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Στα Ιωάννινα, σήµερα είκοσι εννιά Ιουλίου του έτους ∆υο  Χιλιάδες τρία (29-07-2003), 

ηµέρα Τρίτη, στο γραφεiο µου (Σαλαµάγκα 2), σε µένα το συµβολαιογράφο Ιωαννίνων, 

Παύλο Κ. ΚΙΤΝΗ, µε έδρα τα Ιωάννινα, εµφανίσθηκαν οι γνωστοί µου και µη 

εξαιρούµενοι από τον νοµό: 

1.- Χρήστος Μασσαλάς του Βασιλείου και της Μαρίας καθηγητής πανεπιστηµίου, 

κάτοικος Ιωαννίνων (Σακελλαρίου 4) κάτοχος του Ν 781540 δ.α.τ της ∆Χ Ιωαννίνων, ο 

οποίος ενεργεί στην  προκειµένη περίπτωση ως νόµιµος εκπρόσωπος, κατ' εντολή και για 

λογαριασµό: 
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α. του εδρεύοντος στα Ιωάννινα Ειδικού Νοµικού Προσώπου Ιδιωτιού ∆ικαίου µε την 

επωνυµία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», το καταστατικό της οποίας εγκρίθηκε µε το αριθµ. 

264/7.8.2001 Π∆ και δηµοσιεύθηκε στο αριθµ. 190/22.8.2001 ΦΕΚ, Α' 

β. του εδρεύοντος στα Ιωάννινα νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε την επωνυµία 

«Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ», το καταστατικό του οποίου εγκρίθηκε µε 

το αριθµ. 311/2001 Π∆, που δηµοσιεύθηκε στο αριθµ. 210/24.9.2002 ΦΕΚ,Α', και 

σύµφωνα µε το αριθµ. 153/3-5-2003 πρακτικό του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου 

3.- Παπαδόπουλος Γεώργιος τον Κυριάκου, βιοχηµικός, κάτοικος Ιωαννίνων, κάτοχος 

τον Σ 871874/97 δ.α.τ. της Α.∆. Ιωαννίνων, ο οποίος ενεργεί στην προκειµένη 

περίπτωση ως νόµιµος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και λογαριασµό του εδρεύοντος στα 

Ιωάννινα νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ», σύµφωνα µε την 9/8.5.2003 απόφαση του 

∆ιοικητικού του Συµβουλίου και την από 8-4-2003 απόφαση του Προέδρου του (ΦΕΚ 

472/18λ-2003). 

4.- Παπαδόπουλος Παύλος τον Γεωργίου και της Ελένης, Γενικός Γραµµατέας 

Περιφέρειας Ηπείρου, κάτοχος του Ν 6Ι5262/84 δ.α.τ. του Τ.Α.  ∆ράµας, ο οποίος 

ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση ως νόµιµος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και 

λογαριασµό του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του 2218/1994 και του 4/9.5.2003 πρακτικού του ∆ιοικητικού του 

Συµβουλίου, 

5.- ΖΩΗΣ ∆ηµήτριος του Χρήστου και της Ουρανίας, συνταξιούχος, κάτοικος Ιωαννίνων 

(Εφύρας 18), κάτοχος του Λ 543894 δ.α.τ της ∆Χ Ιωαννίνων, που ενεργεί στην 

προκειµένη περίπτωση ως νόµιµος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και λογαριασµό της 

εδρεύουσας στα Ιωάννινα αµιγούς δηµοτικής επιχείρησης του ∆ήµου Ιωαννιτών µε την 

επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», σύµφωνα µε 

τις αριθµ.l2/2003 και 235/2003 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιωαννίνων, 

6.- ΛΕΦΑΣ Αθανάσιος του Αλεξίου και της Σπυριδούλας επιχειρηµατίας, που γεννήθηκε 

το έτος 1942, στην Πλατανούσα Ιωαννίνων και κατοικεί στα Ιωάννινα, οδός Σαλαµάγκα 

4, κάτοχος του δελτίου αστ. ταυτότητας Ξ 682464/91 που εκδόθηκε από τη Α.∆. 
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Ιωαννίνων, που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση ως νόµιµος εκπρόσωπος και κατ' 

εντολή και λογαριασµό του εδρεύοντος στα Ιωάννινα νοµικού προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου µε την επωνυµία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. Ο 

ΣΤΟΧΟΣ», που έχει τροποποιηµένο καταστατικό που καταχωρίσθηκε στο Ειρηνοδικείο 

Ιωαννίνων µε την αριθµ. 3212003 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, σύµφωνα και 

µε τις αριθµ. 217I13.5.2003 και 22/23.6.2003 αποφάσεις τον ∆ιοικητικού του 

Συµβουλίου, 

7.- ΦΛΩΡΟΣ Παναγιώτης του Ευαγγέλου και της Βασιλικής, έµπορος, κάτοικος 

Ιωαννίνων (Μακρυγιάννη 18), κάτοχος του Τ 337315/98 δ.α.τ, της Α∆ Ιωαννίνων, που 

ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση: α) ως νόµιµος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και 

λογαριασµό του εδρεύοντος στα Ιωάννινα νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, αστικής 

µή κερδοσκοπικής εταιρίας, µε την επωνυµία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» και διακριτικό τίτλο EPIRUS BIC, που έχει συσταθεί µε 

το από 24.7.1996 ιδιωτικό συµφωνητικό που δηµοσιεύθηκε στα βιβλία εταιριών τον 

Πρωτοδικείου Ιωαννίνων µε την αριθµ. 207/1996 πράξη του Γραµµατέα του, σύµφωνα 

και µε την από 12.4.2003 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, και 

β) ως νόµιµος εκπρόσωπος και κατ' εντολή και λογαριασµό τον εδρεύοντος στα Ιωάννινα 

νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρίας, µε την 

επωνυµία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», που 

συστάθηκε µε το από 20.3.2003 ιδιωτικό συµφωνητικό που δηµοσιεύθηκε στα βιβλία 

εταιριών τον Πρωτοδικείου Ιωαννίνων µε την αριθµ. 198/2003 πράξη του Γραµµατέα 

του και εγκρίθηκε µε την αριθµ. Κ1-1071/24.7.2003 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

άπαντες ελληνικής ιθαγενείας, οι οποίοι δήλωσαν ότι συνιστούν ανώνυµη εταιρία της 

οποίας το καταστατικό έχει ως εξής: 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ- Ε∆ΡΑ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Άρθρο 1 

Σύσταση – επωνυµία 

Συνιστάται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία: "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ". 

Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρίας µε πρόσωπα της αλλοδαπής η εταιρική επωνυµία 

θα χρησιµοποιείται στην αγγλική γλώσσα «SCIENCE AND TECHNOLOGY ΡΑRΚ ΟF 

EPIRUS S.A." 

 

Άρθρο 2 

1. Σκοπός 

Α.- Σκοπός της εταιρίας είναι: Η διαχείριση και ανάπτυξη του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ στην περιοχή της Ηπείρου. Για την επίτευξη 

του προαναφερθέντος στόχου η εταιρία δύναται: 

1.- Να διαµορφώνει συνθήκες ούτως ώστε οι ενδιαφερόµενες εταιρίες να απολαµβάνουν 

των ευκολιών - υπηρεσιών του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΗΠΕΙΡΟΥ στις οποίες περιλαµβάνονται ιδίως: 

α) χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, 

β) παραχώρηση οικιστικών εκτάσεων, και 

γ) δηµιουργία και λειτουργία οικιστικών εγκαταστάσεων. 

2.-Να ενισχύει τη ζήτηση προιόντων έρευνας και να προωθεί τεχνολογικές 

δραστηριότητες. 
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3: Να δραστηριοποιείται στην προσέλκυση ελληνικών και ξένων εταιριών προκειµένου 

αυτές να εγκατασταθούν στο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ και να παρέχει υπηρεσίες για την προώθηση 

δραστηριοτήτων τεχνολογικής επιµόρφωσης ως και να συµβάλει στη  σύνθεση έρευνας 

και παραγωγής. 

4.-Να προωθεί την ανάπτυξη και µεταφορά υψηλής τεχνολογίας στην ελληνική 

βιοµηχανία όπως και το σχεδιασµό νέων προιόντων τεχνολογικής αιχµής και την 

ανάπτυξη υπηρεσιών µε διεθνείς ανταγωνιστικούς όρους. 

5.-Να ενισχύει τη δηµιουργία νέων εταιριώµν που ασχολούνται µε την παραγωγή νέων 

προιόντων έρευνας και προηγµένης τεχνολογίας . 

6.-Να παρέχει υπηρεσίες για την µόρφωση και την επιµόρφωση του ανθρώπινου 

δυναµικού που στελεχώνει τις βιοµηχανίες. 

7.-Να συµβάλλει στην ενίσχυση των δεσµών Ερευνιτικών Κέντρων και ΑΕΙ µε 

βιοµηχανίες και άλλους οργανισµούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

8.-Να αναλαµβάνει την εκπόνηση ή τον έλεγχο µελετών σκοπιµότητας, 

τεχνοοικονοµικών µελετών, µελετών έρευνας αγορας, καθώς και µελετών 

χρηµατοδότησης και υπαγωγης επιχειρήσεων σε αναπτυξιακά κίνητρα και νοµούς, 

κοινοτηκές και λοιπές επιδοτήσεις. 

9.-Να αναλαµβάνει τη διερεύνηση και αντιµετώπιση τεχνολογικών,οργανωτικών και 

εµπορικών προβληµάτων που απασχολούν επιχειρήσεις. 

10.-Να επιδιώκει δηµιουργία συνθηκών προσέλκυσης φυσικών και νοµικλων προσώπων 

στο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ, µε την ύπαρξη και 

διατήρηση δυνατότητας πρόσβασης σε ικανοποιητική ερευνιτική υποδοµή και 

εγκαταστάσεις υψηλής τεχνολογίας, σε δίκτυα Η/Υ, τράπεζες πληροφοριών κλπ µε την 

επιδίωξη της δυνατότητας παροχής σήµατος του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ και τις IASP για τα εγκατεστηµένα ή 

συνδεδεµένα µέλη, µε τη δηµιουργία Γραφείου Επιχειρηµατικών – Τεχνικών 

Καινοτοµιών, µε διευκόλυνση διεξαγωγής αναλύσεων της αγοράς σχετικά µε τα νεα 

προιόντα µε την υποστήριξη, οργάνωση και παροχή υπηρεσιών κατοχύρωσης 
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ευρεσιτεχνιών, υπηρεσιών οικονοµικών διαπραγµατεύσεων και γενικά υπηρεσιών 

προωθήσεως των συµφερόντων των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες στο 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΗΠΕΙΡΟΥ. 

11.- Να προωθεί συνεργασίες οποιασδήποτε µορφής, µε Ερευνητικά Κέντρα και συναφή 

ιδρύµατα, εκπαιδευτικά ιδρύµατα (ΑΕΙ - ΤΕΙ), Νοσοκοµεία και συναφή φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα µε έδρα την Ελλάδα ή το Εξωτερικό, δηµοσίου ή ιδιωτικου δικαίου, καθώς και 

µε την Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, το Ελληνικό ∆ηµόσιο, την 

Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µε ∆ιεθνείς Οργανισµους και τη ∆ιεθνή Ένωση 

Τεχνολογικών Πάρκων. 

12.- Να επιδιώκει τη δηµιουργία ευµενούς χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος για την 

ανάπτυξη των φορέων έρευνας και τεχνολογίας µε την δηµιουργία πλαισίων συνεργασίας 

και χρηµατοδότησης από ελληνικούς και ξένούς τραπεζικους ή άλλους χρηµατοδοτικούς 

οργανισµους και εταιρίες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου, χωρίς να αποκλείεται και 

η σύσταση θυγατρικών εταιριών µε σκοπό την προώθηση των επιδιώξεων της εταιρίας. 

13.- Να συντάσσει κανονισµούς χρήσεως των πραγµάτων που θα τίθενται στη διάθεση 

των χρηστών των χώρων του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΗΠΕΙΡΟΥ. 

14.- Να παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης ∆ικτύων Υπολογιστών. 

15.- Να λειτουργεί Ινστιτούτα, τα οποία µπορούv να παρέχουν υπηρεσίες Η παραπάνω 

απαρίθµηση των δραστηριοτήτων της εταιρίας είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, ενώ 

παράλληλα η εταιρία θα µπορεί να προβαίνει και σε κάθε άλλη ενέργεια στα πλαίσια τον 

σκοπού και του νόµου. Οι παραπάνω σκοποί του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ δεν ασκούνται προς την κατεύθυνση ανταγωνισµού των 

συνεργαζοµένων µε αυτήν εταιριών και οργανισµών. 

Β.- Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρία συµµετέχει σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση (ηµεδαπή ή αλλοδαπή) µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, οποιονδήποτε 

εταιρικού τιίπον. ∆ύναται δε µε απόφαση του ∆ιοικητκού της Συµβουλίου: 

α.- Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο (ηµεδαπό ή αλλοδαπό) 

µε οποιοδήποτε τρόπο. 
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β.- Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. 

γ.- Να συµµετέχει σε άλλες εταιρίες ή επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής και 

οικονοµικού τύπου. 

 

Αρθρο 3 

'Εδρα 

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Μπιζανίου Ιωαννίνων και γραφεία αυτής, στην 

περιοχή Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 

Επιτρέπεται η ίδρυση υποκαταστηµάτων, πρακτορείων ή γραφείων σε άλλους δήµους ή 

κοινότητες µε απόφαση του ∆ιοικητικού Σνµβουλίου. 

 

Άρθρο 4 

∆ιάρκεια 

Η διάρκεια της εταιρίας που αρχίζει από την καταχώρηση στο µητρώο ΑΕ απο την 

αρµόδια εποπτεύουσα αρχή της ∆ιοικητικής απόφασης για την χορήγηση αδείας 

συστάσεως της παρούσης εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού, ορίζεται 

µέχρι την 31.12.2043 έτους. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Αρθρο 5 

Μετοχικό κεφάλαιο 

1.- Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες 

πεντακόσια (146.500,00-) ευρώ, καταβεβληµένο ολοσχερώς κατά τα εν άρθρω 35 του 
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παρόντος λεπτοµερώς οριζόµενα, διαιρείται δε σε δύο χιλιάδες εννιακόσιες τριάντα 

(2.930-) µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης. 

2.- Μέσα στο πρώτο δίµηνο από τη σύσταση της ανώνυµης εταιρίας το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα ηµερησίας 

διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή µή του από το καταστατικό οριζοµένου αρχικού 

µετοχικού κεφαλαίου. 

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου η κατά τα ανωτέρω 

πιστοποίηση της καταβολής ή µή αυτού από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να γίνεται 

εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών από την ορισθείσα προθεσµία καταβολής τον ποσού της 

αύξησης.  

Η προθεσµία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη του 

ενός (1) µηνός και µεγαλύτερη των τεσσάρων (4) µηνών από την ηµέρα λήψης της 

σχετικής απόφασης από το αρµόδιο όργανο της εταιρίας. Στην περίπτωση που η αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού περί 

κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσµία καταβολής της αύξησης του 

κεφαλαίου αρχίζει από την ηµέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη γενική 

συνέλευση των µετόχων, δυναµένη να παραταθεί απο το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για ένα 

(1) ακόµη µήνα. 

4.- Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας των παραγράφων 2 και 3 η 

εταιρία υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο Εµπορίου αντίγραφο του σχετικού 

πρακτικού συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η καταβολή των µετρητών για την 

κάλυψη τον αρχικού µετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι 

καταθέσεις µετόχων µε προορισµό την µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, θα 

πραγµατοποιείται όπως και η καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου, υποχρεωτικά, µε 

κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό επ' ονόµατι της εταιρίας, που θα τηρείται σε 

οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα. 

5.- Με την επιφύλαξη της παρ. 8 αυτού του άρθρου, ορίζεται δια του παρόντος ότι κατά 

τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρίας το ∆ιοικητικό 

συµβούλιο έχει το δικαίωµα µε απόφασή του, που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο 

τρίτων (2/3) των µελών του: 
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α) να αυξάνει ολικά ή µερικά 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. Η πιo πάνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να 

ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα 

πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση. 

β) να εκδίδει οµολογιακό δάνειο για ποσό όµως που δεν µπορεί να υπερβεί το µισό του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, µε την έκδοση οµολογιών µετατρέψιµων σε 

µετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 τον άρθρον 

3α του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει. 

6.-Με την επιφύλαξη της παρ. 8 του άρθρου αυτού, η Γενική Συνέλευση έχει το 

δικαίωµα, µε απόφασή της, λαµβανοµένη κατά τις διατάξεις της απαρτίας και 

πλειοψηφίας που προβλέπονται από το άρθρα 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει 

ολικά ή µερικά το εταιρικό κεφάλαιο µε την έκδοση νέων µετοχών µέχρι το πενταπλάσιο 

του αρχικά καταβεβληµένου κεφαλαίου. 

7.- Οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις 

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση τον καταστατικού. 

8.- Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουµένων διατάξεων του καταστατικού, 

εάν τα αποθεµατικά της εταιρίας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου,τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε την 

εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος. 

. 9.- Η απόφαση του αρµοδίου οργάνου της εταιρίας για αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ή 

έκδοση οµολογιακού δανείου πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του 

κεφαλαίου ή το ύψος του οµολογιακού δανείου, τον τρόπο κάλυψής τους, τον αριθµό και 

το είδος των µετοχών ή των οµολογιών που θα εκδοθούν, την ονοµαστική αξία, την τιµή 

διάθεσης αυτών και την προθεσµία κάλυψης. 

10.- Απαγορεύεται η έκδοση µετοχών σε τιµή κατώτερη από το άρτιο. Σε περίπτωση 

έκδοσης µετοχών σε τιµή πάνω από το άρτιο η διαφορά της αξίας που θα προκύψει 

πηγαίνει σε λογαριασµό αποθεµατικού από έκδοση µετοχών πάνω από το άρτιο και δεν 

µπορεί να διατεθεί για πληρωµή µερισµάτων. Σε περίπτωση αύξησης του µετοχικού 
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κεφαλαίου µε τµηµατική καταβολή και έκδοση µετοχών πάνω από το άρτιο η πάνω από 

το άρτιο διαφορά καταβάλλεται ολόκληρη εφάπαξ κατά την καταβολή της πρώτης 

δόσης. 

 

Άρθρο 6 

Μετοχές 

1.- Οι µετοχές της εταιρίας είναι ονοµαστικές και δεσµευµένες υπό την έννοια των 

µερικών περιορισµών διαθέσεως οι οποίο καθορίζονται στις παραγράφους 5, 6, 7 και 8 

αυτού του άρθρού, από τη νόµιµη σύσταση της εταιρίας. Ονοµαστικές και δεσµευµένες 

είναι οι µετοχές που αντιστοιχούν και σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Οι 

µετοχές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ένα µέλος του 

οριζόµενο από αυτό. Οι τίτλοι των µετοχών µπορούν να ενσωµατώνουν µία ή 

περισσότερες µετοχές. Τα λοιπά σχετικά µε την έκδοση των µετοχών κανονίζονται από 

το διοικητικό συµβούλιο. 

2.- Για την µετατροπή των µετοχών από ονοµαστικές σε ανώνυµες ή και αντίστροφα, 

απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων κατά την απαρτία και 

πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και 

άρθρο 31 παρ. 1 τον ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν). 

3.- Οι τίτλοι των µετοχών, ο τύπος των οποίων καθορίζεται από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο, κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν τα κατά νόµο στοιχεία, ήτοι τον 

αύξοντα αριθµό, τον αριθµό του ΦΕΚ (ΤΑΕ και ΕΠΕ) στο οποίο δηµοσιεύθηκε το 

καταστατικό αυτό, ορισµένο αριθµό µερισµαταποδείξεων, τη σφραγίδα της εταιρίας, 

χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφή του Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

ενός άλλου συµβούλου που ορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Μέχρι την έκδοση 

των οριστικών τίτλων των µετοχών µπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους 

προσωρινοί τίτλοι φέροντες όλα τα παραπάνω στοιχεία, εκτός των µερισµαταποδείξεων. 

Οι οριστικοί τίτλοι, όταν εκδοθούν, µε φροντίδα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

παραδίδονται στους δικαιούχους των προσωρινών τίτλων οι οποίοι, προσωρινοί τίτλοι, 

επιστρέφονται στην εταιρία και καταστρέφονται. 
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4.- Κάθε µετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωµα πλην του δικαιώµατος ψήφου και της 

αξίωσης του κατά το καταστατικό διανεµόµενου µερίσµατος και σε περίπτωση 

διαλύσεως της εταιρίας επί του αναλογούντος σε αυτή από το προιóv της εκκαθαρίσεως 

της εταιρικής περιουσίας. 

5- Οι µέτοχοι δεν δύνανται να πωλήσουν ή µεταβιβάσουν µε οποιοδήποτε τρόπο τις 

µετοχές εάν δεν τις προσφέρουν προηγουµένως στους λοιπούς µετόχους στην ίδια τιµή 

και µε τους ίδιους όρους. Κατ' εξαίρεση επί µετόχων φυσικών προσώπων η µεταβίβαση 

προς σύζυγο ή προς κατιόντες πρώτου βαθµού είναι απολύτως ελεύθερη µε την τήρηση 

της νόµιµης διαδικασίας. 

6.- Εάν µέτοχος επιθυµεί να πωλήσει τις µετοχές του εν ζωή, οφείλει να γνωστοποιήσει 

εγγράφως στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τον αριθµό των µετοχών που 

πωλεί, τους αύξοντες αριθµούς τους, το αιτούµενο γι' αυτές τίµηµα και τους λοιπούς 

όρους της προτεινόµενης αγοραπωλησίας. 0 Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να 

κοινοποιήσει τη γνωστοποίηση αυτή στους άλλους µετόχους. 

7.- Οι λοιποί µέτοχοι δικαιούνται να αγοράσουν τις προσφερόµενες µετοχές αναλογικά 

µε τη συµµετοχή τους στο µετοχικό κεφάλαιο µη υπολογιζοµένων των προς πώληση 

µετοχών. Οι αυτοί µέτοχοι δικαιούνται να αποκτήσουν τίτλους µετοχών που 

προσφέρονται προς πώληση και δεν αγοράσθηκαν από άλλους µετόχους, οι οποίοι 

προτίµησαν να µην ασκήσουν το σχετικό τους δικαίωµα προτιµήσεως επί προσφοράς 

τιµήµατος υψηλότερου εκείνου το οποίο ζητείται από τον πωλητή µέτοχο, ειδοποιούνται 

οι λοιποί µέτοχοι σχετικώς. Σε περίπτωση διαφοράς προσφορών ο πωλητής έχει 

δικαίωµα επιλογής της συµφερότερης προσφοράς. Η άσκηση του δικαιώµατος αυτού 

πρέπει να γνωστοποιείται στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µέσα σε 

προθεσµία όχι µεγαλύτερη των τριάντα (30) ηµερών ούτε βραχύτερη των είκοσι (20) 

ηµερών από την ηµέρα της ανωτέρω γνωστοποιήσεως. 

8.- Κάθε αίτηση για καταχώρηση της γενόµενης µεταβιβάσεως µετοχών πρέπει να 

συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα µνηµονεύεται το καταβληθέν τίµηµα 

και οι λοιποί όροι της αποχτήσεως αυτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

 

Άρθρο 7 

Μέτοχοι 

∆ικαιώµατα µετόχων 

1.- Οι µέτοχοι ασκούν τα σχετικά µε τη διοίκηση της εταιρίας δικαιώµατά τους µε τη 

συµµετοχή τους στη Γενική Σννέλενση. 

2.- Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

3.- Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται µε εισφορά σε 

είδος ή έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται το 

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 εταιρίας που απεφάσισε την 

αύξηση για την ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης, η οποία δεν µπορεί να είναι 

µικρότερη από ένα µήνα, οι µετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο που απεφάσισε την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει την προθεσµία για την άσκηση του δικαιώµατος 

προτίµησης, την προθεσµία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει µε απόφασή του το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα στα προβλεπόµενα από το άρθρο 11 του ΚΝ 2190l1920 

χρονικά όρια. 

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 Εταιριών και Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Με τους περιορισµούς των παραγράφων 6 και 7 του 
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άρθρου 13 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν, µε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως 

µπορεί να περιορισθεί ή να καταργηθεί το δικαίωµα προτίµησης. 

Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσµία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης 

µπορούν να παραληφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν µέτοχοι 

εκπροσωπούντες το σύνολο τον µετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσµίας 

που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης ή δήλωσαν την απόφασή τους 

για την υπ' αυτών άσκηση ή µη του δικαιώµατος προτίµησης. 

Κατ' εξαίρεση, αν όλες οι µετοχές της εταιρίας είναι ονοµαστικές, η πρόσκληση για 

ενάσκηση του δικαιώµατος προτίµησης είναι δυνατό να γίνεται µε συστηµένες επί 

αποδείξει επιστολές που θα στέλνονται στους µετόχους. 

4.- Η κατοχή των µετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή του καταστατικού 

της εταιρίας και των αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί σύµφωνα µε το 

καταστατικό. 

5.- Οι µέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρίας ευθύνονται µέχρι του ονοµαστικού 

κεφαλαίου κάθε µετοχής. 

6.- Οι µετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρία αναγνωρίζει ένα µόνο κύριο κάθε µετοχής. Οι 

εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ 

αδιαιρέτου άλλα δικαιώµατα σ' αυτήν µε οποιοδήποτε τίτλο, υποχρεούνται να 

αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις τους µε την εταιρία µε ένα πρόσωπο που θα ορίζεται µε 

κοινή συµφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός εκπρόσωπος η άσκηση των 

δικαιωµάτων που απορρέουν από τη µετοχή είναι αδύνατη. 

7.- Κάθε µέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως προς τις σχέσεις του µε την 

εταιρία, ότι έχει µόνιµη κατοικία τον την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους 

ελληνικούς νόµους. Κάθε διαφορά µεταξύ της εταιρίας και των µετόχων υπόκειται στην 

αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας. 

8.- Οι µέτοχοι και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί τους όπως επίσης και οι δανειστές 

τους, δεν µπορούν σε καµµία περίπτωοη να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση 

ολόκληρης ή µέρους της εταιρικής περιουσίας ή να αναµειχθούν στη διοίκηση της 

εταιρίας εξαιρουµένων των δικαιωµάτων που έχουν από το καταστατικό ως µέτοχοι. 



 14

Έχουν όµως υποχρέωση να συµµορφώνονται µε πς αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όταν τα όργανα αυτά ενεργούν µέσα στο 

πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους. 

 

Άρθρο 8 

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 

1.- Σε κάθε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (Ι/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να 

συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασής της, 

που να µην απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα που επιδόθηκε η 

αίτηση στον Πρόεδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να 

προσδιορίζεται µε ακρίβεια το αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης. 

2.- Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωµένος 

να αναβάλει για µία µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης, ορίζοντας ηµέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην 

αίτηση των µετόχων, που όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 

ηµέρες από την ηµέρα της αναβολής. 

Η µετά αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν 

απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, 

σε αυτήν δε, µπορούν να µετάσχουν και νέοι µέτοχοι, τηρουµένων των διατάξεων των 

άρθρων 27 παρ. 2 και 28 τον ΚΝ 2190/1920. 

3.- Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η oποία πρέπει να υποβληθεί στην εταιρία πέντε 

ολόκληρες ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

είναι υποχρεωµένο: 

α.- Να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που µέσα στην τελευταία διετία 

καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρία σε µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου ή στους ∆ιευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή 
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της Εταιρίας στα πρόσωπα αυτά, ή κάθε άλλη σύµβαση της Εταιρίας που καταρτίσθηκε 

για οποιαδήποτε αιτία µε τα ίδια πρόσωπα. 

β.- Να παρέχει τις συγκεκριµένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά µε τις 

υποθέσεις της Εταιρίας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για την πραγµατική 

εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να 

αρνηθεί να δώσει πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη 

σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. 

4.- Σε περίπτωση αίτησης µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία µέσα στην 

προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου και εφ' όσον οι µέτοχοι αυτοί δεν 

εκπροσωπούνται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την 

υποχρέωση να δώσει σε αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση, ή αν προτιµάει, πριν από 

αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες σχετικά µε την πορεία των εταιρικών υποθέσεων 

και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το ∆ιοικητικό 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 δεύτερου εδαφίου της παρ.3 και της παρ.4 αυτού του άρθρου, 

οποιαδήποτε αµφισβήτηση, σχετικά µε το βάσιµο της αιτιολογίας, λύεται από το αρµόδιο 

Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας, µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών 

µέτρων. 

6: Σε περίπτωση αίτησης µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται µε ονοµαστική κλήση. 

7: Οι µέτοχοι που ασκούν τα δικαιώµατα του άρθρου αυτού, οφείλουν να έχουν 

καταθέσει σύµφωνα µε το άρθρο 12 τον παρόντος καταστατικού τις µετοχές που τους 

παρέχουν τα δικαιώµατα αυτά και να τις τηρούν έτσι από τη χρονολογία της επίδοσης 

της αίτησής τους: 

α.- στις περιπτώσεις των παρ.1 έως 4 του παρόντος άρθρου µέχρι την ηµέρα της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 
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β.- στις περιπτώσεις της παρ.5 του παρόντος άρθρου µέχρι την έκδοση της απόφασης του 

αρµόδιου ∆ικαστηρίου. 

8.- Μέτοχοι της Εταιρίας, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητούν έλεγχο της 

Εταιρίας από το Αρµόδιο ∆ικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. 0 

έλεγχος διατάζεται εάν 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 τη χρονολογία έγκρισης των ετήσιων λογαριασµών της 

χρήσης µέσα στην οποία τελέσθηκαν. 

9.-Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπουν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας από το κατά 

την προηγούµενη παράγραφο αρµόδιο ∆ικαστήριο, εφ' όσον από την όλη πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό, ότι η ∆ιοίκηση 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 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. 

10.- Οι µέτοχοι, που ασκούν το δικαίωµα των παραπάνω παραγράφων 8 και 9, πρέπει να 

τηρούv σε κατάθεση τις µετοχές, που τους παρέχουν το δικαίωµα αυτό, στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε οποιαδήποτε άλλη 

αναγνωρισµένη Τράπεζα Ελληνική, µέχρι να εκδοθεί απόφαση, πάντα όµως για χρονικό 

διάστηµα όχι µικρότερο των τριάντα (30) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IV 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 9 

Αρµοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 

1.- Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόµιµες 

αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

2: Η γενική Συνέλευση είναι µόνη αρµόδια να αποφασίζει για: 

α: Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της εταιρίας, διάσπαση, µετατροπή 

και αναβίωσή της. 

β: Τροποποίηση του Καταστατικού. 

γ: Αύξηση ή µείωση τον µετοχικού κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ.5 τον 

άρθρον 5 του παρόντος. 

δ.- Έκδοση δανείου µε οµολογίες και οµολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α, 3β, και 3γ 

τον ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν. 

ε.- Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκτός από την περίπτωση τον άρθρον 22 

τον παρόντος. 

στ.- Εκλογή ελεγκτών. 

ζ-: Εκλογή εκκαθαριστών. 

η.- Έγκριση των ετησίων λογαριασµών (ετησίων οικονοµικών καταστάσεων) και 

διάθεση κερδών. ' 

θ: Παροχή ή ανανέωση εξουσίας στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου. 

3.- Στις περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου δεν υπάγονται: 
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α) Οι κατά το άρθρο 13 παρ. 1, 2 ΚΝ 2190/1920 αποφασιζόµενες από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση αυξήσεις κεφαλαίου, καθώς και οι επιβαλλόµενες από 

διατάξεις άλλων νόµων. 

β) Η κατά το καταστατικό συµπλήρωση του αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου µέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση. 

γ) Η κατά το καταστατικό εκλογή προσωρινών µέχρι της συνεδριάσεως της γενικής 

συνελεύσεως συµβούλων σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή 

οπωσδήποτε άλλως γενοµένων εκπτώτων και 

δ) Η κατά το άρθρο 78 τον ΚΝ 2Ι90/1920 απορρόφηση ανώνυµης εταιρίας από άλλη 

ανώνυµη εταιρία που κατέχει το 100% των µετοχών της. 

 

Άρθρο 10 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

1.- Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και 

συνέρχεται τακτικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστο µια φορά το χρόνο, πάντοτε µέσα 

στο πρώτο εξάµηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

µπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των µετόχων όταν το 

κρίνει σκόπιµο. 

2.- Η Γενική Συνέλευση, µε εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες που 

εξοµοιώνονται µ' αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν 

από τον οριζόµενη για τη συνεδρίασή της. 

∆ιευκρινίζεται, ότι συνυπολογίζονται και οι µη εργάσιµες ηµέρες. 

Η ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ηµέρα της 

συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. 

3.- Εξαιρετικά επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλενση και σε άλλο τόπο κείµενο 

στην ηµεδαπή µετά από άδεια του Υπουργού Εµπορίου, στην οποία Θα καθορίζονται και 

οι όροι υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια. 
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Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 

µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς µέτοχος δεν 

αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων. 

 

Άρθρο 11 

Πρόσκληση Ηµερήσια διάταξη της Γενικής_Συνέλευσης 

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 εταιρίας 

και δηµοσιεύεται ως εξής: 

α: Στο τεύχος ανωνύµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδας 

της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 τον από Ι6 Ιανουαρίου 1930 Π∆ Περί ∆ελτίου 

Ανωνύµων Εταιριών: 

β: Σε µία ηµερήσια πολιτική Εφηµερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα, και κατά την κρίση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' ολόκληρη τη χώρα, που 

επιλέγεται από τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν∆ 3757/1957 όπως ισχύει, και 

γ.- Σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα από εκείνες που ορίζονται ως οικονοµικές µε 

απόφαση του Υπουργού Εµπορίου. 

Εφόσον η εταιρία Θα συνεχίσει να έχει την έδρα της εκτός του ορίων του ∆ήµου 

Αθηναίων, η πρόσκληση θα πρέπει να δηµοσιεύεται και σε µία ηµερήσια ή εβδοµαδιαία 

εφηµερίδα, από εκείνες που τυχόν εκδίδονται στην περιοχή της έδρας της, και σε 

περίπτωση που δεν εκδίδεται εφηµερίδα στην περιοχή αυτή, σε µια από τις εκδιδόµενες 

στην πρωτεύουσα του Νοµού, στον οποίο η Εταιρία έχει την έδρα της. 

Η πρόσκληση αυτή δηµοσιεύεται προ δέκα (10) πλήρων ηµερών στο τεύχος ανωνύµων 

εταιριών περιορισµένης ευθύνης της Εφηµερίδας της Κηβερνήσεως και προ είκοσι (20) 

πλήρων ηµερών στις ως άνω ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες πολιτικές εφηµερίδες ή 

ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες. Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών 

Συνελεύσεων οι παραπάνω προθεσµίες συvτέµνονται στο µισό. 
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Πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλενσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 

οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται µέτοχοι πον εκπροσωπούν το 

σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην 

πραγµατοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 

2.- ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος µπορεί να 

πάρει από την εταιρία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και τις σχετικές 

εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών, 

 

ΆρΘρο 12 

Κατάθεση Μετόχων - Αντιπροσώπευση 

1.- Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρονν µέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να 

καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο Ταµείο της Εταιρίας, ή στο Ταµείο 

Παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τονλάχιστον 

πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε 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 µε έγγραφη 

εξουσιοδότησή τους. 

3.- Οι αποδείξεις κατάθεοης µετοχών, καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης 

αντιπροσώπων των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρία 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. 
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Άρθρο 13 

Πίνακας των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου. 

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εµφανή θέση 

του καταστήµατος της Εταιρίας νόµιµα συντεταγµένος 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 14 

Απλή Απαρτια και Πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 

1.- Η γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεµάτων της 

ηµερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα είκοσι τα εκατό 

(20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

2.- Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται 

επαναληπτική συνέλευση µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από τη χρονολογία της 

συνεδρίασης που µαταιώθηκε, µε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν. Η 

επαναληπτική συνέλενση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διατάξεως οποιοδήποτε κι αν είναι το τµήµα του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' αυτή. 

3.- Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 

ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

 

ΆρΘρο 15 

Εξαιρετική απαρτία και πλεοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. 
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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 καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν: 

α.- Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διύλυση, διάσπαση, µετατροπή ή αναβίωση 

της Εταιρίας. 

β) Μεταβολή της Εθνικότητας της Εταιρίας. 

γ)Μεταβολή του αντικείµενου της επιχείρησης της εταιρίας. 

δ.- Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, µε εξαίρεση τις αυξήσεις 

του άρθρου 5 παρ.5 και 6 τον παρόντος. 

ε.-Έκδοση δανείου µε οµολογίες. 

στ.- Μεταβολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών. 

ζ.- Αύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων και 

η.- Εις πάσα άλλη περίπτωσιν κατά την οποίαν ο Νόµος ορίζει ότι δια την λήψη 

ορισµένης αποφάσεως από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η απαρτία ή πλειοψηφία 

της παρούσας παραγράφου. 

2.- Αν δεν συντελεσθεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου στην πρώτη 

συνεδρίαση, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την συνεδρίαση αυτή και ύστερα από 

πρόσκληση πριν δέκα (10) πλήρεις τουλάχιστον ηµέρες, συνέρχεται σε πρώτη 

επαναληπική συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διατάξεως όταν σ' αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το 

ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

3.- Αν δεν συντελεσθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι µέσα σε είκοσι ηµέρες 

δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, µε πρόσκληση τουλάχιστον δέκα 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 

καταβεβληµένον µετοχικού κεφαλαίου. 

4.- ‘Ολες οι αποφάσεις της παρ.1 του παρόντος άρθρου λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 

δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εικπροσωπούνται στη Συνέλευση. 
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Άρθρο 16 

Πρόεδρος - Γραµµατέας Γενικής Συνέλευσης 

1.- Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

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 ψήφονυ, η συνέλευση 

προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός ή γραµµατέα, που εκτελεί και χρέη 

ψηφολέκτη. 

 

Άρθρο 17 

Θέµατα συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης. 

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

που αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη. 

2.- Για τα Θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται 

πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα της. 

3.- Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 

 

ΆρΘρο 18 

Απόφαση απαλλαγής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

Ελεγκτών. 

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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των 

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζηµίωση. 
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Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας ψηφίζονν µόνο µε 

τις µετοχές τους. 

Η απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 

22α του ΚΝ 2190/Ι920. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 19 

Σύνθεση και θυτεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

1.- Η Εταιρία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) έως 

δεκατρείς (13) συµβούλους. 

2.- Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων της Εταιρίας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόµατα µέχρι την 

πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση µετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν µπορεί να 

περάσει την εξαετία. 

3.- Τα µέλη τον ∆ιοικητικού Συµβoυλioυ µπορούv να ξαναεκλεγούν και είναι ελευθερα 

ανακλητά. 

 

Άρθρο 20 

Εξουσία - Αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

1.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής 

περιουσiας και την εκπροσώπηση της εταιρίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήµατα 

που αφορούν την εταιρία µέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα 

που συµφωνα µε το νόµο ή αυτό το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική 

αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
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2.- α.- Το ∆ιοικητικό Σνµβούλιο µπορεί, αποκλειστικά και µόνο εγγράφως, να αναθέτει 

την άσκηση όλων των εξουσιών και αρµοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν 

συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηοη της εταιρίας, σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της ανάθεσης. 

Πάντως οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των 

άρθρων 10 και 23α του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύουν. 

β.- Ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκπροσωπεί την εταιρία ενώπιον παντός 

δικαστηρίου, παντός βαθµού και ενεργεί πάσα πράξη νοµιµοποιήσεως της ενώπιον 

αυτών, δυνάµενος να δίδει όρκο, να οµολογεί και να ασκεί αγωγές ή µηνύσεις, 

δυνάµενος περαιτέρω να εξουσιοδοτεί και τρίτους δια την διεκπεραίωση δικαστικών 

εντολών και ενεργειών. 

3.- Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού 

σκοπού, δεσµεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος 

γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπου ή όφειλε να την γνωρίζει. ∆εν συνιστά 

απόδειξη µόνη η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της 

εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του. 

4.- Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το κατασταπκό ή από την 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόµη 

και αν έχουν υποβληθεί στις διαπιπώσεις δηµοσιότητας. 

 

Αρθρο 21 

Συγκρότηση ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται 

σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρό 

του. 

2.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να εκλέγει ένα διευθύνοντα σύµβουλο ή Γενικό 

∆ιευθυντή από µέλη του ή όχι, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. 

3.- 0 πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. 
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Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει σε όλη την έκταση των 

αρµοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, µετά από απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος. 

 

ΆρΘρο 22 

Αναπλήρωση µέλους ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συµβούλου, eπιβάλλεται στους συµβούλους που 

αποµένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για 

το υπόλοιπο της θητείας του συµβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή 

υποβάλλεται για έγκριση στην αµέσως εποµένη τακπκή ή έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Οι πράξεις του συµβούλου που εκλέχτηκε µε αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, 

ακόµη και αν η εκλογή δεν επικυpωθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 23 

Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

1.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δέον να συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου 

αυτού στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστσν µία φορά το µήνα. Συγκαλείται επίσης 

οποτεδήποτε από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο µέλη του. 

2.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει εγκύρως εκτος της έδρας του σε άλλο τόπο, 

είτε στην ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίααη αυτή παρίστανται ή 

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

συνεδρίασης και τη λήψη των αποφάσεων. 

3.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του µε πρόσκληση που 

γνωστοποιείται στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη 

συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται µε σαφήνεια και τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνον 

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη των αποφάσεων. 
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4 .- Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) εκ των 

µελών του µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να 

συγκαλέσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 

υποβολή της αίτησης..Σε περίπτωση άρνησης του προέδρου να σνγκαλέσει το ∆ιoικητικό 

Συµβούλιο µέσα στην παραπάνω προθεσµία ή εκπρόθεσµης συγκλησής του, επιτρέπεται 

στα µέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη λήξη του δεκαηµέρου, γνωστοποιώντας τη 

σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου να αναφέρονται και 

τα θέµατα µε τα οποία θα ασχοληθεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 

Άρθρο 24 

Αντιπροσώπευση µελών - Απαρτία - Πλειοψηφία 

1.- Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύµβουλο. Κάθε 

σύµβουλος, µπορεί να εκπροσωπεί µόνο ένα σύµβουλο που απουσιάζει. 

2.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 

παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, 

ουδέποτε,όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων µπορεί να είναι µικρότερος των 

τριών. Προς εξεύρεση της απαρτίας παραλείπεται το τυχόν κλάσµα. 

3.- Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού 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. 

4.- Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το καταστατικό ή από 

απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους τρίτους, ακόµη 

και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας. 
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Αρθρο 25 

Πρακτικά ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

1.- Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τηρούνται 

πρακτικά, που µπορεί να τηρούνται και µε µηχανογραφικό σύστηµα. Μετά από αίτηση 

µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα 

πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώµης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης 

κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

2.- Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και τον αναπληρωτή του. 

3.- Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα 

οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο µητρώο ανωνύµων εταιριών, σύµφωνα 

µε το άµθρο 7α του ΚΝ 2190/1920 υποβάλλονται στο Υπουργείο Εµπορίου µέσα σε 

προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από τη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

Άρθρο 26 

Αποζηµίωση µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

1.- Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να χορηγηθεί 

αποζηµίωση, που το ποσό της ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση µε ειδική 

απόφαση. 

2.- Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαραίνει 

την εταιρία αν εγκριθεί µε απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 

3.- ∆άνεια της εταιρίας προς ιδρυτές, µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, Γενικούς 

∆ιευθυντές ή ∆ιευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών µέχρι και του τρίτου βαθµού εξ αίµατος 

ή εξ αγχιστείας συµπεριλαµβανοµένου ή συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή 

πιστώσεως προς αυτούς καθ' οιονδήποτε τρόπον ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς 

τρίτους απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα.. Για οποιαδήποτε άλλη σύµβαση 
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µεταξύ της εταιρίας 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 εταιρίας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ' αυτούς µε 

οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών µε σκοπό την απόκτηση από 

αυτούς µετοχών της εταιρίας, απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. 

Η έγκριση δεν παρέχεται αν στην απόφαση αντιτάχθηκαν µέτοχοι εκπροσωπούντες 

τουλάχιστον το 1/3 του εκπροσωπουµένου µετοχικού κεφαλαίου στη συνέλευση. Η 

απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειµένου περί συµβάσεως εξερχοµένης των ορίων της 

συναλλαγής της εταιρίας µε τους πελάτες της. 

Η απαγόρευση της παρ. 3 ισχύει και προκειµένου για δάνεια ή πιστώσεις που 

χορηγούνται από θυγατρικές εταιρίες κατά την έννοια του άρθρου 42ε ΚΝ 2190/1920 

καθώς επίσης και από οµόρρυθµες εταιρίες στις οποίες οµόρρυθµο µέλος είναι η 

ανώνυµη εταιρία. 

 

Αρθρο 27 

Ανταγωνισµός 

1.- ∆εν επιτρέπεται στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και στους διευθυντές 

της Εταιρίας, να ενεργούν και κατ' επάγγελµα, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για 

διχκό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε ένα από τους 

σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να µετέχουν σαν οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρίες που 

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

2.- Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η εταιρία έχει δικαίωµα για 

αποζηµίωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 και 3 και ΚΝ 2190/1920 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 

 



 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

 

Άρθρο 28 

Ελεγκτές 

1.- Προχειµένου 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 τουλάχιστον ελεγκτές. 

2.- Η τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγει κάθε χρόνο δύο τακτικούς και δύο 

αναπληρωµατικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αµοιβή τους. 

3: Η συνέλευση µπορεί να εκλέγει ένα µόνο τακτικό και ένα αναπληρωµατικό ελεγκτή, 

εφ' όσον είναι ορχωτοί λογιστές. 

4 - Εφ' όσον η εταιρία υπερβαίνει τα όρια της παρ.6 του άρθρου 42α του ΚΝ 2190/1920, 

ως αντικατασταθέν ισχύει, εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγχτές της από τους Ορκωτούς 

Λογιστές του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών του Ν∆ 3329/1955, σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύουν κάθε φορά. Οι διατάξεις των παρ.7 και 8 του 

άρθρου 42α ΚΝ 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 εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του δωρισµου 

τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισµό τους αυτό µέσα σε προθεσµία 

πέντε (5) ηµερών, θεωρούvται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισµό και έχουν όλες τις 

ενθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του ΚΝ 21 90/1920. 

6.- Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από πς πληροφορίες που ορίζονται στην παρ.1 του 

άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει: 

α.- Αν το προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες της παρ.1 και 2 του άρθρου 43α 

του ΚΝ 2190l1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. 

β.- Αν έγινε επαλήθευση της συµφωνίας που αναφέρεται στην περίπτωση γ της παρ.3 του 

άρθρου 43α του ΚΝ 2190/1920, όπως αντικατασταθέν ισχύει. 
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7.- Οι ελεγκτές της Εταιρίας εκτός από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παρ.1 και 2 

του άρθρου 37 του ΚΝ 2190/1920, οφείλουν να επαληθεύουν και τη συµφωνία του 

περιεχοµένου της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε τις σχετικές οικονοµικές 

καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η έκθεση πρέπει να τεθεί υπ' όψη τους τουλάχιστον 

τριάντα (30) ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

8.- Οι ελεγκτές δικαιούνται µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία 

συγκαλείται υποχρεωτικά από το ∆ιοικητικο Συµβούλιο εντός δέκα (10) ηµερών από της 

επιδόσεως της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε αντικείµενο ηµερήσιας διάταξης το στην 

αίτηση αναφερόµενο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΕΣ 

 

Άρθρο 29 

Εταιρική Χρήση. 

Η εταιριχή χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει 

την 31η ∆εκεµβρίον κάθε έτους. 

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από την καταχώρηση στο οικείο µητρώο 

ανωνύµων εταιριών της διοικητικής απόφασης για την παροχή αδείας σύστασης της 

παρούσας εταιρίας και την έγκριση του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31 

∆εκεµβρίου 2004. 

 

Άρθρο 30 

Ετήσιοι λογαριασµοί. 

1.- Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
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καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις) 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, 70α και 70β του ΚΝ 2190/1920, ως ταύτα 

αντικαταστάθηκαν ή προσετέθησαν αντιστοίχως από τα άρθρα 29 - 36 και 42 του Π∆ 

409/1986. 

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις δέον να εµφανίζουν µε απόλυτη σαφήνεια την 

πραγµαπκή εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηµατοοικονοµικής θέσης και 

των αποτελεσµάτων χρήσης της. 

Ειδικότερα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συντάσσει συµφωνα µε τις άνω 

διατάξεις: α.- Τον ισολογισµό, β.- Το λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσεως, γ.- Τον 

πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων, και δ.- Το προσάρτηµα, τα οποία υποβάλλονται για 

έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται από: α) επεξηγηµατική 

έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην οποία αναφέρονται όλα τα στοιχεία που 

ορίζονται στο άρθρο 43 α του ΚΝ 2190l1920 όπως ισχύει και β) την έκθεση των 

ελεγκτών. 

2.- Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω από ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας που έχουν εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

πρέπει να έχονν ειδικά θεωρηθεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα: 

α.- Τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του, 

β: Τον ∆ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος 

Σύµβουλος, ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που ορίζεται από αυτό. 

γ.- Τον υπεύθυνο για τη ∆ιεύθυνση 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την τακτική Γενική 

Συνέλευση πρέπει να παρέχει σαφή και πραγµαπκή εικόνα της εξέλιξης των εργαστών 

και της οικονοµικής θέσης της εταιρίας καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόµενη 

πορεία της εταιρίας και για τις δραστηριότητές της στον τοµέα της έρευνας και 
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ανάπτυξης, ως και τα εν εδ. β της παρ.3 του άρθρου 43α του ΚΝ 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 υποβολής της έκθεσης. 

4.- Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας 

των παρ.1 και 5 του άρθρου 43β ΚΝ 2190/1920 το οποίο προσετέθη από το άρθρο 36 

του Π∆ 409/1986, µε τη µορφή και το περιεχόµενο, µε βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι 

ελεγκτές της εταιρίας 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 

εάν αυτό προκύπτει από το δηµοσιευόµενο σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν 

προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές. 

5.- Αντίγραφα των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων, µε τις σχετικές εκθέσεις του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγχτών, υποβάλλονται από την εταιρία στην αρµόδια 

εποπτεύουσα αρχή, είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 

6.- Ο ισολογισµός της εταιρίας, ο λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσεως και ο πίνακας 

διαθέσεως αποτελεσµάτων, µαζί µε το σχεπκό πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται 

έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, δηµοστεύονται όπως ορίζεται στην επόµενη 

παράγραφο 7. 

7.- Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας οφείλει να δηµοσιεύει τα έγγραφα της παρ.6, 

στο σύνολό τους είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 

Σννέλενσης: 

α: Σε µία πολιτική εφηµερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 του Ν∆ 

3757/1957, όπως ισχύει, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ' 

ολόκληρη τη χώρα, κατά την κρίση του∆ιοικητικού Συµβουλίου, και 

β.- Σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.2 του 

άρθρου 26 του ΚΝ 2Ι90/1920, όπως ισχύει σήµερα. 

Αν η έδρα της εταιρίας είναι έξω από την περιοχή του ∆ήµου Αθηναίων, τα έγγραφα της 

παρ.6 δηµοσιεύονται υποχρεωπκά και σε µία πολιτική εφηµερίδα της έδρας της.. Σε 
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περίπτωση που δεν εκδίδεται ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα στην έδρα της εταιρίας ,η 

δηµοσίευση γίνεται σε µία εβδοµαδιαία ή δεκαπενθήµερη εφηµερίδα της έδρας 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 ΚΝ 2Ι90/1920, υποβάλλεται στην 

αρµόδια εποπτεύονσα αρχή και αντίτυπο των εγχεκριµένων οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Άρθρο 31 

∆ιάθεσηκερδών 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, όπως ισχύει σήµερα, η διάθεση των 

καθαρών κερδών της εταιρίας γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: 

α: Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηµατισµό τον τακτικού αποθεµατικού, 

όπως ορίζει ο νόµος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το ένα εικοστό 

(1(20) των καθαρών κερδών. 

Συµφωνα µε το νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωπκή, όταν αυτό φθάσει σε 

ποσό ίσο τουλάχιστο µε το ένα τρίτο του (1/3) µετοχικού κεφαλαίου. 

β.- Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του πρώτου 

µερίσµατος, δηλαδή ποσοστού έξι τα εκατό (6%) τουλάχιστον του καταβεβληµένον 

µετοχικού κεφαλαίου και σύµφωνα µε το άρθρο 45 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασµό 

προς τις διατάξεις του ΑΝ 148/1967 και του Ν 876/1979. 

γ.- Η γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII 

∆ΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

 

Άρθρο 32 

Λόγοι λύσης της Εταιρίας 

1.- Η Εταιρία λύεται: 

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.- Οταν η Εταιρία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης. 

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

της εταιρίας. 

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας όπως προσδιορίζονται 

στο υπόδειγµα ισολσγισµού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ ΚΝ1 2190/1920, ως 

ισχύει σήµερα, γίνει κατώτερο από το µισο (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλενση, µέσα σε 

πρσθεσµία έξι µηνών από τη λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει τη λύση της εταιρίας 

ή την υιοθέτηση άλλου µέτρου. 

 

Άρθρο 33 

Εκκαθάριση 

1.- Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολονθεί η 

εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση του εδ. α της παρ.1 του άρθρου 32 του παρόντος, το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από 

τη Γενική Συνέλευση. 

Στην περίπτωση του εδ, β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική 

Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές, που 
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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 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιορισθεί από τη Γενική Συνέλευση, 

µε τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να συµµορφώνονται. 

Ο διορισµός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των 

µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 

2.- Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, µόλις 

αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να 

δηµοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και Εταιριών 

Περιορισµένης Ευθύνης της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, ισολογισµό, του οποίου 

αντίτυπο υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Εµπορίου της αρµοδιας Νοµαρχίας. Επίσης 

δηµοσιεύουν κάθε χρόνο ισολογισµό σύµφωνα µε το άρθρο 7α του ΚΝ 2190/1920 που 

προσετέθη µε το άρθρο 7 του Π∆ 409Ι1986. 

3,- Την ίδια υπσχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εχκαθάριση. 

4.- Η Γενική Συνέλευση των µετόχων διατηρεί όλα τα διχαιώµατά της κατά τη διάρκεια 

της εκκαθάρισης. 

5.- Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεµείς υποθέσεις 

της εταιρίας, να µετατρέψουν σε χρήµα την εταιρική περιουσία, να εξοφλήσσυν τα χρέη 

της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες 

πράξεις, εφόσον µε αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συµφέρον της εταιρίας. 

6.- Οι εκκαθαριστές µπoρούν επίσης να εκπoιήσουν τα ακίνητα της εταιρίας, την 

εταιρική επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή µεµονωµένα πάγια στοιχεία της, 

αλλά µε την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της εταιρίας, κάθε µέτοχος και 

δανειστής της µπορεί να ζητήσει από το Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 

το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του ΚΠολ∆, να καθορίζει την κατώτερη τιµή 

πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή τµηµάτων ή του συνόλου της εταιρίας, η απόφαση δε 

αυτού δεσµεύει του εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα µέσα. 

7.- Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς και οι οικονοµικές καταστάσεις πέρατος 

της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. 
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8.- Κατ' έτος τα αποτελέσµατα της εκκαθάρισης υποβάλλονται στη γενική συνέλευση 

των µετόχων µε έκθεση των αιτίων τα οποία παρεµπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης. 

9.- Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές 

οικονοµικές καταστάσεις τις οποίες δηµοσιεύουν στο τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ της 

Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των µετόχων και διανέµουν το 

υπόλοιπο προϊον της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, κατά το 

λόγο της συµµετοχής τους στο καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο. 

10.- Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν µπορεί να υπερβεί την πενταετία από την 

ηµεροµηνία έναρξής της, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από το µητρώο ανωνύµων 

εταιριών. 

11.- Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας απαιτείται ειδική άδεια του 

Υπουργού Εµπορίου. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να 

υπερβεί την δεκαετία. 

Ο δωρισµός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

12.- Αναφορικά µε τους εκkαθαριστές εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται 

περιληππκά στο βιβλίο πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

 

Άρθρο 34 

Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του ΚΝ 

2190l1920, όπως αυτός τροποποιηθείς ισχύει σήµερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 35 

Κάληψη και καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου. 

Το κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, 

ανελήφθη ολόκληρο από τους συµβαλλόµενους ιδρυτές της εταιρίας, µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

1.- Η «ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟlΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» αναλαµβάνει να καλύψει 1.760- µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 

88.000- ευρώ. 

2.- Το «Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» αναλαµβάνει να καλύψει 120- 

µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει συνολικά το 

ποσό των 6.000,00- ευρώ. 

3.- Το «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» αναλαµβάνει να 

καλύψει 120- µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει 

συνολικά το ποσό των 6.000,00- ευρώ. 

4.- Το «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» αναλαµβάνει να 

καλύψει 120- µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και Θα καταβάλει 

συνολικά το ποσό των 6.000,00- ευρώ. 

5.- Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» αναλαµβάνει να 

καλύψει 120- µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει 

συνολικά το ποσό των 6.000,00- ευρώ. 

6.- Η «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. Π.Ε. Ο ΣΤΟΧΟΣ» 

αναλαµβάνει να καλύψει 300- µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης 

και Θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 15.000- ευρώ. 
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7.- Το «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» αναλαµβάνει να 

καλύψει 90- µετοχές, ονοµασπκής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης και θα καταβάλει 

συνολικά το ποσό των 4.500,00- ευρώ 

8.- Η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» 

αναλαµβάνει να καλύψει 300- µετοχές, ονοµαστικής αξίας πενήντα (50) ευρώ εκάστης 

και θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 15.000,00- ευρώ. 

Η καταβολή των µετρητών για την κάλυψη τον αρχικού µετοχικού κεφαλαίου θα 

πραγµατοποιηθεί υποχρεωπκά µε κατάθεση σε λογαριασµό επ' ονόµατι της εταιρίας που 

θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που θα λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα, και θα 

καταβληθεί εντός δύο (2) µηνών από την καταχώριση του παρόντος στο ΜΑΕ του 

Τµήµατος Εµπορίου της ∆ιευθύνσεως ΒΕΑ της Νοµαρχίας Ιωαννίνων. 

 

Άρθρο 36 

Σύνθεση πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Το πρώτο ∆ιοικηπκό Συµβούλιο αποτελούν οι: 

α.- Φωτιάδης ∆ηµήτριος του Ιωάννου, 

β.- ∆ασκαλόπουλος Ιωάννης του ∆ηµητρίου, 

γ.- Ρόκου Ελένη του Γεωργίου, 

δ. -Μελισσάς Βασίλειος του Στεργίου, 

ε.- Καρακασίδης Μιχαήλ του Αναστασίου, 

στ.- Γκαιντές Νικόλαος του Φωκίωνος, 

ζ.- Παπαλουκάς Νικήτας- Λουκάς του Αθανασίου, κάτοικοι Ιωαννίνων. Η θητεία αυτών 

ορίζεται µέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της, που θα γίνει µέσα στο 

πρώτο εξάµηνο του έτους 2.006. 
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Άρθρο 37 

Ελεγκτές της πρώτης χρήσης 

Ελεγκτές για την πρώτη χρήση ορίζονται οι: 

Α.- Τακτικοί µεν οι 

α.- Τσιµπίκης Κωνσταντίνος του Ιωάννου, 

β. Φυραρίδης Γεώργιος του Αβραάµ, οικονοµολόγοι, κάτοικοι Ιωαννίνων. 

Β.- Αναπληρωµατικοί δε οι: 

α. Τσαµπούρης ∆ηµήτριος του Θεοδώρου, 

β. Παπαχρήστος Νικόλαος του ∆ηµητρίου, οικονοµολόγοι, κάτοικοι Ιωαννίνων. Η 

αµοιβή του καθενός που θα χρησιµοποιηθεί ορίζεται στα υπο των ισχυουσών διατάξεων 

οριζόµενα πλαίσια. 

 

Άρθρο 38 

Το συνολικό ποσό, κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών για τη σύσταση της εταιρίας 

που την βαρύνουν ανέρχεται σε 4.000,00- ευρώ και συµπεριλαµβάνει την αµοιβή 

συµβολαιογράφου µε τρία αντίγραφα και αµοιβή δικηγόρου. 

Εξουσιοδότηση: Οι συµβαλλόµενοι δίνουν ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον 

Χρήστο Αναστασίου, δικηγόρο, κάτοικο Ιωαννίνων, ώστε να υποβάλλει το καταστατικό 

αυτό για έγκριση στην αρµόδια Νοµαρχία καθώς και να καταρτίσει και υπογράψει ως 

εκπρόσωπός τους συµβολαιογραφικό έγγραφο µε το οποίο να αναπληρώνονται 

παραλείψεις και να διορθώνονται παραδροµές και ακόµα να συµπληρώνονται ή να 

τροποποιούνται ή κωδικοποιούνται οι διατάξεις του καταστατικου ελεύθερα κατά την 

κρίση του. 

Το παρόν συµβόλαιο συντάχθηκε από τον Χρήστο Αναστασίου, βάσει σχεδίου, που 

προσάρτησα στο παρον και προσυπέγραψε το παρόν η δε δικηγορική του αµοιβή 

πληρώθηκε όπως φαίνεται από το 1.647/2003 γραµµάτιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου 
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Ιωαννίνων, προσαρτηµένο στο παρόν. Το παρόν συµβόλαιο συντάχθηκε µετά την 

2229/2003 εντολή του Σ.Σ.Ι. 

Εγώ ο συµβολαιογράφος υπέµνησα την υποχρέωση υποβολής εµπροθέσµου δηλώσεως 

στον αρµόδιο Προιστάµενο ∆ΟΥ και εµπρόθεσµη καταβολή του φόρου σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 17-31 του ν 1676/1986. Άλλωστε οι συµβαλλόµενοι δήλωσαν 

υπεύθυνα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν 1599/1986 οτι είναι 

ελληνικής ιθαγένειας και κάτοικοι Ελλάδας και διαµένουν στις διευθύνσεις που 

δήλωσαν. 

Σε βεβαίωση όλων των παραπάνω συντάχθηκε αυτό το συµβόλαιο σε είκοσι δύο (22) 

φύλλα, νόµιµα χαρτοσηµασµένα, για το οποίο εισπράχθηκε για τέλη και δικαιώµατά µου, 

µε έξοδα τριών αντιγράφων 636,66- ευρώ, από τις οποίες για το ΤΝ 192,59- ευρώ και 

απο τα οποία θα αποδοθούν στον Σ.Σ.Ι 172,41- ευρώ και αφού διαβάσθηκε καθαρά και 

µεγαλόφωνα στους συµβαλλόµενους, οι οποίοι το άκουσαν και το βεβαίωσαν, 

υπογράφεται από αυτούς και µένα νόµιµα. 


