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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Ανακοινώνεται ότι την 09.09.2019 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) µε Κωδικό Αριθµό
Καταχώρησης 1844559, η µε αριθµό 89502/09.09.2019 απόφασή µας (Α∆Α: 783Ψ465ΧΙ8-736), µε την
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθµό Γ.Ε.ΜΗ.
22059150000 (πρώην αρ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38), σύµφωνα µε την απόφαση της από 26.06.2019
εξ’ αναβολής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας.

Την ίδια ηµεροµηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο το νέο κωδικοποιηµένο κείµενο καταστατικού το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

Ιωάννης Αρεταίος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ
«ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. Μ.Α.Ε.: 11867/06/Β/86/38
(όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την από 26.06.2019 απόφαση της
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Άρθρο 1ο
ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ
Α.Β.Ε.Ε.». Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται
ως «CRETA FARM SOCIETE ANONYME INDUSTRIAL AND COMMERCIAL» και ο
διακριτικός τίτλος θα αποδίδεται ως «CRETA FARM S.A».
Άρθρο 2ο
ΕΔΡΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αρκαδίου Ρεθύμνης, 15ο Χιλιόμετρο
Εθνικής Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου, (Τ.Κ 74100, Θέση Λατζιμάς)
2. Η εταιρεία δύναται, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου να ιδρύει
εργοστάσια, υποκαταστήματα, πρατήρια διάθεσης των προϊόντων της ή άλλα
γραφεία, όπως επίσης και να διορίζει αντιπροσώπους σε οποιαδήποτε πόλη της
Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι λεπτομέρειες της ίδρυσης, συγκρότησης και
λειτουργίας αυτών ορίζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
Α. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
1.
H εισαγωγή, παραγωγή, εκτροφή, πάχυνση, προώθηση, εξαγωγή, διακίνηση,
εκμετάλλευση και εμπορία ζώων προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού και η
λειτουργία και εκμετάλλευση σφαγείου αυτών.
2. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, μεταποίηση,
τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση,
εκμετάλλευση και εμπορία νωπού, εψυγμένου και κατεψυγμένου κρέατος, συναφών
ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτού, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής
τρίτων.
3. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, μεταποίηση,
τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση,
εκμετάλλευση και εμπορία ψαριών, αλιευμάτων και υδρόβιων οργανισμών κάθε
είδους, γόνου υδρόβιων οργανισμών κάθε είδους, συναφών ειδών, προϊόντων ή
υποπροϊόντων αυτών, καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων.
4. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση,
τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση,
εκμετάλλευση και εμπορία ελαιολάδου και ελαίων, καφέ και ροφημάτων, κρασιού,
οίνου, ρακής, τσικουδιάς, ρακόμελου, ούζου, τσίπουρου, ποτών και ηδύποτων κάθε
είδους, οινοπνευματωδών ή μη, συναφών ειδών, προϊόντων ή υποπροϊόντων αυτών,
καθώς και άλλων συναφών παραγωγής τρίτων.

5. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, παραγωγή, επεξεργασία, εκτροφή, μεταποίηση,
τυποποίηση, συσκευασία, προώθηση, κατάψυξη, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση,
εκμετάλλευση και εμπορία κτηνοτροφών, ιχθυοτροφών και εξειδικευμένων τροφών
και πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, βιολογικών – οικολογικών προϊόντων/
μεθόδων καλλιέργειας, κατεψυγμένων ή μη τροφίμων, αρτοσκευασμάτων, ειδών
ζαχαροπλαστικής, γλυκισμάτων και γλυκών, παντός είδους γεωργικών,
κτηνοτροφικών, αλιευτικών και αγροτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων και
όλων των ειδών διατροφής γενικότερα, καθώς και των σχετικών πρώτων υλών και
πάσης φύσης καταναλωτικών αγαθών.
6. Η κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση εγκαταστάσεων και μονάδων βιολογικού
καθαρισμού, παραγωγής οργανικού λιπάσματος, λιπασματοποίησης απορριμμάτων,
αδρανοποίησης, επεξεργασίας, διάθεσης και διαχείρισης των αποβλήτων (στερεών
και υγρών) των εγκαταστάσεων και μονάδων της Εταιρίας, και η εκμετάλλευση,
διακίνηση, εμπορία και παροχή σχετικών υπηρεσιών αναφορικά με τα πάσης
φύσεως προϊόντα και υποπροϊόντα, που συνεπάγεται η λειτουργία και διαχείριση των
ως άνω εγκαταστάσεων και μονάδων, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας για ίδια χρήση ή και πώληση.
7. Η ανάληψη και κατασκευή πάσης φύσεως τεχνικών έργων ιδιωτικού τομέα
(ενδεικτικά ανέγερση κτιρίων, επισκευές κλπ.).
8. Η δραστηριοποίηση στο χώρο των επιχειρήσεων εστίασης και ειδών διατροφής
και η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, προώθηση, αποθήκευση, εξαγωγή, διακίνηση,
εκμετάλλευση και εμπορία πάσης φύσεως ειδών και προϊόντων απαραίτητων για τη
λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων εστίασης και διατροφής (καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος).
9. Η απόκτηση, κυριότητα, εκμετάλλευση και διαχείριση πάσης φύσεως πλοίων,
σκαφών, αεροσκαφών, πλωτών και εναέριων εν γένει μέσων και εξαρτημάτων
αυτών.
10. Η έρευνα, ανάπτυξη, παρακολούθηση, βελτίωση, προώθηση, παραχώρηση,
παροχή σχετικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης, και εμπορία
σύγχρονων ή/και καινοτόμων μεθόδων και τεχνογνωσίας καλλιέργειας, πάχυνσης,
παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας, κατάψυξης, προώθησης, εκμετάλλευσης,
διαχείρισης και εμπορίας όλων των αντικειμένων της Εταιρίας, μέσα στο πλαίσιο του
σκοπού αυτής.
Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία μπορεί στην ημεδαπή ή και στην
αλλοδαπή:
1. Να διενεργεί, προωθεί, ασκεί, εκτελεί κάθε συναφές και παρεμφερές έργο,
εργασία, δραστηριότητα και απαιτούμενη πράξη για την επίτευξη του εν λόγω
σκοπού της.
2. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
3. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό με οποιοδήποτε τρόπο.
4. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία.
5. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ημεδαπή ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή
παρεμφερή σκοπό.
6. Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιριών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών,
στις οποίες συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους, με οποιονδήποτε τρόπο,
παρέχουσα πάσης φύσης ασφάλειες ενοχικές ή εμπράγματες, υπό την αίρεση του
άρθρου 23α κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της εταιρείας, που αρχίζει από την καταχώρηση στο μητρώο Α.Ε. από την
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της Διοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας
συστάσεως της παρούσης εταιρείας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού,
ορίζεται για πενήντα (50) χρόνια και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2029
(04/10/2029). Με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως τροποποιούσης το παρόν
άρθρο, δύναται να παραταθεί ή να συντομευθεί ο χρόνος της διάρκειας της Εταιρίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των δεκατριών
εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων και τριακοσίων δώδεκα ευρώ (€
13.248.312) και διαιρείται σε τριάντα ένα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα τρεις
χιλιάδες εξακόσιες (31.543.600) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας
σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 0,42) η κάθε μία, προέκυψε δε ως εξής:
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΖΩΗ ΕΜΜ. ΔΟΜΑΖΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που
εγκρίθηκε με τη υπ’ αριθ. μητρώου 11867/72/Β/86/42 της 101925/4.10.1979
απόφαση του Νομάρχη Ρεθύμνης, ήταν 105.000.000 δρχ. (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
3383/27.10.1979).
Στη συνέχεια αυξήθηκε, με μετρητά 13.010.948 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση της
υπεραξίας 31.239.052 δρχ. από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της
εταιρείας, σύμφωνα με το ν. 1249/1982, σε 149.250.000 δρχ. με την 14.11.1982
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
4488/23.12.1982).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 182.000.000 δρχ. με την 25.11.1985 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 109/13.1.1986).
Επίσης, αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 98.280.000 δρχ. από την
αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας σε 280.280.000 δρχ. με την
30.6.1989 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
3498/27.9.1989).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 380.280.000 δρχ. με την 5.2.1990 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 533/9.3.1990).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 500.280.000 δρχ. με την 18.12.1990 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 578/8.3.1991).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 516.280.000 δρχ. με την 20.6.1992 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4061/17.8.1992).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 518.580.000 δρχ. με την 21.12.1992 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
Επίσης, αυξήθηκε με
υπεραξίας 115.644.865
εταιρείας, σύμφωνα με
απόφαση της Γενικής
5380/20.9.1993).

μετρητά 200.000.135 δρχ. και με κεφαλαιοποίηση της
δρχ. από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της
το ν. 2065/1992, σε 834.225.000 δρχ. με την 16.6.1993
Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 1.034.225.000 δρχ. με την 24.6.1994 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 5923/20.10.1994).

Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 1.284.225.000 δρχ. με την 19.12.1994 απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 11/2.1.1995).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 1.534.225.000 δρχ. με την 27.3.1996 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 1603/23.4.1996).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 1.734.230.000 δρχ. με την 6.8.1997 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 6335/3.9.1997).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 2.051.510.000 δρχ. με την 8.4.1998 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 4821/26.6.1998).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 2.520.000.000 δρχ. με την 22.5.1998 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 5327/6.7.1998).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά ποσού τριακοσίων τριάντα εκατομμυρίων πενήντα μίας
χιλιάδων εκατόν εξήντα επτά (330.051.167) δρχ. και με κεφαλαιοποίηση των
διαφορών από τις αναπροσαρμογές της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, βάση του
ν. 2665/1988 και του ν. 2443/1996, συνολικού ποσού πενήντα επτά εκατομμυρίων
οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών (57.848.833) δρχ., σε
2.907.900.000 δρχ. με την 30.10.1998 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 3640/15.6.1999).
Επίσης, αυξήθηκε με μετρητά σε 3.350.000.000 δρχ. με την 22.5.1999 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η οποία επιβεβαιώθηκε από την 15.11.1999
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
1544/28.2.2000).
Με την από 30.9.2000 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων μειώθηκε η
ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας από πεντακόσιες δραχμές (500) σε
διακόσιες πενήντα δραχμές (250 δρχ.) εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
9495/16.10.2000).
Με την από 19.6.2002 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε:
α. η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 1.424.745,49 ευρώ με
κεφαλαιοποίηση της διαφοράς από την αναπροσαρμογή των παγίων ποσού
527.056,72 ευρώ και από την διαφορά της έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο
897.688,69 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από
διακόσιες πενήντα δραχμές (250 δρχ.) σε ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,84 €)
εκάστη, και
β. η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής της
εταιρείας σε ευρώ (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 6973/10.7.2002).
Με την από 29.11.2004 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 13.400.000,00 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση
μέρους της διαφοράς από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού 12.400.000,00
ευρώ και με κεφαλαιοποίηση μέρους του υπολοίπου κερδών εις νέο ποσού
1.000.000,00 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από
ογδόντα τέσσερα λεπτά του Ευρώ (0,84 €) σε ένα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά
του ευρώ (1,84 €) εκάστη (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 14415/7.12.2004).
Με την από 17.1.2005 Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 13.400.000,00 ευρώ, με σκοπό την καταβολή
μετρητών στους μετόχους ενός ευρώ (1 €) για κάθε μετοχή, ήτοι ποσό 13.400.000
ευρώ, η οποία πραγματοποιήθηκε με ισόποση μείωση της ονομαστικής αξίας των
μετοχών της εταιρείας από ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (1,84 €) σε
ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (0,84 €) έκαστη (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
1028/16.2.2005).

Με την από 28.6.2005 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση κερδών ενός
εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (€ 1.125.600,00), με
έκδοση ενός εκατομμυρίου τριακοσίων σαράντα χιλιάδων (1.340.000) νέων μετοχών,
ονομαστικής αξίας ογδόντα τεσσάρων λεπτών (€ 0,84) και δωρεάν διανομή τους
στους Μετόχους, αντί πρόσθετου μερίσματος, με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για
κάθε δέκα (10) παλιές (Φ.Ε.Κ. τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 7486/13.7.2005).
Μετά την από 26.6.2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των υφισταμένων μετοχών της
εταιρείας, από ογδόντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (€ 0,84) σε σαράντα δύο λεπτά του
ευρώ (€ 0,42) η κάθε μία, και η έκδοση και διανομή δωρεάν μετοχών υπέρ των
μετόχων με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μια (1) παλαιά (split).
Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε δώδεκα εκατομμύρια
τριακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες εξακόσια (12.381.600) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι
εννέα εκατομμύρια τετρακόσιες ογδόντα χιλιάδες (29.480.000) κοινές ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (€ 0,42) η κάθε μία
Με την από 28.08.2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφασίσθηκε η
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 866.712 ευρώ με
καταβολή σε μετρητά, μέσω έκδοσης 2.063.600 νέων, κοινών και μετά ψήφου
μετοχών ονομαστικής αξίας σαράντα δύο λεπτών του ευρώ (0,42€) η κάθε μία με
τιμή διάθεσης 0,60€ ανά μετοχή (ήτοι προς άντληση 1.238.160 €).
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κατά την διάρκεια της πρώτης
πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας ή εντός πενταετίας από σχετική απόφαση
της Γενικής συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφαση του,
που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να
αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης
δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί αρχικά
ή του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί κατά την ημερομηνία λήψης της
σχετικής απόφασης από την Γενική Συνέλευση. Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού
Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα
που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει μετά
τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 7β.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το
δικαίωμα, με απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και
πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού, να
αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το
πενταπλάσιο του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου ή το διπλάσιο από την έγκριση
της σχετικής τροποποίησης του παρόντος άρθρου του καταστατικού αυτού.
4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγούμενων παραγράφων, εάν τα
αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται πάντα
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του
άρθρου 15 του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του
άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.
6. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το Μετοχικό Κεφάλαιο
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με
αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

7. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το
οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε
μετοχές της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση
ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920. Επί των ανωτέρω αποφάσεων
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της απόφασης για την
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13
του κ.ν. 2190/1920. Στην απόφαση του αρμοδίου οργάνου ορίζεται ο χρόνος και ο
τρόπος άσκησης του δικαιώματος, η τιμή ή ο λόγος μετατροπής ή το εύρος τους. Η
τελική τιμή ή ο λόγος μετατροπής ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση μετοχών
ονομαστικής αξίας ανώτερης της τιμής έκδοσης των μετατρεπόμενων ομολογιών. Η
διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13α του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζεται
ανάλογα. Μετά την ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το Διοικητικό Συμβούλιο
της εταιρείας πιστοποιεί την καταβολή του ομολογιακού δανείου με ανάλογη
εφαρμογή του άρθρου 11 του κ.ν. 2190/1920.
8. Με την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών επέρχεται ισόποση
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται
μέχρι τη λήξη του επόμενου μηνός από την ημέρα άσκησης του δικαιώματος
μετατροπής να διαπιστώσει την αύξηση και να αναπροσαρμόζει το περί κεφαλαίου
άρθρο του Καταστατικού τηρώντας τις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του
κ.ν. 2190/1920. Οι ως άνω αυξήσεις κεφαλαίου της παραγράφου 5 δεν αποτελούν
τροποποίηση του καταστατικού.
9. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 την έκδοση ομολογιακού δανείου, με το
οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους δικαίωμα είτε προς λήψη, πέραν του τόκου,
και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται μετά την απόληψη κατά
το άρθρο 45 του κ.ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος από τους προνομιούχους και
κοινούς μετόχους, είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής που εξαρτάται από το
ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας της εταιρείας. Τα
υπόλοιπα ομολογιακά δάνεια δύνανται να εκδίδονται με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3156/2003. Οι όροι του
ομολογιακού δανείου, ιδίως αυτοί που αφορούν το ανώτατο ποσό του δανείου, τη
μορφή, την ονομαστική αξία ή τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης του
ομολογιακού δανείου, το επιτόκιο, τον τρόπο προσδιορισμού του, ωφελήματα και
εξασφαλίσεις που παρέχονται στους ομολογιούχους, τον ορισμό πληρεξουσίου
καταβολών, την οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, το χρόνο αποπληρωμής
και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ομολογίες, τη
διαδικασία καταγγελίας και την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι
ομολογίες καθορίζονται από το όργανο που αποφασίζει την έκδοση του ομολογιακού
δανείου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρείας μπορεί να εξουσιοδοτείται, αντίστοιχα, το Διοικητικό Συμβούλιο ή ορισμένα
μέλη ή μέλος αυτού για να καθορίζουν ειδικότερους όρους του δανείου, εκτός του
ύψους και του είδους του.
Άρθρο 6ο
ΜΕΤΟΧΕΣ
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι άυλες, κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες, ως χρόνος
έκδοσής τους δε ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στα αρχεία του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μπορεί ν’ αναστέλλει,
προσωρινά, την ενάσκηση των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τις μετοχές του
ίδιου τίτλου, αν οι περισσότεροι συγκύριοι αυτού δεν διορίσουν κοινό αντιπρόσωπό

τους, χωρίς ν’ απαιτείται η κοινοποίηση με έγγραφο σ’ αυτούς, της σχετικής
απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Για την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές ή από ονομαστικές
σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με την
απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 1 και 31 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920,
όπως ισχύουν, και του άρθρου 14 του παρόντος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΟΧΟΙ
Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο
με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά
σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται
δικαίωμα προτίμησης, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ
των κατά την εποχή της έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο
υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. 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 μήνα, οι μετοχές που δεν
έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το Διοικητικό
Συμβούλιο της εταιρείας. 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 Ανωνύμων Εταιρειών
και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους
περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κωδ. Ν. 2190/1920,
όπως ισχύουν, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με την απαρτία
και πλειοψηφία του άρθρου 15 του καταστατικού αυτού, μπορεί να περιοριστεί ή
καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Κατ’ εξαίρεση, αν όλες οι μετοχές της εταιρείας
είναι ονομαστικές, η πρόσκληση για ενάσκηση του δικαιώματος της προτίμησης είναι
δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.
3. Σε κάθε μετοχή παρέχεται το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
Άρθρο 8ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
1. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό
(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα
συνεδρίασής της που να μην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την
ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην
αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό
(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι
υποχρεωμένος να αναβάλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την 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.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό
(1/20) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην
εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το
Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο:

α) Να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά, που μέσα στην
τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρεία σε μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και για
κάθε άλλη παροχή της εταιρείας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύμβαση της
εταιρείας που καταρτίστηκε για οποιαδήποτε αιτία με τα ίδια πρόσωπα.
β) Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις
υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο,
αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
4. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα (1/3) του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην
προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν
εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την
υποχρέωση να δώσει σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιμάει, πριν απ'
αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα
ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.
5. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 και της παρ. 4 αυτού του
άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της αιτιολογίας, λύνεται
από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με την διαδικασία
των ασφαλιστικών μέτρων.
6. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση.
7. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν
καταθέσει σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος καταστατικού τις μετοχές που
τους παρέχουν τα δικαιώματα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της
επίδοσης της αίτησής τους και
α) Στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου μέχρι την ημέρα της
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
β) Στις περιπτώσεις της παρ. 5 του παρόντος άρθρου μέχρι την έκδοση της
απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου.
8. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας
από το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία. Ο
έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται, ότι με τις πράξεις που καταγγέλλονται
παραβιάζονται οι διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού ή των αποφάσεων της
Γενικής Συνέλευσης. Οι πράξεις που καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο
που δεν υπερβαίνει τη διετία από την χρονολογία της έγκρισης των ετήσιων
λογαριασμών της χρήσης μέσα στην οποία τελέστηκαν.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της
εταιρείας από το κατά την προηγούμενη παράγραφο αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον
από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η διοίκηση των
εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο
εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

10. Οι μέτοχοι, που ασκούν το δικαίωμα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9,
πρέπει να καταθέσουν, σύμφωνα με το νόμο, σχετική βεβαίωση του Κεντρικού
Αποθετηρίου Αξιών για τις μετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό, στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε
άλλη αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα, μέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όμως για
χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της
αίτησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Άρθρο 9ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 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 την εταιρεία. Οι νόμιμες
αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Τροποποίηση του καταστατικού.
γ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2
του άρθρου 5 του παρόντος.
δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από την περίπτωση του άρθρου
22 του παρόντος.
ε) Εκλογή ελεγκτών.
στ) Διορισμό εκκαθαριστών.
ζ) Έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων).
η) Έγκριση διανομής των ετήσιων καθαρών κερδών.
θ) Επικύρωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22
του καταστατικού.
Άρθρο 10ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
συνέρχεται τακτικά, στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, πάντοτε
μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των
μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που
εξομοιώνονται μ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες
πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται
και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής
Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται.
Άρθρο 11ο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το
οίκημα, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστήματος
της εταιρείας και δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της
Εφημερίδας της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930
Π.Δ/τος "Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών".
β) Σε μία από τις ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά
την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη την
χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως
ισχύει, και
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονομικές
με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου.
Εφόσον η εταιρεία δεν εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του νομού Αττικής, η πρόσκληση
πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα,
από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της και σε περίπτωση που
δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή αυτή, σε μία από τις εκδιδόμενες στην
πρωτεύουσα του Νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Η πρόσκληση αυτή
δημοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ημερών στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και προ είκοσι
(20) πλήρων ημερών στις ως άνω ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές εφημερίδες και
ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών
Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2. Δέκα (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 Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
Άρθρο 12ο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν,
μέσω του Χειριστή του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες
οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου
Αξιών, για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να
δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη
σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών,
καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων τους στην εταιρεία,
τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η
συνεδρίαση της συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να
αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι Βεβαιώσεις Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών,
καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να
κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3
του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από
άδειά της.
Άρθρο 13ο
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή
θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που

έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 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 και τις διευθύνσεις
των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.
Άρθρο 14ο
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον είκοσι τα
εκατό (20%) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί 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 συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί
των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή.
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
Άρθρο 15ο
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί
των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα
(2/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που
αφορούν:
α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρείας.
β) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.
γ) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.
δ) Αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 5
παρ. 2 και 3 του παρόντος.
ε) Έκδοση ομολογιακού δανείου, με το οποίο χορηγείται στους ομολογιούχους
δικαίωμα είτε μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας, είτε προς
λήψη, πέραν του τόκου, και ορισμένου ποσοστού επί των κερδών που υπολείπονται
μετά την απόληψη του κατά το άρθρο 45 κ.ν. 2190/1920 πρώτου μερίσματος από
τους προνομιούχους και κοινούς μετόχους, είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης
παροχής, που εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο
δραστηριότητας της εταιρείας.
στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των ετήσιων καθαρών κερδών.
ζ) Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, και
η) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος και το παρόν καταστατικό ορίζει
ότι για την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η
απαρτία της παρούσης παραγράφου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη
συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα από
πρόσκληση πριν από δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη
επαναληπτική συνέλευση, Η πρώτη επαναληπτική συνέλευση που βρίσκεται σε
απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως
όταν σ’ αυτήν εκπροσωπούνται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου.

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10)
πλήρεις ημέρες πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των
θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία
των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.
Άρθρο 16ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, 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 Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη
ψηφολέκτη.
Άρθρο 17ο
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 και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 18ο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ
Μετά την έγκριση των ετησίων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστάσεων), η
Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση,
αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και
οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους. Η απαλλαγή του
Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.
2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 19ο
ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρεις (3)
έως επτά (7) συμβούλους.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των
μετόχων της εταιρείας για πεντάχρονη 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 Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.
Άρθρο 20ο

ΕΞΟΥΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ολικά ή μερικά, με έγγραφη απόφασή
του, την άσκηση εξουσιών ή αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν
συλλογική ενέργεια, καθώς και τη διαχείριση, διοίκηση ή διεύθυνση των υποθέσεων ή
την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, στους διευθυντές ή
υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας
συγχρόνως με την απόφαση αυτή και τα θέματα, ως προς τα οποία ανατίθεται η
εξουσία του, με την επιφύλαξη των άρθρων 10, 22 & 23α του κ.ν. 2190/1920, ως
εκάστοτε ισχύουν.
2. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υπό την επιφύλαξη των
άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
Άρθρο 21ο
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται
σε σώμα εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει ένα ή δύο Διευθύνοντες Συμβούλους
από τα μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του
ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος.
Άρθρο 22ο
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της
ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν
να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την
αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών
υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω
γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των
τριών (3). Σε κάθε περίπτωση το ΔΣ έχει την διακριτή ευχέρεια κατά τη κρίση του να
αντικαταστήσει το ελλείπον μέλος.
Άρθρο 23ο
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό Συμβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου
ή του Αναπληρωτή του στην έδρα της εταιρείας ή στο υποκατάστημα της εταιρείας
στο Κρυονέρι Αττικής τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Συγκαλείται επίσης εκτάκτως
από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του, με αίτησή
τους στον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν
εγκαίρως το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά
ημερών από την υποβολή της αίτησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να
συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα Μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την
συμμετοχή αυτών στην συνεδρίαση.
Άρθρο 24ο
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο με
οποιοδήποτε έγγραφο εξουσιοδότησης (επιστολή, τηλεγράφημα TELEFAX ή
TELEX). Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που
απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν
παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,
ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων συμβούλων μπορεί να
είναι μικρότερος των τριών (3).
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από την
περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
Άρθρο 25ο
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται
πρακτικά.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.
Άρθρο 26ο
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που το
ποσόν της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.
2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει
την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικούς
Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής συγγενείς αυτών μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ
αίματος ή αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η
παροχή πιστώσεων προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπο ή η παροχή εγγυήσεων
υπέρ αυτών προς τρίτους, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για
οποιαδήποτε άλλη σύμβαση μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών,
χρειάζεται απαραίτητα προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης. Αυτό
ισχύει και για τις συμβάσεις εργασίας ή εντολής, καθώς και για κάθε τροποποίησή
τους. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ’
αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο η παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό την
απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως και είναι
άκυρα.
Άρθρο 27ο
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους Διευθυντές
της εταιρείας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για
δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από
τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία ή να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε
εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς, πλην των επιχειρήσεων (ατομικών εταιρικών) που υφίστανται και λειτουργούν.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για
αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 και 3 του Κωδ. Ν. 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στ΄
ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 28ο
ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με
τους ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις), αυτοί θα πρέπει να
έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από δύο (2) τουλάχιστον ελεγκτές.
2. Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο (2)
αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας την αμοιβή τους.
3. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό και ένα αναπληρωματικό ελεγκτή,
εφόσον είναι ορκωτοί ελεγκτές.
4. Εφόσον η εταιρεία υπερβαίνει τα όρια της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδυασμό
με το άρθρο 112 του Κ.Ν. 2190/1920, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τους ελεγκτές της
από τους Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που θα ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των
παραγρ. 7 και 8 του άρθρου 42α Κωδ. Ν. 2190/1920, ως αντικατασταθέν ισχύει,
εφαρμόζονται αναλόγως.
5. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης που όρισε
τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του
διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών, θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν
όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες της παρ.1 του άρθρου 37 του
Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:
α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α
του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.
3 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει.
7. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ. 1 και
2 του άρθρου 37 του Κωδ. Ν. 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συμφωνία
του περιεχομένου της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις σχετικές
οικονομικές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να έχει τεθεί υπόψη
τους τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ
Άρθρο 29ο
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη 1ην Ιανουαρίου
και λήγει την 31ην Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Άρθρο 30ο
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και οι δημοσιεύσεις τους
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους
λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ.,
πάντοτε σύμφωνα με το νόμο και επομένως σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού και δη
με τις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 43β, 111 και 112 του Κωδ. Ν.
2190/1920, ως ταύτα αντικαταστάθηκαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα
29 – 36 και 42 του Π.Δ. 409/1986 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 191/28.11.1986) και του Π.Δ. 498/1987.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις δέον να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την
πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και
των αποτελεσμάτων χρήσης της. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να
συντάσσει, σύμφωνα με τις άνω διατάξεις: α) Τον ισολογισμό, β) Το λογαριασμό
"αποτελέσματα χρήσεως", γ) Τον "πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων" και δ) Το
προσάρτημα.
2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:
α) τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,
β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο Σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων,
από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό, και
γ) τον Υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου
κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις
αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική
Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των
εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για την
προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές στον τομέα της
έρευνας και ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. α και β της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν.
2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει, οριζόμενα. Επίσης στην έκθεση αυτή δέον
να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό
διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα της υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας
των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το
άρθρο 36 του Π.Δ. 409/1986, με τη μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο
ελεγκτής ή οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι
ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός
αυτό πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις δημοσιευόμενες οικονομικές
καταστάσεις, εκτός αν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό
ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία στην
αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γενική
Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός "αποτελέσματα χρήσεως" και ο
"πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων", μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου,
όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές, δημοσιεύονται όπως ορίζεται
στην επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα της
προηγούμενης παραγράφου 6, στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης: α) Σε μία ημερήσια πολιτική
εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 3757/1957, όπως
αυτό ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη
τη χώρα, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) Σε μία ημερήσια οικονομική
εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν.
2190/1920, ως ισχύει σήμερα, και γ) Στο Φ.Ε.Κ. ΤΑΕ - ΕΠΕ. Αν η έδρα της εταιρείας
είναι εκτός Δήμου ή Κοινότητας του νομού Αττικής, τα έγγραφα της παραγράφου 6

δημοσιεύονται υποχρεωτικά και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον πολιτική
εφημερίδα της έδρας της. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική
εφημερίδα στην έδρα της εταιρείας, η δημοσίευση γίνεται σε μία εβδομαδιαία
τουλάχιστον εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την
έδρα της.
8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από
την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της,
που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλεται
στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών
καταστάσεων.
Άρθρο 31ο
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προσετέθη από το
άρθρο 37 του Π.Δ. 409/1986 εις τον Κ.Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών
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
τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο η
αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο
τουλάχιστο με το ένα τρίτο (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου
μερίσματος, δηλ. ποσοστού έξη τα εκατό (6%) τουλάχιστο του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920, σε
συνδυασμό προς τις διατάξεις του Α.Ν. 148/1967 και του Ν.876/1979.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Η πληρωμή των μερισμάτων πραγματοποιείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την
απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
3. Μερίσματα που δεν ζητήθηκαν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
Άρθρο 32ο
ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Η εταιρεία λύνεται:
α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασισθεί από
τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, και
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί
λόγο για τη λύση της εταιρείας. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων
της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού που
προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, γίνει
κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών
από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση
άλλου μέτρου.

Άρθρο 33ο
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 Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν
εκκαθαριστές από την 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. Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση,
μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες τις συναφείς με τη
διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου,
όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της
οποίας έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών
συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού
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 Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Ισολογισμό, του οποίου
αντίτυπο υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας. Επίσης
δημοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κωδ. Ν.
2190/1920, που προσετέθη με το άρθρο 7 του Π.Δ/τος 409/1986.
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 Συνέλευση των μετόχων, που
επίσης αποφασίζει και 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.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 34ο
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Κωδ. Ν.
2190/1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήμερα

Ακριβές αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού με τις μέχρι σήμερα
τροποποιήσεις του.
Λατζιμάς, 26.06.2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

____________________
Εμμανουήλ Δομαζάκις

