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ΥΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Α Ρ Θ Ρ Ο 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1. Συνιστάται µε το παρόν Καταστατικό Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"  
και το διακριτικό τίτλο "ΙΝΤRΑΚΑΤ". 

2. Για τις σχέσεις και συναλλαγές της Εταιρείας µε το εξωτερικό η επωνυµία της Εταιρείας θα 
αποδίδεται σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία και το διακριτικό τίτλο “INTRAΚΑΤ”. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 2 
Ε∆ΡΑ 

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο ∆ήµος Παιανίας Αττικής . 
2. Με αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της η Εταιρεία µπορεί να ιδρύει, για εξυπηρέτηση των 

σκοπών της, υποκαταστήµατα, πρακτορεία, παραρτήµατα και γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού ή /και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας, την 
έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστηµάτων, πρακτορείων, παραρτηµάτων και 
γραφείων καθορίζει εκάστοτε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του.   

Α Ρ Θ Ρ Ο 3 
ΣΚΟΠΟΣ 

1. Αντικείµενο και σκοπός της Εταιρείας είναι: 
α) Η µελέτη εφαρµογής, ο σχεδιασµός, η εκτέλεση, η λειτουργία, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η 

εκµετάλλευση και η συντήρηση στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή κάθε φύσεως τεχνικών έργων του 
∆ηµοσίου, Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, Οργανισµών και Ιδιωτών, 
ενδεικτικά δε Τεχνικών Έργων και Εγκαταστάσεων, καθ’ οιονδήποτε συνδυασµό των κατωτέρω: 

(1) Τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις 
(2) Συστήµατα και ∆ίκτυα πληροφορικής 
(3) Βιοµηχανικά και Ενεργειακά έργα πάσης φύσεως  
(4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
(5) Ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις 
(6) Μηχανολογικές εγκαταστάσεις 
(7) Έργα Φυσικού Αερίου 
(8) Κτιριακές εγκαταστάσεις, χωµατουργικά έργα και λοιπά έργα αρµοδιότητος Πολιτικού 

Μηχανικού 
(9) Αθλητικά έργα Νοσοκοµειακές, Ιατρικές, Εργαστηριακές, Ερευνητικές εγκαταστάσεις 
(10) Τουριστικές εγκαταστάσεις 
(11) Σταθµοί αυτοκινήτων 
(12) Λιµενικά Έργα 
(13) Η ανέλκυση, αποµάκρυνση και εξουδετέρωση ναυαγίων, πλοίων και πλωτών 

ναυπηγηµάτων ως και η πώληση ναυαγίων ή τµηµάτων αυτών. 
β) Οι ηλεκτροµηχανικές, σιδηρουργικές και γενικά µεταλλικές κατασκευές. 
γ)  Η ανάληψη, µελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε φύσεως έργων προστασίας του 

περιβάλλοντος και ενδεικτικά έργα επεξεργασίας, παραγωγής ή διαχείρισης πόσιµου νερού, 
βιοµηχανικού νερού, αστικών λυµάτων, βιοµηχανικών αποβλήτων, ιλύος, στερεών αποβλήτων, 
απορριµµάτων, αερίων λυµάτων, έργα βιολογικού καθαρισµού και καθαρισµού ποταµών και 
λιµνών, έργα εγκαταστάσεων µετατροπής υδάτων σε πόσιµα και άλλων συναφών βιοµηχανικών 
και λοιπών έργων 

δ) Η επίβλεψη εκτέλεσης πάσης φύσεως Έργων στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 
ε) Η ανάληψη εργολαβικώς ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, της χρηµατοδότησης, κατασκευής, 

διαχείρισης, ανάπτυξης, λειτουργίας και εκµετάλλευσης παντός είδους Έργων και 
Εγκαταστάσεων, αυτοχρηµατοδοτούµενων ή/και συγχρηµατοδοτούµενων, καθ’ οιοδήποτε 
επιχειρηµατικό σύστηµα (Β.Ο.Τ./P.F.Ι.) και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών σχετικών µε 
αυτά .  

στ) Ο σχεδιασµός, η ανάπτυξη, η βιοµηχανοποίηση, η εµπορία, η προµήθεια και η εγκατάσταση 
συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης η παραγωγή και διάθεση 
ηλεκτρικής ενέργειας στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. 
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ζ) Η µελέτη εφαρµογής, η εκτέλεση, η επίβλεψη, η διαχείριση, η ανάπτυξη, η εκµετάλλευση και η 
συντήρηση στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή κάθε φύσεως έργων του ∆ηµοσίου, Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, Οργανισµών και Ιδιωτών, σχετικών µε την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

η) Η παροχή υπηρεσιών (συµβουλευτικών ή/και τεχνικής υποστήριξης) στον τοµέα του σχεδιασµού, 
της ανάπτυξης, της παραγωγής και της εκµετάλλευσης συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. 

θ) Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάληψη, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία µε τρίτα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, της χρηµατοδότησης της ανάπτυξης, της παραγωγής, της διαχείρισης, της λειτουργίας 
και της εκµετάλλευσης παντός είδους συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή/και έργων 
µε συναφές αντικείµενο, αυτοχρηµατοδοτούµενων ή/και συγχρηµατοδοτούµενων, καθ’ οιοδήποτε 
επιχειρηµατικό σύστηµα στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. 

ι) Η συµµετοχή σε πάσης φύσεως µειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου, 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού ∆ικαίου, Οργανισµών και Ιδιωτών συναφούς µε τον 
σκοπό της Εταιρίας αντικειµένου. 

ια) Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία και µεταφορά κάθε φύσεως προϊόντων και υλικών 
σχετιζοµένων µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις στην ηµεδαπή ή 
αλλοδαπή και η εν γένει άσκηση πάσης συναφούς προς τον σκοπό της Εταιρίας εµπορικής και 
βιοµηχανικής δραστηριότητας. 

ιβ) Η δηµιουργία και εγκατάσταση συγκροτηµάτων παραγωγής µπετόν, προϊόντων προκατασκευής 
σκυροδέµατος, ασφαλτικών και λατοµικών αδρανών για εµπορία, µεταφορά και ιδία χρήση. 

ιγ)  Η παραγωγή, εισαγωγή, εξαγωγή, εµπορία, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση κάθε 
φύσεως εξοπλισµού σχετιζοµένου µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο Έργα και Εγκαταστάσεις 
στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή. 

ιδ) Η ανάληψη αντιπροσωπειών διαφόρων εµπορικών και βιοµηχανικών οίκων της ηµεδαπής ή της 
αλλοδαπής, παραγωγής, εµπορίας ή διακίνησης προϊόντων, υλικών, µηχανηµάτων, εξοπλισµού 
και γενικά εµπορευµάτων, σχετιζοµένων µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο Έργα και 
Εγκαταστάσεις στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. 

ιε) Η αγορά, πώληση, µίσθωση, εκµίσθωση και διαχείριση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ακινήτων 
επί οικοπέδων ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων µε το σύστηµα αντιπαροχής ή άλλο 
επιχειρηµατικό σύστηµα. 

ιστ) Η µίσθωση κινητών ή ακινήτων µε leasing, για την εξυπηρέτηση του εταιρικού σκοπού, 
τηρουµένων των διατάξεων του ν.1665/1986, όπως εκάστοτε ισχύει. 

ιζ) Όλες οι συναφείς των ανωτέρω δραστηριότητες. 
2. Προς επιδίωξη του σκοπού της Εταιρείας, αυτή δύναται :  
α) να ιδρύει ή/και να συµµετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, ιδίου ή 

παρεµφερούς σκοπού, υπό οιονδήποτε εταιρικό τύπο, καθώς επίσης σε κοινοπραξίες.  
β) να συνεργάζεται µε οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο, προς ευόδωση του εταιρικού σκοπού 
γ) να συµµετέχει ή συνεργάζεται δι’ ιδίων κεφαλαίων, µε άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες οιασδήποτε 

νοµικής µορφής, υφιστάµενες ή που θα ιδρυθούν, στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, που έχουν τους 
αυτούς ή παρεµφερείς σκοπούς 

δ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων µετά των οποίων 
συνεργάζεται ή στα οποία συµµετέχει προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού 
σκοπού παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες. 

ε) να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων, σε Ευρώ ή ξένο νόµισµα, 
υπέρ τρίτων φυσικών ή νοµικών προσώπων µετά των οποίων συνεργάζεται ή στα οποία 
συµµετέχει, προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα πάσης 
φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εµπράγµατες. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 4 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίστηκε σε τριάντα (30) χρόνια και άρχισε από την 18.12.1987, ηµεροµηνία 
κατά την οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών από την αρµόδια αρχή η απόφαση 
για την χορήγηση άδειας σύστασης της παρούσας Εταιρείας και την έγκριση του Καταστατικού της. Η 
διάρκεια µπορεί να παραταθεί ή να συντοµευθεί µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και µε 
τροποποίηση του παρόντος άρθρου, µε την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος 
Καταστατικού.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ 

Α Ρ Θ Ρ Ο 5 
Μ Ε Τ Ο Χ Ι Κ Ο  Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 
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1. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας είχε οριστεί αρχικά, κατά την καταχώρησή της στο Μητρώο 
Ανωνύµων Εταιρειών της Νοµαρχίας Ανατολικής Αττικής µε αριθµό Μητρώου 
16205/04/Β/87/235, σε δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) δραχµές και διαιρείτο σε δύο χιλιάδες 
(2.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών της κάθε µιας, 
είχε δε καλυφθεί ολοσχερώς από τους ιδρυτές της Εταιρίας, κατά τα οριζόµενα λεπτοµερώς στο 
άρθρο 5 του Καταστατικού της, το οποίο Καταστατικό της δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµό 
2932/21.12.1987 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 
Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 14.12.1988 το 
ως άνω εκ δέκα εκατοµµυρίων (10.000.000) δραχµών µετοχικό κεφάλαιο αυτής αυξήθηκε κατά το 
ποσό των πενήντα εκατοµµυρίων (50.000.000) δραχµών µε έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων 
ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας πέντε χιλιάδων  (5.000)  δραχµών της κάθε µιας.  
Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε εξήντα εκατοµµύρια (60.000.000) 
δραχµές και διαιρείτο σε δώδεκα χιλιάδες (12.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε 
χιλιάδων (5.000) δραχµών της κάθε µίας και ήτο ολοσχερώς καταβεβληµένο, η δε εγκριθείσα 
σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθµ. 
288/15.2.1989 Φύλλο του Τεύχους Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως. 
Στη συνέχεια, µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της Εταιρείας της 
27.6.1990, το ως άνω εξ εξήντα εκατοµµυρίων (60.000.000) δραχµών µετοχικό κεφάλαιο αυτής 
αυξήθηκε κατά το ποσό των εκατόν πενήντα δύο εκατοµµυρίων  (152.000.000)  δραχµών:  
α) µε κεφαλαιοποίηση του έκτακτου αποθεµατικού για αύξηση κεφαλαίου εκ δέκα εκατοµµυρίων 
επτακοσίων χιλιάδων (10.700.000) δραχµών µικτού µετά φόρου και εννέα εκατοµµυρίων 
εννιακοσίων επτά χιλιάδων τετρακοσίων επτά (9.907.407) δραχµών µετά την παρακράτηση του 
φόρου 
β) µε κεφαλαιοποίηση των χρεών της Εταιρείας προς τη µέτοχό της Ανώνυµη Εταιρεία 
"ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ", συνολικού ποσού 134.987.963 δραχµών και  
γ) µε την καταβολή ποσού επτά εκατοµµυρίων εκατόν σαράντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα 
(7.140.630) δραχµών, σε µετρητά, από τους µετόχους της Εταιρείας κ.κ. Σωκράτη Π. Κόκκαλη  
και Κων/νο Γ. ∆ηµητριάδη, κατά το λόγο της συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας, και εκδόθηκαν τριάντα χιλιάδες τετρακόσιες (30.400) νέες ανώνυµες µετοχές. 
Κατόπιν αυτού το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε διακόσια δώδεκα εκατοµµύρια 
(212.000.000) δραχµές και διαιρείτο σε σαράντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (42.400) Ανώνυµες 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών η καθεµία και ήτο ολοσχερώς 
καταβεβληµένο. 
Στη συνέχεια µε απόφαση της από 08.03.1994 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω εκ 
διακοσίων δώδεκα εκατοµµυρίων (212.000.000) δραχµών µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, 
αυξήθηκε κατά το ποσό των πεντακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (550.000.000) δραχµών µε την 
καταβολή του ως άνω ποσού σε µετρητά από τους  µετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο 
συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και εκδόθηκαν εκατόν δέκα χιλιάδες 
(110.000) νέες ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής  αξίας  πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η  κάθε µια. 
Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε επτακόσια εξήντα δύο εκατοµµύρια 
δραχµές (762.000.000) και διαιρείτο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) 
Ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η καθεµία.  
Στη συνέχεια, µε απόφαση της από 14.06.1996 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρείας, οι ως άνω εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) Ανώνυµες µετοχές της 
Εταιρείας, µετατράπηκαν σε Ονοµαστικές προς το σκοπό προσαρµογής προς τις διατάξεις του 
άρθρου 15 του Ν. 2328/1995, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 2372/1996, και  το 
Π.∆. 82/96. 
Κατόπιν αυτού, το εξ επτακοσίων εξήντα δύο εκατοµµυρίων (762.000.000) δρχ. µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείτο σε εκατόν πενήντα δύο χιλιάδες τετρακόσιες (152.400) 
Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η καθεµία.  
Στη συνέχεια, µε απόφαση της από 27.11.1998 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το ως άνω εξ 
επτακοσίων εξήντα δύο εκατοµµυρίων (762.000.000) δραχµών µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, 
αυξήθηκε κατά το ποσό των επτακοσίων ογδόντα οκτώ εκατοµµυρίων (788.000.000) δραχµών : 
α) µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών από την αναπροσαρµογή της αξίας των γηπέδων της 
Εταιρείας σύµφωνα µε το Ν. 2065/92, εκ δραχµών 5.896.840 
β) µε την κεφαλαιοποίηση ειδικού αφορολόγητου αποθεµατικού, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Ν. 
1828/89, εκ δραχµών 154.924.039 
γ) µε την κεφαλαιοποίηση έκτακτου αποθεµατικού της Εταιρείας για  αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου, εκ δραχµών 167.200.000 το οποίο προκύπτει από το άθροισµα των ποσών των 
έκτακτων αποθεµατικών που αφορούν στις παρακάτω χρήσεις: 
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• Χρήση 1987-1988 ποσό εκ δραχµών 6.300.000  
• Χρήση 1990 ποσό εκ δραχµών 7.100.000  
• Χρήση 1991 ποσό εκ δραχµών 16.000.000  
• Χρήση 1992 ποσό εκ δραχµών 33.900.000  
• Χρήση 1993 ποσό εκ δραχµών 62.000.000  
• Χρήση 1994 ποσό εκ δραχµών 41.900.000  

δ) µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα - Repos, 
φορολογηθέντος σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχµών 195.148  
ε) µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από έκπτωση φόρου άρθρου 3 Ν.∆. 328/1974, 
φορολογηθέντος σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.  2579/98 εκ δραχµών 6.349.400 
στ) µε την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού αφορολογήτων κερδών τεχνικών επιχειρήσεων 
φορολογηθέντος σύµφωνα µε τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 2579/98 εκ δραχµών 452.878.853. 
ζ) µε καταβολή µετρητών εκ δραχµών 555.720 από τους µετόχους της εταιρείας κατ’ αναλογία 
συµµετοχής τους  
και εκδόθηκαν εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες εξακόσιες (157.600) νέες ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής  αξίας  πέντε χιλιάδων (5.000) δρχ. η κάθε µια. 
Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε ένα δισεκατοµµύριο πεντακόσια 
πενήντα εκατοµµύρια (1.550.000.000) δραχµές και διαιρείτο σε τριακόσιες δέκα χιλιάδες 
(310.000) Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών η καθεµία.  
Στη συνέχεια, µε απόφαση της από 16.03.2001 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρείας, το ως άνω εξ ενός δισεκατοµµυρίου πεντακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων 
(1.550.000.000) δραχµών µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των 
πεντακοσίων πενήντα εκατοµµυρίων (550.000.000) δραχµών α) µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών ποσού πεντακοσίων τριάντα εννέα εκατοµµυρίων τριακοσίων πενήντα τριών 
χιλιάδων εκατό (539.353.100) δραχµών και β) µε την καταβολή ποσού δέκα εκατοµµυρίων 
εξακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων (10.646.900) δραχµών σε µετρητά από τους 
µετόχους της Εταιρείας κατά το λόγο συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και 
εκδόθηκαν εκατόν δέκα χιλιάδες (110.000) νέες Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε 
χιλιάδων (5.000) δραχµών της καθεµιάς. 
Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατοµµύρια εκατό 
εκατοµµύρια (2.100.000.000) δραχµές και διαιρείτο σε τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (420.000) 
Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας πέντε χιλιάδων (5.000) δραχµών η καθεµία.  
Ακολούθως µε την από 29.08.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας α) το 
ως άνω εκ δύο δισεκατοµµυρίων εκατό εκατοµµυρίων (2.100.000.000) δραχµών µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των σαράντα έξι εκατοµµυρίων επτακοσίων 
είκοσι πέντε χιλιάδων (46.725.000) δραχµών µε την κεφαλαιοποίηση µέρους των κερδών εις νέον 
της χρήσης του έτους 2000, β) µειώθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής της Εταιρείας από πέντε 
χιλιάδες (5.000) δραχµές σε εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχµές και αυξήθηκε ο αριθµός των 
µετοχών από τετρακόσιες είκοσι εννέα χιλιάδες τριακόσιες σαράντα πέντε (429.345) σε εικοσιένα 
εκατοµµύρια (21.000.000) κοινές Ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 
(102,225) δραχµών της καθεµίας και γ) εκφράστηκε το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας σε 
6.300.000 Ευρώ και η ονοµαστική αξία της µετοχής της και σε 0,30 Ευρώ.  
Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε σε δύο δισεκατοµµύρια εκατόν 
σαράντα έξι εκατοµµύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (2.146.725.000) δραχµές ή έξι 
εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες (6.300.000) Ευρώ και διαιρείται σε εικοσιένα εκατοµµύρια 
(21.000.000) Κοινές Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) 
δραχµών ή 0,30 Ευρώ η καθεµία. 
Ακολούθως µε την από 20.09.2001 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας 
επανεγκρίθηκαν τα τέσσερα (4) από τα επτά θέµατα των αποφάσεων των Εκτάκτων Γενικών 
Συνελεύσεων της 27.07.1999, της 30.12.1999, της 30.05.2000, της 30.10.2000 και της 
30.03.2001 µε τις οποίες αποφασίστηκε η αύξηση του εκ δύο δισεκατοµµυρίων εκατόν σαράντα 
έξι εκατοµµυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (2.146.725.000) δραχµών ή έξι 
εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (6.300.000) ΕΥΡΩ µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά 
το ποσό των επτακοσίων δεκαπέντε εκατοµµυρίων πεντακοσίων εβδοµήντα πέντε χιλιάδων 
(715.575.000) δραχµών ή δύο εκατοµµυρίων εκατό χιλιάδων (2.100.000) ΕΥΡΩ, µε καταβολή 
µετρητών και την έκδοση επτά εκατοµµυρίων (7.000.000) νέων Κοινών Ονοµαστικών µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225 (102,225) δραχµών ή 0,30 ΕΥΡΩ της καθεµίας και τιµής 
έκδοσης υπέρ το άρτιο, που θα καλυφθούν µε δηµόσια εγγραφή 690.018.750 δρχ. ή 2.025.000 
ΕΥΡΩ και µε ιδιωτική τοποθέτηση 25.556.250 δρχ. ή 75.000 ΕΥΡΩ. 
Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δύο δισεκατοµµύρια οκτακόσια 
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εξήντα δύο εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες (2.862.300.000) δραχµές ή οκτώ εκατοµµύρια 
τετρακόσιες χιλιάδες (8.400.000) ΕΥΡΩ και διαιρείται σε είκοσι οκτώ εκατοµµύρια (28.000.000) 
Κοινές Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας εκατόν δύο και 0,225  (102,225) δραχµών ή 0,30 
ΕΥΡΩ η καθεµία. 
Ακολούθως, µε την από 14.11.2005 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας το ως 
άνω µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ποσού οκτώ εκατοµµυρίων τετρακοσίων χιλιάδων 
(8.400.000) ΕΥΡΩ : α) αυξήθηκε κατά το ποσό των έξι εκατοµµυρίων πεντακοσίων δέκα χιλιάδων 
(6.510.000,00) ΕΥΡΩ, κατ’ άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 2166/1993, µε κεφαλαιοποίηση ισόποσου 
κεφαλαίου εισφερόµενου λόγω συγχωνεύσεως µε απορρόφηση της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΜΕΤ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «INTRAMET» και β) 
µειώθηκε κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε (328.125,00) 
ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των 1.093.750 ακυρουµένων ιδίων µετοχών της 
απορροφωµένης εταιρείας «ΙΝΤΡΑΜΕΤ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.» µε δ.τ. «INTRAMET» (ήτοι 1.093.750 µετοχές x 0,30 ΕΥΡΩ εκάστη), 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 16 & 75 παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920. 
Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα 
ανέρχεται σε δεκατέσσερα εκατοµµύρια πεντακόσιες ογδόντα µία χιλιάδες οκτακόσια εβδοµήντα 
πέντε (14.581.875,00) ΕΥΡΩ και θα διαιρείται σε  48.606.250 Κοινές Ονοµαστικές µετοχές, 
ονοµαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η καθεµία. 
Ακολούθως, µε την από 23.06.2008 Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας το ως 
άνω εκ δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων πεντακοσίων ογδόντα µίας χιλιάδων οκτακοσίων 
εβδοµήντα πέντε (14.581.875,00) ΕΥΡΩ µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το 
ποσό των οκτώ εκατοµµυρίων επτακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε 
(8.749.125,00) ΕΥΡΩ µε την καταβολή του ως άνω ποσού σε µετρητά και την έκδοση είκοσι 
εννέα εκατοµµυρίων εκατόν εξήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (29.163.750) νέων 
Κοινών Ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η κάθε µια και τιµής διάθεσης 
υπέρ το άρτιο. 
Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µετά την ολοκλήρωση της αύξησης του 
µετοχικού κεφαλαίου θα ανέλθει, µε την επιφύλαξη του άρθρου 13α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει, σε είκοσι τρία εκατοµµύρια τριακόσιες τριάντα µία χιλιάδες (23.331.000,00) ΕΥΡΩ 
και θα διαιρείται σε εβδοµήντα επτά εκατοµµύρια επτακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες 
(77.770.000) Κοινές Ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,30 ΕΥΡΩ η καθεµία. 
Τέλος, µε την από 17.11.2008 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας το ως άνω 
εξ είκοσι τριών εκατοµµυρίων τριακοσίων τριάντα µίας χιλιάδων (23.331.000,00) ευρώ µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας, αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτώ εκατοµµυρίων εκατόν πενήντα οκτώ 
χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (8.158.780,00) ευρώ :  
α) µε την εισφορά του κλάδου κατασκευής ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία «CYBARCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «CYBARCO 
ΑΤΕ», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των 
4.172.000,00 ευρώ  
β) µε την εισφορά του κλάδου κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων της ανώνυµης εταιρείας µε την 
επωνυµία «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. «Θ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕ», 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των 2.706.142,66 
ευρώ  
γ) µε την εισφορά του κλάδου κατασκευής ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία «EUROKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το δ.τ. 
«EUROKAT», σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 1 - 5 του Ν. 2166/93, κατά το ποσό των 
396.532,97 ευρώ και 
δ) µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού από τον λογαριασµό «∆ιαφορές από έκδοση µετοχών υπέρ 
το άρτιο», κατά το ποσό των 884.104,37 ευρώ, µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της κάθε 
µετοχής της Εταιρείας από 0,30 ευρώ, σε 0,34 ευρώ εκάστη  
και την έκδοση δεκατεσσάρων εκατοµµυρίων οκτακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων (14.847.000) 
νέων Κοινών Ονοµαστικών µετοχών, ονοµαστικής αξίας 0,34 ΕΥΡΩ η κάθε µια. 
Κατόπιν αυτού, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα ένα εκατοµµύρια 
τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα (31.489.780,00) ΕΥΡΩ και θα διαιρείται 
σε ενενήντα δύο εκατοµµύρια εξακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες (92.617.000) Κοινές Ονοµαστικές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας 0,34 ΕΥΡΩ η καθεµία. 

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου αυτού, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη δυνατότητα και 
δικαιούται, εντός πενταετίας από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µε  απόφασή του, 
για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των µελών 
του  
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α) να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων µετοχών, µέχρι το ποσό 
του κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία, 
β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο µετατρέψιµο σε µετοχές µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο η εν λόγω 
εξουσία. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3α του 
Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει.   
Οι πιο πάνω εξουσίες του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου είναι δυνατόν να ανανεώνονται από τη Γενική 
Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε  ανανέωση και η 
ισχύς τους αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας . 
Οι αποφάσεις αυτές των Γενικών Συνελεύσεων υπόκεινται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 
άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

3. Εάν όµως τα αποθεµατικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου 
Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε την απαρτία 
και  την πλειοψηφία του άρθρου 15 του  παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του καταστατικού. 

4. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του παρόντος 
άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 6 
ΜΕΤΟΧΕΣ 

1.  Οι µετοχές της Eταιρείας είναι Ονοµαστικές, αδιαίρετες, εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών 
και άϋλες, καταχωρούνται δε, όπως και οποιαδήποτε µεταβολή τους, στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων 
(Σ.Α.Τ.) που τηρείται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή 
του Σ.Α.Τ. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόµιµα για το σκοπό αυτό. Για τη 
µετατροπή των ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των µετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος . 

2.  Ως χρόνος έκδοσης των µετοχών ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο Σύστηµα Άϋλων 
Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που τηρείται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» υπό την ιδιότητά της ως 
διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόµιµα για το σκοπό αυτό.  

3. Μέτοχος της Εταιρείας λογίζεται ο εγγεγραµµένος στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που 
τηρείται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή 
του Σ.Α.Τ. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόµιµα για το σκοπό αυτό. Η 
µεταβίβαση των µετοχών γίνεται µε σχετική καταχώρηση στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) 
που τηρείται από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή 
του Σ.Α.Τ. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόµιµα για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε 
τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 23 του Ν. 876/1979, όπως ισχύει, επιτρέπεται η έκδοση 
προνοµιούχων µετοχών χωρίς δικαίωµα ψήφου, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, οι οποίες δεν µπορούν να µετατραπούν σε κοινές και οι οποίες 
θα έχουν τα εξής προνόµια:  
α) προνόµιο µερικής ή ολικής απόληψης πριν από τις κοινές µετοχές του διανεµόµενου 
µερίσµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα  
β) προνόµιο απόληψης, ισότιµα µε τις κοινές µετοχές, πρόσθετου µερίσµατος που διανέµεται µε 
οποιαδήποτε µορφή  
γ) προνόµιο απόληψης µερισµάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανοµή 
µερίσµατος από την Εταιρεία  και  
δ) προνοµιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνοµιούχων µετοχών 
κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συµπεριλαµβανοµένης της 
συµµετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που είχαν τυχόν καταβληθεί.  

Τα δικαιώµατα που παρέχουν οι προνοµιούχες µετοχές υπόκεινται στους περιορισµούς του 
άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 , όπως ισχύει σήµερα. Προνοµιούχες µετοχές της ίδιας σειράς 
έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώµατα. 

5. Επιτρέπεται η έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών, σύµφωνα µε το άρθρο 17β του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει σήµερα. Οι µετοχές αυτές µπορούν να εκδίδονται και ως προνοµιούχες µετοχές χωρίς 
δικαίωµα ψήφου. Η εξαγορά γίνεται µε δήλωση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, 
σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπει η απόφαση του αρµοδίου οργάνου που 
αποφασίζει την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου  και είναι έγκυρη µόνο µε απόδοση της εισφοράς.  
Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιµων µετοχών, καθώς και για τον 
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ενδεχόµενο αποκλεισµό του δικαιώµατος προτίµησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα.  Η δυνατότητα εξαγοράς τελεί υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:  

 α) η εξαγορά πρέπει να επιτρέπεται από το καταστατικό πριν από την ανάληψη των µετοχών που 
µπορούν να εξαγορασθούν,  

 β) οι προς εξαγορά µετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,  
 γ) η εξαγορά µπορεί να γίνει µε τη χρησιµοποίηση µόνο ποσών που µπορούν να διανεµηθούν 

σύµφωνα µε το άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα, ή του προϊόντος νέας 
έκδοσης µετοχών που πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εξαγορά αυτή,  

 δ) ποσό ίσο µε την ονοµαστική αξία όλων των µετοχών που εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει 
µέρος αποθεµατικού, το οποίο δεν µπορεί, εκτός από την περίπτωση µείωσης του καλυφθέντος 
κεφαλαίου, να διανεµηθεί στους µετόχους. Το αποθεµατικό αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο 
για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών. Τα προηγούµενα 
εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρµόζονται, σε περίπτωση που η εξαγορά έγινε µε τη 
χρησιµοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία πραγµατοποιήθηκε µε σκοπό την εξαγορά 
αυτή,  

 ε) όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους µετόχους, το ποσό 
αυτό δεν µπορεί να καταβληθεί παρά µόνο από τα ποσά που µπορούν να διανεµηθούν σύµφωνα 
µε το άρθρο 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα , ή από αποθεµατικό, διαφορετικό από 
το προβλεπόµενο στην προηγούµενη περίπτωση δ΄, το οποίο δεν µπορεί, εκτός από την 
περίπτωση µείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεµηθεί στους µετόχους. Το αποθεµατικό 
αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου µε 
κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών, για την κάλυψη των εξόδων που προβλέπονται στην παράγραφο 
2 του άρθρου 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήµερα ή των εξόδων έκδοσης µετοχών ή 
οµολογιών ή για την καταβολή πρόσθετου ποσού στους κατόχους των µετοχών ή των οµολογιών 
που πρέπει να εξαγορασθούν,  

 στ) η εξαγορά υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, 
όπως ισχύει σήµερα.  

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο µήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της 
οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές µετοχών κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες παραγράφους, να 
προσαρµόζει µε απόφασή του το άρθρο του Καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να 
προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε µετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΜΕΤΟΧΟΙ 
Α Ρ Θ Ρ Ο 7 

ΜΕΤΟΧΟΙ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 
1. Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της Eταιρείας δικαιώµατά τους µόνο µε τη 

συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις εκάστης µετοχής 
παρακολουθούν τον κατά νόµο κύριό της, η κυριότητα δε αυτής συνεπάγεται αυτοδικαίως την 
αποδοχή του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες λαµβάνονται µέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του 
νόµου. 

2. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, παρέχεται δικαίωµα προτίµησης σε 

ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά το χρόνο της έκδοσης 
µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 13 παράγραφος 7 του Κ.Ν. 2190 /1920, ως ισχύει. 

4. Μετά το τέλος της προθεσµίας, που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση 
για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 
δεκαπέντε (15) ηµέρες, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα 
διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας σε τιµή όχι κατώτερη της τιµής 
που καταβάλλουν οι υφιστάµενοι µέτοχοι. 
Σε περίπτωση που το όργανο της Εταιρείας που έλαβε την απόφαση για την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος 
προτίµησης, την προθεσµία αυτή ή την παράτασή της, θα καθορίζει µε απόφασή του το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στα χρονικά όρια που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει.  
Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, στην οποία πρέπει να 
µνηµονεύεται και  η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωµα, 
δηµοσιεύεται στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ή αποστέλλεται 
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στους µετόχους µε συστηµένες “επί αποδείξει” επιστολές. 
Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσµίας άσκησης του δικαιώµατος 
προτίµησης µπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 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 το αν θα 
ασκήσουν ή όχι το δικαίωµα προτίµησης. 
Με τους περιορισµούς της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, µε 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος 
Καταστατικού, το δικαίωµα προτίµησης µπορεί να περιορισθεί ή καταργηθεί.  

Α Ρ Θ Ρ Ο 8 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

1. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλεί Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασής της, που να µην απέχει περισσότερο 
από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την χρονολογία που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της 
ηµερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός 
είκοσι (20) ηµερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους 
αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της εταιρείας, µε απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου της 
έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση 
αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ηµερήσια διάταξη.  

2. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη 
Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει 
στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα 
πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε ευθύνη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,, 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 3 του 
παρόντος άρθρου και να προβούν οι ίδιοι στη δηµοσίευση, κατά τα οριζόµενα στο προηγούµενο 
εδάφιο, µε δαπάνη της Εταιρείας.  

3. Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος να αναβάλει για µια µόνο 
φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισµένα θέµατα από την Τακτική η Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται 
στην αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες 
από την ηµέρα της αναβολής. Η µετά την αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 
προηγούµενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης 
των µετόχων, σε αυτή δε µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων 
των άρθρων 27 παρ.2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύουν. 

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει 
στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, 
στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη 
Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν 
σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε 
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε αυτούς. Σε 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 
µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση  των αιτούντων µετόχων στο διοικητικό 
συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

5. Σε περίπτωση αίτησης Μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου 
µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία µέσα στην προθεσµία της 
προηγούµενης παραγράφου και εφόσον οι µέτοχοι δεν εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει στη Γενική Συνέλευση 
πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση 
της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του 
ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας την σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 
Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων 
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στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του διοικητικού συµβουλίου έχουν λάβει τη 
σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

6. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου αυτού, οποιαδήποτε αµφισβήτηση, 
σχετικά µε το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών, λύνεται από  το 
αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
µέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την Εταιρεία να παράσχει τις 
πληροφορίες που αρνήθηκε. 

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

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη 
µετοχική τους ιδιότητα και τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού 
δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η βεβαίωση του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος . 

9. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβληµένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της Εταιρείας από το 
Μονοµελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, κατά τη διαδικασία της 
εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι µε τις πράξεις που 
καταγγέλλονται, παραβιάζονται οι διατάξεις των Nόµων ή του Καταστατικού ή των αποφάσεων 
της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός 
τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας 
τελέστηκαν οι καταγγελλόµενες πράξεις. 

10. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας από το, κατά την 
προηγούµενη παράγραφο, αρµόδιο ∆ικαστήριο, εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η ∆ιοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 
επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.  

11. Οι αιτούντες τον έλεγχο µέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις µετοχές 
που τους δίνουν το δικαίωµα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και 
η βεβαίωση του άρθρου 12 παρ. 1 του παρόντος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Α Ρ Θ Ρ Ο 9 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να 
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν 
και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµοδία να αποφασίζει για :  
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της 
Εταιρείας. 
β) Τροποποίηση του Καταστατικού. 
γ) Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. 
δ) Έκδοση δανείου µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές ή µε συµµετοχή στα κέρδη των 
άρθρων 3α και 3β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, µε την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 
5 του παρόντος.  
ε) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 22 του 
παρόντος. 
στ) Εκλογή Ελεγκτών. 
ζ) ∆ιορισµό εκκαθαριστών. 
η) ∆ιάθεση των ετησίων κερδών.  
θ) Έγκριση των ετήσιων  Οικονοµικών Καταστάσεων . 

3. Στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν υπάγονται: α) αυξήσεις που αποφασίζονται 
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος και τις παραγράφους 1 και 13 του άρθρου 13 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, καθώς και αυξήσεις που 
επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόµων, β) η τροποποίηση του Καταστατικού από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την 
παράγραφο 13 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την παράγραφο 2 του άρθρου 
13α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, και την παράγραφο 4 του άρθρου 17β του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει, γ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920 ανώνυµης 
εταιρείας,  το 100% των µετοχών της οποίας κατέχεται από την Εταιρεία και δ) η δυνατότητα 
διανοµής κερδών ή προαιρετικών αποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση µε 
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απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 10 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και συνέρχεται 
τακτικά στην έδρα της Εταιρείας (ή στην περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή 
άλλου δήµου όµορου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήµου, όπου βρίσκεται η έδρα του 
Χρηµατιστηρίου)  τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, πάντοτε µέσα στο πρώτο εξάµηνο από τη λήξη 
κάθε εταιρικής χρήσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε Έκτακτη συνεδρίαση τη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων, όταν το κρίνει σκόπιµο. 

2. Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που εξοµοιώνονται 
µε αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την οριζόµενη για τη 
συνεδρίασή της. ∆ιευκρινίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες.  Η ηµέρα της 
δηµοσιεύσεως της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της συνεδρίασής της δεν 
υπολογίζονται. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 11 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Στην πρόσκληση των µετόχων στη Γενική Συνέλευση, αναφέρεται τουλάχιστον η χρονολογία, η 
ηµέρα, η ώρα και το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει η Συνέλευση καθώς και τα 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής καθώς 
και οι ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη 
συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους. Η πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται :  
(α) προ είκοσι (20) πλήρων ηµερών στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως και  
(β) προ είκοσι (20) πλήρων ηµερών :  
(i) σε µία ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και που κατά την κρίση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου κυκλοφορεί ευρύτερα σε όλη τη χώρα που επιλέγεται από τις εφηµερίδες 
του άρθρου 3 του Ν.∆. 3757/57, όπως ισχύει  
(ii) σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα  από αυτές που : 
α) εκδίδονται έξι (6) ηµέρες την εβδοµάδα και επί τρία (3) χρόνια συνεχώς ως καθαρά 

οικονοµικές εφηµερίδες  
β) έχουν κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000) φύλλων την ηµέρα καθόλη την 

τριετία και  
γ) πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εµπορίου 

και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, προκειµένου για το χαρακτηρισµό 
εφηµερίδας ως οικονοµικής. 

(iii) σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας 
κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει εφηµερίδα που να έχει την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε µία 
τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας 
εφηµερίδα που έχει την έδρα της στην πρωτεύουσα του νοµού στον οποίο η Εταιρεία έχει την 
έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήµο ή κοινότητα του Νοµού Αττικής, εκτός του 
∆ήµου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δηµοσιεύεται σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή 
εβδοµαδιαία τοπική ή εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν 
την έδρα τους στην έδρα της Εταιρείας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει εφηµερίδα που να έχει 
την έδρα της στην περιοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική ή 
εβδοµαδιαία πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα από εκείνες που έχουν την έδρα τους στην 
έδρα της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης στην οποία υπάγεται η Εταιρεία 
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες συντέµνονται 
στο µισό. 
∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει από την 
Εταιρεία τις ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

2.  Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία 
στη Γενική Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο 
του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της και στη 
λήψη αποφάσεων. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας έχει την υποχρέωση, δέκα (10) ηµέρες πριν από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση, να δίνει σε κάθε µέτοχο που το ζητάει τις ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις της και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 12 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ” - 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
1.  Οι µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στην 

Εταιρεία σχετική βεβαίωση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή 
του Σ.Α.Τ. ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόµιµα για το σκοπό αυτό, στην οποία 
θα βεβαιώνεται η δέσµευση των µετοχών τους και η ιδιότητά τους ως δικαιούχων συµµετοχής στη 
Γενική Συνέλευση. 

2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν ν’ 
αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα, µε έγγραφο. 

3. Η βεβαίωση της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ» υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστή 
του Σ.Α.Τ., ή οποιουδήποτε άλλου φορέα που θα ορισθεί νόµιµα για το σκοπό αυτό, καθώς και τα 
έγγραφα νοµιµοποίησης των αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία 
πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί προς τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος 
άρθρου, µπορούν  να µετάσχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 13 
ΠΙΝΑΚΑΣ TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, ο Πίνακας των µετόχων που έχουν 
δικαίωµα ψήφου σε αυτή, τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση του καταστήµατος της Εταιρείας. Ο πίνακας 
αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόµος, όπως τις ενδείξεις των τυχόν 
αντιπροσώπων των Μετόχων, τον αριθµό των µετοχών και ψήφων του καθενός εξ αυτών  καθώς και 
τις ∆ιευθύνσεις των Μετόχων και των αντιπροσώπων τους. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 14 
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σε αυτή τουλάχιστον  το είκοσι επί τοις εκατό (20%) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

2. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική 
συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε, µε 
πρόσκληση δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική αυτή συνέλευση βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερησίας διάταξης οποιοδήποτε 
και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σε αυτή. 
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος 
των επαναληπτικών εκ του νόµου προβλεπόµενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση µη 
επίτευξης απαρτίας. 

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 
εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 15 
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων 
της ηµερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν στην :  
α) µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας 
β) µεταβολή του σκοπού της Εταιρείας 
γ) αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µη προβλεπόµενη από το Καταστατικό, σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 (παρ. 1 και 2) του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, εκτός εάν επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται 
µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών  
δ) µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 
16 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει 
ε) έκδοση δανείου µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές ή µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη 
στ) µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών 
ζ) επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων 
η) συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή , αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
Εταιρείας 
θ) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές, σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/20 ως ισχύει 
ι) κάθε άλλη περίπτωση, κατά την οποία ο νόµος ή το Καταστατικό ορίζει ότι για την λήψη 
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ορισµένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία της παραγράφου αυτής. 
2. Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγουµένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, 

προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου πρώτη επαναληπτική συνέλευση, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος, η οποία βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν σε αυτή εκπροσωπείται 
τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

3. Αν δε συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου δεύτερη 
επαναληπτική συνέλευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του παρόντος, που 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, 
όταν σε αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου. 

4.  Όλες οι αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παίρνονται µε πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 16 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή όταν 
αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται 
από τον Πρόεδρο. 

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί 
στην εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός Γραµµατέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτου. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 17 
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που 
αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 

2. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά που 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της. 

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 18 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Μετά την έγκριση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων η Γενική Συνέλευση µε ειδική ψηφοφορία, 
που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και οι υπάλληλοι της Εταιρείας ψηφίζουν µόνο µε τις µετοχές τους. Η απαλλαγή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν  2190/1920 όπως ισχύει.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Ρ Θ Ρ Ο 19 
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρεις (3) έως ένδεκα (11) 
συµβούλους. 

2. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
Εταιρείας για πέντε (5) χρόνων θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την πρώτη Τακτική 
Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί όµως να περάσει την 
εξαετία. 

3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν και ανακαλούνται ελεύθερα.  
Α Ρ Θ Ρ Ο 20 

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση, διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και την 

εκπροσώπηση της Εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα που αφορούν την Εταιρεία 
µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το παρόν 
Καταστατικό υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.     

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι αρµόδιο για την έκδοση κοινών οµολογιακών δανείων και 
οµολογιακών δανείων µε ανταλλάξιµες οµολογίες των άρθρων 6 και 7 του ν.3156/2003. 

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, αποκλειστικά και µόνο µε σχετική απόφασή του, να αναθέτει την 
άσκηση µέρους ή όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν 
συλλογική ενέργεια) καθώς και την εκπροσώπηση της Eταιρείας, σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. Τα 
πρόσωπα αυτά µπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους 
ανατέθηκαν ή µέρους τούτων σε άλλα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπαλλήλους της 
εταιρείας ή τρίτους, µε την προϋπόθεση ότι τούτο προβλέπεται στη σχετική απόφαση του 
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∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πάντως οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό την 
επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν. 

4. Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν 
την Εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του 
εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η τήρηση των 
διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το Καταστατικό της Εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 

5. Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το Καταστατικό ή από απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόµη και αν έχουν 
υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 21 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, 
εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει έναν ή δύο ∆ιευθύνοντες Συµβούλους από τα µέλη 
του και µόνον , καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. 

3. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο, όταν 
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο  Αντιπρόεδρος 
και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ένας 
Σύµβουλος που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
δύο Αντιπρόεδροι, τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Α’ Αντιπρόεδρος 
και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Β’ Αντιπρόεδρος. Τον Β’ Αντιπρόεδρο 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει, µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο 
∆ιευθύνων Σύµβουλος και αυτόν, όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει, ένας Σύµβουλος 
που ορίζεται µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.   

Α Ρ Θ Ρ Ο 22 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν, 
απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι 
δυνατή µε την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω µελών δεν είναι εφικτή από 
αναπληρωµατικά µέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών, εάν είναι τουλάχιστον 
τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της 
εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και 
ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία 
µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην 
ηµερήσια διάταξη.  

2.  Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 
µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη 
διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων 
µελών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, 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 αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).  

3.  Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον 
αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την 
εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 23 
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως 
του Προέδρου ή του αναπληρωτή αυτού, κάθε φορά που ο νόµος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες 
της Εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικώς δύναται να συνεδριάζει εγκύρως εκτός της έδρας της 
Εταιρείας σε άλλον τόπο, όπου η Εταιρεία διατηρεί υποκαταστήµατα ή εργοστασιακές 
εγκαταστάσεις ή όπου διατηρούν γραφεία οι συνδεδεµένες/θυγατρικές  εταιρείες αυτής,  είτε στην 
ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή. 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην 
ηµεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη 
αποφάσεων . 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον συµφωνούν όλα τα 
µέλη του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση, τηρουµένων 
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των ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών ασφάλειας που τυχόν ορισθούν µε σχετική απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης ή άλλου αρµόδιου φορέα σύµφωνα µε το νόµο. 

2.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, µε πρόσκληση 
που γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 
συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα 
της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον εφόσον παρίστανται 
ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη 
αποφάσεων. 

3.  Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη του µε αίτηση 
τους, προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει 
διοικητικό συµβούλιο, προκειµένου αυτό να συνέλθει  µέσα σε προθεσµία  επτά (7) ηµερών  από 
την υποβολή της αίτησης. 
Αν δεν συγκληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο από τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του µέσα 
στην παραπάνω προθεσµία, επιτρέπεται στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν 
αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου . 
Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους, πρέπει µε ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται µε σαφήνεια 
τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο . 

Α Ρ Θ Ρ Ο 24 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο Σύµβουλο. Κάθε Σύµβουλος  
µπορεί να εκπροσωπεί ένα µόνο Σύµβουλο που απουσιάζει, κατόπιν γραπτής εξουσιοδοτήσεώς 
του. 

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται ή 
αντιπροσωπεύονται σε αυτό το ήµισυ (1/2) πλέον ενός των Συµβούλων, ουδέποτε όµως ο 
αριθµός των αυτοπροσώπως παρόντων Συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των τριών (3). 
Προς εξεύρεση του αριθµού απαρτίας παραλείπεται το κλάσµα που τυχόν προκύπτει.   Οι 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των Συµβούλων που 
είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την περίπτωση της παραγράφου  
2 του άρθρου 5 του παρόντος.   

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.     
Α Ρ Θ Ρ Ο 25 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό 

βιβλίο,  που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα . Ύστερα από αίτηση µέλους 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή 
περίληψη της γνώµης τους. Στο Βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή 
ανιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου . 

2. Αντίγραφα των πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα οποία υπάρχει 
υποχρέωση καταχώρισής τους στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών, σύµφωνα µε το άρθρο 7α του 
Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, υποβάλλονται στην αρµόδια  Εποπτεύουσα Αρχή µέσα σε προθεσµία 
είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου . 

3. Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο αυτού ή τον 
αναπληρωτή του ή τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της Εταιρείας. Αντίγραφα και αποσπάσµατα των 
πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκδίδονται επισήµως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να 
απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.  

Α Ρ Θ Ρ Ο 26 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί αµοιβή ή αποζηµίωση, η οποία 
ορίζεται κατά ποσό και βαραίνει την Εταιρεία αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης. 

2. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και 
χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων µε πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση µε αυτά, καθώς και του 
άρθρου 16α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, δάνεια της Εταιρείας προς τα πρόσωπα της 
παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση 
του προηγούµενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά µε 
οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους. 

  β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της παραγράφου 
6 επιτρέπεται µόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συµφέρον, ββ) η 
εταιρεία έχει δικαίωµα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή του προσώπου υπέρ του οποίου 
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παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι λαµβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα 
ικανοποιούνται µόνο µετά την πλήρη εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών µε 
απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε δηµοσιότητα, σύµφωνα µε 
την επόµενη περίπτωση γ' και δδ) ληφθεί προηγουµένως άδεια της Γενικής Συνέλευσης, η οποία 
όµως δεν παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 
ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούµενου στη Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου. Το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση για τη συνδροµή των προϋποθέσεων της 
παρούσας υποπαραγράφου. 

 γ) Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε την προηγούµενη 
υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως 
το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, υπόκειται στη 
δηµοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η ισχύς της εγγύησης ή της 
ασφάλειας αρχίζει µόνο από τη δηµοσιότητα αυτή. 

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συµβάσεων της Εταιρείας µε τα 
πρόσωπα της παραγράφου 6 χωρίς ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή 
δεν ισχύει προκειµένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών 
της Εταιρείας µε τρίτους. 

4. Η άδεια της Γενικής Συνέλευσης κατά την προηγούµενη παράγραφο 3 δεν παρέχεται, εάν στην 
απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του 
εκπροσωπούµενου στη Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου. 

5. Η άδεια της παραγράφου 3 µπορεί να παρασχεθεί και µετά τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν 
στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 
εκπροσωπούµενου στη Συνέλευση µετοχικού κεφαλαίου. 

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα 
πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της Εταιρείας, τους συζύγους και τους συγγενείς των 
προσώπων αυτών εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του τρίτου βαθµού, καθώς και τα νοµικά 
πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι 
ασκεί έλεγχο επί της Εταιρείας, εάν συντρέχει µια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του 
άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

7. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 2 και 3 ισχύουν και στις συµβάσεις που συνάπτουν τα 
πρόσωπα της παραγράφου 6 µε νοµικά πρόσωπα ελεγχόµενα από την Εταιρεία κατά την έννοια 
της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ή µε οµόρρυθµες ή 
ετερόρρυθµες εταιρείες, στις οποίες οµόρρυθµο µέλος είναι η Εταιρεία, καθώς και στις συµβάσεις 
εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 27 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Απαγορεύεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που συµµετέχουν µε οποιονδήποτε τρόπο 
στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους ∆ιευθυντές αυτής, να ενεργούν κατ' επάγγελµα, 
χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις 
που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρεία ή να µετέχουν ως 
Οµόρρυθµοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.  

2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρεία έχει δικαίωµα για αποζηµίωση, 
σύµφωνα µε το άρθρο 23 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

Α Ρ Θ Ρ Ο 28 
ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

1. Οι ετήσιες οικονοµικές (ατοµικές και ενοποιηµένες)  καταστάσεις της Εταιρείας, εφόσον  η 
Εταιρεία τις συντάσσει, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε το άρθρο 137 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και τις 
διατάξεις της σχετικής περί Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών νοµοθεσίας. 

2. Ο έλεγχος κατά την προηγούµενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης 
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση. 

3. Οι ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές διορίζονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, που λαµβάνει 
χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία. Τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισµού Ορκωτών 
Ελεγκτών - Λογιστών, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση, µε θέµα 
ηµερήσιας διάταξης το διορισµό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Για την παράλειψη του 
προηγούµενου εδαφίου τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του 
άρθρου 57 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισµός Ορκωτών Ελεγκτών 
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- Λογιστών από µεταγενέστερη Γενική Συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορισµού τους.  
Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου µπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όµως για 
περισσότερες από πέντε (5) συνεχόµενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισµός δεν 
επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. 

4. Η αµοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, που διορίζονται για τη διενέργεια του τακτικού 
ελέγχου, καθορίζεται µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί Ορκωτών Ελεγκτών 
- Λογιστών.  
Ο διορισµός των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών γνωστοποιείται σε αυτούς από την Εταιρεία. Οι 
Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισµό τους, εφόσον δεν τον 
αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 

5. Οι ελεγκτές έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 36, 37, 43α 
παρ. 3 (εδάφιο δ΄) και 4 και 108 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε το άρθρο 
137 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ   
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΕΣ 

Α Ρ Θ Ρ Ο 29 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης (12) διάρκειας και αρχίζει από την πρώτη Ιανουαρίου και λήγει 
την 31 ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 30 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις (ατοµικές και ενοποιηµένες), σύµφωνα µε τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατ’ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 134 επ. του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει.  
Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις πρέπει να εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την πραγµατική 
εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων 
χρήσης της Εταιρείας. 

2.  Για να εγκριθούν έγκυρα από τη Γενική Συνέλευση  οι Οικονοµικές Καταστάσεις της Eταιρείας, 
που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από: 
α) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 
β) το ∆ιευθύνοντα ή εντεταλµένο σύµβουλο και όταν δεν υπάρχει ή η ιδιότητα του συµπίπτει µε 
εκείνη του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, από ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
ορίζεται από αυτό και  
γ) αυτόν που διευθύνει το Λογιστήριο  

3. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συντάσσει Έκθεση επί των ετήσιων Οικονοµικών 
Καταστάσεων της Εταιρείας (ατοµικών και ενοποιηµένων) σύµφωνα µε το άρθρο 136 σε 
συνδυασµό µε τα άρθρα 43α (παρ. 3) και 107 (παρ. 3) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

4. Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις (ατοµικές και ενοποιηµένες), καθώς και η Έκθεση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως ισχύει,  υποβάλλονται είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση 
της Γενικής Συνέλευσης και , σε περίπτωση τροποποίησής τους, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από 
την τροποποίηση, στις διατυπώσεις δηµοσιότητας των παραγράφων 1, 4 και 5 του άρθρου  135 
του Κ.Ν. 2190/1920.  

Α Ρ Θ Ρ Ο 31 
∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡ∆ΩΝ 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, η διάθεση των 
κερδών της Εταιρείας γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό του τακτικού αποθεµατικού, όπως 
ορίζει ο Νόµος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των 
καθαρών κερδών. Όπως είναι γνωστό, σύµφωνα µε το νόµο, η αφαίρεση αυτή παύει να είναι 
υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου. 
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του µερίσµατος, που 
προβλέπεται από το άρθρο 3 του Α.Ν. 148/1967, όπως ισχύει.  
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 
∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Α Ρ Θ Ρ Ο 32 
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η λύση της εταιρείας επέρχεται: 
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούµενα αποφασισθεί από τη Γενική 
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Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. 
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 παράγραφος 
3 και 31 παράγραφος 2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει . 
γ) Όταν κηρυχθεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης. 
δ) Με δικαστική απόφαση σύµφωνα µε τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

2. Η συγκέντρωση όλων των µετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της 
Εταιρείας. 

3.  Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, όπως ορίζονται στο υπόδειγµα 
Ισολογισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, µειωθεί 
περισσότερο από το µισό (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την 
υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη της 
χρήσης, για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η Εταιρεία ή αν θα  υιοθετηθεί  άλλο µέτρο. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 33 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της. 
Στην περίπτωση του εδαφίου α της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην 
περίπτωση του εδαφίου β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση 
µε την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές.  Στην περίπτωση του εδαφίου δ της ίδιας ως 
άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο µε την απόφαση 
που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση µπορούν να 
είναι δύο ως τέσσερις, µέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς µε τη διαδικασία και το σκοπό 
εκκαθάρισης αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί 
από τη Γενική Συνέλευση, µε τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να 
συµµορφώνονται. Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια και την παύση της 
εξουσίας των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 

2.  Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν, µόλις αναλάβουν τα 
καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δηµοσιεύσουν στον Τύπο 
και στο Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισµό, αντίτυπο του 
οποίου υποβάλλεται στην Εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάσσουν 
και δηµοσιεύουν Ισολογισµό σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση ιβ του άρθρου 7α του 
Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 

3.  Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση. 
4.  Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της 

εκκαθάρισης. 
5.  Οι Ισολογισµοί  της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων, που επίσης 

αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη. 
6.  Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσµατα  της εκκαθάρισης, µε έκθεση 

των αιτίων που παρεµπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης. 
7.  Για τους εκκαθαριστές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι 

συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου . 

8. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την πενταετία, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να 
συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση, στην οποία υποβάλλουν σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της 
εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει έκθεση για τις µέχρι τότε εργασίες της εκκαθάρισης, 
τους λόγους της καθυστέρησης και τα µέτρα που προτείνονται για την ταχεία περάτωσή της. Τα 
µέτρα αυτά µπορούν να περιλαµβάνουν παραίτηση της Εταιρείας από δικαιώµατα, δικόγραφα και 
αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι ασύµφορη σε σχέση µε τα προσδοκώµενα οφέλη ή αβέβαιη 
ή απαιτεί µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα ανωτέρω µέτρα µπορούν να περιλαµβάνουν και 
συµβιβασµούς, αναδιαπραγµατεύσεις ή καταγγελία συµβάσεων ή και σύναψη νέων. Η Γενική 
Συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο µε την απαρτία και πλειοψηφία των παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 και 
της παρ. 2 του άρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, οι 
εκκαθαριστές ολοκληρώνουν τη διαχείριση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο σχέδιο. Εάν το 
σχέδιο δεν εγκριθεί, οι εκκαθαριστές ή µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου µπορούν να ζητήσουν την έγκρισή του από το Μονοµελές 
Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, µε αίτησή τους που δικάζεται µε τη διαδικασία της εκούσιας 
δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο µπορεί να τροποποιήσει τα µέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι 
όµως και να προσθέσει µέτρα που δεν προβλέπονται σε αυτό. Οι εκκαθαριστές δεν ευθύνονται 
για την εφαρµογή σχεδίου που εγκρίθηκε σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
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ΑΡΘΡΟ 34 
Το Καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθµιση των αντικειµένων που αξιώνει το άρθρο 2 του Κ.Ν. 
2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέµατα ισχύουν οι ρυθµίσεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει 
σήµερα και όπως θα ισχύει κάθε φορά κατά τη διάρκεια της Εταιρείας. 

 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
του Κωδικοποιηµένου Καταστατικού της Εταιρείας 

όπως ισχύει µετά την  
Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

της 17.11.2008 
 
 
 
 
 
 

Ο Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆. Σ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΚΛΩΝΗΣ 

 


