλσ 
δηθαηψκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
παξφληνο απφ ηελ ρξνλνινγία ηεο επίδνζεο ηεο αίηεζήο ηνπο, 
κέρξη ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θαη ζηηο 
πεξηπηψζεηο ησλ παξ, 1, 2 θαη 6 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ κέρξη ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. Σηηο 
πεξηπηψζεηο, φκσο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ε θαηάζεζε ησλ 
κεηνρψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 40, 
παξάγξαθνο 4 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ' 
ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΓΗΑΝΟΜΖ 

ΚΔΡΓΧΝ 
Άρθρο 39 

1. Η εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη ηελ πξψηε (1ε) Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη 
ηελ ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) Δεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ, νπφηε 
θαη θιείλνληαη θαη Ιζνινγίδνληαη ηα βηβιία ηεο εηαηξείαο, ελεξγείηαη 
απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη θαηαξηίδνληαη νη εηήζηεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε. Οη εηήζηεο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνδεπφκελεο απφ ηελ αλαγθαία 
επεμεγεκαηηθή έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ θαη 
ηεο ινγνδνζίαο ηνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ θαηά ηελ ρξήζε πνπ 
έιεμε φπσο θαη απφ ηελ ζρεηηθή έθζεζε ησλ ειεγθηψλ 
ππνβάιινληαη ζηελ ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε. 
2. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ: 
α) ηνλ Ιζνινγηζκφ, 
β) ηνλ ινγαξηαζκφ «απνηειέζκαηα ρξήζεο», 
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γ) ηνλ πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ θαη 
δ) ην πξνζάξηεκα 
θαη πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη ππνρξεσηηθά κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Κσδ. Ν. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη, κε απφιπηε 
ζαθήλεηα, ψζηε λα κπνξεί λα εμάγεηαη απφ απηέο εχθνια θαη κε 
αζθάιεηα ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο 
εηαηξείαο. Τα έγγξαθα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ εθηφο απφ ην 
πξνζάξηεκα καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, δεκνζηεχνληαη 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 7β παξάγξαθνο 1 εδάθην (β), ζην Φ.Ε.Κ. 
ΤΑΕ-ΕΠΕ θαη ζηηο εθεκεξίδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθνο 
5 ηνπ άξζξνπ 43β ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920, φπσο απηφο 
ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. 
3. Γηα λα ιεθζεί απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε έγθπξε απφθαζε 
πάλσ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ εγθξηζεί απφ ην 
Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ζα πξέπεη απηέο λα έρνπλ εηδηθά ζεσξεζεί 
απφ: 
(α) Τνλ Πξφεδξν ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή 
ηνπ, 
(β) Τνλ Δηεπζχλνληα ή Εληεηαικέλν Σχκβνπιν, ή ζε πεξίπησζε 
πνπ δελ ππάξρεη ηέηνηνο ζχκβνπινο ή ε ηδηφηεηά ηνπ ζπκπίπηεη κε 
εθείλε ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ έλα κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη απφ απηφ. 
(γ) Τνλ ππεχζπλν γηα ηελ δηεχζπλζε ηνπ ινγηζηεξίνπ. 
Οη παξαπάλσ, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο φζνλ αθνξά ηε 
λνκηκφηεηα ηνπ ηξφπνπ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο αληηξξήζεηο ηνπο ζηελ Γεληθή 
Σπλέιεπζε. 
4. Επί ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηφζν σο πξνο ηελ 
ζχληαμή ηνπο φζν θαη σο πξνο ηηο δεκνζηεχζεηο, εθαξκφδνληαη νη 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β ηνπ 
Κσδ. Ν. 2190/1290 φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. 
5. Η έθζεζε δηαρείξηζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πξνο ηελ 
ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη λα είλαη ζαθήο θαη αλαιπηηθή θαη 
λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξάγξαθνο 3 ηνπ Κσδ. 
Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη θάζε θνξά. 
 

Άρθρο 40 
1. Καζαξά θέξδε ηεο εηαηξείαο είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ κεηά 
ηελ αθαίξεζε απφ ηα αθαζάξηζηα θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 
θάζε εμφδνπ, θάζε δεκίαο, ησλ θαηά ηνπο θείκελνπο λφκνπο 
απνζβέζεσλ θαη θάζε άιινπ εηαηξηθνχ βάξνπο. 



 - 28 - 

2. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ Κσδ. Ν. 
2190/1920 φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη ηα θαζαξά θέξδε 
δηαλέκνληαη κε ηελ αθφινπζε ζεηξά : 
α) Αθαηξείηαη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 44 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920, 
φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη, πνζνζηφ πέληε ηνηο εθαηφ (5%) γηα 
ηνλ ζρεκαηηζκφ ηνπ θαηά λφκν ππνρξεσηηθνχ ηαθηηθνχ 
απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ κέρξηο φηνπ ζπκπιεξσζεί πνζφ ίζν 
πξνο ην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Μεηά απφ 
απηφ ε θξάηεζε παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή εθηφο εάλ ην ηαθηηθφ 
απνζεκαηηθφ κεησζεί θάησ απφ ην 1/3 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Τν 
απνζεκαηηθφ θεθάιαην ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 
εμίζσζε πξηλ απφ θάζε δηαλνκή ηνπ ηπρφλ ρξεσζηηθνχ ππνινίπνπ 
ηνπ ινγαξηαζκνχ θεξδψλ θαη δεκηψλ. 
β) Κξαηείηαη ην απαηηνχκελν πνζφ γηα ηελ θαηαβνιή πξψηνπ 
κεξίζκαηνο ίζν κε ηνπιάρηζηνλ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπ εηαηξηθνχ 
θεθαιαίνπ, ηεξνπκέλσλ ζπγρξφλσο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 
3 ηνπ Α.Ν. 148/1967 φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα άξζξα 2 
ηνπ Ν.Δ. 34/1968, 1 ηνπ Ν. 876/1979, 3 παξάγξαθνο 18 ηνπ Ν. 
2753/1999 θαη 25 ηνπ Ν. 2789/2000. 
γ) Απφ ην ππφινηπν δηαηίζεηαη πνζνζηφ θαηά ηελ θξίζε ηεο 
ηαθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 24 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ ζε ακνηβέο 
ή απνδεκηψζεηο ησλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ, φπσο θαη 
ησλ δηεπζπληψλ ή άιισλ ππαιιήισλ ηεο εηαηξείαο γηα ηηο 
ππεξεζίεο ηνπο, θαη πέξα απφ ηηο ηαθηηθέο ηνπο απνδνρέο. 
δ) Τν ππφινηπν πνπ απνκέλεη δηαηίζεηαη νιηθά ή κεξηθά γηα ηνλ 
ζρεκαηηζκφ εθηάθηνπ απνζεκαηηθνχ, πξνο δηαλνκή 
ζπκπιεξσκαηηθνχ κεξίζκαηνο ζηνπο κεηφρνπο ή κεηαθέξεηαη ζηε 
λέα ρξήζε, πάληνηε κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 

 
Άρθρο 41 

1. Η πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ αξρίδεη ηελ εκέξα πνπ νξίδεηαη 
απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε κεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηεζίσλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαη γίλεηαη κέζα 
ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Οη 
κέηνρνη πνπ δελ δήηεζαλ έγθαηξα ηελ πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ 
πνπ ηνπο αληηζηνηρνχλ δελ έρνπλ δηθαίσκα λα εγείξνπλ απαηηήζεηο 
επί ηφθσλ. 
2. Η δηαλνκή πξνζσξηλψλ κεξηζκάησλ ή πνζνζηψλ επηηξέπεηαη 
εθφζνλ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ απηή δεκνζηεπζεί 
ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ θαη Εηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο 
Επζχλεο ηεο εθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζε κία εκεξήζηα 
πνιηηηθή εθεκεξίδα ησλ Αζελψλ θαη ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα 
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επνπηεχνπζα αξρή ινγηζηηθή θαηάζηαζε γηα ηελ εηαηξηθή 
πεξηνπζία. Τα θέξδε πνπ δηαλέκνληαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ είλαη 
δπλαηφλ λα ππεξβνχλ ην κηζφ (1/2) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ινγηζηηθή θαηάζηαζε. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε' 
ΓΗΑΛΤΖ ΚΑΗ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ 

Άρθρο 42 
1. Η εηαηξεία ιχεηαη: 
α) κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο πνπ νξίδεηαη ζην 
Καηαζηαηηθφ 
β) θαη πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απηνχ, κε απφθαζε ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 30 παξάγξαθνη 3 θαη 35 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο 
Καηαζηαηηθνχ θαη 
γ) κε ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο. 
2. Σηελ πξψηε πεξίπησζε ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην εθηειεί ρξέε 
εθθαζαξηζηψλ κέρξη ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο απφ ηελ Γεληθή 
Σπλέιεπζε, ζηελ δεχηεξε δε πεξίπησζε ε γεληθή Σπλέιεπζε κε ηελ 
ίδηα απφθαζε νξίδεη θαη ηνπο εθθαζαξηζηέο. Εάλ ε εηαηξεία ιπζεί 
ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηαξθείαο ηεο ή κε απφθαζε ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ή εάλ κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο επήιζε 
ζπκβηβαζκφο ή απνθαηάζηαζε θαηά ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηελ πηψρεπζε ε εηαηξεία κπνξεί λα αλαβηψζεη κε απφθαζε ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 30 παξάγξαθνο 3 θαη 35 παξάγξαθνο 2 ηνπ 
παξφληνο. Τέηνηα απφθαζε απνθιείεηαη εάλ έρεη αξρίζεη ε δηαλνκή 
ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. 
3. Η ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ηεο εηαηξείαο ζε έλα 
πξφζσπν δελ απνηειεί ιφγν ιχζεο ηεο. 
 

Άρθρο 43 
Σε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο 
φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφδεηγκα Ιζνινγηζκνχ πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 γίλεη 
θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε κέζα 
ζε πξνζεζκία έμη (6) κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ρξήζεο πνπ ζα 
απνθαζίζεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξείαο ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ. 
 

Άρθρο 44 
1. Εάλ απνθαζηζζεί ε δηάιπζε ηεο εηαηξείαο ε Γεληθή Σπλέιεπζε, 
θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν ηεο εθθαζάξηζεο δηνξίδνληαο απφ έλαλ (1) 
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έσο ηξεηο (3) εθθαζαξηζηέο απφ ηνπο κεηφρνπο ηεο ή ηξίηνπο θαη 
νξίδεη ηα δηθαηψκαηα απηψλ θαη ηηο ακνηβέο ηνπο. 
2. Οη εθθαζαξηζηέο νθείινπλ, κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, 
λα θάλνπλ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. Επίζεο νθείινπλ 
λα πεξαηψζνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο 
εηαηξείαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα 
εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο θαη λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο απηήο. 
Μπνξνχλ δε λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο, εθφζνλ κε απηέο 
εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο. 
3. Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο 
εηαηξείαο, ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο ή θιάδνπο απηήο 
ή κεκνλσκέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά ηελ πάξνδν 
ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο. Εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ 
ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, θάζε κέηνρνο ή 
θαη δαλεηζηήο ηεο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ην Μνλνκειέο 
Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηα 
άξζξα 739 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Δηθνλνκίαο, λα θαζνξίζεη ηελ 
θαηψηεξε ηηκή πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, θιάδσλ ή ηκεκάησλ ή ηνπ 
ζπλφινπ ηεο εηαηξείαο, ε απφθαζε δε απηνχ δεζκεχεη ηνπο 
εθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα. 
4. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο 
θαηαζηάζεηο πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε. Καη' έηνο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο 
ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε έθζεζε ησλ 
αηηίσλ ηα νπνία παξεκπφδηζαλ ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο. Μεηά ην 
πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο νη εθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηηο ηειηθέο 
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δεκνζηεχνπλ ζην ηεχρνο 
Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ θαη Εηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Επζχλεο ηεο 
Εθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ 
κεηφρσλ θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο 
εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο κεηφρνπο, θαηά ην ιφγν ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην. 
5. Τν ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ πεληαεηία 
απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο, νπφηε θαη ε 
εηαηξεία δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ. Γηα 
ηελ ζπλέρηζε ηεο εθθαζάξηζεο πέξαλ ηεο πεληαεηίαο απαηηείηαη 
εηδηθή άδεηα ηνπ Υπνπξγνχ Εκπνξίνπ. Τν ζηάδην φκσο ηεο 
εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβεί ηε 
δεθαεηία. 
6. Ο δηνξηζκφο εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ παχζε 
ηεο εμνπζίαο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 
Όζνλ αθνξά ηνπο εθθαζαξηζηέο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη 
δηαηάμεηο γηα ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. Οη εθθαζαξηζηέο αζθνχλ 
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φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ πνπ είλαη 
ζπλαθείο πξνο ηελ δηαδηθαζία θαη ηνλ ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο θαη 
ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο απνθάζεηο ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο. 
Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνχληαη 
πεξηιεπηηθά ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 
 

Άρθρο 45 
1. Όζν δηαξθεί ε εθθαζάξηζε ε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 
δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη ζπλέξρεηαη κε πξφζθιεζε ησλ 
εθθαζαξηζηψλ ζε ζπλεδξίαζε, φηαλ απηνί θξίλνπλ αλαγθαίν. Σηελ 
Γεληθή Σπλέιεπζε αλήθεη ην δηθαίσκα ηεο έγθξηζεο ησλ 
ινγαξηαζκψλ εθθαζάξηζεο. 
2. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ έρνπλ δηθαίσκα θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο λα πξνθαιέζνπλ ηελ ζχγθιεζε ηεο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 29 παξάγξαθνο 2 ηνπ παξφληνο θαη θνηλνπνηψληαο πξνο 
ηνπο εθθαζαξηζηέο ηελ έγγξαθε αίηεζή ηνπο, νπφηε απηνί 
ππνρξενχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ λα 
ζπγθαιέζνπλ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. 
3. Καηά ηελ ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 
ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Δ' ηνπ παξφληνο 
Καηαζηαηηθνχ θαη νη εθθαζαξηζηέο ελεξγνχλ φζα επηβάιιεη ην 
Καηαζηαηηθφ, κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην. 
Καηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο πξνεδξεχεη ησλ Γεληθψλ 
Σπλειεχζεσλ ν πξεζβχηεξνο απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο. 

 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ' 

ΔΗΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
Άρθρο 46: 

 ΚΑΛΤΦΖ ΗΓΗΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
1. Η εηαηξεία δελ κπνξεί λα αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε δηθψλ ηεο 
κεηνρψλ. 
2. Σε πεξίπησζε πνπ ηηο κεηνρέο ηεο εηαηξείαο αλέιαβε πξφζσπν 
πνπ ελεξγεί κε ην δηθφ ηνπ φλνκα αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο 
εηαηξείαο, ζεσξείηαη φηη ην πξφζσπν απηφ ηηο αλέιαβε γηα δηθφ ηνπ 
ινγαξηαζκφ. 
3. Καηά ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο νη ηδξπηέο θαη, ζε πεξίπησζε 
αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ, ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ 
πνπ έρνπλ αλαιεθζεί θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ απηνχ ηνπ 
άξζξνπ. Οη πην πάλσ ηδξπηέο ή κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ 



 - 32 - 

κπνξνχλ λα απαιαγνχλ απφ απηή ηελ ππνρξέσζε αλ απνδείμνπλ 
φηη δελ ηνπο βαξχλεη νπνηαδήπνηε ππαηηηφηεηα. 
 

Άρθρο 47: 
ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΑΠΟΚΣΖΖ ΗΓΗΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ ΚΑΗ ΛΖΦΖ 

ΑΤΣΧΝ Χ ΔΝΔΥΤΡΟ ΠΡΟ ΔΞΑΦΑΛΗΖ ΓΑΝΔΗΧΝ 
1. Απαγνξεχεηαη ζηελ εηαηξεία ε απφθηεζε δηθψλ ηεο κεηνρψλ, είηε 
απφ απηή ηελ ίδηα είηε απφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ζην φλνκά ηνπ 
αιιά γηα ινγαξηαζκφ ηεο. 
Απφ ηελ απαγφξεπζε ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ 
εμαηξνχληαη: 
α) Οη απνθηήζεηο κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 
πνπ απνθαζίζζεθε απφ ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ζχκθσλα κε ηηο 
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ. 
β) Οη απνθηήζεηο κεηά απφ θαζνιηθή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο. 
γ) Οη απνθηήζεηο κεηνρψλ, πνπ έρνπλ απνπιεξσζεί νινζρεξψο 
θαη πξνέξρνληαη απφ αλαγθαζηηθή εθηέιεζε πνπ έγηλε γηα ηελ 
πιεξσκή απαηηήζεσλ ηεο ίδηαο ηεο εηαηξείαο. 
δ) Οη απνθηήζεηο απφ ραξηζηηθή αηηία εθφζνλ έρνπλ απνπιεξσζεί 
νινζρεξψο. 
ε) Απνθηήζεηο κε ζθνπφ ηελ δηαλνκή ησλ κεηνρψλ ζην πξνζσπηθφ 
ηεο εηαηξείαο ή ζην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη 
ζπλδεδεκέλε κε απηήλ. Η δηαλνκή ησλ κεηνρψλ απηψλ πξέπεη λα 
πξαγκαηνπνηείηαη κέζα ζε πξνζεζκία δψδεθα (12) κελψλ απφ ηελ 
απφθηεζή ηνπο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο ε δηάηαμε ηεο 
παξάγξαθνο (β) σο πξνο ηηο πεξηπηψζεηο (3) θαη (4) έρεη 
εθαξκνγή. Οη απνθηήζεηο κεηνρψλ απηήο ηεο πεξίπησζεο γίλνληαη 
ππφ ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 
εθφζνλ ε νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ απηψλ, καδί κε ηελ 
νλνκαζηηθή αμία ηπρφλ κεηνρψλ ησλ πξνεγνπκέλσλ πεξηπηψζεσλ 
1-4 δελ ππεξβαίλεη ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 
εθφζνλ δελ ζα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην 
ππφδεηγκα Ιζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ ηνπ 
Κσδ. Ν. 2190/1920 φπσο ηζρχεη, θάησ απφ ηα πνζά πνπ 
πξνβιέπεη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα κεηνρέο πιήξσο εμνθιεκέλεο. 
2. Σηηο πεξηπηψζεηο α θαη β ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, νη 
κεηνρέο πνπ απνθηψληαη πξέπεη λα αθπξψλνληαη ακέζσο. Σηηο 
πεξηπηψζεηο γ θαη δ ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ, νη κεηνρέο πξέπεη λα 
πσινχληαη κέζα ζην ζπληνκφηεξν δπλαηφ ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ 
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο. Αλ πεξάζεη άπξαθηε 
απηή ε πξνζεζκία, νη κεηνρέο πξέπεη λα αθπξψλνληαη ακέζσο. 
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3. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξείαο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ππνινγίδνληαη 
γηα ην ζρεκαηηζκφ απαξηίαο, δελ έρνπλ φκσο δηθαίσκα ςήθνπ ζηε 
Γεληθή Σπλέιεπζε. 
4. Απαγνξεχεηαη ζηελ εηαηξεία λα ιακβάλεη δηθέο ηεο κεηνρέο, 
θαζψο θαη κεηνρέο ζπγαηξηθήο ηεο εηαηξείαο, σο ελέρπξν γηα ηελ 
εμαζθάιηζε δαλείσλ πνπ ρνξεγνχληαη απφ απηή ή γηα ηελ 
εμαζθάιηζε άιισλ απαηηήζεψλ ηεο. 
5. Θπγαηξηθέο αλψλπκεο εηαηξείεο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε, 
παξάγξαθνο 5 ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920, φπσο ηξνπνπνηεζείο 
ηζρχεη, δελ έρνπλ δηθαίσκα λα επελδχζνπλ νχηε κέξνο ηνπ δηθνχ 
ηνπο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε κεηνρέο κεηξηθήο εηαηξείαο. 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ' 
ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

Άρθρο 48 
Η πξψηε εηαηξηθή ρξήζε πεξηιακβάλεη ηελ πεξίνδν πνπ αξρίδεη 
απφ ηελ λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη ιήγεη ηελ ηξηαθνζηή 
πξψηε (31ε) Δεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο .............. Η ζχγθιεζε ηεο 
πξψηεο ηαθηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ιακβάλεη ρψξα 
κέζα ζην πξψην εμάκελν ηνπ έηνπο 
............... 
 

Άρθρο 49 
Τν θαηά ην άξζξν 5 κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο ζα θαηαβιεζεί 
απφ ηνπο ηδξπηέο σο αθνινχζσο: 
(α) Η εθ ησλ ηδξπηψλ .......................... ζα εηζθέξεη ζε κεηξεηά κε 
ηε λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο πνζφ ........................ (............) 
Επξψ θαη ζα ιάβεη .................... (............) κεηνρέο. 
(β) Η εθ ησλ ηδξπηψλ ........................ ζα εηζθέξεη ζε κεηξεηά κε ηε 
λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο πνζφ ..................... (.............) Επξψ 
θαη ζα ιάβεη .................................. (..........) κεηνρέο. 
(γ) Ο εθ ησλ ηδξπηψλ ............................... ζα εηζθέξεη ζε κεηξεηά 
κε ηε λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο πνζφ ........................ 
(.............) Επξψ θαη ζα ιάβεη ............................ (..........) κεηνρέο. 
 

Άρθρο 50 
Τν πξψην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ νπνίνπ ε ζεηεία νξίδεηαη απφ 
ηελ λφκηκε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο κέρξη ηελ πξψηε ηαθηηθή Γεληθή 
Σπλέιεπζε απαξηίδεηαη απφ ηνπο παξαθάησ: 
1. .................................... (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ .................. θαη 
ηεο ........................, επηρεηξεκαηία (ή άιιν επάγγεικα), θάηνηθν 
......................... (Δηεχζπλζε Καηνηθίαο), ........................ 
ππεθνφηεηαο, πνπ γελλήζεθε ην ................., θάηνρν ηνπ ΑΔΤ 
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........................ ή δηαβαηεξίνπ ......................... (ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ). 
2. ............................ (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ .................. θαη ηεο 
........................, νηθνλνκνιφγν (ή άιιν επάγγεικα), θάηνηθν 
......................... (Δηεχζπλζε Καηνηθίαο), ...................... 
ππεθνφηεηαο, πνπ γελλήζεθε ην ..................., θάηνρν ηνπ ΑΔΤ 
............................ ή δηαβαηεξίνπ ......................... (ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ). 
3. .................................... (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ .................. θαη 
ηεο ............................., κεραληθφ (ή άιιν επάγγεικα), θάηνηθν 
.............................. (Δηεχζπλζε Καηνηθίαο), ................................. 
ππεθνφηεηαο, πνπ γελλήζεθε ην ..................., θάηνρν ηνπ ΑΔΤ 
............................ ή δηαβαηεξίνπ ......................... (ζηνηρεία 
ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ). 
4. ................................... (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ .................. θαη ηεο 
........................, επηρεηξεκαηία (ή άιιν επάγγεικα), θάηνηθν 
........................... (Δηεχζπλζε Καηνηθίαο), ....................... 
ππεθνφηεηαο, πνπ γελλήζεθε ην ..................., θάηνρν ηνπ ΑΔΤ 
..................... ή δηαβαηεξίνπ ......................... (ζηνηρεία ηαπηφηεηαο 
ή δηαβαηεξίνπ). 
5. .................................. (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ .................. θαη ηεο 
....................., επηρεηξεκαηία (ή άιιν επάγγεικα), θάηνηθν 
.......................... (Δηεχζπλζε Καηνηθίαο), ......................... 
ππεθνφηεηαο, πνπ γελλήζεθε ην ........., θάηνρν ηνπ ΑΔΤ 
.................... ή δηαβαηεξίνπ ......................... (ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή 
δηαβαηεξίνπ). 

 
Άρθρο 51 

Η εηαηξεία δηνξίδεη σο ειεγθηέο ηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πξψηεο 
εηαηξηθήο ρξήζεο ηνπο αθφινπζνπο ειεγθηέο, φινπο πηπρηνχρνπο 
αλσηάησλ ζρνιψλ θαη θαηφρνπο άδεηαο άζθεζεο νηθνλνκνινγηθνχ 
επαγγέικαηνο απφ ην Οηθνλνκηθφ Επηκειεηήξην ηεο Ειιάδνο. 
1. Ταθηηθνχο: 
(α) ........................... (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ ................... 
(παηξψλπκν), νηθνλνκνιφγν, θάηνηθν .............................. 
(Δηεχζπλζε θαηνηθίαο), θάηνρν Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο κε 
αξηζκφ .........................., (Α.Μ./ΟΕΕ .........................). 
(β) .................................. (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ ................... 
(παηξψλπκν), νηθνλνκνιφγν, θάηνηθν ................................. 
(Δηεχζπλζε θαηνηθίαο), θάηνρν Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο κε 
αξηζκφ .........................., (Α.Μ./ΟΕΕ ..........................). 
2. Αλαπιεξσκαηηθνχο: 
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(α) ........................ (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ ................... 
(παηξψλπκν), νηθνλνκνιφγν, θάηνηθν ............................ 
(Δηεχζπλζε θαηνηθίαο), θάηνρν Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο κε 
αξηζκφ ......................., (Α.Μ./ΟΕΕ ..........................). 
θαη 
(β) ................................ (Ολνκαηεπψλπκν) ηνπ ................... 
(παηξψλπκν), νηθνλνκνιφγν, θάηνηθν ............................... 
(Δηεχζπλζε θαηνηθίαο), θάηνρν Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο κε 
αξηζκφ .........................., (Α.Μ./ΟΕΕ ................................). 

 
Άρθρο 52 

Γηα θάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ 
Καηαζηαηηθφ, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Κσδ. Ν. 2190/1920 
«πεξί Αλσλχκσλ Εηαηξεηψλ» φπσο ηζρχεη. 

 
Άρθρο 53 

Παξέρεηαη ε εηδηθή θαη ακεηάθιεηνο εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα 
ζη.. δηθεγφξν Αζελψλ ..........................ηνπ ....................... 
ελεξγψληαο κφλνο ή απφ θνηλνχ κε δηθεγφξν ηεο επηινγήο ηνπ ή 
κέζσ νπνηνπδήπνηε άιινπ δηθεγφξνπ απηφο νξίζεη, λα ππνβάιεη 
ηελ αίηεζε πνπ νξίδεη ν λφκνο θαη ην παξφλ Καηαζηαηηθφ ζηελ 
αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή γηα έγθξηζε θαη ζηελ ζπλέρεηα λα 
εθπξνζσπήζεη ηνπο ζπκβαιιφκελνπο ηδξπηέο ζηελ αξκφδηα 
επνπηεχνπζα ή άιιε αξρή κε ηελ εηδηθφηεξε εληνιή θαη 
πιεξεμνπζηφηεηα λα ζπληάμεη ηελ απαηηνχκελε ζπκβνιαηνγξαθηθή 
πξάμε γηα παξαιείςεηο, δηνξζψζεηο, ζπκπιήξσζε ή ηξνπνπνίεζε 
ή δηφξζσζε ησλ φξσλ θαη ζπκθσληψλ ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ 
πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ λφκν θαηά ην ζηάδην έγθξηζεο ηνπ, ε 
νπνία ζα ηζρχεη σο ακθηκεξήο πνπ έρεη γίλεη απφ ηνπο ηδξπηέο θαη 
ζα ηνπο δεζκεχεη απνιχησο γηα ζπκπιήξσζε, δηφξζσζε δηαγξαθή 
ή ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. 
Δειψλνπλ δε νη ζπκβαιιφκελνη φπσο απηνί παξίζηαληαη ζην 
παξφλ, φηη εγθξίλνπλ θαη απνδέρνληαη απφ ηψξα θάζε ηέηνηα 
πξάμε ηνπ εληνινδφρνπ πιεξεμνπζίνπ ηνπο θαη παξαηηνχληαη 
αλεπηθχιαθηα απφ θάζε αληίξξεζε ή έλζηαζε θαηά ηνπ θχξνπο 
απηήο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ή δηνξζσηηθήο πξάμεο θαη ηνπ 
δεκνζηεπκέλνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Αλψλπκνπ Εηαηξείαο πνπ 
ηδξχζεθε. 
Ο εμνπζηνδνηεκέλνο κπνξεί λα νξίδεη έγγξαθα αληηθαηαζηάηε ηνπ 
κε ηηο ίδηεο αθξηβψο εμνπζίεο. 
Γίλεηαη κλεία φηη: 
α) νη ζπκβαιιφκελνη, φπσο απηνί παξίζηαληαη, κνπ δήισζαλ 
ππεχζπλα κε βάζε ηνπ Ν.1599/86 φηη ε θαηνηθία ηνπο ηψξα είλαη 
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απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο θαη ε έδξα ηεο 
εηαηξείαο είλαη απηή πνπ ζεκεηψλεηαη ζηελ αξρή ηνπ παξφληνο θαη 
β) ην παξφλ ζπληάρζεθε αηειψο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 
11 ηνπ Α.Ν. 148/1967. Τέινο ππελζχκηζα ζηνπο ζπκβαιινκέλνπο, 
φπσο παξίζηαληαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1676/1986 γηα ηελ ππνβνιή 
ζηνλ αξκφδην έθνξν δήισζεο θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ 
κε αληίγξαθν ηνπ παξφληνο θαη  
γ) θαηά ηε ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ παξφληνο ζπκβνιαίνπ 
παξέζηε ν δηθεγφξνο ....................... ηνπ ................... θαη ηεο 
.................... δηθεγφξνο ......................., θάηνηθνο ........................ 
νδφο ............................ αξηζκφο ............. θάηνρνο δειηίνπ 
ηαπηφηεηαο ηνπ Δ.Σ.Α κε αξηζκφ κεηξψνπ ...................... (Α.Φ.Μ: 
.................... ΔΟΥ: .....................) σο πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ ν νπνίνο κνπ πξνζθφκηζε ζρέδην ηνπ παξφληνο 
ζπκβνιαίνπ, λφκηκα ππνγεγξακκέλν απφ απηφλ θαη ζεσξεκέλν 
απφ ην Δηθεγνξηθφ Σχιινγν Αζελψλ, ησλ ζρεηηθψλ ηνπ 
δηθαησκάησλ αλεξρνκέλσλ ζην πνζφ ησλ ...................... 
(..............) Επξψ θαηαβιεζέλησλ ζην Τακείν ηνπ αλσηέξσ 
Σπιιφγνπ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ην πξνζαξηψκελν ζην 
παξφλ ππ' αξηζκφλ ............................ γξακκάηην είζπξαμεο ηνπ. Σε 
βεβαίσζε φισλ ησλ παξαπάλσ πνπ ζπκθψλεζαλ θαη 
απνδέρηεθαλ νη ζπκβαιιφκελνη ζπληάρζεθε ην παξφλ ζε 
..................... (........) θχιια θαη ην νπνίν αθνχ δηαβάζηεθε θαζαξά 
θαη κεγαιφθσλα ζηνπο ζπκβαιινκέλνπο νη νπνίνη αθνχ ην 
άθνπζαλ, ην βεβαίσζαλ θαη ζπκθψλεζαλ ζην πεξηερφκελν ηνπ, ην 
ππέγξαςαλ απηνί, φπσο παξίζηαληαη, ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο, 
ν δηεξκελέαο θαη εγψ ν/ε Σπκβνιαηνγξάθνο λφκηκα ζε φια ηα 
πξνεγνχκελα θχιια θαη φπσο αθνινπζεί. 
Τα έμνδα θαη ηα δηθαηψκαηα απφ ην παξφλ είλαη: 
1) Γηα Εηδηθφ θφξν ηνπ Ν.1676/86 ......................... (.............) 
Επξψ. 
2) Γηα δηθαηψκαηα κνπ .................. (...........) Επξψ. 
3) Γηα ηξία (3) αληίγξαθα ..................... (.............) Επξψ. 
4) Γηα δηθαηψκαηα ηνπ Τ.Σ.Ν ................. (............) Επξψ. 
5) Γηα δηθαηψκαηα ηνπ Τ.Α.Σ. ............... (..........) Επξψ θαη 
6) Γηα ηέιε δεκνζηεχζεσο ζην ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ) .................. (.........) 
Επξψ ήηνη ζπλνιηθά Επξψ .................. (...........). 
ΟΗ ΔΜΦΑΝΗΘΔΝΣΔ               Ο ΠΛΖΡΔΞΟΤΗΟ ΓΗΚΖΓΟΡΟ 
................................                             
.............................................. 
.................................. 
.................................. 
Ο/Ζ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟ 
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(Σ..) ..................................... 
Ακριβές αντίγραφο Αθήνα ασθημερόν 
Ο/Ζ ΤΜΒΟΛΑΗΟΓΡΑΦΟ 
__ 


