
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ανώνυμης Μονομετοχικής Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία

«…………………………………………………..»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

1. Συνιστάται με το παρόν Καταστατικό, Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

- Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού, κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020,

ως  ισχύει,  με  την  επωνυμία  Αναπτυξιακός  Οργανισμός  Δήμου  Αγίων  Αναργύρων

Καματερού  και  τον  διακριτικό  τίτλο  «Restart». Για  τις  διεθνείς  συναλλαγές  της,  η

ανωτέρω επωνυμία θα αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως : «Restart» 
2. Η  Εταιρεία  διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  άρθρου  2  του  Ν.  4674/2020  (Α΄53)

«Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ρύθμιση

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και  άλλες διατάξεις»,  τις  διατάξεις

του Ν. 4548/2018 (Α΄104) περί ανωνύμων εταιρειών, και τις διατάξεις των άρθρων 194 -

199  του  Ν.  3852/2020  (ΦΕΚ  Α’  87)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» από κάθε άλλη διάταξη νόμου

αναγκαστικού  δικαίου,  όπως  οι  παραπάνω  διατάξεις  τροποποιούμενες  ισχύουν  κάθε

φορά καθώς και από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού. 
2. Η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα, γραφεία διαχειρίσεως ή

άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή

να καταργεί τυχόν υφιστάμενα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, που θα

καθορίζει τους ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, τα καθήκοντα, τις

αρμοδιότητες καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους. 
3. Περιοχή  στην  οποία  θα  αναπτύσσεται  η  κύρια  δραστηριότητα  της  Εταιρείας  είναι  η

περιοχή των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Αττικής. Η Εταιρεία μπορεί να δραστηριοποιείται

μέσω συμπράξεων ή συμβάσεων με άλλες αναθέτουσες αρχές οπουδήποτε σε εθνικό

επίπεδο  καθώς  και  μέσω  διακρατικών  προγραμμάτων  σε  διεθνές  επίπεδο  για  την

υλοποίηση της αναπτυξιακής της πολιτικής της.
4. Δωσιδικία: Κάθε τυχόν ανακύπτουσα διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και των μετόχων της

ή οποιουδήποτε τρίτου προσώπου που συναλλάσσεται μαζί της,  απορρέουσα από το

Καταστατικό  ή  τον  Νόμο  ή  από  σύμβαση  ή  από  κάθε  νόμιμη  αιτία,  υπάγεται  στην
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αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Εταιρείας,  ακόμη και  στις

περιπτώσεις που συντρέχουν ειδικές δωσιδικίες.

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί της Εταιρείας αποτελούν:

1. Η επιστημονική,  τεχνική και  διοικητική υποστήριξη των μελών της,  καθώς και  άλλων

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα

συνεταιρισμών  και  ενώσεων  αυτών  επιστημονικών  φορέων,  επιμελητηρίων,  φορέων

συλλογικών  κοινωνικών  ή  οικονομικών  συμφερόντων   καθώς και  χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων. 
2. Η  παροχή  τεχνικών  και  συμβουλευτικών  υπηρεσιών  διαχείρισης  και  αξιοποίησης

ακίνητης περιουσίας καθώς και η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183

του Ν. 4554/2018 (Α’ 133).
3. Η  ανάληψη  εκτέλεσης  εποπτείας  και  επίβλεψης  δημοσίων  μελετών  και  έργων  για

λογαριασμό  των  μελών  της  και  άλλων  ΟΤΑ  που  δεν  διαθέτουν  επάρκεια  ή  τεχνικό

προσωπικό  καθώς  και  υποστήριξη  τεχνικών  υπηρεσιών  και  υπηρεσιών  δόμησης  των

μελών της και άλλων ΟΤΑ κατά τα ορισθέντα στα Άρθρα 3 και 4 του Ν. 4674/2020.
4. Η  συμμετοχή  της  εταιρείας  στο  σχεδιασμό,  την  εφαρμογή  και  υλοποίηση

ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (ΟΧΕ), χωρικών στρατηγικών και άλλων σχετικών

πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
5. Η προώθηση της οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη

δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής. 
6. Η  μελέτη,  καταγραφή,  έρευνα  και  αξιολόγηση  υφιστάμενων  δομών,  αναγκών  και

προβλημάτων  σχετικά  με  την  οικονομική,  κοινωνική  και  αναπτυξιακή  δραστηριότητα

στην  περιοχή  δραστηριοποίησης,  ο  σχεδιασμός  και  η  εφαρμογή  αποτελεσματικών

μεθόδων  και  δράσεων  για  την  ανάδειξη  του  ιστορικού  πλούτου,  της  πολιτισμικής

κληρονομιάς  και  της  πολιτιστικής  ταυτότητας  των  μελών  της,  την  τόνωση  της

οικονομικής  δραστηριότητας  και  απασχόλησης,  την  προσέλκυση  επενδύσεων  και  τη

βελτίωση των υποδομών. 
7. Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή,

μεταφορά  και  παροχή  τεχνογνωσίας,  υποστήριξης  σε  φορείς  και  επιχειρήσεις  της

αυτοδιοίκησης  του  δημοσίου,  και  του  ιδιωτικού  τομέα  σε  αναπτυξιακά  θέματα

χρηματοδότησης  έργων  υποδομής,  αστικής  ανάπλασης,  κοινωνικών  δράσεων  και

αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση

εθνικών,  ευρωπαϊκών  και  διεθνών  χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  σε  τοπικούς

περιφερειακούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς σκοπούς. 
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8. Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η υλοποίηση, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση εθνικών

ευρωπαϊκών  ή  διεθνών  χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων  συναφών  προς  τους

σκοπούς του Καταστατικού. 
9. Η  δημιουργία  προϋποθέσεων  για  την  οικονομική,  την  κοινωνική  και  πολιτιστική

ανάπτυξη  με  βάση τις  τοπικές  δυνάμεις  και  τους  πόρους  ιδιωτικούς  και  δημόσιους,

καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. 
10. Ο σχεδιασμός  και  υλοποίηση  δράσεων  και  προγραμμάτων  κοινωνικής  πολιτικής  που

αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης

ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει δράσεων που στοχεύουν στην

υποστήριξη και φροντίδα υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. 
11. Η ανάπτυξη της επιστημονικής δραστηριότητας και των συνεργασιών με εκπαιδευτικά

και  ερευνητικά  ιδρύματα,  η  χρήση  εφαρμογών  καινοτομίας  και  νέων  Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.
12. Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις και ο ορισμός της ως Ενδιάμεσου Φορέα

Διαχείρισης  για  την  υλοποίηση  επιχειρησιακών  προγραμμάτων  και  η  ανάληψη  κάθε

συναφούς  ιδιότητας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  περιορισμούς  της  ισχύουσας

νομοθεσίας. 
13. Η επικοινωνία ενημέρωση και προβολή πληροφοριών δράσεων και ενεργειών δημοσίου

ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών

Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 
14. Η  διοργάνωση  εκδηλώσεων  πολιτιστικού  χαρακτήρα  καθώς  και  η  διοργάνωση  ή  η

συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.
15. Κάθε  άλλος  σκοπός  συναφής  ή  συνεχόμενος  ή  αναγκαία  συμπληρωματικός  ή

υποβοηθητικός των ανωτέρω ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευμένος

στο παρόν εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οιαδήποτε ισχύουσα διάταξη νόμου. 
16. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών της, η Εταιρεία εκτός από την αξιοποίηση της

υλικοτεχνικής  και  στελεχιακής  υποδομής  της  εμπειρίας  και  της  γνώσης  των

συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή άλλες εταιρείες

που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς.  
17. Ειδικότερα,  επιτρέπεται  να συμμετέχει  σε άλλες επιχειρήσεις  για  την προώθηση των

αναπτυξιακών σκοπών του ιδρυτή μετόχου ή των υπόλοιπων μελών της,  προς τούτο

απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 194

παρ. του Ν. 3852/2010.

ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, αρχίζει δε από την νόμιμη σύστασή

της,  με την καταχώρηση του εγκεκριμένου Καταστατικού της στο οικείο Γενικό Εμπορικό

Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η)  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4548/2018  και  λήγει  την αντίστοιχη

[3]



ημερομηνία συμπληρώσεως των πενήντα (50)  ετών.  Η διάρκεια της εταιρείας,  μπορεί να

παραταθεί μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και τροποποίηση

του άρθρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Κάθε  έγγραφο  της  εταιρείας,  έντυπο  ή  μη,  περιλαμβανομένων  των  επιστολών,  των

διαφημιστικών  εντύπων  έγχαρτων  ή  ηλεκτρονικών  και  των  εγγράφων  παραγγελίας,

πρέπει να περιέχει τις εξής, τουλάχιστον, ενδείξεις:
α) Τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας.
β) Τη νομική μορφή της εταιρείας, την επωνυμία, την έδρα και, ενδεχομένως, το γεγονός

ότι βρίσκεται σε εκκαθάριση ή έχει υποβληθεί σε συλλογική διαδικασία.
2. Οι  διαδικτυακοί  τόποι  της  εταιρείας  πρέπει  να  περιλαμβάνουν  τις  ενδείξεις  της

παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B': ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 6: ΜΕΤΟΧΟΙ – ΜΕΤΟΧΕΣ

1. Μέτοχοι  της  Εταιρείας  μπορεί  να  είναι  μόνο  ΟΤΑ  α’  και  β’  βαθμού,  Περιφερειακές

Ενώσεις Δήμων, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, η

Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, Δίκτυα και Σύνδεσμοι Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι

ΟΤΑ  και  οι  Περιφερειακές  Ενώσεις  Δήμων  κατέχουν  την  πλειοψηφία  του  μετοχικού

κεφαλαίου,  αποκλειομένης  σε  κάθε  περίπτωση  ρητώς  η  συµµμετοχή  ιδιωτών  ή

ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων.  Στο μετοχικό κεφάλαιο

μπορούν  να συμμετέχουν  και  φορείς  του ευρύτερου δημόσιου τομέα,  επιστημονικοί

φορείς,  επιμελητήρια,  φορείς  συλλογικών  κοινωνικών,  περιβαλλοντικών,  πολιτιστικών

και οικονομικών συμφερόντων, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, υπό την προϋπόθεση

ότι εκπροσωπούν αθροιστικά ποσοστό μικρότερο του τρία τοις εκατό (3%).
2. Όλες  οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  κοινές,  ονομαστικές,  δεσμευμένες  και  μη

προνομιούχες. Οι μετοχές δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών. Η εταιρεία οφείλει

βάσει του άρθρου 40 παρ. 2 του Ν. 4548/2018 να τηρεί βιβλίο μετόχων. Στο βιβλίο αυτό

καταχωρίζονται  οι  μέτοχοι,  με  αναγραφή  του  ονοματεπωνύμου  ή  της  εταιρικής

επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και του επαγγέλματος και της

εθνικότητας  του  κάθε  μετόχου.  Σε  κάθε  περίπτωση  αναγράφεται  ο  αριθμός  και  η

κατηγορία  των  μετοχών,  που  κατέχει  κάθε  μέτοχος.  Η  εταιρεία  δεν  υποχρεούται  να

εκδώσει μετοχικούς τίτλους. Η ιδιότητα του μετόχου αποδεικνύεται από το Καταστατικό

της Εταιρείας, για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και τα στοιχεία του Βιβλίου Μετόχων,

που δύναται να τηρείται και ηλεκτρονικά από την Εταιρεία κατά την διάταξη της παρ. 2
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του  άρθρου  40  του  Ν.  4548/2018,  τα  στοιχεία  καλύψεως  και  καταβολής  αυξήσεως

μετοχικού κεφαλαίου και γενικώς με κάθε στοιχείο της εταιρείας ή έγγραφο που κατέχει

μέτοχος. 
3. Κατά την μεταβίβαση των μετοχών ή την μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου τηρούνται

οι σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
4. Η μεταβίβαση των δεσμευμένων μετοχών ή οποιασδήποτε εξ αυτών επιτρέπεται μόνο

μετά από προηγούμενη ρητή ειδική έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρείας, η οποία παρέχεται

κατόπιν αιτήσεως του μετόχου που διαθέτει τις μετοχές του εντός χρονικού διαστήματος

που δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την υποβολή της αίτησης και μόνον σε

φορείς στους οποίους επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και καταστούν

μέτοχοι αναπτυξιακού οργανισμού ΟΤΑ. Αν δεν τηρηθεί αυτή η διαδικασία οιαδήποτε

μεταβίβαση είναι  απολύτως άκυρη  έναντι  τόσο της  Εταιρείας,  όσο και  των  μετόχων

καθώς και έναντι παντός τρίτου ή αρχής. 
5. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται,

σύμφωνα  με  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  40  του  Ν.  4548/2018.  Η  καταχώριση

χρονολογείται  και  υπογράφεται  από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και  τον  αποκτώντα ή

τους πληρεξουσίους  τους.  Δεν απαιτείται  υπογραφή της  καταχώρισης,  αν  η εταιρεία

λάβει αντίγραφο της σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών ή

πληροφορηθεί  την κατάρτισή  της  με  άλλο τρόπο που προβλέπεται  στο  καταστατικό.

Επίσης, δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης σε περίπτωση τήρησης του βιβλίου,

σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40. Ύστερα από κάθε

μεταβίβαση  επισημειώνονται  από  την  εταιρεία  τα  στοιχεία  του  αποκτώντος  που

αναφέρονται στο παρόν άρθρο παράγραφος 2.
6. Η ιδιότητα του μετόχου της εταιρείας συνεπάγεται αυτοδίκαια την εκ μέρους του πλήρη

και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και διατάξεων του Καταστατικού, καθώς και των

νομίμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ όσον

ενεργούν στα όρια της νόμιμης αρμοδιότητάς τους. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται

μόνο στην ονομαστική αξία της μετοχής του. Κάθε μετοχή παρέχει στον νόμιμο κομιστή

της μόνο τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται σε αυτόν από το παρόν Καταστατικό και

τον Νόμο.
7. Οι μετοχές και το δικαίωμα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρείας. 
8. Η  Εταιρεία  δεν  μπορεί  να  αποκτά  δικές  της  μετοχές  παρά  μόνον  σε  εκείνες  τις

περιπτώσεις  που  επιτρέπεται  η  απόκτηση  βάσει  των  διατάξεων  του  Νόμου  και  του

παρόντος Καταστατικού. 
9. Απαγορεύεται  η  έκδοση  μετοχών  σε  τιμή  κατώτερη  από  το  άρτιο.  Η  διαφορά  που

προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του άρτιου δεν μπορεί να διατεθεί

για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να
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συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή

άλλα  κονδύλια  τα  οποία  κατά  τον  Νόμο  δύναται  να  χρησιμοποιηθούν  για  τον

συμψηφισμό των ζημιών αυτών. 
10. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την Διοίκηση της εταιρείας μόνο με

την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις εκάστης

μετοχής παρακολουθούν τον κύριό της, η κυριότητα δε του τίτλου αυτής συνεπάγεται

αυτοδικαίως την από μέρους εκάστου μετόχου αποδοχή του Καταστατικού της Εταιρείας

και των μελλοντικών τροποποιήσεών του, καθώς επίσης και των αποφάσεων της Γενικής

Συνέλευσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών εξουσιοδοτημένων οργάνων

της Εταιρείας οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και του

νόμου. 
11. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
12. Κάθε μέτοχος υπόκειται στους Ελληνικούς Νόμους.  Εάν κατοικεί εκτός της έδρας της

Εταιρείας λογίζεται ότι για τις σχέσεις με την εταιρεία έχει νόμιμη κατοικία την έδρα της

Εταιρείας,  όπου  οφείλει  να  διορίζει  αντίκλητο.  Σε  περίπτωση  μη  διορισμού  τέτοιου

αντικλήτου  η  εταιρεία  δικαιούται  να  ενεργεί  τις  προς  αυτόν  δικαστικές  ή  εξώδικες

κοινοποιήσεις προς τον Γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας. Μέτοχοι και

ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών, καθώς και οι δανειστές αυτών, σε καμία περίπτωση

δεν μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση οιασδήποτε εταιρικής περιουσίας

ή των βιβλίων της Εταιρείας ή την διανομή ή εκκαθάριση αυτής, ούτε να αναμιχθούν

στην  διοίκηση  αυτής  πέραν  των  αναγνωρισμένων  με  το  καταστατικό  δικαιωμάτων,

υποχρεούμενοι  συγχρόνως  να  συμμορφώνονται  προς  τις  αποφάσεις  των  Γενικών

Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.
13. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού της ονομαστικής αξίας των μετόχων τους και δεν

υπέχουν ουδεμία ευθύνη πέραν αυτής. 
14. Η  Εταιρεία  δεν  μπορεί  να  χορηγεί  δάνεια  στους  μετόχους  της  ή  να  εξασφαλίζει

οποιεσδήποτε απαιτήσεις της με αποδοχή σαν ενέχυρο των δικών της μετόχων. 
15. Σε  κάθε  περίπτωση  αύξησης  του  κεφαλαίου  παρέχεται  δικαίωμα  προτίμησης  σε

ολόκληρο  το  νέο  κεφάλαιο  υπέρ  των  μετόχων  που  υφίστανται  κατά  το  χρόνο  της

έκδοσης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο. 
16. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που όρισε το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε

την αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, η οποία με την επιφύλαξη

τήρησης της προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν.

4548/2018 δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών οι μετοχές

που  δεν  έχουν  αναληφθεί  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  διατίθενται  ελεύθερα  από  το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών του άρθρου
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164 του Ν. 3852/2010 περί της νομικής φύσης των μετοχών σε τιμή όχι κατώτερη της

τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. 
17. Η  πρόσκληση για  την  ενάσκηση του δικαιώματος  προτίμησης  στην  οποία  πρέπει  να

μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό

το  δικαίωμα,  υποβάλλεται  με  επιμέλεια  της  εταιρείας  σε  δημοσιότητα.  Με  την

επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση

και 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 ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφαση τους για την απ’

αυτούς  άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.  Κατ’  εξαίρεση η  δημοσίευση της

πρόσκλησης  των  μετόχων για  την ενάσκηση του δικαιώματος  προτίμησης  μπορεί  να

αντικατασταθεί σε συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα αποστέλλονται στους

μετόχους. 
18. Με τους περιορισμούς των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018 όπως εκάστοτε

ισχύει  το  δικαίωμα  προτιμήσεως  μπορεί  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  που

λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να περιορισθεί ή να καταργηθεί. 

ΑΡΘΡΟ 7:ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε …………………………… (…………….) ευρώ και

διαιρείται  σε …………………. μετοχές (………………),  ονομαστικής αξίας ………...  έκαστη.  Το

ανωτέρω μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τον μοναδικό μέτοχο και

ιδρυτή της Εταιρείας, ήτοι  το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου - ΟΤΑ α΄ Βαθμού με

την  επωνυμία  «Δήμος  Αγίων  Αναργύρων  -  Καματερού»,  με  έδρα  στο  Δήμο  Αγίων

Αναργύρων και Α.Φ.Μ. ………………………
2. Οι  τακτικές  και  έκτακτες  αυξήσεις  του  κεφαλαίου που αποφασίζονται  από τη  Γενική

Συνέλευση  σύμφωνα  με  τις  προβλέψεις  του  Νόμου  συνιστούν  τροποποίηση  του

Καταστατικού. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις

παραγράφους 1 και 2, δεν υπόκεινται σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά

τον παρόντα νόμο.
3. Για την αύξηση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει

με  αυξημένη  απαρτία  και  πλειοψηφία  (τακτική  αύξηση),  εκτός  αν  η  αύξηση  γίνει,

σύμφωνα  με  το  άρθρο  24  του  Ν.  4548/2018  (έκτακτη  αύξηση).  Σε  κάθε  περίπτωση

αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Η απόφαση

του αρμοδίου οργάνου της Εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση

νέων μετοχών πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου τον
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τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα

εκδοθούν την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. 
4. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας,

το  διοικητικό  συμβούλιο  έχει  το  δικαίωμα  με  απόφασή  του,  που  λαμβάνεται  με

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των μελών του, να αυξάνει

το κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να

υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου
β) Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση

της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην

περίπτωση  αυτή,  το  κεφάλαιο  μπορεί  να  αυξάνεται  κατά  ποσό  που  δεν  μπορεί  να

υπερβεί  το  τριπλάσιο  του  κεφαλαίου,  που  υπάρχει  κατά  την  ημερομηνία  που

χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.
γ) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της

γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία

για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση

της  διάρκειας  ισχύος  της  προηγούμενης.  Οι  αποφάσεις  της  γενικής  συνέλευσης  για

χορήγηση  ή  ανανέωση  της  εξουσίας  αύξησης  του  κεφαλαίου  από  το  διοικητικό

συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
5. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας,

η  γενική συνέλευση μπορεί  με  απόφασή της,  που λαμβάνεται  με  απλή  απαρτία  και

πλειοψηφία,  να αυξάνει  το  κεφάλαιο,  μερικά ή  ολικά με  την  έκδοση νέων μετοχών,

συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού κεφαλαίου.
6. Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την

παράγραφο 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018, μπορεί να ασκείται παράλληλα με την

αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου

άρθρου.
7. Στο  πλαίσιο  της  τακτικής  αύξησης  κεφαλαίου,  η  γενική  συνέλευση  μπορεί  με  την

απόφαση  για  την  αύξηση  να  εξουσιοδοτήσει  το  διοικητικό  συμβούλιο,  όπως  αυτό

προσδιορίσει  την  τιμή  διάθεσης  των  νέων  μετοχών,  ή,  επί  εκδόσεως  προνομιούχων

μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, το επιτόκιο και τον τρόπο υπολογισμού του. Η

διάρκεια ισχύος της εξουσιοδότησης προσδιορίζεται στη σχετική απόφαση της γενικής

συνέλευσης και δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω

εξουσιοδότηση προς το διοικητικό συμβούλιο, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου

αρχίζει  από  τη  λήψη  της  απόφασης  του  διοικητικού  συμβουλίου,  με  την  οποία

καθορίζεται κατά περίπτωση η τιμή διάθεσης των μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος

προσδιορισμού  του.  Η  εξουσιοδότηση  υποβάλλεται  σε  δημοσιότητα.  Σε  περίπτωση
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περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της γενικής συνέλευσης που αφορά την

αύξηση  του  κεφαλαίου  και  η  απόφασή  της  που  παρέχει  εξουσία  στο  διοικητικό

συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή των

κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς

νέες εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια

δικαιώματα με τις αντίστοιχες παλαιές, διατίθενται δε στους μετόχους της αντίστοιχης

κατηγορίας  σε  αριθμό  ανάλογο  με  τις  μετοχές  που  ήδη  κατέχουν,  ώστε  να  μην

μεταβάλλονται τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων κάθε κατηγορίας. Η έγκριση της

απόφασης της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των

μετόχων  της  κατηγορίας  που  θίγεται  και  λαμβάνεται  σε  ιδιαίτερη  συνέλευση  με

αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.  Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά

την παράγραφο 3, τη συμμετοχή σε αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης

αποφάσεων,  την  ψηφοφορία,  καθώς  και  την  ακύρωση  των  αποφάσεών  της,

εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη γενική συνέλευση των μετόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 8

1. Την  Εταιρεία  διοικεί  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  το  οποίο  αποτελείται  από  (11)

συμβούλους,  οι  οποίοι  εκλέγονται  από  τη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων,  κατά  τις

διατάξεις του Ν. 4548/2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 8 μη εκτελεστικά

μέλη  και  3  εκτελεστικά  μέλη.  Τα  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  εκλέγονται  ή

ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή

μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.
2. Το  διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  αναθέτει  τις  εξουσίες  της  διαχείρισης  και

εκπροσώπησης  της  εταιρείας  σε  ένα  ή  περισσότερα  πρόσωπα,  μέλη  του  ή  μη.  Τα

πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους

ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή

τρίτους.  Το  διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  αναθέτει  τον  εσωτερικό  έλεγχο  της

εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του.
3. Επιτρέπεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να συγκροτούνται:
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α) Εκτελεστική Επιτροπή από εκτελεστικά μέλη και να ανατίθενται σε αυτήν ορισμένες

εξουσίες ή καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου.
β)  Επιτροπές  διαχείρισης  έργων  και  προγραμμάτων  και  να  εκχωρούνται  σε  αυτές

ορισμένες εξουσίες και καθήκοντα του διοικητικού συμβουλίου. Στις περιπτώσεις των

εδαφίων  α΄  και  β΄  της  παρούσης  παραγράφου,  η  σύνθεση,  οι  αρμοδιότητες,  τα

καθήκοντα και ο τρόπος λήψης των αποφάσεων των επιτροπών καθώς και κάθε θέμα

που  αφορά  τη  λειτουργία  τους  ρυθμίζονται  με  την  απόφαση  του  διοικητικού

συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότησή τους.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών. Εντός  μηνός  από
την  διενέργεια δημοτικών εκλογών και  την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το
Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί Γενική Συνέλευση με  σκοπό  την  εκλογή  νέου  Διοικητικού
Συμβουλίου.  Η  θητεία  του  απερχόμενου  Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι την
ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.

4. Εάν λόγω θανάτου, παραιτήσεως ή άλλου λόγου κενωθεί η θέση ενός ή περισσοτέρων

εκλεγέντων συμβούλων, οι υπόλοιποι, εφόσον είναι τουλάχιστον τέσσερις (4), εκλέγουν

προσωρινά  αντικαταστάτη  για  το  υπόλοιπο  της  θητείας  του  Συμβούλου  που  θα

αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το

διοικητικό  συμβούλιο  στην  αμέσως  προσεχή  γενική  συνέλευση.  Οι  πράξεις  του

Συμβούλου  που  εκλέχθηκε  με  αυτόν  τον  τρόπο  θεωρούνται  έγκυρες  ακόμη  κι  αν  η

εκλογή δεν έχει εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 9

1. Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη

διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του

σκοπού της.
2. Για  κάθε  πράξη  εκπροσώπησης  της  εταιρείας  αρκεί  η  υπογραφή  του  νομίμου

εκπροσώπου της υπό την εταιρική επωνυμία, το όνομά του και η αναφορά της ιδιότητάς

του. Χρήση εταιρικής σφραγίδας δεν απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

1. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  μετά  την  εκλογή  του,  συγκροτείται  σε  σώμα  και  εκλέγει,

μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο αυτού, τα οποία πρέπει να

είναι πρόσωπα με ιδιαίτερο κύρος στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Πρόεδρος

διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και συντονίζει την εργασία των μελών του Δ.Σ. Είναι

επιφορτισμένος με την γενική εποπτεία της Εταιρείας, με την σύγκληση του Δ.Σ. και την

θέση θεμάτων προς συζήτηση καθώς και με την έκδοση αντιγράφων των πρακτικών των
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συνεδριάσεων του Δ.Σ.  Σε  περίπτωση κωλύματος  ή απουσίας  τον αναπληρώνει  κατά

σειρά,  ο  Αντιπρόεδρος,  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  ή  ένας  σύμβουλος  που ορίζεται  με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει από τα εκτελεστικά μέλη τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, και

καθορίζει με απόφασή του τις αρμοδιότητες των εκτελεστικών μελών του. Ο Διευθύνων

Σύμβουλος δεν πρέπει να φέρει την ιδιότητα του αιρετού. Υφίσταται η δυνατότητα να

εκλέγεται από τα μέλη.
3. Στην Εταιρεία δύναται να υπάρχει Γενικός Διευθυντής που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Η  θητεία  του  ακολουθεί  τη  θητεία  του  διοικητικού  συμβουλίου  και  μπορεί  να

ανανεώνεται.  Ο  Γενικός  Διευθυντής  πρέπει  να  κατέχει  εργασιακή  εμπειρία  στον

σχεδιασμό,  στην  εκτέλεση  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  στην  επιχειρηματική,

οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. 
4. Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και ο Γενικός Διευθυντής κατέχουν

υποχρεωτικά  αποδεδειγμένη  εργασιακή  εμπειρία  στον  σχεδιασμό,  την  εκτέλεση  -

εφαρμογή  αναπτυξιακών  προγραμμάτων  και  την  επιχειρηματική,  οικονομική  και

γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Άρθρο 11

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας.
2. Σε κάθε περίπτωση το διοικητικό συμβούλιο συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας του σε

άλλο τόπο, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της

συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.
3. Η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη και δια

περιφοράς  ως  προς  ορισμένα  ή  και  ως  προς  όλα  τα  μέλη.  Στην  περίπτωση  αυτή  η

πρόσκληση  προς  τα  μέλη  του  διοικητικού  συμβουλίου  περιλαμβάνει  τις  αναγκαίες

πληροφορίες και τεχνικές οδηγίες για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.
4. Σε  κάθε  περίπτωση  κάθε  μέλος  του  διοικητικού  συμβουλίου  μπορεί  να  αξιώσει  να

διεξαχθεί η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη ως προς αυτόν, αν κατοικεί σε άλλη χώρα από

εκείνη  όπου  διεξάγεται  η  συνέλευση  ή  αν  υπάρχει  άλλος  σπουδαίος  λόγος,  ιδίως

ασθένεια ή αναπηρία.
5. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  αν

παραβρίσκονται  ή  αντιπροσωπεύονται  οι  μισοί  συν  ένας  από  τους  συμβούλους

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος από 
6. Οι  αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία

των  παρόντων  και  των  τυχόν  από  άλλους  συμβούλους  αντιπροσωπευομένων  μελών

εκτός  από  την  περίπτωση  που  το  καταστατικό  αυτό  ή  ο  Νόμος  απαιτούν  αυξημένη
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πλειοψηφία.  Για  προσωπικά  ζητήματα  οι  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου

λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια.
7. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί  να συμμετέχουν στις  συνεδριάσεις

του χωρίς  δικαίωμα  ψήφου,  σύμβουλοι,  συνεργάτες  και  στελέχη  της  εταιρείας  όταν

συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές τους.

ΑΡΘΡΟ 12: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ

1. Δεν εκλέγονται ως μέλη στο Δ.Σ. 
α) όσοι έχουν καταδικαστεί για κακούργημα, 
β) όσοι έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση

και 
γ) όσοι έχουν στερηθεί από την ελεύθερη διαχείριση της περιουσίας τους με αμετάκλητη

δικαστική απόφαση.
2. Τα περιστατικά και καταστάσεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αν

επέλθουν  μετά  την  εκλογή,  επιφέρουν  αυτόματη  έκπτωση  του  συγκεκριμένου

συμβούλου.
3. Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα  κωλύματα  και  ασυμβίβαστα  που  προβλέπονται  από  την

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία
4. Δεν  μπορεί  να  είναι  μέλη  του  Δ.Σ.  όσοι  είναι  με  οποιαδήποτε  μορφή,  εργολάβοι  ή

προμηθευτές  της  Εταιρείας  και  όσοι  συμμετέχουν  στη  Διοίκηση  ή  είναι  διευθυντικά

στελέχη σε επιχειρήσεις που είναι εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας.
5. Επιτρέπεται  σε  μέλη  του  Δ.Σ.  της  Εταιρίας  να  μετέχουν  σε  Δ.Σ.  άλλων  Ανωνύμων

Αναπτυξιακών Εταιριών Ο.Τ.Α., αν και εφόσον οι δραστηριότητες των Εταιριών αυτών

δεν είναι ανταγωνιστικές με την Εταιρεία.

ΑΡΘΡΟ 13

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρίζονται περιληπτικά

σε  ειδικό  βιβλίο,  που  μπορεί  να  τηρείται  και  ηλεκτρονικά.  Με  αίτηση  μέλους  του

διοικητικού  συμβουλίου  ο  Πρόεδρος  υποχρεούται  να  καταχωρίσει  στα  πρακτικά

περίληψη  της  γνώμης  του  μέλους  αυτού.  Ο  Πρόεδρος  δικαιούται  να  αρνηθεί  την

καταχώριση  γνώμης,  η  οποία  αναφέρεται  σε  ζητήματα  προφανώς  εκτός  ημερήσιας

διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο

βιβλίο αυτό καταχωρίζεται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων

κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.
2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε

περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που
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ορίζεται  προς  τούτο  από  το  καταστατικό  ή  από  το  διοικητικό  συμβούλιο,  χωρίς  να

απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.
3. Τα  πρακτικά  του  διοικητικού  συμβουλίου  που  υπογράφονται  δια  περιφοράς

καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου ως αποφάσεις του

διοικητικού συμβουλίου.
4. Το βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να τηρείται ενιαία με το βιβλίο

πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 14

Κάθε σύμβουλος οφείλει να προσέρχεται και να μετέχει ανελλιπώς στις συνεδριάσεις του

Διοικητικού Συμβουλίου. Η αδικαιολόγητη αποχή κάποιου συμβούλου από τις συνεδριάσεις

του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το εξάμηνο ισοδυναμεί

με  παραίτηση  η  οποία  λογίζεται  σαν  τετελεσμένη  από  τη  στιγμή  που  το  Διοικητικό

Συμβούλιο αποφασίσει για αυτήν και γίνει μνεία στο σχετικό πρακτικό. 

ΑΡΘΡΟ 15: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιονδήποτε

τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν,

χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης ή σχετική πρόβλεψη του καταστατικού, για δικό

τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της

εταιρείας, καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι

σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η

εταιρεία δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση. Μπορεί όμως, αντί της αποζημίωσης, να

απαιτήσει,  προκειμένου  μεν  για  πράξεις  που  έγιναν  για  λογαριασμό  του  ίδιου  του

συμβούλου  ή  του  διευθυντή,  να  θεωρηθεί  ότι  οι  πράξεις  αυτές  διενεργήθηκαν  για

λογαριασμό  της  εταιρείας,  προκειμένου  δε  για  πράξεις  που  έγιναν  για  λογαριασμό

τρίτου, να δοθεί στην εταιρεία η αμοιβή για τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτήν η

σχετική απαίτηση.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση της κατά την παρ. 1 του παρόντος άρθρου

άδειας  της  Γ.Σ.  είναι  η  ανταγωνιστική  δραστηριότητα  να  αναπτύσσεται  οπωσδήποτε

εκτός των γεωγραφικών ορίων των Ο.Τ.Α. της Αττικής.
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4. Επιτρέπεται  σε  μέλη  Δ.Σ.  της  Εταιρείας,  να  μετέχουν  σε  Δ.Σ.  άλλων  Ανωνύμων

Αναπτυξιακών Οργανισμών ή Εταιρειών Ο.Τ.Α. καθότι οι δραστηριότητες των Εταιριών

αυτών δεν είναι ανταγωνιστικές με την Εταιρεία.  

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ:

1. Οι αμοιβές των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με απόφασή του Δ.Σ., είναι

ανάλογες με τις αμοιβές για αντίστοιχες θέσεις ευθύνης σε δημοτικές επιχειρήσεις και

εγκρίνονται από την τακτική Γενική Συνέλευση.
2. Αμοιβή ή αποζημίωση που εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. τυχόν λαμβάνει βάσει έτερης σχέσης

με την εταιρεία (π.χ. σχέση εργασίας ή παροχής υπηρεσιών ή εντολής κοκ.) καταβάλλεται

επιπλέον και δεν συμψηφίζεται με την αμοιβή που λαμβάνει λόγω της θέσης του στο

Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και δικαιούται να

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον νόμο. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν

και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 17: ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΕΙΔΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, υποχρεωτικά τουλάχιστον μία

φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του

ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την

έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών

(Τακτική Γενική Συνέλευση). Η Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και για

οποιοδήποτε άλλο θέμα αρμοδιότητάς της.
2. Με την επιφύλαξη της  παραγράφου 2  του άρθρου 121  του Ν.  4548/2018,  η  Γενική

Συνέλευση συνέρχεται  εκτάκτως οποτεδήποτε άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει

τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (Έκτακτη Γενική Συνέλευση ).
3. Η Γενική Συνέλευση  που συγκαλείται για να τροποποιήσει το καταστατικό ή να λάβει

αποφάσεις, για τις οποίες απαιτείται αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία (Καταστατική

Γενική Συνέλευση ), μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη.
4. Η  Γενική  Συνέλευση   μπορεί  να  συνεδριάζει  οπουδήποτε,  όταν  στη  συνέλευση

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου

[14]



με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και

τη λήψη αποφάσεων.
5. Δύναται αν αποφασίσει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση  να μην

συνέλθει  σε  κάποιο  τόπο,  σύμφωνα  με  το  παρόν  άρθρο,  αλλά  να  συνεδριάσει  εξ

ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση κατά τις διατάξεις τους άρθρου

120 του Νόμου 4548/2018 με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125

του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 18: ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. 1.Η  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων  συγκαλείται  σε  Τακτική  ή  Έκτακτη  συνεδρίαση,

πάντοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 
2. Αν η Εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, τη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκαλέσει

και  ο σύνδικος,  αν  δεν έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία εξυγίανσης,  τη Γενική Συνέλευση

μπορεί  να  συγκαλέσει  και  το  πρόσωπο  που  ορίζεται  βάσει  του  στοιχείου  θ  της

παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Πτωχευτικού Κώδικα, ακόμη και αν ο τελευταίος δεν

έχει  εξουσιοδοτηθεί  ρητά  προς  τούτο.  Τη  Γενική  Συνέλευση   εταιρειών  που  έχουν

υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης ή ειδικής εκκαθάρισης μπορεί να συγκαλέσει

και ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εκκαθαριστής, αντίστοιχα.
3. Η  Γενική  Συνέλευση   μπορεί  να  συγκληθεί  και  κατόπιν  αιτήματος  της  μειοψηφίας,

σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. 
4. Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της Εταιρείας

με  αίτησή  του  προς  τον  πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Η  συνέλευση  αυτή

συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την

επίδοση  της  αίτησης,  έχει  δε  ως  αντικείμενο  ημερήσιας  διάταξης  τα  θέματα  που

περιέχονται στην αίτηση. Αν η Γενική Συνέλευση  δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας

αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν.

4548/2018.
5. Η  πρόσκληση  της  Γενικής  Συνέλευσης,  με  εξαίρεση  τις  επαναληπτικές  συνελεύσεις,

πρέπει να δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της

συνεδρίασης.  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή

της  στη  Μερίδα  της  Εταιρείας  στο  Γ.Ε.ΜΗ  και  τοιχοκολλάται  σε  εμφανή  θέση  στα

γραφεία της Εταιρείας.
6. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή

διεύθυνση,  τη  χρονολογία  και  την  ώρα  της  συνεδρίασης,  τα  θέματα  της  ημερήσιας

διάταξης  με  σαφήνεια,  τους  μετόχους  που  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής,  καθώς  και

ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη

[15]



συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή,

ενδεχομένως, και από απόσταση.
7. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την

οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το

σύνολο του κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της

και στη λήψη αποφάσεων (Καθολική Γενική Συνέλευση ).

ΑΡΘΡΟ 19: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση

των  μετόχων  της  τις  ετήσιες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της,  καθώς  και  τις

σχετικές εκθέσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου και  των ελεγκτών.  Εφόσον η Εταιρεία

διατηρεί διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την υποχρέωσή της βάσει της παραγράφου 1

αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία στο διαδικτυακό της τόπο. Αν η Εταιρεία δεν διατηρεί

διαδικτυακό  τόπο,  τα  στοιχεία  της  παραγράφου  1  αποστέλλονται  στους  μετόχους,

εφόσον  οι  μέτοχοι  έχουν  γνωστοποιήσει  εγκαίρως  στην  Εταιρεία  τα  στοιχεία

επικοινωνίας  τους.  Σε  περίπτωση  που  τα  στοιχεία  αποστέλλονται  με  επιστολή,  η

αποστολή θα πρέπει, αποδεδειγμένα, να προηγείται κατά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες

της προβλεπόμενης ελάχιστης προθεσμίας της παραγράφου 1. Για την αποστολή των

στοιχείων αρκεί και η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  προς εκείνους τους

μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην Εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου  που  διαθέτουν.  Αν  οι  μέτοχοι  δεν  έχουν  γνωστοποιήσει  τα  στοιχεία

επικοινωνίας τους εγκαίρως στην Εταιρεία, η ενημέρωση της παραγράφου 1 αναζητείται

από τους ίδιους τους μετόχους κατόπιν σχετικού τους αιτήματος προς την Εταιρεία.
2. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων

της στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: 

α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

β)  το  συνολικό  αριθμό  των  μετοχών  και  των  δικαιωμάτων  ψήφου  που  οι  μετοχές

ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας και χωριστά σύνολα

ανά κατηγορία μετοχών, και

 γ)  τα  έντυπα  που  πρέπει  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  ψήφο  μέσω  εκπροσώπου  ή

αντιπροσώπου και, εφόσον προβλέπονται, για την ψήφο με αλληλογραφία και για την

ψήφο με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν τα εν λόγω έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε

κάθε μέτοχο.

ΑΡΘΡΟ 20: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
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1. Στη  Γενική  Συνέλευση,  δικαιούται  να  συμμετάσχει  κάθε  μέτοχος  o  οποίος  έχει  και

αποδεικνύει  την  ιδιότητα  αυτή  κατά  την  ημέρα διεξαγωγής  της  Γενικής  Συνέλευσης.

Μέτοχοι  που  είναι  νομικά  πρόσωπα  μετέχουν  στη  Γενική  Συνέλευση   διά  των

εκπροσώπων τους.
2. Μέτοχοι  που  έχουν  δικαίωμα  ψήφου  στη  Γενική  Συνέλευση,  δικαιούνται  ν’

αντιπροσωπευτούν σ’ αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτηθεί νόμιμα. Ο μέτοχος

μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για

ορισμένο χρόνο.  Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει,  σύμφωνα με τις  οδηγίες  του μετόχου,  αν

υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει,

δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος

του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός

και  η  ανάκληση  ή  αντικατάσταση  του  εκπροσώπου  ή  αντιπροσώπου  του  μετόχου

γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο

πριν από τη Γενική Συνέλευση. 
3. Δύναται  η  συμμετοχή  μετόχων στη  Γενική  Συνέλευση  της  Εταιρείας  να  γίνεται  από

απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του

μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. 
4. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση  από απόσταση λαμβάνονται υπόψη

για το σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 21: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Στη  Γενική  Συνέλευση   δικαιούνται  να  παρίστανται  και  τα  μέλη  του  Διοικητικού

Συμβουλίου, καθώς και οι ελεγκτές της Εταιρείας.
2. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί με ευθύνη του να επιτρέψει την παρουσία

στη  συνέλευση και  άλλων προσώπων,  που  δεν  έχουν  μετοχική  ιδιότητα  ή  δεν  είναι

εκπρόσωποι μετόχων, στο μέτρο που τούτο δεν αντιτίθεται στο εταιρικό συμφέρον. Τα

πρόσωπα αυτά δεν θεωρείται ότι μετέχουν στη συνέλευση για μόνο το λόγο ότι έλαβαν

το λόγο για λογαριασμό παριστάμενου μετόχου ή ύστερα από πρόσκληση του προέδρου.
3. Τα  πρόσωπα  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  1  και  2  των  παρόντος  άρθρου,

δύνανται να συμμετέχουν στη Συνέλευση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο

άρθρο 125 του Νόμου 4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 22: ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η  Γενική Συνέλευση  βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της

ημερήσιας  διάταξης  όταν  είναι  παρόντες  ή  εκπροσωπούνται  σ’  αυτήν   μέτοχοι,  που

εκπροσωπούν  τουλάχιστον  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του  εταιρικού  κεφαλαίου  που  έχει

καταβληθεί. 
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2. Αν δεν υπάρχει τέτοια απαρτία, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε επαναληπτική

συνεδρίαση και συνεδριάζει πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την ημερομηνία της

συνεδρίασης  που  ματαιώθηκε,  αφού  προσκληθούν  οι  μέτοχοι  πριν  από  δέκα  (10)

τουλάχιστον  ημέρες.  Η  επαναληπτική  αυτή  Συνέλευση  βρίσκεται  σε  απαρτία  και

συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν

είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτήν.
3. Κατ’  εξαίρεση,  προκειμένου για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή της

εθνικότητας της Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, την

επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν

επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του

κεφαλαίου,  εκτός  αν  γίνεται,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5  του  άρθρου  21  ή  την

παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των

κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή

διάλυση της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο

για  αύξηση  του  κεφαλαίου,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  του  άρθρου  24  του  Ν.

4548/2018,  καθώς και  σε  κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται  στο  νόμο ότι  η  Γενική

Συνέλευση  αποφασίζει με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, η συνέλευση βρίσκεται

σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης,

όταν  παρίστανται  ή αντιπροσωπεύονται  σε  αυτήν μέτοχοι  εκπροσωπούντες  το ήμισυ

(1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
4. Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία, η Γενική Συνέλευση  συγκαλείται πάλι σε επαναληπτική

συνεδρίαση,  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  που  προβλέπεται  στην  παράγραφο  2  του

παρόντος άρθρου, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα στα θέματα της

αρχικής ημερήσιας διάταξης, αν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτήν μέτοχοι που

εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο τουλάχιστον  (1/3) του εταιρικού κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος

και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε

(5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

ΑΡΘΡΟ 23: ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ – ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Στη Γενική Συνέλευση, αν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό και με την επιφύλαξη της

παραγράφου 9 του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018, η ψηφοφορία είναι φανερή. Η Γενική

Συνέλευση  με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα

ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην περίπτωση αυτή
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μέτοχος  μπορεί  να  δηλώσει  ότι  αντιτάσσεται  στην  απόφαση  που  λαμβάνεται  για  τους

σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν. 4548/2018.

2.  Δεν  επιτρέπεται  μυστική  ψηφοφορία  σε περιπτώσεις  παροχής  αμοιβών στα  μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου,  καθώς και  όπου ο νόμος απαιτεί  φανερή ψηφοφορία ή όταν η

ψήφος δίδεται από απόσταση.

3.  Οι αποφάσεις  στη Γενική Συνέλευση  λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων

που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν. Οι αποφάσεις για θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο

3 του άρθρου 30 του παρόντος Καταστατικού, λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων

(2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται σ’ αυτήν. 

ΑΡΘΡΟ 24: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προεδρεύει προσωρινά στη συνεδρίαση της

Γενικής  Συνέλευσης.  Αν  εμποδίζεται  στην  άσκηση  αυτών  των  καθηκόντων,  τότε

αναπληρώνεται από τον αντικαταστάτη του,  όπως ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος

Καταστατικού. Αν ο τελευταίος επίσης εμποδίζεται, αναπληρώνεται από τον μεγαλύτερο

σε  ηλικία  παρόντα  σύμβουλο.  Τα  καθήκοντα  Γραμματέα  της  Γενικής  Συνέλευσης  τα

ασκούν προσωρινά πρόσωπα που ορίζει ο Πρόεδρος. 
2. Μετά την κήρυξη ως οριστικού του καταλόγου των μετόχων που παρίστανται, η Γενική

Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρό της και τους δύο Γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και

χρέη ψηφολεκτών. 

ΑΡΘΡΟ 25: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα, τα

οποία  περιλαμβάνονται  στην  ημερήσια  διάταξη,  που  δημοσιεύεται  σύμφωνα  με  τις

διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. 
2. Οι  συζητήσεις  και  αποφάσεις  που  λαμβάνονται  κατά  τη  Γενική  Συνέλευση

καταχωρίζονται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο πρακτικών. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται

και  κατάλογος  των  μετόχων  που  παραστάθηκαν  ή  αντιπροσωπεύθηκαν  στη  Γενική

Συνέλευση . Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεούται να

καταχωρίσει  στα  πρακτικά  περίληψη  της  γνώμης  του.  Ο  πρόεδρος  της  Γενικής

Συνέλευσης  δικαιούται  να  αρνηθεί  την  καταχώριση  γνώμης,  αν  αυτή  αναφέρεται  σε

ζητήματα  προφανώς  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  ή  το  περιεχόμενό  της  αντίκειται

καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.
3. Αντίγραφα  πρακτικών  συνεδριάσεων  της  Γενικής  Συνέλευσης  υποβάλλονται  στην

αρμόδια  υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ.  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του  άρθρου  93  του  Ν.

4548/2018.
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4. Τα αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται

από τον Πρόεδρό της και σε περίπτωση κωλύματος ή αρνήσεως, από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού  Συμβουλίου ή  από τον  αναπληρωτή  του,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του

παρόντος Καταστατικού. 
5. Η Εταιρεία υποχρεούται να χορηγεί στους μετόχους της αντίγραφα πρακτικών γενικών

συνελεύσεων ύστερα από αίτησή τους. Οι μέτοχοι στους οποίους η Εταιρεία αρνείται να

χορηγήσει  αντίγραφα  των  πρακτικών  Γενικής  Συνέλευσης,  στην  οποία  παρέστησαν

αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μπορούν να απευθυνθούν

στην  αρμόδια  υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ.,  όπου  τηρείται  ο  φάκελος  της  Εταιρείας,  η  οποία

υποχρεούται να τους χορηγήσει τα αντίγραφα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

3419/2005, εφόσον πρόκειται για πράξεις που καταχωρούνται στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 26: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Η Γενική Συνέλευση  είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

α) Τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται

και οι αυξήσεις, τακτικές ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου.

 β) Την εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών.

 γ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και την

απαλλαγή των ελεγκτών.

 δ)  Την  έγκριση  των  ετήσιων  και  των  τυχόν  ενοποιημένων  χρηματοοικονομικών

καταστάσεων.

 ε) Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.

 στ) Την έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του Ν.

4548/2018.

 ζ) Την συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση

της Εταιρείας

 η) Το διορισμό εκκαθαριστών.

2. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:

α)  Αυξήσεις  κεφαλαίου  ή  πράξεις  αναπροσαρμογής  του  κεφαλαίου  που  ρητά

ανατίθενται από το νόμο ή το παρόν καταστατικό στο Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και

αυξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων νόμων.

 β)  Η τροποποίηση ή  η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το  Διοικητικό

Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.

 γ) Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου.
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 δ)  Η  εκλογή  κατά  το  καταστατικό,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  82,  συμβούλων  σε

αντικατάσταση  παραιτηθέντων,  αποθανόντων  ή  απωλεσάντων  την  ιδιότητά  τους  με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης Εταιρεία από άλλη ανώνυμη Εταιρεία που

κατέχει  το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της,  η απόφαση της απορροφώσας

ανώνυμης Εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας

της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων

της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης Εταιρείας για τη διάσπασή της όταν

οι επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις

οικείες διατάξεις.

 στ) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του

άρθρου 162 του Ν. 4548/2018.

 ζ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018

κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

ΑΡΘΡΟ 27

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση  αποφαίνεται

σε  ειδική  ψηφοφορία,  που  ενεργείται  με  ονομαστική  κλήση,  για  την  απαλλαγή  του

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. 

Στην  ψηφοφορία  για  την  απαλλαγή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  από  την  ευθύνη

αποζημίωσης,  οι  σύμβουλοι μπορούν να μετάσχουν μόνο με τις μετοχές που έχουν στην

κυριότητά τους. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της Εταιρείας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε': ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 28

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς

ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους. Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει ένα μόνο τακτικό

και έναν αναπληρωματικό Ελεγκτή, εφόσον είναι Ορκωτοί Ελεγκτές. Κατά τα λοιπά ισχύουν

οι περιορισμοί και οι διατυπώσεις που περιλαμβάνονται στις διατάξεις του Ν. 4548/2018.
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ΑΡΘΡΟ 29

1. Με αίτηση  μετόχων,  που εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό (1/20)  του  καταβεβλημένου

κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  συγκαλεί  Έκτακτη  Γενική

Συνέλευση  των μετόχων, ορίζοντας την  ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει

να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης

της  αίτησης  στον  πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Η  αίτηση  περιέχει  το

αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. 
2. Με αίτηση  μετόχων,  που εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό (1/20)  του  καταβεβλημένου

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη

Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση

περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη

Γενική  Συνέλευση.  Τα  πρόσθετα  θέματα  πρέπει  να  δημοσιεύονται  ή  να

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.

4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα

αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της

Γενικής  Συνέλευσης,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  5  και  να  προβούν  οι  ίδιοι  στη

δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με

δαπάνη της Εταιρείας.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων

στην  ημερήσια  διάταξη  ούτε  στη  δημοσίευση  ή  γνωστοποίηση  αυτών  μαζί  με

αιτιολόγηση  και  με  σχέδια  αποφάσεων  που  υποβάλλονται  από  τους  μετόχους,

σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3, αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται

προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη.
4. Με  αίτηση  μετόχου  ή  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία

μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση , τακτική ή έκτακτη, για όλα ή

ορισμένα θέματα,  ορίζοντας  ημέρα συνέχισης  της  συνεδρίασης,  αυτήν  που  ορίζεται

στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι

(20) ημέρες από τη χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση

αποτελεί  συνέχιση  της  προηγούμενης  και  δεν  απαιτείται  η  επανάληψη  των

διατυπώσεων  δημοσίευσης  της  πρόσκλησης  των  μετόχων.  Στη  συνέλευση  αυτή

μπορούν  να  μετέχουν  και  νέοι  μέτοχοι,  τηρουμένων  των  σχετικών  διατυπώσεων

συμμετοχής. 
5. Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5)

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο
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υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση   τις  αιτούμενες  συγκεκριμένες

πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα

θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης.  Υποχρέωση  παροχής  πληροφοριών  δεν  υφίσταται,

όταν  οι  σχετικές  πληροφορίες  διατίθενται  ήδη  στο  διαδικτυακό τόπο της  Εταιρείας,

ιδίως  με  τη  μορφή  ερωτήσεων  και  απαντήσεων.  Επίσης,  με  αίτηση  μετόχων,  που

εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό

Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση , εφόσον είναι τακτική,

τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα

αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω

περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών

για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
6. Ύστερα  από  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  δέκατο  (1/10)  του

καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρείας μέσα στην προθεσμία

της  παραγράφου  6,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική

Συνέλευση  πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή

κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των

πληροφοριών  για  αποχρώντα  ουσιώδη  λόγο,  ο  οποίος  αναγράφεται  στα  πρακτικά.

Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι,  κατά τις περιστάσεις,  η εκπροσώπηση των αιτούντων

μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 4548/2018,

εφόσον  τα  αντίστοιχα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχουν  λάβει  τη  σχετική

πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
7. Ύστερα  από  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας

διάταξης ενεργείται με φανερή ψηφοφορία.
8. Ύστερα  από  αίτηση  οποιουδήποτε  μετόχου,  υποβαλλόμενη  κατά  πάντα  χρόνο,  το

Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες να πληροφορήσει το μέτοχο

για  το  ύψος  του  κεφαλαίου  της  Εταιρείας,  τις  κατηγορίες  των  μετοχών  που  έχουν

εκδοθεί  και  τον  αριθμό  των  μετοχών  κάθε  κατηγορίας,  ιδίως  προνομιούχων,  με  τα

δικαιώματα που κάθε κατηγορία παρέχει,  καθώς και τις τυχόν δεσμευμένες μετοχές,

τόσο κατά τον αριθμό τους όσο και τους περιορισμούς που προβλέπονται. Ο μέτοχος θα

δικαιούται επίσης να πληροφορηθεί πόσες και τι είδους μετοχές διαθέτει ο ίδιος, όπως

αυτές προκύπτουν από το βιβλίο  μετόχων.  Αν  οι  παραπάνω πληροφορίες  είναι  ήδη

αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, δεν απαιτείται να παρασχεθούν, θα
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πρέπει  όμως  να  υποδειχθεί  στο  μέτοχο  σε  ποιο  διαδικτυακό  τόπο  μπορεί  να  τις

αναζητήσει. 
9. Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  του  παρόντος  άρθρου  οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να

αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και,  εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου

εδαφίου της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10, του άρθρου 141 του Ν. 4548/2018

τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30

1. Η εταιρική χρήση διαρκεί  δώδεκα (12)  μήνες,  αρχίζει  την πρώτη (1η)  Ιανουαρίου και

λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. 
2. Στο  τέλος  κάθε  διαχειριστικής  περιόδου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  κλείνει  τους

λογαριασμούς, ενεργεί λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τις

ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις  και  την  έκθεση  διαχείρισης.  Οι  ετήσιες  και

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανώνυμης Εταιρείας καταρτίζονται,

ελέγχονται  και  εγκρίνονται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ν.  4308/2014,  τον  Ν.

4548/2018 καθώς και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα

αυτά. 
3. Η  έκθεση  διαχείρισης  περιλαμβάνει  πραγματική  απεικόνιση  της  εξέλιξης  και  των

επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και περιγραφή

των  κυριότερων  κινδύνων  και  αβεβαιοτήτων  που  αντιμετωπίζει.  Η  απεικόνιση

παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων

των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την

πολυπλοκότητα της Εταιρείας. Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης

της  Εταιρείας,  των  επιδόσεων ή  της  θέσης της,  η  ανάλυση αυτή  περιλαμβάνει  τόσο

χρηματοοικονομικούς  όσο  και,  όπου  ενδείκνυται,  μη  χρηματοοικονομικούς  βασικούς

δείκτες  επιδόσεων  που  έχουν  σχέση  με  το  συγκεκριμένο  τομέα  δραστηριοτήτων,

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα.

Στο πλαίσιο της ανάλυσης αυτής, η έκθεση διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται,

αναφορές  και  πρόσθετες  εξηγήσεις  για  τα  ποσά  που  αναγράφονται  στις  ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις. Η έκθεση διαχείρισης αναφέρει επίσης: α) την προβλεπόμενη

εξέλιξη της Εταιρείας, β) τις δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης, γ) τις

πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην

παράγραφο 2 του άρθρου 50, δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας και ε) σε
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σχέση  με  τη  χρήση  χρηματοπιστωτικών  μέσων  από  την  Εταιρείας  και  εφόσον  είναι

ουσιαστικής  σημασίας  για  την  εκτίμηση  των  στοιχείων  του  ενεργητικού  και  του

παθητικού, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης:

αα)  τους  στόχους  και  τις  πολιτικές  της  Εταιρείας  όσον  αφορά  τη  διαχείριση  του

χρηματοοικονομικού  κινδύνου,  συμπεριλαμβανομένης  της  πολιτικής  της  για  την

αντιστάθμιση  κάθε  σημαντικού  τύπου  προβλεπόμενης  συναλλαγής  για  την  οποία

εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ)  την έκθεση της Εταιρείας στον κίνδυνο

μεταβολής  των  τιμών,  στον  πιστωτικό  κίνδυνο,  στον  κίνδυνο  ρευστότητας  και  στον

κίνδυνο ταμειακών ροών.
4. Οι  ετήσιες  και  οι  ενοποιημένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  εγκρίνονται  από τη

Γενική Συνέλευση  της Εταιρείας που τις συνέταξε.
5. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων που έχουν  καταρτιστεί  από το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  πρέπει  να  έχουν

υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, και συγκεκριμένα 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  παραπάνω  προσώπων,  από  ένα  μέλος  του  Διοικητικού

Συμβουλίου  που  ορίζεται  από  αυτό  και  γ)  τον  κατά  νόμο  υπεύθυνο  λογιστή

πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο άδειας Α τάξης για τη

σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
6. Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου

κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις

αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
7. Η ετήσια έκθεση διαχείριση, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφεται

από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 1 του

άρθρου 147 του Ν. 4548/2018.
8. Η Εταιρεία πρέπει να δημοσιεύει στο ΓΕ.ΜΗ τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική

Γενική  Συνέλευση   ετήσιες  οικονομικές  καταστάσεις,  την  έκθεση  διαχείρισης  και  τη

γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής Εταιρείας όπου απαιτείται, μέσα

σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από την τακτική Γενική Συνέλευση . Στις

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και στη

γνώμη  του  ορκωτού  ελεγκτή  λογιστή  ή  της  ελεγκτικής  Εταιρείας,  όπου  απαιτείται,

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις περί δημοσιότητας του άρθρου 13 και ισχύουν οι

προθεσμίες της παραγράφου 1, του Νόμου 4548/2018.
9. Οι  συντεταγμένες κατά  τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

εγκεκριμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οι εγκεκριμένες ετήσιες ενοποιημένες
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οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις των

εταιρειών: α) δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και στο παρόν

άρθρο, β) αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και παραμένουν προσβάσιμες για

χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους.

ΑΡΘΡΟ 31: ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

1. Καθαρά κέρδη της Εταιρείας, είναι αυτά που προέρχονται από ακαθάριστα κέρδη που

πραγματοποιήθηκαν,  μετά  την  αφαίρεση  όλων  των  εξόδων,  ζημιών,  νομίμων

αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους.
2. Κάθε  έτος  αφαιρείται  το  ένα  εικοστό  (1/20)  τουλάχιστον  των  καθαρών  κερδών  για

σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. Η αφαίρεση για σχηματισμό αποθεματικού παύει

να  είναι  υποχρεωτική,  μόλις  τούτο  φθάσει  το  ένα  τρίτο  (1/3)  τουλάχιστον  του

κεφαλαίου.  Το  τακτικό  αποθεματικό  χρησιμοποιείται  αποκλειστικά  πριν  από  κάθε

διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης

αποτελεσμάτων.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει

οποιαδήποτε  διανομή  στους  μετόχους,  εφόσον,  κατά  την  ημερομηνία  λήξης  της

τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας (καθαρή θέση), όπως

προσδιορίζονται στο νόμο, είναι ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από

το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: (α) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή

απαγορεύεται  από  το  νόμο  ή  το  καταστατικό,  (β)  τα  λοιπά  πιστωτικά  κονδύλια  της

καθαρής  θέσης,  τα  οποία  δεν  επιτρέπεται  να  διανεμηθούν,  και  (γ)  τα  ποσά  των

πιστωτικών  κονδυλίων  της  κατάστασης  αποτελεσμάτων,  που  δεν  αποτελούν

πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο

εδάφιο  μειώνεται  κατά  το  ποσό  του  κεφαλαίου  που  έχει  καλυφθεί  αλλά  δεν  έχει

καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.
4. Το  ποσό  που  διανέμεται  στους  μετόχους  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  ποσό  των

αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα

οποία  προέρχονται  από  προηγούμενες  χρήσεις  και  δεν  έχουν  διατεθεί,  και  τα

αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση  η

διανομή  τους,  και  μειωμένο:  (α)  κατά  το  ποσό  των  πιστωτικών  κονδυλίων  της

κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη, (β) κατά το

ποσό των  ζημιών  προηγούμενων χρήσεων και  (γ)  κατά  τα  ποσά που επιβάλλεται  να

διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
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5. Η έννοια της διανομής των προηγούμενων παραγράφων 3 και 4 περιλαμβάνει ιδίως την

καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.
6. Τα  καθαρά  κέρδη  της  Εταιρείας  απεικονίζονται  στην  κατάσταση  αποτελεσμάτων  και

είναι τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
7. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το

άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά την

εξής σειρά:
α)  Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων,

που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό κράτηση για σχηματισμό

τακτικού αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως

τούτο ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.
δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να

προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159, διατίθεται κατά τους ορισμούς

του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
8. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την

απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32: ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία λύεται για τους κάτωθι λόγους:

1. Με  την  πάροδο  του  κατά  το  καταστατικό  χρόνου  διάρκειάς  της,  εκτός  αν  η  Γενική

Συνέλευση  αποφασίσει, σύμφωνα, να παρατείνει τη διάρκειά της.
2. Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  που  λαμβάνεται  με  αυξημένη  απαρτία  και

πλειοψηφία,
3. Με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση. 
4. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του

οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
5. Η Εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του

Ν. 4548/2018.
6. Η λύση της Εταιρείας στην περίπτωση β της παραγράφου 1  του άρθρου 164 του Ν.

4548/2018  επέρχεται  με  την  υποβολή  της  απόφασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  σε

δημοσιότητα.
7. Η  συγκέντρωση όλων των  μετοχών της  Εταιρείας  στα χέρια  ενός  μόνο μετόχου,  δεν

αποτελεί λόγο λύσεως της Εταιρείας.
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8. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας γίνει κατώτερο από το

μισό  (1/2)  του  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  συγκαλέσει  τη

Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, με θέμα τη

λύση  της  Εταιρείας  ή  την  υιοθέτηση  άλλου  μέτρου.  Την  ίδια  υποχρέωση  έχουν  οι

ελεγκτές της Εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει στη σύγκληση εντός

της παραπάνω προθεσμίας

ΑΡΘΡΟ 33: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

1. Με  εξαίρεση  την  περίπτωση  της  πτώχευσης,  τη  λύση  της  Εταιρείας  ακολουθεί  η

Εκκαθάριση.  Στην  περίπτωση  της  πτώχευσης,  οι  διατάξεις  του  παρόντος  Κεφαλαίου,

εφαρμόζονται μόνο ύστερα από την περάτωση της πτωχευτικής διαδικασίας και με την

επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 167 του Ν. 4548/2018.
2. Στις  περιπτώσεις  α  και  δ  της  παραγράφου 1  του άρθρου 164 του Ν.  4548/2018,  το

Διοικητικό  Συμβούλιο  εκτελεί  χρέη  εκκαθαριστή,  εφόσον  το  καταστατικό  δεν  ορίζει

διαφορετικά,  μέχρι  να  διορισθεί  εκκαθαριστής  από  τη  Γενική  Συνέλευση.  Στην

περίπτωση β της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση  με την ίδια

απόφαση  ορίζει  τον  εκκαθαριστή,  άλλως  εφαρμόζεται  το  προηγούμενο  εδάφιο.  Στις

περιπτώσεις των άρθρων 165 και 166 του Ν. 4548/2018, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το

Δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει τη λύση της Εταιρείας, άλλως εφαρμόζεται το

πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.
3. Η Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο μπορεί να διορίσει και  ένα μόνον εκκαθαριστή,

εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά.
4. Ο  διορισμός  εκκαθαριστών  συνεπάγεται  αυτοδικαίως  την  παύση  της  εξουσίας  του

Διοικητικού  Συμβουλίου.  Αν  όμως  η  παύση της  εξουσίας  του  εκθέτει  σε  κίνδυνο τα

συμφέροντα  της  Εταιρείας,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  υποχρέωση  έναντι  της

Εταιρείας να συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά

του.
5. Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό

Συμβούλιο.  Οι  συζητήσεις  και  οι  αποφάσεις  των  εκκαθαριστών  καταχωρούνται

περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Το δικαστήριο ύστερα από αίτηση μετόχου που εκπροσωπεί το δέκα τοις εκατό (10%)

του κεφαλαίου ή του εκκαθαριστή, μπορεί να διατάξει με τη διαδικασία της εκούσιας

δικαιοδοσίας την παράλειψη ή τη διακοπή του σταδίου της εκκαθάρισης και την άμεση

διαγραφή της Εταιρείας από το Γ.Ε.ΜΗ., αν η περιουσία της Εταιρείας δεν αναμένεται να

επαρκέσει για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Η περίπτωση αυτή θεωρείται

ότι συντρέχει αν απορρίφθηκε αίτηση πτώχευσης της Εταιρείας λόγω ανεπάρκειας της
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περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Στην περίπτωση

αυτή το δικαστήριο ορίζει  τον  τρόπο διάθεσης των τυχόν υπαρχόντων περιουσιακών

στοιχείων,  κατά  προτίμηση  προς  πληρωμή  εργατικών  απαιτήσεων,  και  απαιτήσεων

δικηγόρων, ασφαλιστικών ταμείων και φόρων.
7. Τα μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλουν να παρέχουν πληροφορίες

και,  αν  τους  ζητηθεί,  εύλογη  συνδρομή  στον  εκκαθαριστή  για  την  ταχύτερη  και

αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν

κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.
8. Στην  περίπτωση  του  άρθρου  38  του  παρόντος  Καταστατικού,  η  Γενική  Συνέλευση

διορίζει δύο εκκαθαριστές, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις

εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου, τις σχετικές με τη διαδικασία και το σκοπό της

εκκαθάρισης, όπως αυτές καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , με τις αποφάσεις της

οποίας οφείλουν να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών έχει ως συνέπεια

αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

Ελεγκτών. Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση , οφείλουν με την

ανάληψη  των  καθηκόντων  τους,  να  κάνουν  απογραφή  της  εταιρικής  περιουσίας  και

ακολουθήσουν όλη την προβλεπόμενη στο Ν. 4548/2018 διαδικασία δημοσιεύσεων. Την

ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές κάθε έτος και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης. Η

Γενική Συνέλευση  των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την περίοδο της

εκκαθάρισης. Οι Ισολογισμοί εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση  των

μετόχων,  η  οποία  αποφασίζει  επίσης  για  την  ευθύνη  των  εκκαθαριστών.  Τα

αποτελέσματα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση  των μετόχων κάθε

χρόνο μαζί με την έκθεση των εκκαθαριστών, για τους λόγους που τυχόν εμπόδισαν την

ολοκλήρωση της εκκαθάρισης. 

ΑΡΘΡΟ 34: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Σε δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:

α)  Οι  ιδρυτικές  πράξεις  των  ανωνύμων  εταιρειών  με  το  καταστατικό  και,  όπου  τυχόν

απαιτείται, με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης.

β)  Οι  αποφάσεις  για  τροποποίηση  του  καταστατικού  με  την  εγκριτική  απόφαση  της

Διοίκησης,  όπου τυχόν απαιτείται,  καθώς και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού

μαζί με τις γενόμενες τροποποιήσεις.

γ)  Ο  διορισμός  και  η  για  οποιοδήποτε  λόγο  παύση,  με  τα  στοιχεία  ταυτότητας,  των

προσώπων που:
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αα) ασκούν τη διοίκηση της εταιρείας,

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

γγ) είναι αρμόδια να ασκούν τον τακτικό της έλεγχο.

δ) Κάθε απόφαση για τακτική ή έκτακτη αύξηση ή μείωση του κεφαλαίου της εταιρείας. Στην

απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου πρέπει να αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθμός και

το είδος των μετοχών που εκδίδονται, η ονομαστική τους αξία και γενικά οι όροι έκδοσής

τους, καθώς και ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας.

ε) Η πιστοποίηση της καταβολής του κεφαλαίου, είτε κατά τη σύσταση της εταιρείας είτε

ύστερα από κάθε αύξησή του, σύμφωνα με το άρθρο 20 Ν.4548/2018.

στ)  Οι  εγκεκριμένες  ετήσιες  και  ενοποιημένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  και  οι

σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών της ανώνυμης εταιρείας. Οι

ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις πρέπει να περιέχουν τα ατομικά

στοιχεία των προσώπων που, κατά νόμο, τις υπογράφουν και τις πιστοποιούν.

ζ)  Οι  χρηματοοικονομικές καταστάσεις  που καταρτίζονται,  σύμφωνα με το άρθρο 162 Ν.

4548/2018 για τη διανομή προσωρινού μερίσματος.

η) Η λύση της εταιρείας.

θ) Η δικαστική απόφαση παντός βαθμού, που κηρύσσει άκυρη την εταιρεία ή σε κατάσταση

πτώχευσης  ή  την  υποβάλλει  σε  άλλη  συλλογική  διαδικασία,  καθώς  και  οι  δικαστικές

αποφάσεις παντός βαθμού που αναγνωρίζουν ως άκυρες ή ακυρώνουν αποφάσεις γενικών

συνελεύσεων. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται και οι δικαστικές αποφάσεις που ανατρέπουν

τις παραπάνω αποφάσεις.

ι) Ο διορισμός και η αντικατάσταση των εκκαθαριστών με τα στοιχεία της ταυτότητάς τους.

ια)  Οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της  εκκαθάρισης,  καθώς  και  οι  τελικές

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

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

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

διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 35
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Το παρόν Καταστατικό περιορίζεται στην ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο 5

του Ν.  4548/2018.  Για  όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.  4548/2018

καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4674/2020 (Α΄53) (άρθρο 2).
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