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«Έγκριση   α)  τροποποίησης  του
καταστατικού και εναρμόνισης του σύμφωνα
με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4674/20  για  την
μετατροπή της εταιρείας υπό την επωνυμία
“Πιερική  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία
Ο.Τ.Α.”, σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α. β)
συμμετοχής  στην  αύξηση  του  Μετοχικού
Κεφαλαίου γ) εξαγοράς μετοχών»

Αριθμ. Συνεδρίασης 4η/10-3-2021
Αριθμ. Απόφασης    20/2021

    
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα 10 Μαρτίου 2021, ημέρα και ώρα 11:00π.μ. συνήλθαν σε τακτική

συνεδρίαση,  ηλεκτρονικά με τηλεδιάσκεψη, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής
Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ.  135297 (177)/04-03-2021/ορθή επανάληψη/09-03-
2021 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, προς όλους τους Συμβούλους, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα στις 4 & 9 Μαρτίου 2021 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, σε καθένα
από τους  Αντιπεριφερειάρχες  καθώς  και  σε  καθένα  από τους  Συμβούλους, σύμφωνα   με  τις
προβλέψεις των διατάξεων α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, β) της
παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της  διάδοσής  του”  (Φ.Ε.Κ.  55Α/11-3-2020),  γ)  της  με  αριθμό  4/12-3-2020  απόφασης  της
Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, δ) της με αρ. πρωτ. Γ.Π.Κ.Μ. οικ.
3193/5-11-2020 (ΑΔΑ: 62857ΛΛ-0ΙΠ) απόφασης Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και ε) του
με  αρ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.  20764/07-11-2020  (ΑΔΑ:  Μ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ)  εγγράφου  της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από τα εβδομήντα  (71)  μέλη του Π.Σ. ήταν:    
                      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                  ΑΠΟΝΤΕΣ   

1. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ
             ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

2. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
             ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

3. ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

4. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
5. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
6. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
7. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
8. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
9. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ 
10. ΑΓΑΠΗΤΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
11. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
13. ΑΗΔΟΝΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
14. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
15. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
16. ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
18. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
19. ΒΕΡΓΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς)

1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής)

2. ΚΕΦΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΜΑΛΛΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
4. ΣΚΟΥΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΤΖΗΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
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20. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21. ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22. ΓΚΑΝΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 
23. ΓΟΥΛΑ ΟΛΓΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
24. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
25. ΔΩΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
26. ΖΕΡΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
27. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ  
28. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
29. ΘΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 
31. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
32. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ 
33. ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας
34. ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35. ΚΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
36. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
37. ΚΟΥΤΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
38. ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
39. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας) 
40. ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
41. ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
42. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ
43. ΜΠΑΛΑΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
44. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
45. ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΗΣ 
46. ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
47. ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ ΓΕΝΟΒΕΦΑ
48. ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
49. ΝΟΥΣΗΚΥΡΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
50. ΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
51. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
52. ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

(Αντιπεριφερειάρχης Μ.Ε. 
Θεσσαλονίκης)

53. ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
54. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών)
55. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
56. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
57. ΤΖΑΜΤΖΗΣ  ΙΟΡΔΑΝΗΣ

(Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πέλλας)
58. ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
59. ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
60. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
61. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
62. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 
63. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
64. ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
65. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

      
Επίσης συμμετείχε στη συνεδρίαση ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος

Γ. Τζιτζικώστας.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εκφώνησε το  8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση  α) τροποποίησης του
καταστατικού  και  εναρμόνισης  του  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.  4674/20  για  την
μετατροπή  της  εταιρείας  υπό  την  επωνυμία  “Πιερική  Αναπτυξιακή  Ανώνυμη  Εταιρεία
Ο.Τ.Α.”,  σε  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Ο.Τ.Α.  β)  συμμετοχής  στην  αύξηση  του  Μετοχικού
Κεφαλαίου γ) εξαγοράς μετοχών» και  έδωσε το λόγο στην αρμόδια εισηγήτρια η οποία έθεσε
υπόψη  του  Συμβουλίου  την  αριθμ.  πρωτ. 13956(87)/22-02-2021 εισήγηση  του  Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα:  Έγκριση  τροποποίησης  του  Καταστατικού  και  εναρμόνιση  του  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του ν.4674/2020 για την μετατροπή της εταιρείας υπό την επωνυμία Πιερική Αναπτυξιακή
Ανώνυμη  Εταιρεία  Ο.Τ.Α.  σε  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Ο.Τ.Α.   –  Συμμετοχή  στην  αύξηση  του
Μετοχικού Κεφαλαίου – Εξαγορά μετοχών

Σχετικό :    το υπ΄αριθμ. 07/07-01-2021 έγγραφο της Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ-ΟΤΑ

Με την  υπ’ αρ.  1/24-08-2020 απόφαση της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ εγκρίθηκε η καταρχήν προσαρμογή στο νέο θεσμικό
περιβάλλον  για  την  αναπτυξιακή  προοπτική  των  ΟΤΑ  και  τη  μετατροπή  της  σε
Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  σύμφωνα  με  το  Ν.4674/2020
«Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ρύθμιση
ζητημάτων αρμοδιοτήτων Υπουργείου  Εσωτερικών και  άλλες  διατάξεις»  και  του  άρθρου
42 «Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ» του Ν. 4735/12-10-2020.  

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής «Αναπτυξιακοί Οργανισμοί»)
είναι  ανώνυμες  εταιρείες  ειδικού  σκοπού,  οι  οποίες  λειτουργούν  υπέρ  του  δημοσίου
συμφέροντος,  συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής
πολιτικής  σε  δημοτικό,  διαδημοτικό,  περιφερειακό  ή  ευρύτερο  χώρο,  ανάλογα  με  τις
καταστατικές  τους  προβλέψεις  και  έχουν  ως  σκοπό  ιδίως  την  επιστημονική,
συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους,  την υποστήριξη
και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση
έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης
και αειφόρου ανάπτυξης. 

Για  την  επίτευξη  των  σκοπών  τους,  οι  Αναπτυξιακοί  Οργανισμοί  αναλαμβάνουν  την
εκτέλεση  δράσεων  κρατικών  ενισχύσεων,  αξιοποιούν  χρηματοδοτικά  εργαλεία  και
διαχειρίζονται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από
εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Στο μετοχικό  κεφάλαιο  των Αναπτυξιακών Οργανισμών μετέχουν περισσότεροι  του  ενός
Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  ή/και  Περιφερειακές  Ενώσεις  Δήμων.  Είναι  επίσης
δυνατή  η  συμμετοχή  των  Περιφερειακών  Ταμείων  Ανάπτυξης,  της  Κεντρικής  Ένωσης
Δήμων  Ελλάδος,  της  Ένωσης  Περιφερειών  Ελλάδος,  των  δικτύων  και  των  συνδέσμων
δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι  οι  ΟΤΑ και οι  Περιφερειακές Ενώσεις  Δήμων κατέχουν
την  πλειοψηφία  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  αποκλειόμενης  σε  κάθε  περίπτωση,  της
συμμετοχής  ιδιωτών ή  ιδιωτικών  ενώσεων ή  άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων  σε
ποσοστό μεγαλύτερο 2,99%.

Με  την  ολοκλήρωση  της  παραπάνω  διαδικασίας  η  μετοχική  σύνθεση  της  Πιερικής
Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.  θα αποτελείται αποκλειστικά από δημόσιους φορείς (Ο.Τ.Α. Α΄
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και  Β’  Βαθμού,  ΠΕΔ),  σε  ποσοστό  97,10%  στο  Μετοχικό  Κεφάλαιο  της  εταιρείας,  με
σκοπό  την  πλήρωση  των  απαιτήσεων  του  άρθρου  2  του  Ν.  4674/10-03-2020,  ως
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής  Αυτοδιοίκησης.  Το υπόλοιπο 2,99% των μετοχών θα
εξακολουθήσουν να το κατέχουν λοιποί φορείς οι οποίοι μετείχαν και παλαιά στο μετοχικό
κεφάλαιο της εταιρείας (άρθρο 42 του Ν. 4735/12-10-2020). 

Η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Περιφερειακή  Ενότητα  Πιερίας,  κατέχει  σήμερα
9.221  μετοχές  και  ποσοστό  31,89%  επί  του  μετοχικού  κεφαλαίου  της  πολυμετοχικής
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ».

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά:

 με την μετατροπή της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε.  ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό,  σε
Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Ο.Τ.Α.  την  εναρμόνιση  του  καταστατικού  της  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 » και του άρθρου 42 «Ρυθμίσεις για τα νομικά
πρόσωπα των ΟΤΑ» του Ν. 4735/12-10-2020.  

 με την τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με τις νέες διατάξεις
του ν. 4674/2020 και του άρθρου 42 «Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ» του Ν.
4735/20, (επισυνάπτεται σχέδιο του εναρμονισμένου καταστατικού),

 με την εκδήλωση προτίμησης εξαγοράς των μετοχών των εταίρων που δεν δύναται
να μετέχουν στο νέο εταιρικό σχήμα

 τη διατήρηση του ποσοστού των μετοχών της ΠΚΜ και την εξαγορά μετοχών από τους
μετόχους που αποχωρούν ώστε η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας,  Περιφερειακή
Ενότητα Πιερίας, να διατηρήσει το ίδιο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Να
προβεί στην εξαγορά των μετοχών των κάτωθι μετόχων:

Α. Της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμων Πιερίας (553  μετοχές αξίας 7.742,00€)
Β. Του Επιμελητηρίου Πιερίας (361 μετοχές αξίας 5.054,00€)
Με την εξουσιοδότηση προς τούτο την Αντιπεριφερειάρχη κ.  Σοφία Μαυρίδου»

      Το Περιφερειακό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την προφορική
τοποθέτηση της αρμόδιας εισηγήτριας, για την τροποποίηση της εισήγησης, με την απόσυρση του
σκέλους (β) που αφορά τη συμμετοχή στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και τη διαλογική
συζήτηση που ακολούθησε

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

 Εγκρίνει : 

Α.  Την μετατροπή της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α.  σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Ο.Τ.Α., με
την εναρμόνιση του καταστατικού της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4674/2020 »
και  του  άρθρου  42  «Ρυθμίσεις  για  τα  νομικά  πρόσωπα  των  ΟΤΑ»  του  Ν.  4735/12-10-
2020.  

Β.  Την τροποποίηση και εναρμόνιση του καταστατικού της σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του ν.
4674/2020 και του άρθρου 42 «Ρυθμίσεις  για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ» του Ν. 4735/20,
(επισυνάπτεται σχέδιο του εναρμονισμένου καταστατικού).

Γ.  Την εκδήλωση προτίμησης εξαγοράς των μετοχών των εταίρων που δεν δύναται να μετέχουν
στο νέο εταιρικό σχήμα.
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Δ.  Τη  διατήρηση  του  ποσοστού  των  μετοχών  της  ΠΚΜ  και  την  εξαγορά  μετοχών  από  τους
μετόχους που αποχωρούν, ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας, να διατηρήσει το ίδιο ποσοστό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

Ε. Την εξαγορά των μετοχών των κάτωθι μετόχων:
Α. Της Ένωσης Αγροτικών Συν/σμων Πιερίας (553  μετοχές αξίας 7.742,00€)
Β. Του Επιμελητηρίου Πιερίας (361 μετοχές αξίας 5.054,00€)

ΣΤ. Την εξουσιοδότηση προς τούτο, της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πιερίας κ.  Σοφίας Μαυρίδου.

Κατά  ψήφισαν  οι  περιφερειακοί  σύμβουλοι  κ.κ.  Χ.  Γιαννούλης,  Α.  Αγαθαγγελίδου,  Χ.
Αποστολίδου, Δ. Θωμά, Γ. Ναβροζίδου, Ε. Λαμτζίδης, Γ. Ζέρβας, Λ. Τόσκας, Χ. Παπαστεργίου, Χ.
Κούτρας,  Γ.  Τεκτερίδης,  Χ.  Τζιουβάρας,  Γ.  Τρελλόπουλος,  Σ.  Αβραμόπουλος,  Θ.  Ιγνατιάδης,  Ι.
Τσεχελίδης, Φ. Γκανούλης, Ε. Αβραμίδου, Δ. Χαραλαμπίδου και Α. Αγαπητός. 

Λευκό ψήφισαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Ν. Χρυσομάλλης, Γ. Αβραμίδης, Β. Αβραμίδου
και Α. Αγγελίδης.

H παρούσα  απόφαση  αφού  συντάχθηκε,  διαβάστηκε  και  βεβαιώθηκε,  υπογράφεται  ως
ακολούθως: 

         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Π.Σ.                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Π.Σ.  

        ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ                                            ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ
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ΝΕΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν.

ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.» 
κατά μετατροπή  της

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.»
Α.Μ.Α.Ε. 24683/58/Β/91/008
Αριθμός ΓΕΜΗ 53108048000

Α.Φ.Μ. 094310917 Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το κείμενο του νέου καταστατικού,  υποβάλλεται σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12  παρ.
1β΄  του  Ν.  4548/18,   όπως  προέκυψε  κατά  την  μετατροπή  της  ανωνύμου  εταιρείας  με  την
επωνυμία  «ΠΙΕΡΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε.  Ο.Τ.Α.»  σε  Αναπτυξιακό  Οργανισμό  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης  με  την  επωνυμία  «ΠΙΕΡΙΚΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν.  ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Ε.»  κατά  την  εναρμόνισή  μου  με  το  Ν.  4674/2020
«Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  άλλες  διατάξεις»  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.
4735/2020 και ειδικότερα όπως προέκυψε  ύστερα και από την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 4,
8,  8Α,  10,  11,  13,  15,  17 και 30,  την προσθήκη άρθρου που λαμβάνει  τον αριθμό 37 και  την
τροποποίηση του παλαιού άρθρου 37 το οποίο αναριθμείται σε  άρθρο 38, σύμφωνα με την από
……………….. απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.
Έχει ληφθεί υπόψη: (α) το αρχικό κείμενο της συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης εταιρείας, της
συμβολαιογράφου Κατερίνης Σοφία Φούντα-Κάκκαλου,  που φέρει  αριθμό 2875/14.8.1991 (ΦΕΚ
3934/23-09-1991) που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμόν EM 1776/20.8.91 Απόφαση του Νομάρχη
Πιερίας,  (β)  η  υπ΄  αριθμ.  775/08-07-2011  Ανακοίνωση  Καταχώρησης  στο  Μητρώο  Ανωνύμων
Εταιριών της Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, που αφορά στην εναρμόνιση
του  καταστατικού,  η  οποία   δημοσιεύτηκε  στο  υπ’  αριθμ.  6749/19-07-2011  ΦΕΚ,  (γ)  οι
τροποποιήσεις των άρθρων 5 και 20 οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο υπ’ αριθμ. 5568/03-09-2013
ΦΕΚ, ενώ παραλείπονται οι  Μεταβατικές Διατάξεις,  (δ) η υπ΄ αριθμ. 6527 Φ. 142Α/27-08-2014
Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας του
Προέδρου του Επιμελητηρίου Πιερίας, που αφορά τις τροποποιήσεις των άρθρων 10 και 14, οι
οποίες δημοσιεύτηκαν στο υπ’ αριθμ. 8951/29-08-2014 ΦΕΚ (ε) η υπ΄ αριθμ. 862609/04-08-2017
Ανακοίνωση Καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας του
Προέδρου του Επιμελητηρίου Πιερίας, που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 5 καθώς και την
αναρίθμηση του καταστατικού και (στ) η υπ’ αριθμ. 2017199/11-08-2020 Ανακοίνωση Καταχώρισης
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας του Προέδρου του Επιμελητηρίου
Πιερίας, που αφορά εναρμόνιση του με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου
των ανωνύμων εταιρειών» και ειδικότερα την τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, την προσθήκη των
άρθρων 6Α, 6Β, 6Γ, 6Δ, 6Ε, 6ΣΤ, 6Ζ, 6Η, 6Θ, 6Ι, 8Α, 8Β, 9A, 13A, 14A, 18Α, 18Β, 18Γ, 18Δ, 20Α,
20Β, 20Γ, 20Δ, 26Α, 30Α, 31Α, 31Β, 31Γ, 32Α,  33Α και 33Β, όπως επίσης και την αντικατάσταση
του άρθρου 19, την κατάργηση των άρθρων 35 και 36  και επαναρίθμηση με τροποποίηση των
άρθρων 37 και 38 σε άρθρα 35 και 36 αντίστοιχα και επαναρίθμηση με τροποποίηση του άρθρου
39 σε άρθρο 37.  

ΑΔΑ: 9ΑΞΖ7ΛΛ-ΠΤ8



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Σύσταση, επωνυμία, έδρα, διάρκεια και σκοπός.

Α ρ θ ρ ο   1ο

Σύσταση-Επωνυμία
1. Συνιστάται με τον παρόν Ανώνυμη Εταιρία ειδικού σκοπού-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.  4674/2020, όπως τροποποιήθηκε με το

Ν.4735/2020 και όπως εκάστοτε ισχύει, με την επωνυμία «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ-
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

2. Διακριτικός τίτλος θα είναι «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ».

3. Για τις διεθνείς συναλλαγές η ανωτέρω επωνυμία αποδίδεται «PIERIKI-LOCAL DEVELOPMENT
ORGANIZATION OF PIERIA S.A.» και τον διακριτικό τίτλο «PIERIKI».

4.  Η  εταιρία διέπεται  από  τις  διατάξεις  του  Ν.  4674/2020  (Α΄53)  (άρθρο  2),  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 4735/2020 και όπως εκάστοτε ισχύει, του Ν. 3852 /2010 αλλά  και
κάθε άλλη διάταξη Νόμου ή Κανονιστικής Απόφασης που με οποιονδήποτε τρόπο άπτεται της
λειτουργίας  του  Αναπτυξιακού  Οργανισμού  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  καθώς  και  από  τις
διατάξεις περί Α.Ε. του Ν. 4548/2018 (Α΄104) «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε
ισχύουν.

Α ρ θ ρ ο  2ο

Έδρα
1. Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Δημοτική Κοινότητα Κατερίνης της ομώνυμης δημοτικής Ενότητας
του Δήμου Κατερίνης της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
2.  H εταιρία δύναται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα,
πρακτορεία,  εκθέσεις  ή  γραφεία,  σε  συνεργασία  ή  μη  με  ελληνικές  ή  αλλοδαπές  εταιρίες  ή
επιχειρήσεις, οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όπως και να τις διαλύει ή να αλλάζει τις
διευθύνσεις  τους.  Η  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  καθορίζει  και  τα  καθήκοντα,  τις
αρμοδιότητες, την έκταση της δικαιοδοσίας και τον τρόπο εν γένει της λειτουργίας τους.

Α ρ θ ρ ο  3ο

Διάρκεια
Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια και αρχίζει από την καταχώρηση της στο
οικείο  Μητρώο  Ανωνύμων  Εταιριών.  Η  διάρκεια  ορισμένου  χρόνου  μπορεί  να  παραταθεί,  να
συντομευθεί  ή  να  μετατραπεί  σε  αορίστου  χρόνου  με  απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης  των
μετόχων που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.

Α ρ θ ρ ο   4ο

Σκοπός

 «Η εταιρεία λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ-
μέλη της ή και με άλλους Ο.Τ.Α. στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε τοπικό, διατοπικό,
διαπεριφερειακό διακρατικό επίπεδο, καθώς και οπουδήποτε αλλού εντός και εκτός της Ελληνικής
Επικράτειας, αφού τηρηθούν οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Εθνική Νομοθεσία. Ο
σκοπός και το έργο της εταιρείας αναλυτικά είναι:

 Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους,
αλλά  και  όλων  των  φορέων  που  συμβάλλουν  στην  τοπική  ανάπτυξη  καθώς  και  της
αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης.

 Η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των Περιφερειών.
 Η  από  κοινού  με  τους  ΟΤΑ εφαρμογή  της  αναπτυξιακής  πολιτικής  προς  όφελος  των

τοπικών κοινωνιών.
 Η ενίσχυση της  διοικητικής  και  τεχνικής  επάρκειας  των  ΟΤΑ,  μέσω της  επιστημονικής,

συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.
 Η ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής.

ΑΔΑ: 9ΑΞΖ7ΛΛ-ΠΤ8



 Η υλοποίηση δράσεων και έργων που εντάσσονται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης της
Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ.

 Η εκτέλεση έργων και η παροχή υπηρεσιών ψηφιακής σύγκλισης.
 Η εν γένει υποστήριξη των ΟΤΑ στην υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων.
 Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα και η

εφαρμογή των σχετικών πολιτικών.
 Η εκπόνηση μελετών, η παροχή συναφών υπηρεσιών και η προετοιμασία και διεξαγωγή

διαδικασιών ανάθεσης, διοίκησης και επίβλεψης μελετών ή έργων και συναφών υπηρεσιών,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν.4412/16) όπως κάθε φορά ισχύουν.

 Η παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των οικείων ΟΤ:Α σε προγράμματα
χρηματοδοτούμενα  από  εθνικούς  πόρους  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  σχετικά  με  τους
σκοπούς της

 Η ανάληψη από την ίδια και η υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών άλλων φορέων για
την  αξιοποίηση γεωργικών,  δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών, τουριστικών και άλλων
φυσικών πόρων και η προώθηση των εγγενών δυνατοτήτων.

 Η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης της υπαίθρου και της επιχειρηματικότητας.
 Η προστασία  –  ανάδειξη  –  αξιοποίηση  και  εκμετάλλευση πολιτιστικών,  τουριστικών  και

φυσικών πόρων καθώς και υποδομών ανάπτυξης. 
 Η ανάπτυξη  δραστηριοτήτων  και  η  εφαρμογή  προγραμμάτων  προστασίας,  διαχείρισης,

ανάπτυξης, αξιοποίησης  και ανάδειξης του περιβάλλοντος. 
 Η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.
 Η προώθηση αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και της κοινωνίας της γνώσης 
 Η συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών

σε  τοπικό,  διατοπικό,  διαπεριφερειακό,  ευρωπαϊκό  επίπεδο  ή  σε  ευρύτερο  γεωγραφικό
χώρο.

 Η  ανάληψη  ρόλου  Φορέα  Υλοποίησης  (Δικαιούχου)  ή  Ενδιάμεσου  Φορέα  Διαχείρισης
(Ε.Φ.Δ.)  για  την  υλοποίηση  έργων,  δράσεων  και  ενεργειών,  στα  πλαίσια  εφαρμογής
αναπτυξιακών πολιτικών.

 Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προώθησης των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον
τομέα της ενέργειας

 Η σύνταξη  μελετών  αξιοποίησης  των  Α.Π.Ε.  ή  της  Σ.Η.Θ.Υ.Α.  καθώς  και  η  υλοποίηση
παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της  εξοικονόμησης ενέργειας

 Η  παροχή  ενεργειακών  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  το  άρθρο  10  της  Δ6/13280/7-6-2011
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 1228).

 Η προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α.  ή  παρεμβάσεων  βελτίωσης  της  ενεργειακής   απόδοσης  εντός  της  οικείας
Περιφέρειας.

 Η επιμόρφωση των στελεχών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού,
των  ενώσεών  τους,  της  αποκεντρωμένης  κρατικής  διοίκησης,  των   Συνεταιριστικών
Οργανώσεων, των επιχειρήσεών τους και των άλλων Νομικών Προσώπων που συστήνουν
ή  στα  οποία συμμετέχουν καθώς και των μετόχων της.

 Η υλοποίηση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αναβάθμισης του
ανθρώπινου δυναμικού,  στα πλαίσια των προγραμμάτων που διαχειρίζεται  ή στα οποία
συμμετέχει, με σκοπό την προώθηση της Περιφερειακής και Τοπικής ανάπτυξης.

 Σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής για την προβολή του Ν. Πιερίας. 

Για την επίτευξη των ως άνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων να:

 Ορίζεται εξ αρχής ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου» για την εφαρμογή των διατάξεων του
Ν. 4412/2016 (Α’ 147) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών). 

 Αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων. 
 Αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία. 
 Συμβάλλεται με άλλες αναθέτουσες αρχές. 
 Συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
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 συμμετέχει  ή/και  διαχειρίζεται  αναπτυξιακά,  επενδυτικά  και  ειδικά  προγράμματα,
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους. 

 Συστήνει ή  συμμετέχει  σε ομάδες τοπικής δράσης, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της
παραγράφου  2  του  άρθρου  32  και  του  άρθρου  34  του  Κανονισμού  ΕΕ  1303/2013  (L
347/320). 

 Ορίζεται  τεχνικός  σύμβουλος  Φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης  για  την  παροχή
εξειδικευμένης τεχνικής, επιστημονικής και διοικητικής υποστήριξης.

 Παρέχει τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης
περιουσίας των μετόχων ΟΤΑ.

 Ασκεί τις δραστηριότητες των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133).
 Προτείνει  προς τους αρμόδιους φορείς  και υλοποιεί   για λογαριασμό των ΟΤΑ α’ και β’

βαθμού  της Κεντρικής Μακεδονίας, Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) χωρικών
στρατηγικών, με βάση τα πρωτόκολλα συγκρότησης της κατά περίπτωση προβλεπόμενης
Αρχής  Διακυβέρνησης  της  ΟΧΕ,  υπό  την  επιφύλαξη  των  ειδικών  προϋποθέσεων  του
ισχύοντος Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του εκάστοτε προγράμματος,  καθώς και
υλοποιεί από κοινού με τους ΟΤΑ Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

Μετοχικό κεφάλαιο, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, πιστοποίηση καταβολής κεφαλαίου,
μετοχές, δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων. 

Α ρ θ ρ ο  5ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε τετρακόσιες τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ
ευρώ (404.768) ευρώ και διαιρείται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσες δώδεκα (28.912) μετοχές
ονομαστικής αξίας δεκατεσσάρων (14) ευρώ η κάθε μία.

Το  σημερινό  κεφάλαιο  σχηματίστηκε  από  το  αρχικό  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ύψους
πενήντα εκατομμυρίων δραχμών (50.000.000) σύμφωνα με το συμβόλαιο σύστασης εταιρίας της
συμβολαιογράφου Κατερίνης Σοφία Φούντα-Κάκκαλου,  που φέρει  αριθμό 2875/14.8.1991 (ΦΕΚ
3937/23-09-1991) και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου β΄ του άρθρου 46 του Ν. 1416/84, το
οποίο είχε τις παρακάτω τροποποιήσεις: 

(α) Με την από 7/30-06-1996 (ΦΕΚ 5945/22-08-1996) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των  Μετόχων  αποφασίσθηκε  η  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  κατά  το  ποσό  των  πενήντα
εκατομμυρίων (50.000.000) δρχ. με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών
αξίας δέκα χιλιάδες (10.000) έκαστη.

Μετά την ανωτέρω απόφαση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε εκατό εκατομμύρια
(100.000.000)  δραχμές διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000)  ονομαστικές μετοχές αξίας δέκα
χιλιάδων (10.000) δραχμών έκαστη. 

(β) Με την από 13/23-05-2002 (ΦΕΚ 4886/14-06-2002) απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
των μετόχων τροποποιήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο όπως ακολουθεί:

i. Μετατράπηκε σε αξίες ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 2842/2000 (άρθρο 12 παρ. 1)
και του σχετικού κανονισμού. Έτσι αποφασίστηκε η στρογγυλοποίηση του σε τριακόσιες
χιλιάδες (300.000) ευρώ και η τροποποίηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε τριάντα
(30) ευρώ.

ii. Αποφασίστηκε  η  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  κατά  το  ποσό  των  εκατόν  πενήντα
χιλιάδων (150.000) ευρώ με έκδοση πέντε χιλιάδων (5.000) νέων ονομαστικών μετοχών
αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Μετά  από  την  ανωτέρω απόφαση  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανήρθε  σε  τετρακόσιες
πενήντα  χιλιάδες  (450.000)  ευρώ  διαιρούμενο  σε  δέκα  πέντε  χιλιάδες  (15.000)  μετοχές
ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. 
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(γ) Με την από 14/23-11-2002 (ΦΕΚ 1377/17-02-2003) Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Μετοχικό
Κεφάλαιο ανήλθε σε τριακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ (378.240) ευρώ
διαιρούμενο σε δώδεκα χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (12.608) μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30)
ευρώ η κάθε μία. 

(δ)  Με  την  από  19/27-06-2007  (ΦΕΚ  10196/04-09-2007)  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των
εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων εκατόν είκοσι (189.120) ευρώ με έκδοση έξι χιλιάδων τριακοσίων
τεσσάρων (6.304) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία.

Μετά  από  την  ανωτέρω απόφαση  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρείας  ανήρθε  στο  ποσό  των
πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων εξήντα (567.360) ευρώ διαιρούμενο σε δέκα οκτώ
χιλιάδες εννιακόσιες δώδεκα μετοχές (18.912) μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε
μία. 

(ε) Με την από 25/26-06-2013 (ΦΕΚ 5568/03-09-2013) Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
αποφασίστηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 30 ευρώ σε 20
ευρώ ανά μετοχή. 

Μετά  από  την  ανωτέρω  απόφαση  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  εταιρίας  ανήρθε  σε  τριακόσιες
εβδομήντα  οκτώ  χιλιάδες  διακόσια  σαράντα  ευρώ (378.240)  ευρώ  διαιρούμενο σε  δέκα  οκτώ
χιλιάδες εννιακόσες δώδεκα (18.912) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (20) ευρώ η κάθε μία.

στ)  Με  την  από  30/24-07-2017A’  Επαναληπτική  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων
αποφασίστηκε:

i. Η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 20 ευρώ σε 14 ευρώ ανά
μετοχή.  Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μετατράπηκε σε διακόσιες εξήντα
τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα ευρώ (264.768) ευρώ και διαιρείται  σε δέκα οκτώ
χιλιάδες εννιακόσες δώδεκα (18.912) μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι (14) ευρώ η κάθε
μία.

ii. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των εκατόν σαράντα χιλιάδων (140.000)
ευρώ με έκδοση δέκα χιλιάδων (10.000) νέων ονομαστικών μετοχών αξίας δεκατεσσάρων
(14) ευρώ η κάθε μία.»

Α ρ θ ρ ο 6ο

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Α’. Είδη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Για  την  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  απαιτείται  απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης,  που
αποφασίζει  με  αυξημένη  απαρτία  και  πλειοψηφία  (τακτική  αύξηση),  εκτός  αν  η  αύξηση  γίνει,
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο Β’ (έκτακτη αύξηση).
Σε κάθε περίπτωση αύξησης η απόφαση του αρμόδιου οργάνου υποβάλλεται σε δημοσιότητα.

Β΄. Έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
1. α) Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία από τη σύσταση της εταιρείας, το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα όπως 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 κεφαλαίου,
που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση
του 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  υπερβαίνει   το  τριπλάσιο  του
κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία
για αύξηση του κεφαλαίου.
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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.
2. 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.
3. Οι έκτακτες αυξήσεις της παραγράφου Β’ 1 & 2 του παρόντος Άρθρου, συνιστούν τροποποίηση
του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται, σύμφωνα με
το Ν. 4548/2018.
Η δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου να αυξάνει το κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1
μπορεί να ασκείται παράλληλα με την αντίστοιχη δυνατότητα της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με
την παράγραφο 2 του άρθρου 24 Ν. 4548/2018.

Άρθρο  6Α
Απόφαση και διαδικασία αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, η απόφαση του αρμόδιου οργάνου της εταιρείας
πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης, τον τρόπο και την προθεσμία κάλυψής της,
τον αριθμό και το είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης
αυτών.
2. 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 κατά το Άρθρο 7 του παρόντος, 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.
3.  Σε  περίπτωση  υπάρξεως  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.
4. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3 του παρόντος Άρθρου, 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.

Άρθρο 6Β
Δικαίωμα προτίμησης σε περιπτώσεις αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος, καθώς και σε
περίπτωση  έκδοσης  ομολογιών  με  δικαίωμα  μετατροπής  σε  μετοχές,  παρέχεται  δικαίωμα
προτίμησης  σε  ολόκληρο  το  νέο  κεφάλαιο  ή  το  ομολογιακό  δάνειο,  υπέρ  των  μετόχων  που
υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κεφάλαιο.
Αν η εταιρεία  έχει  ήδη εκδώσει  μετοχές περισσότερων κατηγοριών,  στις  οποίες τα δικαιώματα
ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή στη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι διαφορετικά
μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες αυτές.
Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους των άλλων κατηγοριών
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μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας, στην οποία ανήκουν
οι νέες μετοχές.
2.  Το  δικαίωμα  προτίμησης  ασκείται  μέσα  στην  προθεσμία,  την  οποία  όρισε  το  όργανο  της
εταιρείας  που  αποφάσισε  την  αύξηση.  Η  προθεσμία  αυτή,  με  την  επιφύλαξη  τήρησης  της
προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 7 του παρόντος, δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του Άρθρου
6Α του παρόντος, η προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης δεν αρχίζει πριν από
τη λήψη της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου για τον προσδιορισμό της τιμής διάθεσης των
νέων μετοχών ή του τυχόν επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου Ι
του  παρόντος  Άρθρου,  η  προθεσμία  άσκησης  του  δικαιώματος  από  τους  λοιπούς  μετόχους
ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της ημέρας, κατά την
οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές.
3.  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  το  όργανο  της  εταιρείας  που  αποφάσισε  την  αύξηση  του
κεφαλαίου  παρέλειψε  να  ορίσει  προθεσμία  για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  προτίμησης,  την
προθεσμία  αυτή ορίζει  με  απόφασή του το διοικητικό  συμβούλιο,  μέσα στα χρονικά όρια που
προβλέπονται από το Άρθρο 7 του παρόντος.
4. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα
παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι
κατώτερη  της  τιμής  που  καταβάλλουν  οι  υφιστάμενοι  μέτοχοι.  Το  όργανο  που  αποφάσισε  την
αύξηση και πάντως το διοικητικό συμβούλιο που διαθέτει τις μετοχές που απέμειναν, σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο, μπορεί να δίνουν προτεραιότητα στους μετόχους, που άσκησαν ήδη το
δικαίωμα προτίμησης, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που κατέχουν εν γένει τίτλους μετατρέψιμους
σε μετοχές.
5.  Η  πρόσκληση  για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  προτίμησης,  στην  οποία  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 παραγράφου 2 του Άρθρου 25
του Ν.4548/2018, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης,  κατά  τα  ανωτέρω,  μπορούν  να  παραλειφθούν,  εφόσον  στη  γενική  συνέλευση
παρέστησαν  μέτοχοι  που  εκπροσωπούσαν  το  σύνολο  του  κεφαλαίου  και  έλαβαν  γνώση  της
προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή
τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης.
Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει».

Άρθρο 6Γ
Περιορισμός ή αποκλεισμός του δικαιώματος προτίμησης

1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης του προηγούμενου Άρθρου. Για να
ληφθεί η απόφαση αυτή, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη γενική συνέλευση
γραπτή έκθεση, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την κατάργηση
του  δικαιώματος  προτίμησης  και  στην  οποία  δικαιολογείται  η  τιμή  ή  η  κατώτατη  τιμή  που
προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου και η
απόφαση της γενικής συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
2.  Δεν  υπάρχει  αποκλεισμός  από  το  δικαίωμα  προτίμησης,  κατά  την  έννοια  της  παρούσας
παραγράφου,  όταν  οι  μετοχές  αναλαμβάνονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  επιχειρήσεις
επενδύσεων, που έχουν δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους
μετόχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του προηγούμενου Άρθρου 6Β’του παρόντος. Επίσης,
δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη
συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 113 και 114 του Ν.
4548/2018.
3. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε
είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά την οποία
οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά, δεν
συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των εισφορών σε είδος,
σε σχέση με τη συνολική αύξηση, είναι ίδια, τουλάχιστον, με την αναλογία της συμμετοχής στο
κεφάλαιο  των  μετόχων  που  προβαίνουν  στις  εισφορές  αυτές.  Σε  περίπτωση  αύξησης  του
κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε είδος, η αξία των εισφορών σε είδος
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πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του Ν. 4548/2018 πριν από τη λήψη
της σχετικής απόφασης.
4. Σε περίπτωση έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου, σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. Β’ του παρόντος,
το μεν διοικητικό συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των
μελών του, η δε γενική συνέλευση με απλή απαρτία και πλειοψηφία, έχει την εξουσία περιορισμού
ή  αποκλεισμού  του  δικαιώματος  προτίμησης.  Στην  περίπτωση  όπου  το  διοικητικό  συμβούλιο
αποφασίζει αυτό για τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, η έκθεση της
παραγράφου  1  του  παρόντος  Άρθρου  πρέπει  να  εξηγεί  γιατί  επιλέγεται  η  κατάργηση  του
δικαιώματος να γίνει με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

Άρθρο 6Δ
Δυνατότητα μερικής κάλυψης του μετοχικού κεφαλαίου σε περιπτώσεις αύξησής του.

1. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το κεφάλαιο αυξάνεται
μέχρι το ποσό της κάλυψης, μόνο εφόσον στην απόφαση για αύξηση προβλέπεται ρητά αυτή η
δυνατότητα.
2.  Σε  περίπτωση  μερικής  κάλυψης  του  κεφαλαίου,  το  διοικητικό  συμβούλιο  οφείλει  να
προσαρμόσει, με την απόφασή του για την πιστοποίηση της καταβολής, σύμφωνα με το Άρθρο 7
του παρόντος, το Άρθρο 5 του καταστατικού περί του κεφαλαίου, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το
ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη του.

Άρθρο 6Ε
Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.

1.  Για  τη  μείωση  κεφαλαίου  απαιτείται  απόφαση της  γενικής  συνέλευσης,  που  αποφασίζει  με
αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, εκτός αν η μείωση γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
άρθρου 21 του Ν.4548/2018 (λόγω μερικής καταβολής του κεφαλαίου) ή την παράγραφο 6 του
Άρθρου 49 του Ν. 4548/2018 (περί κτήσης ιδίων μετοχών).
2. Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο των 25.000,00 ευρώ, εκτός αν η
απόφαση για τη μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ως
άνω ελάχιστο όριο ή την ταυτόχρονη μετατροπή της εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής.
Στην αύξηση αυτή οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή
τους στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν
οι διατάξεις των άρθρων 6Β’ και 6Γ’ του παρόντος (26 και 27 του Ν. 4548/2018).
3. Η πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και η απόφαση της τελευταίας για τη
μείωση του κεφαλαίου πρέπει να ορίζουν κατ’ ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής και τον τρόπο
πραγματοποίησής της.
4.  Η  απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης  για  μείωση  κεφαλαίου  αποτελεί  τροποποίηση  του
καταστατικού  και  υποβάλλεται  σε  δημοσιότητα.  Επιπρόσθετα  η  απόφαση  αυτή  πρέπει  να
αναρτάται και στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.
5. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της γενικής συνέλευσης, που
αφορά τη μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων,
τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση των
μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία
και πλειοψηφία.
6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 5, 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.

Άρθρο  6 ΣΤ
Προστασία δανειστών σε περίπτωση μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

1. Δεν γίνεται καμία καταβολή στους μετόχους από το αποδεσμευόμενο με τη μείωση ενεργητικό
της εταιρείας, αν οι δανειστές της εταιρείας, των οποίων οι απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από τη
δημοσιότητα της απόφασης για τη μείωση, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
προηγούμενου άρθρου και είναι ληξιπρόθεσμες, υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της
πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών μέσα σε προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την
παραπάνω δημοσιότητα και δεν ικανοποιηθούν πλήρως ή δεν διακανονίσουν με την εταιρεία τις
απαιτήσεις τους.
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2. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι δανειστές των μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εφόσον θεωρούν
ότι με τις παραπάνω καταβολές τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των απαιτήσεών τους, μπορούν
να υποβάλουν στην εταιρεία αντιρρήσεις κατά της πραγματοποίησης των παραπάνω καταβολών.
3. Για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων των δανειστών μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων κατά την
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν την επάρκεια των προσφερόμενων
από την εταιρεία ασφαλειών, αποφαίνεται το δικαστήριο, το οποίο κρίνει κατά τη διαδικασία της
εκούσιας  δικαιοδοσίας,  μετά  από  αίτηση  της  εταιρείας.  Αν  υποβληθούν  αντιρρήσεις  από
περισσότερους δανειστές μη ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εκδίδεται μία απόφαση ως προς όλες.
Αν  οι  δανειστές  των  μη  ληξιπρόθεσμων  απαιτήσεων  αποδείξουν,  ότι  η  πραγματοποίηση  των
καταβολών ενόψει  της  εταιρικής  περιουσίας,  που  θα απομείνει  μετά  την  πραγματοποίηση  της
μείωσης, λαμβανομένων υπόψη και των τυχόν ασφαλειών, που ήδη διαθέτουν, θέτει σε κίνδυνο
την  ικανοποίηση  των  απαιτήσεών  τους,  το  δικαστήριο  επιτρέπει  την  καταβολή  των
αποδεσμευόμενων με  τη  μείωση ποσών μόνο  με  τον  όρο  της  τήρησης  όρων ή  της  παροχής
επαρκών ασφαλειών,  το είδος και  την έκταση των οποίων καθορίζει  το δικαστήριο.  Καταβολές
στους μετόχους που γίνονται κατά παράβαση των παραπάνω διατάξεων είναι άκυρες.
4.  Το  παρόν  άρθρο  εφαρμόζεται  και  όταν  η  μείωση  του  κεφαλαίου  γίνεται  με  ολική  ή  μερική
απαλλαγή  των  μετόχων  από  την  υποχρέωση  καταβολής  καλυφθέντος  και  μη  καταβληθέντος
κεφαλαίου.

Άρθρο 6Ζ
Ειδικοί τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

1. Επιτρέπεται η ολική ή μερική μείωση κεφαλαίου σε είδος, ως προς την οποία εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4548/2018 για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος. Στην
περίπτωση  αυτή  η  απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης  πρέπει  να  περιγράφει  με  ακρίβεια  τα
περιουσιακά στοιχεία που θα περιέλθουν σε καθένα από τους μετόχους.
Αποτίμηση των στοιχείων σε είδος δεν απαιτείται. αν οι μέτοχοι αποφασίσουν ομόφωνα τον τρόπο
υλοποίησης της μείωσης.
Οι  διατάξεις  των  παραγράφων  2  και  3  του  Άρθρου  30  του  Ν.  4548/2018  «περί  προστασίας
δανειστών», ισχύουν σε κάθε περίπτωση.
2. Επιτρέπεται η μείωση κεφαλαίου με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού. Οι διατάξεις
των παραγράφων 2 και 3 του Άρθρου 30 του Ν. 4548/2018 «περί προστασίας δανειστών», δεν
εφαρμόζονται, εφόσον το ύψος του ειδικού αυτού αποθεματικού δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό
(10%) του κεφαλαίου, όπως αυτό διαμορφώνεται μετά την μείωση. Το ανωτέρω ειδικό αποθεματικό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο προς το σκοπό εκ νέου κεφαλαιοποίησής του ή του συμψηφισμού
του προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας.

Άρθρο 6Η: 
Απόσβεση του μετοχικού κεφαλαίου

1. Η γενική συνέλευση μπορεί με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία να αποφασίσει την ολική ή
μερική απόσβεση του κεφαλαίου, απόφαση που υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας.
2. Η απόσβεση δεν συνιστά μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
3. Η απόσβεση γίνεται με καταβολή στους μετόχους του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας
των μετοχών τους. Η απόσβεση επιτρέπεται μόνο με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών
αποθεματικών  ή  κάνοντας  χρήση  των  ποσών  που  επιτρέπεται  να  διανεμηθούν  με  τις
προϋποθέσεις των άρθρων 159 και 160 του Ν. 4548/2018. Η απόσβεση μπορεί να γίνει επίσης και
με ολική ή μερική απαλλαγή των μετόχων από την υποχρέωση καταβολής του καλυφθέντος και μη
καταβληθέντος κεφαλαίου.
4. Οι μέτοχοι, των οποίων οι μετοχές έχουν αποσβεστεί, διατηρούν τα δικαιώματά τους από τη
μετοχική  σχέση,  με  εξαίρεση  το  δικαίωμα  επιστροφής  της  εισφοράς  τους  και  το  δικαίωμα
συμμετοχής στη διανομή του ελάχιστου μερίσματος, σύμφωνα με το Άρθρο 161 του Ν. 4548/2018,
που εισπράττεται μόνο από τις μετοχές που δεν έχουν αποσβεστεί.
5.  Αν  υπάρχουν  περισσότερες  κατηγορίες  μετοχών,  η  εγκυρότητα  της  απόφασης  της  γενικής
συνέλευσης που αφορά την απόσβεση του κεφαλαίου εξαρτάται από την έγκριση της κατηγορίας ή
των κατηγοριών των μετόχων που τα δικαιώματά τους θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση
παρέχεται  με  απόφαση  των  μετόχων  της  κατηγορίας  που  θίγεται  και  λαμβάνεται  σε  ιδιαίτερη
συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία.
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6. Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 5, 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.

Άρθρο 6Θ
Ομολογιακά δάνεια

Τα  της  έκδοσης  ομολογιακών  δανείων  (μετατρέψιμων  ή  μη  σε  μετοχές),  ρυθμίζονται  από  τα
διαλαμβανόμενα στα άρθρα 59 έως 74 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 6 Ι
Μεταγενέστερη απόκτηση στοιχείων ενεργητικού

1. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και δύο χρόνια μετά
από  κάθε  αύξηση  του  κεφαλαίου  της,  απαγορεύεται  και  είναι  απολύτως  άκυρη  η  απόκτηση
οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 1/10 του μετοχικού κεφαλαίου που
έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του
ενός  εικοστού  (1/20)  του  καταβεβλημένου  κεφαλαίου,  ή  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της
εταιρίας  ή  τα  στενά  μέλη  οικογένειας  των  παραπάνω  προσώπων,  όπως  αυτά  ορίζονται  στο
Παράρτημα Α του ν. 4308/2014, καθώς και εταιρείες που ελέγχονται από τα παραπάνω πρόσωπα.
Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από αυτά τα
πρόσωπα μέσα στους προηγούμενους δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού η την
πραγματοποίηση της αύξησης του κεφαλαίου. Ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ελέγχει
μια  εταιρεία,  αν  συντρέχει  μια  από  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  32  του  ν.  4308/2014  για  τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
2.  Οι  αποκτήσεις  στοιχείων  που  αναφέρονται  στην  προηγούμενη  παράγραφο  θεωρούνται  ότι
έγιναν έγκυρα αν προηγηθεί έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και αποτίμηση των στοιχείων που
μεταβιβάζονται στην εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 Ν. 4548/2018. Η
έκθεση αποτίμηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα με μέριμνα των ενδιαφερομένων.
3. Η απαγόρευση της παραπάνω παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που
γίνονται  στα  πλαίσια  των  τρεχουσών  συναλλαγών  της  εταιρίας,  για  αποκτήσεις  που
πραγματοποιούνται με απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή στο πλαίσιο  διαδικασιών που
εποπτεύονται  από  τις  αρχές  αυτές,  καθώς  και  για  αποκτήσεις  που  πραγματοποιούνται  σε
ρυθμιζόμενη αγορά.

Α ρ θ ρ ο  7ο

Καταβολή και πιστοποίηση καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου 

1. Το αρχικό κεφάλαιο πρέπει να καταβληθεί κατά τη σύσταση της εταιρείας.
2.  Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου ορίζεται  από το όργανο που έλαβε τη
σχετική  απόφαση  και  δεν  μπορεί  να  είναι  μικρότερη  των  δεκατεσσάρων  (14)  ημερών,  ούτε
μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα που καταχωρίσθηκε η απόφαση αυτή στο
Γ.Ε.ΜΗ.
3. Η καταβολή σε μετρητά του αρχικού κεφαλαίου ή των τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και οι
καταθέσεις  μετόχων  με  προορισμό  τη  μελλοντική  αύξηση  του  κεφαλαίου,  πραγματοποιούνται
υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα
που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Με
την επιφύλαξη του Άρθρου 19 του Ν.  4548/2018,  η παράλειψη καταβολής σε λογαριασμό δεν
επάγεται  ακυρότητα,  αν αποδεικνύεται  ότι  το σχετικό ποσό δαπανήθηκε για τους σκοπούς της
εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι αυτό έχει ειδικά προβλεφθεί στο Καταστατικό ή στην απόφαση
για αύξηση του κεφαλαίου.
4. Η καταβολή της εισφοράς μπορεί να λάβει χώρα και με συμψηφισμό χρέους της Εταιρείας προς
τον  καταβάλλοντα  την  εισφορά μέτοχο,  εφόσον τούτο έχει  προβλεφθεί  στην  απόφαση για  την
αύξηση του κεφαλαίου. Ο συμψηφισμός πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση ορκωτού ελεγκτή
λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ότι το χρέος αυτό είναι, όπως προκύπτει από τα βιβλία της εταιρείας,
υπαρκτό  και  ληξιπρόθεσμο  και  δεν  εξαρτάται  από  αίρεση.  Σε  περίπτωση  μη  ληξιπρόθεσμου
χρέους, πρέπει να αποτιμάται η παρούσα αξία του, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4548/2018. Τα
παραπάνω  εδάφια  δεν  εφαρμόζονται  όταν  γίνεται  κεφαλαιοποίηση  απαιτήσεων  στο  πλαίσιο
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σχεδίου εξυγίανσης ή αναδιοργάνωσης κατά τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007).
Μονομερής  συμψηφισμός  απαγορεύεται.  Η  καταβολή  μέσω  συμψηφισμού  και  ο  αριθμός  των
αναληφθεισών μετοχών μέσω αυτού υποβάλλονται σε δημοσιότητα.
5. Η εμπρόθεσμη καταβολή ή η μη καταβολή του κεφαλαίου πρέπει να πιστοποιείται. Πιστοποίηση
καταβολής δεν απαιτείται, αν η αύξηση κεφαλαίου δεν γίνεται με νέες εισφορές.
6. Η πιστοποίηση πρέπει να λάβει χώρα μέσα στο πρώτο δίμηνο από τη σύσταση της εταιρείας και
μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης του. Η
πιστοποίηση γίνεται ως ορίζουν οι παρ. 6 έως 10 του Άρθρου 20 του Ν. 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο 8ο

Είδος Μετοχών

1. Όλες οι μετοχές της εταιρίας είναι κοινές δεσμευμένες ονομαστικές.

2.  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,  η Ελληνική  Εταιρεία  Τοπικής  Ανάπτυξης  και  Αυτοδιοίκησης,   Δίκτυα και
σύνδεσμοι Δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν
την  πλειοψηφία  του  εταιρικού  κεφαλαίου.,  αποκλειόμενης  σε  κάθε  περίπτωση της  συμμετοχής
ιδιωτών.  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%). 

Η  μεταβίβαση των μετοχών επιτρέπεται  μόνο  μετά  από απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου
στους ανωτέρω φορείς.

Με την μεταβίβαση μετοχών θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διαφυλάσσεται ο χαρακτήρας της
εταιρίας ως Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμης Εταιρίας του άρθρου 2 Ν.
4674/2020. 

3. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το τηρούμενο «Βιβλίο Μετόχων», (το οποίο
Βιβλίο μπορεί να τηρείται και  ηλεκτρονικά και στο οποίο 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, ως επίσης αναγράφεται ο αριθμός και η
κατηγορία των  μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος),  ή  τους οριστικούς τίτλους μετοχών, ή τους
τυχόν  εκδοθέντες  προσωρινούς  τίτλους,  από  πρακτικά  προηγουμένων  Γ.Σ.  και  αν  παρίσταται
ανάγκη, με τα έγγραφα ή παραστατικά (όπως καταθετήρια, συμφωνητικά μεταβίβασης  των κλπ),
που κατέχει ο μέτοχος.
Ως μέτοχος έναντι της εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. 
4.  Οι μετοχές είναι αδιαίρετες και η Εταιρεία αναγνωρίζει  ένα και μόνο κύριο κάθε μετοχής. Αν
κάποιος  τίτλος  μετοχής  ή  μετοχών  ανήκει  σε  περισσότερα  πρόσωπα  εξ  αδιαιρέτου  ή  αν  η
επικαρπία του τίτλου αποχωρισθεί από την ψιλή του κυριότητα, οι δικαιούχοι διορίζουν από κοινού
πρόσωπο, που τους αντιπροσωπεύει κατά την ενάσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων τους
έναντι της Εταιρείας. Μέχρι να διορισθεί ο παραπάνω αντιπρόσωπος, οι συνδικαιούχοι του τίτλου
δεν  μπορούν  να  ασκήσουν οποιοδήποτε  δικαίωμα  επί  ή  εκ  του  ολοκλήρου  τίτλου.  Αντί  να
υποδείξουν κοινό εκπρόσωπο, οι κοινωνοί μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο το διορισμό
διαχειριστή κατά το Άρθρο 790 του ΑΚ.

5. Ο τύπος των τίτλων των μετοχών κανονίζεται από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Μέχρι να
εκδοθούν  οριστικοί  τίτλοι  των  μετοχών,  το  διοικητικό  συμβούλιο  μπορεί  να  εκδώσει  και  να
παραδώσει στους δικαιούχους μετόχους προσωρινούς τίτλους που τελικά θα ανταλλαγούν με τους
οριστικούς.  Οι  προσωρινοί  όσο  και  οι  οριστικοί  τίτλοι  μπορούν  να  αντιστοιχούν  σε  μία  ή  και
περισσότερες μετοχές. 

6. Οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από το στέλεχος, είναι αριθμημένες με αύξοντα
αριθμό και αναφέρουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που είναι
καταχωρημένη  η  εταιρία,  τον  αριθμό  μητρώου  της,  την  επωνυμία,  την  έδρα,  το  συνολικό
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(ονομαστικό) μετοχικό κεφάλαιο με απαραίτητη μνεία, αμέσως κάτω από αυτό του καταβεβλημένου
κεφαλαίου,  το είδος των μετοχών και  τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας,  αν υπάρχουν
περισσότερες κατηγορίες μετοχών, την ονομαστική αξία κάθε μετοχής, ή τον αριθμό των μετόχων
που αντιστοιχεί ο κάθε τίτλος και τον αύξοντα αριθμό του τίτλου. 

Οι τίτλοι θα φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας, την χρονολογία έκδοσής τους και δύο υπογραφές,
του  προέδρου και  ενός  μέλους  του διοικητικού συμβουλίου,  που  ορίζεται  από αυτό,  έχουν δε
προσαρτημένες ανάλογες μερισματαποδείξεις που είναι αριθμημένες με αύξοντα αριθμό. Οι δύο
υπογραφές  στον  τίτλο  μπορούν  να  μπουν  και  με  σφραγίδα.  Εκτός  από  το  στέλεχος  και  τις
μερισματαποδείξεις, οι προσωρινοί τίτλοι φέρουν τα ίδια υπόλοιπα στοιχεία, όπως και οι οριστικοί
τίτλοι. 

7.  Όταν  εκδοθεί  νέος  τίτλος,  καταστρέφεται  εκείνος  που  αντικαθίσταται  ενώπιον  του  Δ.Σ.  και
συντάσσεται σχετικό πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται οι αριθμοί των τίτλων που αντικαθίστανται
και η αιτία της αντικατάστασης. 

8.  Οι  τίτλοι  των  ονομαστικών  μετοχών  της  εταιρίας  πέρα  από  τα  στοιχεία  της  πιο  πάνω
παραγράφου 6 αυτού του άρθρου, αναγράφουν υποχρεωτικά και τα στοιχεία του δικαιούχου τους
(επωνυμία  μετόχου,  διεύθυνση  έδρας).  Σε  κάθε  τίτλο  των  ονομαστικών  μετοχών  της  παρ.  1
αναγράφεται  στην  μία  επικεφαλίδα,  η  φράση  «ΤΙΤΛΟΣ  ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΩΝ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ». 

Άρθρο 8Α

 Μεταβίβαση των μετοχών με ειδική διαδοχή

1. Οι μετοχές   της εταιρίας είναι κοινές δεσμευμένες ονομαστικές και   είναι μεταβιβάσιμες με την
επιφύλαξη των άρθρων 43 & 44 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. Το ίδιο ισχύει και κατά το
στάδιο  της  εκκαθάρισης  ή  υπαγωγής  της  εταιρείας  σε  συλλογική  διαδικασία. Ειδικότερα  η
μεταβίβαση  των  μετοχών  επιτρέπεται  μόνο  μετά  από  εγκριτική  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου και μόνο στους  φορείς του άρθρου 8 και με τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σ’
αυτό, ώστε να διαφυλάσσεται ο χαρακτήρας της εταιρίας ως Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με καταχώριση στο βιβλίο μετόχων, που τηρείται σύμφωνα με
την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει σήμερα. 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.

Ύστερα από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος ή επισημειώνονται από την εταιρεία επί του
υπάρχοντος τίτλου, εφόσον έχει εκδοθεί, η μεταβίβαση που έγινε και τα στοιχεία του αποκτώντος
που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 8Β

Μεταβίβαση των μετοχών λόγω καθολικής διαδοχής

Σε περίπτωση καθολικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής επί μετοχών, ο διάδοχος εγγράφεται στο
«βιβλίο μετόχων», κατά περίπτωση, μόλις προσκομιστούν με την επιμέλεια όποιου έχει έννομο

συμφέρον στην εταιρεία ή, στο πρόσωπο που τηρεί το ως άνω «βιβλίο μετόχων», τα έγγραφα που
αποδεικνύουν τη «διαδοχή».

Α ρ θ ρ ο  9ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετόχων

1. Οι μέτοχοι δεν ευθύνονται απέναντι στους τρίτους ή στην εταιρία πέρα από την ονομαστική αξία
των μετοχών τους. 
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2.  Η  κατοχή  του  τίτλου  της  κάθε  μιας  μετοχής  συνεπάγεται  την  αποδοχή  του  παρόντος
καταστατικού  και  των  αποφάσεων  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  και  του  διοικητικού
συμβουλίου, εφ΄ όσον αυτές λαμβάνονται μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων τους και του Νόμου.

3. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, θεωρείται ότι έχει με την ιδιότητά του αυτή νόμιμη
κατοικία την έδρα της εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς νόμους. 

4. Μέτοχοι,  γενικοί ή ειδικοί διάδοχοι αυτών ή πιστωτές αυτών, καθώς και κάτοχοι μετοχών της
εταιρίας από νόμιμη αιτία (θεματοφύλακες, μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι δανειστές κλπ.) σε καμιά
περίπτωση δεν  δικαιούνται  να  προκαλέσουν την  κατάσχεση  ή  την  σφράγιση  των  βιβλίων  της
εταιρίας,  καθώς  και  οποιασδήποτε  άλλης  περιουσίας  της  ή  να  επιδιώξουν  την  διανομή  ή  την
εκκαθάρισή  της  με  την  διοίκηση  της  εταιρίας,  παρά  μόνο  μέσω της  Γενικής  Συνέλευσης  των
μετόχων. 

5. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματά τους στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης.

6.  Κάθε  μετοχή  παρέχει  δικαίωμα  μιας  ψήφου  στη  Γενική  Συνέλευση,  εκτός  από  αυτές  που
ανήκουν  στην  εταιρεία  που  δεν  παρέχουν  δικαίωμα  ψήφου.  Όλες  οι  μετοχές  παρέχουν  ίσα
δικαιώματα.

7. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής του.

8. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με εισφορά σε είδος ή σε
περίπτωση  έκδοσης  ομολογιών  με  δικαίωμα  μετατροπής  σε  μετοχές,  χορηγείται στους  ήδη
υπάρχοντες κατά την εποχή της έκδοσης μετόχους, δικαίωμα προτίμησης κατά τα οριζόμενα στα
άρθρα 6Β και 6Γ του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 9Α

Δωσιδικία

Διαφορές ανάμεσα στους μετόχους ή ανάμεσα στους μετόχους και την εταιρεία που αφορούν στις
εταιρικές σχέσεις συμφωνείται ότι θα εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της
εταιρείας. Γενικά για όλες τις υποθέσεις που, κατά τις διατάξεις του νόμου υπάγονται σε δικαστήριο,
αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας. 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Γ΄

Δ ι ο ι κ η τ ι κ ό   Σ υ μ β ο ύ λ ι ο 

Μονομελές Διοικητικό Όργανο

Διοίκηση της εταιρίας. –Αντικατάσταση Συμβούλων. –Απουσία Συμβούλου. –Σύγκληση Διοικητικού
Συμβουλίου  και  συγκρότηση  αυτού  σε  σώμα.  –Απαρτία  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  λήψη
αποφάσεων. –Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου. –Ευθύνες μελών Διοικητικού Συμβουλίου. –
Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

Α ρ θ ρ ο  10ο

Διοίκηση της Εταιρίας

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη. 

2.  Τα  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται  από τη  Γενική  Συνέλευση των μετόχων,  με
μυστική  ψηφοφορία  και  με  απόλυτη  πλειοψηφία  (με  ενιαίο  ψηφοδέλτιο)  σύμφωνα  με  το  Ν.
4548/2018 και το Ν. 4674/2020. 
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά. Εκτελεστικά
μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ορίζονται  ο  Πρόεδρος,  ο  Αντιπρόεδρος  και  ο  Διευθύνων
Σύμβουλος. Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου  δύνανται να συμπίπτουν
στο ίδιο πρόσωπο.
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3.Οι  υποψήφιοι  προτείνονται  προς  εκλογή   στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  βάσει  καταλόγων  και
εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που
λαμβάνει κάθε κατάλογος. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται  τα πρόσωπα που προηγούνται στη
σειρά  του  καταλόγου.  Οι  επιλαχόντες  λογίζονται  ως  αναπληρωματικά  μέλη.  Ο  διορισμός  των
αναπληρωματικών μελών υποβάλλεται σε δημοσιότητα (άρθρο 80 Ν. 4548/2018).
4.Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει νόμιμη σύσταση ακόμη και αν αποχωρήσουν μέλη αυτού, υπό την
προϋπόθεση ότι ο αριθμός των μελών που απομένουν δεν είναι μικρότερος των τεσσάρων (4).
5.  Η   θητεία  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  είναι  ισόχρονη  με  την  θητεία  των  δημοτικών  και
περιφερειακών αρχών δηλαδή διάρκειας  τεσσάρων (4) ετών που  μπορεί να παραταθεί μέχρι την
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση που συνέρχεται μέσα στο
έτος  λήξης  της.  Με  την   παράταση  αυτή  η  συνολική  διάρκεια  της  θητείας  του  Διοικητικού
Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε έτη. Σε περίπτωση που με νέα νομοθεσία οριστεί ως
διάρκεια της θητεία των δημοτικών και περιφερειακών αρχών  χρόνος μεγαλύτερος από τέσσερα
έτη, η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρατείνεται ισόχρονα μέχρι τη λήξη της
θητείας τους και μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική Συνέλευση
που συνέρχεται μέσα στο έτος λήξης της.  Σ’ αυτήν την περίπτωση με την  παράταση  αυτή η
συνολική διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη. 
 H Γενική Συνέλευση των μετόχων δύναται  να εκλέγει και ένα (1) έως δύο (2)  αναπληρωματικά
μέλη του  Δ.Σ. με την ίδια θητεία, ή εκτάκτως με  θητεία έως την λήξη  της θητείας των τακτικών
μελών,  για  την  περίπτωση  που  για  οποιοδήποτε  λόγο  θα  μείνει  κενή  θέση  συμβούλου  ή
συμβούλων. 
6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν.   

7. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή
το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών
του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Ο ορισμός αυτός υποβάλλεται σε
δημοσιότητα,  σύμφωνα με  το  άρθρο 13 Ν4548/2018.  Το  φυσικό πρόσωπο είναι  εις  ολόκληρο
συνυπεύθυνο  με  το  νομικό  πρόσωπο  για  την  εταιρική  διαχείριση.  Παράλειψη  του  νομικού
προσώπου να προβεί στον ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών
εντός δεκαπέντε (15) ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του διοικητικού
συμβουλίου λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.
8. Δεν  μπορεί  να  είναι  μέλος  διοικητικού  συμβουλίου  ή  να  διορισθεί  εκπρόσωπος  νομικού
προσώπου  μέλους  του  διοικητικού  συμβουλίου  φυσικό  πρόσωπο,  που  δεν  έχει  πλήρη
δικαιοπρακτική ικανότητα.
9. Με την επιφύλαξη του άρθρου 84 Ν4548/2018, η εκλογή ή ο διορισμός μέλους του διοικητικού
συμβουλίου κατά παράβαση της προηγούμενης  παραγράφου του παρόντος άρθρου είναι άκυρος.
Εφόσον  τηρήθηκαν  οι  διατυπώσεις  δημοσιότητας  για  το  διορισμό  των  προσώπων  που
εκπροσωπούν την εταιρεία, δεν αντιτάσσεται στους τρίτους οποιοδήποτε ελάττωμα σχετικά με το
διορισμό των προσώπων αυτών, εκτός αν η εταιρεία αποδείξει ότι οι τρίτοι γνώριζαν το ελάττωμα.

Α ρ θ ρ ο  11ο

Αναπλήρωση ή μη κενών θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

1.  Αν  για  οποιοδήποτε  λόγο  μείνει  κενή  θέση  συμβούλου  (λόγω  παραίτησης,  θανάτου  ή  με
οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  απώλειας  της  ιδιότητας  του  μέλους  ή  μελών  του  διοικητικού
συμβουλίου), οι σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον τρεις, έχουν το δικαίωμα είτε
να τον αντικαταστήσουν με τον πρώτο τυχόν ήδη εκλεγμένο αναπληρωματικό, είτε σε περίπτωση
που δεν υπάρχει επιλαχών-αναπληρωματικό μέλος να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το
υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται
από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), η οποία
μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμη και αν δεν έχει  αναγραφεί σχετικό θέμα στην
ημερήσια διάταξη. 

2. Στην προαναφερόμενη περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα μείνει κενή θέση συμβούλου ή
συμβούλων,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  επίσης  το  δικαίωμα  να  αποφασίσει  να  μην
αντικαταστήσει τα ελλείποντα μέλη, οπότε τα εναπομείναντα μέλη του συνεχίζουν τη διαχείριση και
εκπροσώπηση της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτός υπερβαίνει το ήμισυ των
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μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων και σε κάθε περίπτωση τα
εναπομείναντα μέλη δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από τέσσερα (4).

3. Επίσης σε κάθε περίπτωση τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από
τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό
την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι  πράξεις  οι  οποίες  εν  τω  μεταξύ  έχουν  ληφθεί  θεωρούνται  έγκυρες,  έστω  και  αν  η  Γενική
Συνέλευση  δεν  επικυρώσει  την  εκλογή  των  μελών  αυτών,  που  εκλέχτηκαν  από  το  Διοικητικό
Συμβούλιο. 

Ως  χρόνος  θητείας  του  νεοεκλεγέντος  συμβούλου  θεωρείται  ο  υπόλοιπος  χρόνος  της  θητείας
εκείνου τον οποίο κλήθηκε να αντικαταστήσει. 

Α ρ θ ρ ο   12ο

Απουσία Συμβούλου

1.  Αν ένας σύμβουλος αδικαιολόγητα δεν μετέχει  ή δεν εκπροσωπείται  στις  συνεδριάσεις   του
διοικητικού συμβουλίου για διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί.
Η παραίτηση γίνεται οριστική από την ημέρα που το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με
αυτή και η απόφαση καταχωρηθεί στο πρακτικό του.

2.  Σύμβουλος  που  απουσιάζει  ή  εμποδίζεται  να  παραστεί  στις  συνεδριάσεις  του  διοικητικού
συμβουλίου, μπορεί με ευθύνη του να αναθέσει την αντιπροσώπευση του στο συμβούλιο σε άλλο
σύμβουλο.  Η  εντολή  του  αυτή  μπορεί  να  δοθεί  με  επιστολή  ή  ηλεκτρονικό  μήνυμα  που  θα
απευθύνεται προς την εταιρεία, η οποία θα την προωθεί σε καθένα από τα μέλη του  Διοικητικού
Συμβουλίου. 

Η  εξουσιοδότηση  για  αντιπροσώπευση  μπορεί  να  περιλαμβάνει  μία  ή  και  περισσότερες
συνεδριάσεις, ενώ κάθε σύμβουλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνον έναν απόντα. 

Α ρ θ ρ ο   13ο

Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την εκλογή του και κατά την πρώτη συνεδρίασή  του μετά
από τη Γενική Συνέλευση που το εξέλεξε, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει μεταξύ των μελών
του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλό του και  εκτελεστικά μέλη.
Εφ΄ όσον κριθεί αναγκαίο, το Δ.Σ. ορίζει επίσης Εντεταλμένο ή Εντεταλμένους Συμβούλους,
των οποίων οι αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντά τους, καθώς και οι υπόλοιποι σχετικοί
όροι ασκήσεως τους καθορίζονται στην απόφαση διορισμού τους.

2. Όταν απουσιάζει ο Πρόεδρος ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί όλα τα καθήκοντα που ανατίθενται σ'
αυτόν  από  το  καταστατικό  της  Εταιρείας  και  από  ειδικές  αποφάσεις  του  Διοικητικού
Συμβουλίου.  Προΐσταται  στις  συνεδριάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  διευθύνει  τις
εργασίες  του,  έχει  την  ανώτατη  εποπτεία  της  Εταιρείας  και  ενημερώνει  το  Διοικητικό
Συμβούλιο για την λειτουργία της.

4. Την ευθύνη διεύθυνσης των εργασιών της Εταιρείας έχει ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο
οποίος  ορίζεται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας.  Οι  αρμοδιότητες  του
Διευθύνοντα  Συμβούλου  καθορίζονται  ειδικότερα  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου. 

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει  τον γενικό διευθυντή για τη διεύθυνση των εργασιών
της  Εταιρείας  και  προϊστάμενο  της  Διεύθυνσης  των  Τεχνικών  Υπηρεσιών.  Οι
αρμοδιότητές τους καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και
η  θητεία  τους  ακολουθεί  τη  θητεία  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  και  μπορεί  να
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ανανεώνεται.Ο  Γενικός  Διευθυντής  κατέχει  υποχρεωτικά  αποδεδειγμένη  εργασιακή
εμπειρία στο σχεδιασμό, στην εκτέλεση/εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων και την
επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Ως
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζεται πτυχιούχος  μηχανικός
Πανεπιστημιακής  ή  Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης,  με  ελάχιστη  προϋπηρεσία  πέντε  (5)
ετών. 

6. Εξαιρουμένου του Προέδρου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και τα εκτελεστικά
μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι αιρετοί εκπρόσωποι των δημοτικών
ή περιφερειακών συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ.

7. Τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου κατέχουν υποχρεωτικά αποδεδειγμένη
εργασιακή  εμπειρία  στο  σχεδιασμό,  στην  εκτέλεση/εφαρμογή   αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την επιχειρηματική, οικονομική και γενικότερα βιώσιμη ανάπτυξη των
τοπικών κοινωνιών.

8. Κάθε σύμβουλος δικαιούται να πληροφορείται από τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο  για  την  διαχείριση  της  Εταιρείας  και  την  εξέλιξη  γενικά  των  εταιρικών
υποθέσεων.

9. Το  Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Εκτελεστική Επιτροπή, από τα μέλη του. Η
σύνθεση και οι αρμοδιότητές της καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α ρ θ ρ ο   13Α

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος,
το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εφόσον όμως στη συνεδρίαση παρίστανται
ή  αντιπροσωπεύονται  όλα  τα  μέλη  του  και  κανένα  δεν  αντιλέγει  στην  πραγματοποίηση  της
συνεδριάσεως  και  στη  λήψη  αποφάσεων,  εγκύρως  συνεδριάζει  και  σε  άλλο  τόπο,  είτε  στην
ημεδαπή  είτε  στην  αλλοδαπή.  Επίσης  μπορεί  να  συνεδριάζει  με  τηλεδιάσκεψη,  οπότε  η
πρόσκληση προς τα μέλη του περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών
στη συνεδρίαση.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση
που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση
και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται  να διεξαχθεί  εκτός της
έδρας  της  εταιρείας.  Η  πρόσκληση  αυτή  δύναται  να  αποσταλεί  και  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου  (e-mail)  προς  τα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  έχουν  γνωστοποιήσει
εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διαθέτουν. Στην περίπτωση
αυτή απαιτείται  η  επιβεβαίωση της αποστολής και  της λήψης της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της
ημερησίας διατάξεως, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον παρίστανται ή
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη
του με αίτησή τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να
συγκαλέσουν εγκαίρως το διοικητικό συμβούλιο, ώστε αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7)
ημερών  από  την  υποβολή  της  αίτησης.  Στην  αίτηση  πρέπει,  με  ποινή  απαραδέκτου,  να
αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν
συγκληθεί το διοικητικό συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της παραπάνω
προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό
συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά
(7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

4. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. Όταν αυτός αντιπροσωπεύει σύμβουλο που απουσιάζει έγκυρα,
μπορεί  να  έχει  δύο  ψήφους,  σε  καμιά  περίπτωση  όμως  δεν  μπορεί  στο  ίδιο  πρόσωπο  να
συγκεντρωθούν περισσότερες από δύο (2) ψήφοι συμπεριλαμβανομένης και της δικής του ψήφου.
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Η πληρεξουσιότητα  δίνεται  με  επιστολή ή  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  (e-mail)  προς τον
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, και μπορεί να ισχύει για μία ή περισσότερες συνεδριάσεις.

Α ρ θ ρ ο  14ο

Απαρτία Διοικητικού Συμβουλίου και λήψη αποφάσεων

1.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα,  αν  παρίσταται  ή
αντιπροσωπεύεται σ΄ αυτό το μισό (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ποτέ όμως ο αριθμός των
αυτοπροσώπως παρισταμένων συμβούλων δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τέσσερα (4). Για να
βρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται τυχόν κλάσμα που προκύπτει.

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
και  αντιπροσωπευόμενων  μελών  του  εκτός  από  την  περίπτωση  της  αύξησης  του  μετοχικού
κεφαλαίου  κατά  το  άρθρο  6  παρ.  Β’  του  παρόντος  που  λαμβάνεται  με  πλειοψηφία  2/3  του
συνολικού αριθμού των μελών του. Σε προσωπικά ζητήματα οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική
ψηφοφορία που διεξάγεται με ψηφοδέλτια. 
3. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Παρουσία τρίτων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται μετά από άδειά του
που λαμβάνεται ομόφωνα.

Α ρ θ ρ ο  14Α

Πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά.
2. Οποιοσδήποτε σύμβουλος μπορεί να ζητήσει να σημειωθεί η άποψή του στα πρακτικά.
3.  Η  κατάρτιση  και  υπογραφή  πρακτικού  (δια  περιφοράς)  από  όλα  τα  μέλη  του  διοικητικού
συμβουλίου ή τους  αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί  με  απόφαση του διοικητικού συμβουλίου,
ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.
4. 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 ορίζεται προς τούτο από
το διοικητικό συμβούλιο, χωρίς να απαιτείται  άλλη επικύρωσή τους. Η εταιρεία φέρει  το βάρος
απόδειξης ότι οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου έλαβαν χώρα την ημερομηνία και ώρα που
αναγράφεται στο βιβλίο πρακτικών.
5.  Αντίγραφα  πρακτικών  συνεδριάσεων  του  διοικητικού  συμβουλίου,  για  τα  οποία  υπάρχει
υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, ή άλλες
διατάξεις, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από τη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.
6.  Το  βιβλίο  πρακτικών  του  διοικητικού  συμβουλίου,  μπορεί  να  τηρείται  ενιαία  με  το  βιβλίο
πρακτικών της γενικής συνέλευσης.

Α ρ θ ρ ο  15ο

Εξουσία – Αρμοδιότητες  του Διοικητικού Συμβουλίου.
1. Με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία από ρητή διάταξη του καταστατικού ή του Νόμου αρμόδια
είναι η Γενική Συνέλευση ή για τα οποία αυτή αποφάσισε, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να
αποφασίζει  κάθε  πράξη  που  αφορά  στη  διοίκηση  της  εταιρείας,  στη  απόκτηση,  εκποίηση  και
διαχείριση της περιουσίας της και στην επιδίωξη του σκοπού της εταιρείας γενικώς.
2. Το Δ.Σ. έχει την εκπροσώπηση της εταιρείας, διενεργεί εν γένει κάθε πράξη και λαμβάνει κάθε
απόφαση σχετική προς το σκοπό της Εταιρείας και την διαχείριση της περιουσίας της, στα πλαίσια
της ισχύουσας   νομοθεσίας, έστω και αν δεν απαριθμείται στο παρόν Άρθρο με την επιφύλαξη
εκείνων των θεμάτων για τα οποία σύμφωνα με τον νόμο  ή  το Καταστατικό είναι αρμόδια να
αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
3. Πράξεις του διοικητικού συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν
την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού
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ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, δεν μπορούσε να την αγνοεί. Το βάρος απόδειξης των
περιστατικών που αίρουν τη δέσμευση της εταιρείας, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, φέρει η
ίδια η εταιρεία. Δε συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το
καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών
και αρμοδιοτήτων του ή μέρους αυτών (εκτός εκείνων που απαιτούν συλλογική ενέργεια), όπως και
την εκπροσώπηση της εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης
να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα μη μέλη του ή εάν
ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη αυτού. Τα πρόσωπα αυτά, εφόσον προβλέπεται από τις
αποφάσεις  του  διοικητικού  συμβουλίου  μπορούν  περαιτέρω  να  αναθέτουν  την  άσκηση  των
εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρος αυτών σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη, του διοικητικού
συμβουλίου   με  συμβολαιογραφικό  πληρεξούσιο.   Η  εταιρεία  αναλαμβάνει  υποχρεώσεις  και
δεσμεύεται απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο εφόσον υπογράφει κάτω από την εταιρική επωνυμία ο
Διευθύνων Σύμβουλος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή άλλος σύμφωνα με τις εξουσιοδοτήσεις
που κάθε φορά θα παρέχει το Διοικητικό Συμβούλιο. 
5. Το Δ.Σ. με εισήγηση στη Γενική Συνέλευση υποβάλλει πρόγραμμα εργασιών και πρόγραμμα
επενδύσεων  που εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση. ετησίως. Επίσης το Δ.Σ. κάθε χρόνο  στην
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλει έκθεση για την εκτέλεση του προγράμματος εργασιών
και επενδύσεων της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.
6. Επί καθημερινών συναλλαγών, όπως είναι η παραλαβή συστημένων-επιστολών, η είσπραξη
ταχυδρομικών επιταγών και η εκπροσώπηση γενικά της εταιρίας στα ελληνικά ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ),
η εκπροσώπηση στους οργανισμούς κοινής  ωφέλειας (ΔΕΗ,  ΟΤΕ,  κλπ),  η  εκπροσώπηση στα
Ταμεία, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, τον ΟΑΕΔ, τα Τελωνεία, τις Δ.Ο.Υ., τις Αστυνομικές,
Δημοτικές  κλπ.  Αρχές  και  Υπηρεσίες,  το  Γ.Ε.ΜΗ  κλπ,  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  ή  ο  νόμιμος
αναπληρωτής  του  ή  ο  πληρεξούσιός  του  μπορούν,  με  απλή  έγγραφη  εξουσιοδότηση,  με
βεβαιωμένη την υπογραφή τους από Δημόσια Αρχή (ΚΕΠ) ή Α.Τ., να αναθέσουν την διεκπεραίωση
τους στον λογιστή, σε  υπάλληλο της εταιρείας ή  και  σε τρίτους.

7.  Οι αποκτήσεις κινητών ή ακινήτων προς πάγια εκμετάλλευση, που έγιναν από το Διοικητικό
Συμβούλιο, τα χορηγούμενα δάνεια, πιστώσεις ή εγγυήσεις, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, που
συνάπτεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τελούν υπό την επιφύλαξη των διαλαμβανομένων   στα
άρθρα 96-108  του Ν. 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο  16ο

Ευθύνη μελών Διοικητικού Συμβουλίου

1.  Κάθε  μέλος  του  διοικητικού  συμβουλίου  ευθύνεται  έναντι  της  εταιρείας  για  ζημία  που  αυτή
υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων του.
 2. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου αποδείξει ότι κατέβαλε
κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  του  την  επιμέλεια  του  συνετού  επιχειρηματία  που
δραστηριοποιείται σε παρόμοιες συνθήκες. Η επιμέλεια αυτή κρίνεται με βάση και την ιδιότητα κάθε
μέλους και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί κατά το νόμο, το καταστατικό ή με απόφαση των
αρμόδιων εταιρικών οργάνων.
 3. Αν από κοινή πράξη περισσότερων μελών του διοικητικού συμβουλίου προήλθε ζημία ή αν για
την ίδια ζημία ευθύνονται παράλληλα περισσότεροι, ενέχονται όλοι εις ολόκληρον. Το ίδιο ισχύει και
αν έχουν ενεργήσει περισσότεροι συγχρόνως ή διαδοχικά και δεν μπορεί να εξακριβωθεί τίνος η
πράξη επέφερε τη ζημία. Το δικαστήριο όμως μπορεί να αποφασίσει για επιμερισμό της ευθύνης
μεταξύ των υπευθύνων, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης, το βαθμό του πταίσματος και την
κατανομή  των  καθηκόντων  των  μελών  του  διοικητικού  συμβουλίου.  Το  δικαστήριο  μπορεί  να
ρυθμίσει και το δικαίωμα αναγωγής των υπευθύνων μεταξύ τους.
 4. Η ευθύνη κατά το παρόν άρθρο δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που
στηρίζονται σε σύννομη απόφαση της γενικής συνέλευσης ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική
απόφαση, η οποία ελήφθη (α) με καλή πίστη, (β) με βάση επαρκή, για τις συγκεκριμένες συνθήκες,
πληροφόρηση και (γ) με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Τα
στοιχεία αυτά κρίνονται με αναφορά στο χρόνο λήψης της απόφασης.  Τα μέλη του διοικητικού

ΑΔΑ: 9ΑΞΖ7ΛΛ-ΠΤ8



συμβουλίου φέρουν το βάρος απόδειξης των προϋποθέσεων της παρούσας παραγράφου. Επίσης
το  δικαστήριο  μπορεί  να  θεωρήσει  ότι  δεν  υφίσταται  ευθύνη  προκειμένου  για  πράξεις  ή
παραλείψεις  που  στηρίζονται  σε  εισήγηση  ή  γνώμη  ανεξάρτητου  οργάνου  ή  επιτροπής,  που
λειτουργεί στην εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο.
 5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 103 έως 108 Ν.  4548/2018 εφαρμόζονται
και ως προς την ευθύνη των προσώπων που ενεργούν πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης,
σύμφωνα με το άρθρο 87, ή των οποίων η πράξη διορισμού ως μελών του διοικητικού συμβουλίου
είναι ελαττωματική.
 6. Οι αξιώσεις της εταιρείας κατά το παρόν άρθρο παραγράφονται μετά τριετία από την τέλεση της
πράξης ή την παράλειψη. Η παραγραφή αναστέλλεται ενόσω ο υπεύθυνος έχει την ιδιότητα του
μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή εκείνη της προηγούμενης παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση
η παραγραφή επέρχεται μετά πάροδο δεκαετίας από την τέλεση της πράξης ή την παράλειψη.
 7. Η εταιρεία μπορεί, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να παραιτηθεί των αξιώσεών της
προς αποζημίωση ή να συμβιβασθεί  για αυτές μετά πάροδο δύο (2)  ετών από τη γένεση της
αξίωσης και μόνο εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται μειοψηφία που
εκπροσωπεί  το ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.  Μετά την
άσκηση  της  αγωγής,  η  παραπάνω  παραίτηση  ή  ο  συμβιβασμός  μπορούν  να  λάβουν  χώρα
οποτεδήποτε, εφόσον συγκατατίθεται η γενική συνέλευση και δεν αντιτίθεται το ένα εικοστό (1/20)
του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. Στην συνέλευση αυτή καλείται να παραστεί και
ο ειδικός εκπρόσωπος που τυχόν έχει ορισθεί.

Α ρ θ ρ ο  17ο

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών
1. Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή ή άλλες

παροχές σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στο καταστατικό της Εταιρείας.

2. Τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλων
παροχών.

3. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση
της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ΄

Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  τ ω ν  Μ ε τ ό χ ω ν

Α ρ θ ρ ο  18ο

Η Γενική Συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο- 

Αποκλειστική αρμοδιότητά της

1.  Η  γενική  συνέλευση των μετόχων είναι  το  ανώτατο  όργανο  της  εταιρείας  και  δικαιούται  να
αποφασίζει  για  κάθε  εταιρική  υπόθεση.  Οι  αποφάσεις  της  δεσμεύουν  και  τους  απόντες  ή
διαφωνούντες μετόχους.
2. Η γενική συνέλευση είναι μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:
α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και  οι αυξήσεις,  τακτικές ή
έκτακτες, ως και οι μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου.
β) 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) Την 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 και
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η) Τον διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγονται:
α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται από το
νόμο  ή  το  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.
δ)  Η  εκλογή  κατά  το  καταστατικό,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  11  του  παρόντος  (άρ.82  τον  Ν.
4548/2018),  συμβούλων σε  αντικατάσταση παραιτηθέντων,  αποθανόντων  ή  απωλεσάντων την
ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
ε) Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας 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.

Α ρ θ ρ ο  18Α

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ -

 Είδη γενικών συνελεύσεων
1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία  φορά κάθε εταιρική χρήση το
αργότερο έως τη δέκατη (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. 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. 
5. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι ελεγκτές της εταιρείας, αν το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβαίνει
στη σύγκληση εντός της παραπάνω προθεσμίας

Α ρ θ ρ ο  18Β 

Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

1. Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου
δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, ή και σε τόπο κείμενο
στην αλλοδαπή, ή και οπουδήποτε, όταν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι
που εκπροσωπούν το σύνολο του κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.
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2. Εάν αποφασίσει σχετικά το διοικητικό συμβούλιο, η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο
τόπο, σύμφωνα με την παρ. 1, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από
απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο Άρθρο 125 του Ν. 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο  18Γ

Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

1. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το διοικητικό συμβούλιο.

2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με το
Άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

3. 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.

4.  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 συνέλευση και να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

5. 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).

Α ρ θ ρ ο  18Δ

Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

1. Με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις, η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης πρέπει να
δημοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης.
2.  Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της στη Μερίδα της
εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.

Α ρ θ ρ ο  19

Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

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.
2.  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.
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3. 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.

Α ρ θ ρ ο  20ο

Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

1. Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο 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. Δικαιούνται να μετάσχουν
στη γενική  συνέλευση,  δεν υπολογίζονται  όμως για  το σχηματισμό της  απαρτίας οι  μέτοχοι  με
μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2.  Κάθε  Ο.Τ.Α.  –  Μέτοχος  της  εταιρίας  καθώς  και  η  Περιφερειακή  Ένωση  Δήμων  Κεντρικής
Μακεδονίας εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο,
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης
Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Η σχετική εξουσιοδότηση μπορεί να είναι διαρκής ή να αφορά μία
μόνο συνέλευση.

3.  H Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  και  τα  υπόλοιπα  νομικά  πρόσωπα  –  μέτοχοι
εκπροσωπούνται στη συνέλευση από φυσικά πρόσωπα εγγράφως εξουσιοδοτηθέντα – εφ΄ άπαξ ή
διαρκώς – με αποφάσεις των νομίμων καταστατικών τους οργάνων.

4.  Για  τη  συμμετοχή  στη  γενική  συνέλευση οι  μέτοχοι  πρέπει  προηγουμένως  να  προβούν  σε
κατάθεση των μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε
οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, ή και σε άλλα πρόσωπα, τα
οποία  θα  αναγράφονται  στην  πρόσκληση,  πέντε  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  την
ορισθείσα ημερομηνία της  Γενικής  Συνέλευσης.  Οι  μετοχές που κατατίθενται,  σύμφωνα με την
παρούσα  παράγραφο  δεν  θα  μπορούν  να  αναληφθούν  ή  και  να  εκποιηθούν  πριν  από  τη
διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

5.  Η συμμετοχή των μετόχων στη γενική συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή
στην  εταιρεία  των  εγγράφων  αντιπροσώπευσης  ή  εκπροσώπησης  των  μετόχων,  εντός  της
αναγραφόμενης στην πρόσκληση προθεσμίας υποβολής των εγγράφων αυτών. 

6. Το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να καταρτίζει και θέτει στη διάθεση των μετόχων, είκοσι
τέσσερις (24) τουλάχιστον ώρες πριν από τη συνέλευση, πίνακα των μετόχων που κατέθεσαν τις
μετοχές τους και ενδεχομένως τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης. Ο πίνακας αυτός
αναφέρει και τις διευθύνσεις των μετόχων, τα ονόματα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους
και τον αριθμό των μετοχών και ψήφων κάθε μετόχου.

7.  Μέτοχοι,  που δεν συμμορφώνονται  με  τις  διατάξεις  του καταστατικού που αναφέρονται  στις
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος ή με την προθεσμία της παραγράφου 4 του παρόντος Άρθρου
128 του Ν. 4548/2018, μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη
συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

Α ρ θ ρ ο  20Α

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.
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1. Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στη γενική συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά
ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Στην
περίπτωση αυτή η εταιρεία λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή
αποκλειστικά  των  προσώπων  που  δικαιούνται  να  συμμετέχουν  ή  να  παρίστανται  στη  γενική
συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής
σύνδεσης,

β)  να  παρέχεται  η  δυνατότητα  στο  συμμετέχοντα  να  παρακολουθεί  με  ηλεκτρονικά  ή
οπτικοακουστικά  μέσα  τη  διεξαγωγή  της  συνέλευσης  και  να  απευθύνεται  στη  συνέλευση,
προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

2. Οι μέτοχοι που συμμετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαμβάνονται υπόψη για το
σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες.

Α ρ θ ρ ο  20Β

Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο.

1.  Παρέχεται  επίσης  η  δυνατότητα  συμμετοχής  στην  ψηφοφορία  από  απόσταση,  διά
αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέματα και τα
ψηφοδέλτια  μπορεί  να  διατίθενται  και  η  συμπλήρωσή  τους  να  γίνεται  και  ηλεκτρονικά  μέσω
διαδικτύου ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της εταιρείας.

2.  Οι  μέτοχοι  που  ψηφίζουν  δι’  αλληλογραφίας  ή  με  ηλεκτρονικά  μέσα  υπολογίζονται  για  το
σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από
την εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

3.  Στις  παραπάνω  περιπτώσεις  η  εταιρεία  υιοθετεί  διαδικασίες  για  τη  συμμετοχή  στη  γενική
συνέλευση από απόσταση, τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της
προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή άλλης σύνδεσης.

Α ρ θ ρ ο  20Γ

Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

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.

Α ρ θ ρ ο  20Δ

Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

1. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου.

2.  Αντιπρόσωπος που ενεργεί  για περισσότερους μετόχους,  μπορεί να ψηφίζει  διαφορετικά για
κάθε μέτοχο.

3. 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.
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4. 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. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Α ρ θ ρ ο  21ο

Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

1.  Στη  γενική  συνέλευση,  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  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.

Α ρ θ ρ ο  22ο

Απαρτία Γενικής Συνελεύσεως

1.  Η  Γενική  Συνέλευση  βρίσκεται  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα  επί  των  θεμάτων  της
ημερησίας διατάξεως, όταν παρίστανται μέτοχοι ή αντιπρόσωποι μετόχων εκπροσωπούντες το ένα
πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του μετοχικού  κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Μη συντελεσθείσας κατά
την πρώτη συνεδρίαση της παραπάνω απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός είκοσι
(20) ημερών από την χρονολογία την ματαιωθείσας συνεδριάσεως, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι
προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση η επαναληπτική Γενική
Συνέλευση λογίζεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας
διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι σ΄ αυτήν το εκπροσωπούμενο τμήμα του μετοχικού 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.

2.  Κατ’  εξαίρεση,  προκειμένου  για  αποφάσεις  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  2ρθρου  21  του  Ν.  4548/2018  (μερική  καταβολή  του  κεφαλαίου)  ή  την
παράγραφο 6 του Άρθρου 49 του ιδίου νόμου, (ακύρωση ιδίων μετοχών), 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 Β’ του Άρθρου ό του παρόντος (έκτακτη
αύξηση),  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.

3. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, αν δεν επιτευχθεί η απαρτία του τελευταίου
εδαφίου, η γενική συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με την παράγραφο 2
του  παρόντος  Άρθρου,  βρίσκεται  δε  σε  απαρτία  και  συνεδριάζει  έγκυρα επί  των θεμάτων της
αρχικής  ημερήσιας  διάταξης,  όταν  παρίστανται  ή  αντιπροσωπεύονται  σε  αυτήν  μέτοχοι
εκπροσωπούντες  το  ένα  τρίτο  (1/3)  τουλάχιστον  του  καταβεβλημένου  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.
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Α ρ θ ρ ο  23ο

Πλειοψηφία Γενικής Συνελεύσεως

1.  Οι  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνελεύσεως  λαμβάνονται,  με  απόλυτη  πλειοψηφία  των
εκπροσωπουμένων σε αυτήν ψήφων.

2.  Κατ΄  εξαίρεση οι  αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του παρόντος καταστατικού
λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των στην Συνέλευση εκπροσωπουμένων ψήφων.

3. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αναγγέλλεται από τον πρόεδρο της γενικής συνέλευσης μόλις
διαπιστωθεί.

Α ρ θ ρ ο  24ο

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως

1. Μέχρι την εκλογή του προέδρου της, που γίνεται από την ίδια με απλή πλειοψηφία, στη γενική
συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.

2.  Ο  πρόεδρος  της  συνέλευσης  μπορεί  να  επικουρείται  από  γραμματέα  και  ψηφολέκτη,  που
εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο. Ο πρόεδρος ελέγχει την κανονικότητα της συγκρότησης της γενικής
συνέλευσης,  την  ταυτότητα  και  τη  νομιμοποίηση  των  παρόντων,  την  ακρίβεια  των πρακτικών,
διευθύνει  τη  συζήτηση,  θέτει  τα  θέματα  σε  ψηφοφορία  και  αναγγέλλει  το  αποτέλεσμα  της
τελευταίας.

3. Η μη εκλογή ή η μη σύννομη εκλογή προέδρου, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων της
παραγράφου  2  δεν  επηρεάζουν  το  κύρος  των  αποφάσεων  της  γενικής  συνέλευσης,  αν  δεν
συντρέχουν άλλα ελαττώματα τούτων.

Α ρ θ ρ ο  25ο

Δικαίωμα μειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση

Τα δικαιώματα των μετόχων της μειοψηφίας στη Γενική Συνέλευση, ρυθμίζονται κατά τα οριζόμενα
στα  άρθρα  141  έως  144  του  Ν.  4548/2018,  όπως  ειδικότερα  εκτίθεται  παρακάτω  και  τα  της
ακυρότητας, ή ακυρωσίας, ή του ανυπόστατου αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης ρυθμίζονται στα
άρθρα 137 έως 140 του ιδίου νόμου.

1. Με αίτημα μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, και να
ορίζει ημέρα συνεδριάσεων της, που δεν θα απέχει, περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες
από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

2. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν συγκληθεί γενική συνέλευση
από το διοικητικό συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η
σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του
δικαστηρίου,  που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή
ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν
προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί τη γενική συνέλευση, σύμφωνα με
τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση της διαδικασίας του άρθρου 135, εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι
απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα.
3. 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,
επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Σε περίπτωση μη δημοσίευσης των
παραπάνω  θεμάτων,  οι  αιτούντες  μέτοχοι  δικαιούνται  να  ζητήσουν  την  αναβολή  της  γενικής
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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.
 4.  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.
 5. 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. 
 6.  Ύστερα  από  αίτηση  οποιουδήποτε  μετόχου,  που  υποβάλλεται  στην  εταιρεία  πέντε  (5)
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο 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. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση
των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 Ν. 4548/2018.
Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία
σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.
 7. Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου
κεφαλαίου  η  οποία  υποβάλλεται  στην  εταιρεία  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 Ν. 4548/2018,
εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά
τρόπο επαρκή.
 8. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του παρόντος, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το
βάσιμο  ή  μη  της  αιτιολογίας  άρνησης  εκ  μέρους  του  διοικητικού  συμβουλίου  παροχής  των
πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών  μέτρων.  Με  την  ίδια  απόφαση  το  δικαστήριο  υποχρεώνει  και  την  εταιρεία  να
παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.
 9. 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.
 10. 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
πρέπει όμως να υποδειχθεί στο μέτοχο σε ποιο διαδικτυακό τόπο μπορεί να τις αναζητήσει. 
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11. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και με την προϋπόθεση ότι το προβλέπει το καταστατικό, κάθε μέτοχος μπορεί να ζητήσει να του
χορηγηθεί πίνακας των μετόχων της εταιρείας, με ένδειξη του ονοματεπωνύμου, της διεύθυνσης
και του αριθμού μετοχών κάθε μετόχου.  Η εταιρεία δεν υποχρεούται να περιλάβει στον πίνακα
μετόχους που κατέχουν μέχρι ένα εκατοστό (1%) του κεφαλαίου.
 12. 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, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού
δικαιώματος.  Τέτοια  απόδειξη  αποτελεί  και  η  κατάθεση  των  μετοχών  τους,  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 Ν. 4548/2018. 

Α ρ θ ρ ο  26ο

Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης
1. 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.  Αντίγραφα  πρακτικών  συνεδριάσεων  της  γενικής
συνέλευσης υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών
από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.

2.  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. Οι τρίτοι  που έχουν έννομο συμφέρον και  οι  μη παραστάντες στη
γενική συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της γενικής συνέλευσης
από το Γ.Ε.ΜΗ., σε περίπτωση δε άρνησης αυτού, να χορηγήσει το πρακτικό ύστερα από σχετική
εισαγγελική παραγγελία.

Α ρ θ ρ ο  26Α

Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση & προσυπογραφή πρακτικού χωρίς
συνεδρίαση της Γ.Σ..

1. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης είναι δυνατόν να λαμβάνονται από τους μετόχους χωρίς
συνεδρίαση, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 135 του Ν. 4548/2018.
2. Επιτρέπεται στην εταιρεία η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλους τους μετόχους ή
τους  αντιπροσώπους τους,  το  οποίο  θα  ισχύει  ως απόφαση της  γενικής  συνέλευσης,  υπό τις
προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 136 του Ν. 4548/2018.
3. Το βάρος της απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων λήψης απόφασης, σύμφωνα με τις
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου και της βεβαίωσης του χρόνου λήψης αυτών των αποφάσεων,
φέρει η εταιρεία.

Α ρ θ ρ ο  27ο

Έγκριση συνολικής διαχείρισης
 1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την έγκριση
των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική διαχείριση που
έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της εταιρείας από αξιώσεις της κατά των
μελών του διοικητικού συμβουλίου ή άλλων προσώπων ή συμβιβασμός της εταιρείας με αυτούς
μπορεί  να  λάβει  χώρα  μόνο  με  τις  προϋποθέσεις  της  παραγράφου  7  του  άρθρου  102  Ν.
4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού
συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. Ν. 4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση.
 2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με μετοχές,
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των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον όμως έχουν λάβει σχετική
εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους
της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν   Ε’

Α ρ θ ρ ο  28ο

Ελεγκτές της εταιρίας

1.Ο τακτικός έλεγχος της εταιρείας όταν ο νόμος το απαιτεί, γίνεται με την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 4336/2015 Μέρος Β’. αρ. 2 Παρ. Α’ Υποπαρ. ΑΙ (ΦΕΚ Α’94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του Ν. 4308/2014 αρ. 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» όπως ισχύει.

2.  Ο  έλεγχος  των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων   αποτελεί  προϋπόθεση  του  κύρους  της
έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. 
3. Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση των
μετόχων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα
παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση με θέμα ημερήσιας διάταξης το
διορισμό ελεγκτή.
4. Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μεταγενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος
του διορισμού του.
5. Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την Εταιρεία. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι
αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
6. Κατά τα λοιπά, σχετικά με το διορισμό του ελεγκτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008
(Α`174).
7. Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική
κατάσταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου
όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε εταιρικού βιβλίου που
προβλέπεται από το νόμο.
8. Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που
είναι σχετική με τον έλεγχο που διενήργησε.
9. Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ζητήσει τη
σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.
10.  Η  συνέλευση  της  προηγούμενη  περίπτωσης  συγκαλείται  υποχρεωτικά  από  το  Διοικητικό
Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτησης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε
ως αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται  στην αίτηση.  Αν δεν συγκληθεί
εντός  της  προθεσμίας  αυτής,  εφαρμόζονται  αναλόγως  οι  διατάξεις  που  διέπουν  την  αίτηση
σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μειοψηφία μετόχων ή εταίρων.
11.Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση,
υπογραφή) ρυθμίζονται από το ν. 3693/2008.
12. Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί  στις
χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  του  ίδιου  οικονομικού  έτους,  γβ)  η  έκθεση  διαχείρισης  έχει
καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περίπτωση δ` της παρ. 3 του άρθρου
43α  του  κ.ν.  2190/1920)  και  γγ)  δηλώνει  αν,  σύμφωνα  με  τη  γνώση  και  την  κατανόηση  της
οντότητας και του περιβάλλοντός της που αποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών.
13.  Η προηγούμενη  παράγραφος  έχει  εφαρμογή τόσο  στην  ετήσια  όσο  και  στην  ενοποιημένη
έκθεση διαχείρισης.

Α ρ θ ρ ο  29ο

Δικαιώματα της μειοψηφίας στον έλεγχο της εταιρείας
1. Δικαίωμα να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρείας από το δικαστήριο, που δικάζει  κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν μέτοχοι της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν το ένα
εικοστό (1/20) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου.
 2. Ο έλεγχος κατά την παράγραφο 1 διατάσσεται, αν πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν
διατάξεις του νόμου ή του καταστατικού της εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε
κάθε περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε τρία (3) έτη από την έγκριση

javascript:open_links('651879,32460')
javascript:open_links('651879,455823')
javascript:open_links('651879,634826')
javascript:open_links('651879,455823')
ΑΔΑ: 9ΑΞΖ7ΛΛ-ΠΤ8



των  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων  της  χρήσης,  εντός  της  οποίας  τελέστηκαν  οι
καταγγελλόμενες πράξεις.
 3. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου κεφαλαίου,
δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη πορεία
αυτής, αλλά και με βάση συγκεκριμένες ενδείξεις, καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών
υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 
4.  Επί  του  δικαιώματος  των  μετόχων  να  ζητήσουν  τον  έλεγχο  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  των
παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 141 Ν.4548/2018.

 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   ΣΤ΄

Εταιρική Χρήση – Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις – Διανομή Κερδών

Α ρ θ ρ ο  30ο

Εταιρική χρήση – Ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις-Δημοσιότητα αυτών

1. Η εταιρική χρήση έχει δωδεκάμηνη διάρκεια, αρχίζοντας την 1η Ιανουαρίου και λήγοντας την 31η

Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2.  Η  εταιρεία  αναφορικά  με  τα  τηρούμενα  λογιστικά  Βιβλία  και  την  κατάρτιση  των  ετησίων
οικονομικών καταστάσεων και την «δημοσιότητα» αυτών, οφείλει να εφαρμόζει το Τμήμα Ένατο του
Ν.  4548/2018,  (άρθρα  145  έως  157),  με  την  επιφύλαξη  εφαρμογής  των  διατάξεων  του  Ν.
4308/2014 αρ 38 «Περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».

3.  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. Η Γενική Συνέλευση ορίζει το ποσό της αμοιβής
των  ελεγκτών,  στους  οποίους  γνωστοποιείται  ο  διορισμός  τους  εντός  πέντε  ημερών από  την
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

4. Η εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ.:

α. τις νόμιμα εγκεκριμένες από την τακτική γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

β. την έκθεση διαχείρισης και

γ.  τη γνώμη του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου όπου απαιτείται,  εντός είκοσι (20)
ημερών από την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση.

‘Οπου βάσει της διάταξης της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α’ του Άρθρου 2 του
Ν.  4336/2015  (Α’  94)  απαιτείται  γνώμη  νόμιμου  ελεγκτή  ή  ελεγκτικού  γραφείου,  οι  ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο
βάσει των οποίων ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο έχουν συντάξει  το πιστοποιητικό
ελέγχου. Συνοδεύονται επίσης από το πλήρες Κείμενο της· έκθεσης ελέγχου.

5. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από την
τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται στο Γ.Ε.ΜΗ. αντίγραφο των πρακτικών της.

Α ρ θ ρ ο  30Α

Ετήσια έκθεση διαχείρισης  του Διοικητικού Συμβουλίου
 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να υποβάλλει
στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης.
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 2. α) 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.
 β)  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.
 γ) 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.
 3. 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, 
 δ) την ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρείας και
 ε)  σε  σχέση  με  τη  χρήση  χρηματοπιστωτικών  μέσων  από  την  εταιρεία  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. Αν η ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνει τις παραπάνω
πληροφορίες, επιβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οι ποινές του άρθρου 179 Ν.
4548/2018.

Α ρ θ ρ ο  31ο

Καθαρά Κέρδη – Διανομή Κερδών

Ι.  Τα  καθαρά  κέρδη  της  εταιρείας  απεικονίζονται  στην  κατάσταση αποτελεσμάτων και  είναι  τα
προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 31Β’
του παρόντος 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  παρόντα  νόμο  και  το  καταστατικό  κράτηση  για  σχηματισμό  τακτικού
αποθεματικού.

γ)  Κρατείται  το  απαιτούμενο  ποσό  για  την  καταβολή  του  ελάχιστου  μερίσματος,  όπως  τούτο
ορίζεται στο Άρθρο 31 Γ’ του παρόντος.

δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν
και να διατεθούν, σύμφωνα με το Άρθρο 31Β’ του παρόντος, διατίθεται κατά τους ορισμούς του
καταστατικού και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

3. 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.
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Α ρ θ ρ ο  31Α

Κράτηση αποθεματικού.

Κάθε  έτος  αφαιρείται  ποσοστό  πέντε  τοις  εκατό  (5%)  τουλάχιστον  των  καθαρών  κερδών,
καθοριζόμενο  κάθε  φορά  από  την  Τακτική  Γενική  Συνέλευση,  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.

Α ρ θ ρ ο  31Β

Προϋποθέσεις και Περιορισμός διανομής ποσών.

1. 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.

2. 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 μειωμένα:

(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.

3. Η έννοια της διανομής των παραγράφων Ι και 2 του παρόντος Άρθρου περιλαμβάνει Ιδίως την
καταβολή μερισμάτων και τόκων από μετοχές.

Α ρ θ ρ ο  31Γ

Ελάχιστο μέρισμα

1.  Το  ελάχιστο  μέρισμα  υπολογίζεται  επί  των  καθαρών  κερδών,  ύστερα  από  αφαίρεση  της
κράτησης  για  σχηματισμό  τακτικού  αποθεματικού  και  των  λοιπών  πιστωτικών  κονδυλίων  της
κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.

2. Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών
μετά  τις  μειώσεις  της  παραγράφου  Ι  του  παρόντος  Άρθρου  και  καταβάλλεται  σε  μετρητά.  Με
απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, μπορεί να
μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου
μερίσματος  επιτρέπεται  μόνο  με  απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης,  που  λαμβάνεται  με  την
αυξημένη  απαρτία  και  πλειοψηφία  ογδόντα  τοις  εκατό  (80%)  του  εκπροσωπουμένου  στη
Συνέλευση κεφαλαίου.

3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
είναι δυνατόν τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να
διανεμηθούν σε όλους τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους
αξία.
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4. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
είναι  δυνατόν τα κέρδη,  που είναι  διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα, να χορηγηθούν με μορφή
τίτλων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών, εισηγμένων σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή ιδίων τίτλων τους
οποίους έχει στην κυριότητά της η εταιρεία, εφόσον είναι και αυτοί εισηγμένοι, με την επιφύλαξη της
τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων και με την προϋπόθεση ότι οι ως άνω τίτλοι
θα αποτελέσουν αντικείμενο αποτίμησης,  σύμφωνα με τα άρθρα 17 και  18 του Ν. 4548/2018.
Διανομή  άλλων  περιουσιακών  στοιχείων  αντί  μετρητών  είναι  επιτρεπτή  με  τις  παραπάνω
προϋποθέσεις μόνο ύστερα από ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Η παρούσα παράγραφος
εφαρμόζεται στις εταιρείες που υπόκεινται σε υποχρεωτικό ή σε προαιρετικό έλεγχο από ορκωτό
ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 του παρόντος Άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στη διανομή των
περαιτέρω κερδών. Στην περίπτωση αυτή η γενική συνέλευση αποφασίζει επί όλων των σχετικών
Θεμάτων με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Α ρ θ ρ ο  32ο

Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός της χρήσης, είναι δυνατή η
διανομή προσωρινών μερισμάτων με τις εξής προϋποθέσεις:

α) καταρτίζονται οικονομικές καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υφίστανται τα προς τούτο
αναγκαία ποσά,

β) οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2)
μήνες πριν από τη διανομή.

2. Το ποσό που Θα διανεμηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των κερδών που προκύπτει με
βάση την παράγραφο 2 του Άρθρου 32 Α του παρόντος. 

3.  Διανομή κερδών και  προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική  χρήση είναι
δυνατή  και  με  απόφαση  γενικής  συνέλευσης  ή  του  διοικητικού  συμβουλίου,  υποκείμενη  σε
δημοσιότητα.

Α ρ θ ρ ο  32Α

 Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών.

Κάθε ποσό που διανέμεται στους μετόχους κατά παράβαση των άρθρων 32 έως και 32 Δ’ του
παρόντος,  επιστρέφεται  από αυτούς που το εισέπραξαν,  αν η εταιρεία αποδείξει  ότι  οι  μέτοχοι
γνώριζαν ή, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, όφειλαν να γνωρίζουν ότι οι διανομές που
έγιναν σ’ αυτούς δεν ήταν σύννομες.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν    Ζ’

Λύση – Εκκαθάριση

Α ρ θ ρ ο  33ο

Λόγοι λύσεως της εταιρίας

1. Η εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά το καταστατικό χρόνου διάρκειάς της,
β) με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία,
γ) με την κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση, και
δ)  σε  περίπτωση  απόρριψης  της  αίτησης  πτώχευσης,  λόγω ανεπάρκειας  της  περιουσίας  του
οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
2. Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του Ν.
4548/2018.
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3. Η λύση της εταιρείας στην περίπτωση β’ της παραγράφου Ι  επέρχεται με  την υποβολή της
απόφασης της γενικής συνέλευσης σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

Άρθρο 33Α 

Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο
συμφέρον

1. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο
συμφέρον  αν:  α)  κατά  τη  σύσταση  της  εταιρείας  δεν  καταβλήθηκε  το  κεφάλαιο  που  ήταν
καταβλητέο,  ολικά  ή  μερικά,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  νόμου  και  του  καταστατικού,  και
εξακολουθεί να είναι μη καταβεβλημένο κατά την υποβολή της αίτησης, ή β) η εταιρεία δεν έχει το
ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, ή γ) η εταιρεία δεν έχει υποβάλλει προς
καταχώριση  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  δύο  (2)  τουλάχιστον  συνεχών  διαχειριστικών
χρήσεων, εγκεκριμένες από τη γενική συνέλευση.

2. Η αίτηση κοινοποιείται στην εταιρεία, εκδικάζεται δε με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας
από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας.

3. Το δικαστήριο, πριν εκδώσει την απόφασή του, παρέχει στην εταιρεία εύλογη Προθεσμία για
άρση  των  λόγων  λύσης,  εκτός  αν  αιτιολογημένα  θεωρεί  ότι  το  μέτρο  αυτό  είναι  άσκοπο.  Η
Προθεσμία αυτή μπορεί να είναι δύο (2) έως Τέσσερις (4) μήνες. Αν παρασχεθεί η παραπάνω
Προθεσμία, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει  μέτρα για την προσωρινή ρύθμιση των εταιρικών
υποθέσεων.

4. Η αίτηση για λύση της εταιρείας και η απόφαση που διατάσσει τη λύση της υποβάλλονται στη
δημοσιότητα του άρθρου 13 του Ν. 4548/2018.

Άρθρο 33 Β

 Εκκαθαριστές

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
παρόντος Άρθρου.

2.  Στις  περιπτώσεις  α’ και  δ’ της  παραγράφου 1  του Άρθρου  33  του  παρόντος,  το  Διοικητικό
Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση.
Στην  περίπτωση β’ της  παραγράφου 1  του ίδιου  Άρθρου 33,  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.

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.  ‘Οσον  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.

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
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της εκκαθάρισης. Οφείλουν επίσης να του παραδώσουν κάθε περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας
που τυχόν ευρίσκεται στην κατοχή τους.

8. Και κατά τα λοιπά η εκκαθάριση Θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ
(άρθρα 164 έως 170) του Ν. 4548/2018.

Α ρ θ ρ ο  34ο

Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης
 1. Οι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να διενεργήσουν απογραφή
της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε
έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

 2.  Η  γενική  συνέλευση  των  μετόχων  διατηρεί  όλα  τα  δικαιώματά  της  κατά  τη  διάρκεια  της
εκκαθάρισης.
 3. Οι εκκαθαριστές οφείλουν να περατώσουν χωρίς καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της
εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 8,
να εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν να ενεργήσουν και
νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας.
 4.  Οι  εκκαθαριστές  μπορούν  επίσης  να  εκποιήσουν  τα  ακίνητα  της  εταιρείας,  την  εταιρική
επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την
πάροδο τριών (3)  μηνών από τη  λύση της.  Εντός  της  προθεσμίας  αυτής  κάθε  μέτοχος  ή  και
δανειστής της μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ.
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτατη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων
ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και
δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση κατά το άρθρο
758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αν η εκποίηση δεν καθίσταται δυνατή.
 5. Οι εκκαθαριστές μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο δικαστήριο και εκδικάζεται με τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη διενέργεια της εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις
διατάξεις  που  διέπουν  τη  δικαστική  εκκαθάριση κληρονομίας  (άρθρα 1913 επ.  ΑΚ),  αναλόγως
εφαρμοζόμενες. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση κατά της εταιρείας στο
στάδιο της εκκαθάρισης.
 6. Οι μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και
δεν έχουν ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών
της εκκαθάρισης.
 7. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες
υποβάλλονται στη γενική συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία παρεμπόδισαν
το  τέλος  της  εκκαθάρισης.  Οι  ενδιάμεσες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  υποβάλλονται  σε
δημοσιότητα. Επίσης, συντάσσονται χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης, οι
οποίες  εγκρίνονται  από  τη  γενική  συνέλευση  και  υποβάλλονται  σε  δημοσιότητα.  Η  γενική
συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και περί της
απαλλαγής των ελεγκτών.

 8.  Με  βάση  τις  εγκεκριμένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  πέρατος  της  εκκαθάρισης  οι
εκκαθαριστές διανέμουν το προϊόν της εκκαθάρισης στους μετόχους, σύμφωνα με τα δικαιώματα
τούτων. Αν συμφωνούν όλοι οι μέτοχοι,  η διανομή μπορεί να γίνει και με αυτούσια απόδοση σ
αυτούς των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Η’

Α ρ θ ρ ο  35ο

Απαγόρευση ανταγωνισμού

1. Απαγορεύεται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, στους διευθυντές αυτής, και στα πρόσωπα
που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρείας, να ενεργούν στην Ελλάδα
κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό
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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.  Κατ’  εξαίρεση  δεν  θεωρείται  ότι  δρουν  ως  παρένθετα  νομικά  πρόσωπα  οι  φορείς  που
εκπροσωπούνται  από  τα  πρόσωπα  που  εμπίπτουν  στο  σχετικό  περιορισμό  και  εξυπηρετούν
συμφέροντα του Δημοσίου ή συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα,  όπως ΟΤΑ α΄  και β΄
βαθμού, Αναπτυξιακές ΟΤΑ, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, Επιμελητήρια.

3.  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.
 4.  Οι απαιτήσεις αυτές παραγράφονται ύστερα από ένα (1) έτος από τότε που οι  παραπάνω
πράξεις  ανακοινώθηκαν  σε  συνεδρίαση  του  διοικητικού  συμβουλίου  ή  γνωστοποιήθηκαν  στην
εταιρεία.  Η παραγραφή επέρχεται πάντως πέντε  έτη (5)  μετά την ενέργεια της απαγορευμένης
πράξης.

Α ρ θ ρ ο  36ο

1. Απαγορεύεται στην εταιρία να προβεί στην κάλυψη  των δικών της μετοχών (άρθρο 48 παρ. 1 Ν.
4548/2018). 

2.  Κατ’ εξαίρεση η εταιρεία  μπορεί  να αποκτήσει  με  παράγωγη κτήση μετοχές που έχουν ήδη
εκδοθεί και μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 Ν. 4548/2018 και στις περιπτώσεις που
ορίζονται  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  αυτού.  Κατά  τα  λοιπά  τα  θέματα  απόκτησης  ίδιων
μετοχών ρυθμίζονται από τα διαλαμβανόμενα στα άρθρα 48-52 του Ν. 4548/2018.  

                                 Α ρ θ ρ ο  37ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Εντός μηνός από την κατά νόμο προσαρμογής της εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4674/2020,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4735/2020, συντάσσεται και εγκρίνεται ο Κανονισμός Εσωτερικής
Υπηρεσίας  (Κ.Ε.Υ.) από την Γενική Συνέλευση.

2.  Το προσωπικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο.  Το τακτικό
προσωπικό προσλαμβάνεται  για  την  κάλυψη θέσεων βάσει  κανονισμού εσωτερικής  υπηρεσίας
(ΚΕΥ),  που  εγκρίνεται  από  τη  γενική  συνέλευση  των  μετόχων,  με  τον  οποίο  καθορίζονται  η
εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενική Διεύθυνση και επιμέρους Διευθύνσεις, Τμήματα
και Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Στον
ΚΕΥ προβλέπεται υποχρεωτικά Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Η στελέχωση των θέσεων του
ΚΕΥ με τακτικό προσωπικό γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 14 και επόμενα του ν. 2190/1994
(Α` 28).

3.  Το  έκτακτο  προσωπικό  που  απαιτείται  κάθε  φορά  για  την  εκτέλεση  του  αντικειμένου  που
αναλαμβάνουν, προσλαμβάνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για όσο
χρόνο διαρκεί το εκτελούμενο πρόγραμμα ή η σύμβαση, κατ` ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 1,2 και 3 παράγραφος 4 και 5 της υπ` αριθμ. 53266/2009 Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας  (Β`  1877).  Οι  προσλαμβανόμενοι  κατά  τα  προηγούμενα  εδάφια  με  συμβάσεις
ορισμένου χρόνου θεωρείται ότι καλύπτουν τις ανάγκες του προγράμματος ή της σύμβασης για την
εκτέλεση των οποίων προσλήφθηκαν,  αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της μετατροπής των
συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου των προηγούμενων εδαφίων ασκεί  τις  αποφασιστικές  αρμοδιότητες  που προβλέπονται
από τα καθήκοντα που του ανατίθενται.  Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι  επίσης
δυνατή η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Για την έκδοση της απόφασης απαιτείται μόνον η
απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα από την αρμόδια Αρχή ή η υπογραφή της σύμβασης, από τις
οποίες  τεκμαίρεται  ότι  δεν  υποκρύπτεται  σχέση  εξαρτημένης  εργασίας,  χωρίς  να  απαιτούνται
πρόσθετα δικαιολογητικά ή εγκριτικές αποφάσεις.
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Το προσωπικό της περίπτωσης αυτής μπορεί να συντάσσει μελέτες έργων και υπηρεσιών, καθώς
και  τεύχη  δημοσίων  διαγωνισμών,  κατά  την  παρ.  4  του  άρθρου  209  του  Κώδικα  Δήμων  και
Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114), υπό τη διεύθυνση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας
της εταιρείας. Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου
επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται ως
τακτικό προσωπικό του νομικού προσώπου.» (άρθρο 41 παρ.1α Ν.4735/2020)

4.  Σε  περίπτωση  λύσης  της  εταιρείας,  το  προσωπικό  των  προηγούμενων  περιπτώσεων  δεν
μεταφέρεται στους μετόχους ΟΤΑ ή στις ενώσεις τους.

5. Για την επικουρία του Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τον κανονισμό της περίπτωσης
α` της παρούσας παραγράφου μπορεί να συστήνεται μία (1) θέση ειδικού συμβούλου με σχέση
εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  με  αποδεδειγμένη  εμπειρία  σε  θέματα  δημόσιας  διοίκησης  και
αναπτυξιακής  πολιτικής  στην  τοπική  αυτοδιοίκηση.  Ο  ειδικός  σύμβουλος  προσλαμβάνεται  με
απόφαση  του  Προέδρου.  Η  σύμβαση  εργασίας  λύεται  με  καταγγελία,  καθώς  και  με  την  καθ`
οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του Προέδρου από το αξίωμά του.

6. Η κάλυψη κενών θέσεων που προβλέπονται στον ΚΕΥ, μπορεί να γίνεται κατά τις διατάξεις του
άρθρου 15 παράγραφος 1 έως 6 του ν. 4257/2014 (Α` 93), καθώς και με απόσπαση υπαλλήλων
Φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης,  οι  οποίοι  κατέχουν  τουλάχιστον  τριετή  αποδεδειγμένη
προϋπηρεσία στη διαχείριση, παρακολούθηση και διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων  ή  σε  τεχνική  υπηρεσία  φορέα  που  ασχολείται  με  την  υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενων έργων, κατόπιν πρόσκλησης της ενδιαφερόμενης εταιρείας με την οποία
προσδιορίζονται  ο  αριθμός  των  θέσεων και  τα  προσόντα  των  υποψηφίων.  Η  απόσπαση έχει
διάρκεια  δύο  (2)  ετών  με  δυνατότητα  ισόχρονης  ανανέωσης  και  πραγματοποιείται  με  κοινή
απόφαση  των  αρμοδίων  για  τον  διορισμό  οργάνων  του  φορέα  προέλευσης  και  του  φορέα
υποδοχής,  ύστερα  από  αίτηση  του  ενδιαφερομένου  και  σύμφωνη  γνώμη  του  διοικητικού
συμβουλίου  της  εταιρείας.  Η  μισθοδοσία  του  αποσπώμενου  προσωπικού  βαρύνει  τον  φορέα
υποδοχής. Για την απόσπαση υπαλλήλων της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης ΑΕ (ΜΟΔ ΑΕ)
εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του Καταστατικού της ΜΟΔ ΑΕ που κωδικοποιήθηκε με το
άρθρο 33 του ν. 3614/2007 (Α` 267).

7.  Ο γενικός διευθυντής και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών ορίζονται με
απόφαση  του  διοικητικού  συμβουλίου.  Η  θητεία  τους  ακολουθεί  τη  θητεία  του  διοικητικού
συμβουλίου  και  μπορεί  να  ανανεώνεται.  Ως  Προϊστάμενοι  Διευθύνσεων  Τεχνικών  Υπηρεσιών
ορίζονται  πτυχιούχοι  μηχανικοί  πανεπιστημιακής  ή  τεχνολογικής  εκπαίδευσης,  με  ελάχιστη
προϋπηρεσία πέντε (5) ετών στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Α ρ θ ρ ο  38ο

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται στο κείμενο αυτού του καταστατικού θα εφαρμόζονται
οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος, ήτοι του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και
του  Νόμου  4548/2018  «περί  Ανωνύμων  Εταιριών»  όπως  τροποποιήθηκε,  συμπληρώθηκε  και
ισχύει.

2. Οι υποθέσεις που υπάγονται σε Δικαστήριο καθώς και κάθε άλλη διαφορά που ανακύπτει από
την εταιρική σχέση μεταξύ μετόχων ή μεταξύ αυτών και της εταιρείας, μπορούν να υπαχθούν σε
διαμεσολάβηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4521/2018.

3.  Με  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας  προσαρμογής  της  εταιρείας  στις  διατάξεις  του  Ν.
4674/2020,  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  σε  Αναπτυξιακό  Οργανισμό,  δηλαδή  με  την
δημοσίευση του νέου καταστατικού του Οργανισμού στο Γ.Ε.Μ.Η.,  αυτός  καθίσταται  καθολικός
διάδοχος  της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α», ως
προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της, υπεισερχόμενος χωρίς καμία άλλη διατύπωση
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στις  υφιστάμενες  έννομες  σχέσεις  και  καταστάσεις  παντός  είδους,  στις  οποίες  συμμετείχε  η
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α».

                                                                              Κατερίνη …………….

Πιστοποιείται η ακρίβεια του νέου κειμένου
του Τροποποιημένου Καταστατικού της Εταιρείας

σύμφωνα με την από ……………………… απόφαση
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
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