
Ενιαίο κείμενο του καταστατικού της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία  

“Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και 

Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.” 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

 

Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα – Διάρκεια – Σκοπός  

 

Άρθρο 1 

Επωνυμία 

Την 23.7.1975 ιδρύθηκε η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “Ανώνυμη Εμπορική και 

Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων 

“LAVIPHARM A.E.” Ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας είναι LAVIPHARM AE. Για τις 

σχέσεις της Εταιρίας με την αλλοδαπή, η επωνυμία θα αποδίδεται σε πιστή 

μετάφραση. 

 

Άρθρο 2 

Έδρα 

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Παιανίας. Η Εταιρία μπορεί να ιδρύει 

υποκαταστήματα, πρακτορεία  ή  άλλα γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή 

του εξωτερικού ή και να καταργεί τυχόν υπάρχοντα. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, 

συγκρότησης και λειτουργίας αυτών ορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρίας.  

 

Άρθρο 3 

Διάρκεια 

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη, με έναρξη από τη δημοσίευση  

στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως της διοικητικής απόφασης για την παροχή άδειας σύστασης της 

παρούσας Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της. Με απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης και τροποποίηση του παρόντος άρθρου  μπορεί να παραταθεί ή 

συντομευθεί η διάρκειά της. 

 

Άρθρο 4 

Σκοπός 

Σκοπός της εταιρίας είναι : 
1. Η βιομηχανική παραγωγή και συσκευασία πάσης φύσεως και μορφής 

φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών, βιοκτόνων, χημικών, κτηνιατρικών, 

καλλυντικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, των πρώτων υλών αυτών, καθώς 

και συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων ειδικής διατροφής και συναφών 

προς όλων των ανωτέρω ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό 

τρίτων, καθώς και γενικότερα επενδύσεις στο χώρο της υγείας σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 



 

2. Η εμπορία, η εισαγωγή και εξαγωγή όλων των παραπάνω ειδών, είτε για ίδιο 

λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και η εμπορία, εισαγωγή και 

εξαγωγή ιατρικών μηχανημάτων, ορθοπεδικών ειδών και γενικά υγειονομικού και 

νοσοκομειακού υλικού. 

3. Η έρευνα και ανάπτυξη χημικών, κτηνιατρικών, φαρμακευτικών, 

παραφαρμακευτικών, βιοκτόνων, ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών προϊόντων, 

καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής και τροφίμων ειδικής διατροφής και 

συναφών προς όλων των ανωτέρω ειδών είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για 

λογαριασμό τρίτων, καθώς και η χρηματοδότηση επιστημονικών και λοιπών 

ερευνητικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

4. Η παροχή διοικητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους.  

5. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού. 

6. Η εκμετάλλευση ακινήτων περιλαμβανομένης της υπομίσθωσης ακινήτων 

ιδιοκτησίας της Εταιρίας σε θυγατρικές, συνδεδεμένες ή άλλες εταιρίες.  

Για την ευόδωση του σκοπού της η Εταιρία μπορεί να κάνει οποιαδήποτε πράξη, 

συμπληρωματική ή επιβοηθητική, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να παρέχει πάσης μορφής εγγυήσεις υπέρ 

θυγατρικών ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, να συμμετέχει σε επιχειρήσεις 

οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό που επιδιώκουν τον ίδιο 

ή συναφείς σκοπούς, να συντονίζει τις δραστηριότητες των εταιριών στις οποίες 

συμμετέχει, να συντονίζει ή/και να διασφαλίζει τη νομική υποστήριξη των εταιριών 

στις οποίες συμμετέχει και να παρέχει κεντρικές υποστηριχτικές υπηρεσίες, όπως 

ενδεικτικά: χρηματοοικονομικής διοίκησης και εν γένει λογιστικής υποστήριξης, 

οργάνωσης και διαχείρισης ποιότητας, πληροφορίες marketing, διοικητικής μέριμνας 

και ανθρώπινου δυναμικού και γενικά να ενεργεί κάθε πράξη στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό που διαρκώς ή πρόσκαιρα έχει σχέση με το σκοπό της.»  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές 

 

Άρθρο 5 

Μετοχικό κεφάλαιο  

Tο κεφάλαιο της Εταιρίας, ορίστηκε αρχικά σε δρχ. 5.000.000 διηρημένο σε 5.000 

ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας χιλίων δρχ. η καθεμία, καταβλήθηκε δε τοις 

μετρητοίς όπως δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 1825/23.07.75 ΦΕΚ/ΤΑΕ.  

Στη συνέχεια με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 20.07.1976, η 

οποία εγκρίθηκε δυνάμει της υπ΄αριθ. 106003/11.9.76 αποφάσεως του Νομάρχη 

Αττικής αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δρχ. 5.000.000 με την 

έκδοση 5.000 ονομαστικών (οι οποίες μετετραπήκαν  στη συνεχεία βάσει της από 

29.05.85 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων, σε ανώνυμες) μετοχών 



 

ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη, όπως αναφέρεται στην δημοσιευθείσα  στο 

υπ΄αριθ. 2541/16.9.76 ΦΕΚ/ΤΑΕ τροποποίηση του καταστατικού. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 1.7.78 η οποία δεν αποτελεί 

τροποποίηση του καταστατικού, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 

δρχ. 2.500.000 με την έκδοση 2.500 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. 

εκάστη όπως δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 2390/6.7.78 ΦΕΚ. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3.12.79 η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 48692/10.3.80 απόφαση του Νομάρχη Αττικής αυξήθηκε 

το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά 10.000.000 με την έκδοση 10.000 ανωνύμων 

μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη όπως αναφέρεται στην τροποποίηση 

του Καταστατικού που δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 637/28.3.80 ΦΕΚ/ΤΑΕ. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.6.80, η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 22836/24.9.80 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και 

δημοσιεύθηκε  στο υπ΄αριθ. 3299/80 ΦΕΚ /ΤΑΕ το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε τοις 

μετρητοίς κατά 2.500.000 δραχμές με την έκδοση 2.500 ανωνύμων μετοχών 

ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30.6.82 η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 15922/20.9.82 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και 

δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 223/82 ΦΕΚ/ΤΑΕ, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρίας κατά 15.100.000 δραχμές (ήτοι με την αναπροσαρμογή των παγίων 

στοιχείων αυτής κατά 15.067.013 δρχ. και με την καταβολή μετρητών δρχ. 32.987) με 

την έκδοση 15.100 ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30.6.84 η οποία 

εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 14216/27.7.84 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και 

δημοσιεύθηκε  στο υπ΄αριθ. 2787/84 ΦΕΚ /ΤΑΕ, αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρίας κατά δέκα εκατομμύρια είκοσι πέντε χιλιάδες δραχμές (10.025.000) 

μετρητοίς με την έκδοση δέκα χιλιάδων είκοσι πέντε (10.025) ανωνύμων μετοχών 

ονομαστικής αξίας δρχ. 1.000 εκάστη. 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29.6.85 η οποία εγκρίθηκε με 

την υπ΄αριθ. 16161/85 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και δημοσιεύθηκε  στο 

υπ΄αριθ. 3322/85 ΦΕΚ /ΤΑΕ αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι 

εκατομμύρια δραχμές (20.000.000) μετρητοίς με την έκδοση είκοσι χιλιάδων (20.000) 

νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 18ης Οκτωβρίου 

1985, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 24241/85 απόφαση του Νομάρχη Αττικής 

και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 3690/85 ΦΕΚ/ΤΑΕ αυξήθηκε το μετοχικό Κεφάλαιο 

της Εταιρίας κατά δρχ. 10.000.000 με την έκδοση 10.000 νέων ανωνύμων μετοχών 

ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. εκάστη. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29ης Νοεμβρίου 

1985 η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 28885/86 απόφαση του Νομάρχη Αττικής και 

δημοσιεύθηκε  στο υπ΄αριθ. 254/86 ΦΕΚ /ΤΑΕ αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Εταιρίας κατά δρχ. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) με την έκδοση είκοσι χιλιάδων 

(20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. 



 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 3ης Νοεμβρίου 1986 

η οποία εγκρίθηκε  με την υπ΄αριθ. 6921/86 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής 

Αττικής και δημοσιεύθηκε στο υπ΄αριθ. 3349/86 ΦΕΚ/ΤΑΕ αυξήθηκε το Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμές με την έκδοση 

είκοσι χιλιάδων (20.000) νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών 

(1.000) εκάστη. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22 Δεκεμβρίου 1986, 

η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. ΕΜ 106/19.3.87 απόφαση του Νομάρχη 

Ανατολικής Αττικής και δημοσιεύθηκε  στο υπ΄αριθ. 304/26.3.87 ΦΕΚ/ΤΑΕ, αυξήθηκε 

το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εξήκοντα πέντε εκατομμύρια 

(65.000.000) με την έκδοση εξήντα πέντε χιλιάδων νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 

χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Δεκεμβρίου 

1987 αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές τριάντα 

εκατομμύρια (30.000.0000) με την έκδοση τριάντα χιλιάδων (30.000) νέων μετοχών 

ονομαστικής αξίας (1.0000) δραχμών εκάστη. ΦΕΚ 178 της 1/2/88 (ΕΜ 306 Υ.Ε.) 

28/1/88. 

Επίσης, βάσει των διατάξεων της υπ΄αριθ. Ε 2665/88 απόφασης των υπουργών 

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της από 30.6.89 αποφάσεως της Γενικής 

Συνελεύσεως των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας αυξάνεται κατά 

δραχμές εκατόν επτά εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες 

(107.875.000), δηλαδή με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας της Ε2665/88 δραχμές 

107.866.468 και μετρητά δρχ. 8.532 με την έκδοση 107.875 νέων μετοχών 

ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δρχ. εκάστη. Έγκριση ΕΜ 6443/89 Υπ. Ανάπτυξης 

ΦΕΚ 3573/89. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 9ης Δεκεμβρίου 

1992 αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εκατόν είκοσι πέντε 

εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες (73.902.277 +51.517.723 = 125.420.000) με 

κεφαλαιοποίηση α) της υπεραξίας του άρθρου 13 του Ν 1731/87 δρχ. 73.902.277 και 

β) του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 1 της Ε2665/88 απόφασης των 

υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με την έκδοση 125.420 νέων μετοχών 

ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών εκάστη. ΦΕΚ 502 της 15/2/93. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 30/6/93 αυξήθηκε 

το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές διακόσια έξι εκατομμύρια 

εξακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες εκατόν έντεκα (206.645.111) σε μετρητά και κατά 

δραχμές τριακόσια σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα τέσσερις 

χιλιάδες οκτακόσιες ογδόντα εννέα (344.934.889) με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας 

του άρθρου 23 του Ν. 2065/92 και έκδοση πεντακοσίων πενήντα μία χιλιάδων 

πεντακοσίων ογδόντα (551.580) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών 

η καθεμία. Έγκριση ΕΜ 9304/93 Υπ. Ανάπτυξης. ΦΕΚ 5770 της 15/10/93. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 13/04/1994 

αυξάνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές εκατόν πενήντα οκτώ 

εκατομμύρια (158.000.000) σε μετρητά με έκδοση εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων 



 

(158.000) μετοχών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία. ΦΕΚ 2395 

της 8/6/94. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 30/06/1994 και 

σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 14 του Ν. 1828/89 αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρίας κατά δρχ. εκατόν ογδόντα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερες 

χιλιάδες (184.144.000) με κεφαλαιοποίηση δια μεταφοράς στο μετοχικό κεφάλαιο 

του αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του Ν 1828/89 και έκδοση εκατόν 

ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων (184.144) μετοχών 

ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία (έγκριση 14232/94 Υπ. 

Ανάπτυξης ΦΕΚ 6126 της 3/11/94). 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 27ης Δεκεμβρίου 

1994 αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές πενήντα επτά 

εκατομμύρια οκτακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες με έκδοση (57.856.000) μετοχών 

ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) δραχμών η καθεμία (έγκριση ΕΜ 2092/95 Υπ. 

Ανάπτυξης ΦΕΚ 1751 της 20/4/95). 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της 21ης Μαρτίου 

1995 :   

α) Η ονομαστική αξία των μετοχών ορίστηκε από 1.000 δρχ. σε 250 δρχ. η κάθε μετοχή 

και ο αριθμός των μετοχών από 1.400.000 σε 5.600.000. 

β) Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά δραχμές τριακόσια εβδομήντα 

ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες (371.875.000) με την έκδοση 

ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.487.500) 

νέων μετοχών ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) δραχμών η καθεμία. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της 7.9.1995 στο τέλος της 

παραπάνω παραγράφου προστίθενται οι λέξεις : “Η διαφορά από την έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την 

έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 

ένα δισεκατομμύριο επτακόσια εβδομήντα ένα εκατομμύρια οκτακόσιες εβδομήντα 

πέντε χιλιάδες (1.771.875.000) δραχμές και διαιρείται σε επτά εκατομμύρια ογδόντα 

επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.087.500) μετοχές ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα 

(250) δραχμών η καθεμία.  

Mε απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της 26.02.1997: 

αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας κατά δραχμές τρία δισεκατομμύρια 

τριακόσια τριάντα ένα εκατομμύρια εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (3.331.125.000) με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο με την έκδοση ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων 

πεντακοσίων (1.417.500) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δραχμών 

η καθεμία, καθώς και με την αύξηση της ονομαστικής αξίας από 250 σε 600 δρχ. των 

υπαρχουσών 7.087.500 μετοχών της εταιρίας και το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας 

ανέρχεται σε πέντε δισεκατομμύρια εκατόν τρία εκατομμύρια (5.103.000.000) 

δραχμές και διαιρείται σε οκτώ εκατομμύρια πεντακόσιες πέντε χιλιάδες (8.505.000) 

μετοχές ονομαστικής αξίας 600 δρχ. η καθεμία (έγκριση Κ2 – 2054/97 Υπ. Ανάπτυξης 

ΦΕΚ 1205 της 19/3/97). 



 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων που συνήλθε στις 17 

Ιουνίου 1997, αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 

δύο δισεκατομμύρια σαράντα ένα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (2.041.200.000) 

δια της εκδόσεως τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δύο χιλιάδων (3.402.000) 

μετοχών ονομαστικής αξίας εξακοσίων (600) δρχ. με καταβολή μετρητών. Αρ. 

Εγκρισης Υπ. Ανάπτυξης Κ2 – 5702 ΦΕΚ 4213 της 25/6/97 και το Μετοχικό Κεφάλαιο 

της Εταιρίας ανέρχεται σε επτά δισεκατομμύρια εκατόν σαράντα τέσσερα 

εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες (7.144.200.000) και διαιρείται σε ένδεκα 

εκατομμύρια ενιακόσιες επτά χιλιάδες (11.907.000) μετοχές ονομαστικής αξίας 

εξακοσίων (600) δρχ. εκάστη. 

 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16ης Δεκεμβρίου 

1998 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά (714.420.000) 

επτακόσια δέκα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες είκοσι χιλιάδες δια 

κεφαλαιοποίησης αποθεματικών δρχ. 487.227.248 από Αποθεματικό 

Αναπροσαρμογής παγίων. και δρχ. 227.192.752 από Αφορολόγητο Αποθεματικό 

Μερισμάτων . Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε με την έκδοση και δωρεάν διανομή 

(1.190.700) ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα χιλιάδων επτακοσίων μετοχών 

ονομαστικής αξίας δρχ. εξακοσίων (600) εκάστη. 

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 28ης Ιουνίου 1999 

αποφασίζεται η μείωση της Ονομαστικής αξίας της μετοχής από εξακόσιες (600) στις 

τριακόσιες (300) και η έκδοση δέκα τριών εκατομμυρίων ενενήντα επτά χιλιάδων 

επτακοσίων (13.097.700) δωρεάν νέων μετοχών στους Μετόχους. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25ης Αυγούστου 

1999 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.929.310.000 δραχμές 

με καταβολή μετρητών και η έκδοση 13.097.700 νέων ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας 300 δραχμών η κάθε μία. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 22ας Απριλίου 2002 

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.699.028,10 ΕΥΡΩ με 

αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο 1 ΕΥΡΩ με κεφαλαιοποίηση α) 

αποθεματικού από αναπροσαρμογή αξίας παγίων (Ν.2065/92), ποσού ύψους 

1.536.493,81 ΕΥΡΩ, β) εκτάκτων αποθεματικών ποσού ύψους 74.170,29 ΕΥΡΩ και γ) 

μέρους διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ύψους 3.088.364 ΕΥΡΩ. 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Μαΐου 2007 

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 11.787.930 ΕΥΡΩ με 

καταβολή μετρητών και η έκδοση 11.787.930 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών 

ονομαστικής αξίας €1 η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν υπέρ το άρτιο στην τιμή των 

€3,20 η κάθε μία.   

Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2022 

αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση μέρους 

του αποθεματικού υπέρ το άρτιο κατά €81.037.877,00 και την αύξηση της 

ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €1 σε €2,58645738. Εν συνεχεία 

αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €127.010.804,00 με τη 



 

μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από €2,58645738 σε €0,10 

με σκοπό τον συμψηφισμό ισόποσων ζημιών. Κατόπιν, αποφασίστηκε η αύξηση 

ονομαστικής αξίας μετοχής από €0,10 έκαστη μετοχή σε €0,30 έκαστη μετοχή, με 

ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 

51.081.030 σε 17.027.010  κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές δια συνένωσης 

των παλαιών μετοχών σε αναλογία τρείς (3) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία 

(1) νέα μετοχή της Εταιρείας (reverse split 3:1).  

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 30ης Αυγούστου 

2022 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου €57.999.999,90, με την 

καταβολή μετρητών, δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων της και 

την έκδοση 193.333.333 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, 

ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. 

Συνεπώς σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε εξήντα τρία 

εκατομμύρια εκατόν οκτώ χιλιάδες εκατόν δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 

(63.108.102,90€) διαιρούμενο σε διακόσιες δέκα εκατομμύρια τριακόσιες εξήντα 

χιλιάδες τριακόσιες σαράντα τρεις (210.360.343) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής 

αξίας τριάντα λεπτών (0,30€) η κάθε μία.». 

 

Άρθρο 6 

Η Γενική Συνέλευση με απόφασή της που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και 

πλειοψηφία των άρθρων 130 παρ. 3  και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, μπορεί να 

εκχωρεί στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να αυξάνει με απόφασή του το 

Μετοχικό Κεφάλαιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 

4548/2018.. 

 

Άρθρο 7 

Μετοχές- Μεταβίβαση μετοχών 

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες και  ονομαστικές. Ως χρόνος εκδόσεώς τους 

ορίζεται ο χρόνος καταχώρησής τους στο μητρώο των κινητών αξιών της εταιρίας 

«Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».  

2. Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με τη σχετική καταχώρηση στο μητρώο όπου 

τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές 

διατάξεις. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο μητρώο 

των κινητών αξιών της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» . 

 

Άρθρο 8 

Συνέπειες κυριότητας μετοχής 

1. Η ευθύνη του μετόχου περιορίζεται στην ονομαστική αξία της μετοχής αυτού. 

Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα αξίωσης επί του τυχόν  διανεμόμενου μερίσματος 

σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και, σε περίπτωση λύσης της Εταιρίας, 

αξίωσης επί του αναλογούντος  μέρους της  περιουσίας μετά την εκκαθάριση, 

καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα προβλεπόμενο από το Νόμο και το παρόν 

Καταστατικό. 



 

2. Η κυριότητα των μετοχών θα έχει ως αναγκαίο αποτέλεσμα την αποδοχή όλων 

των νόμων που ρυθμίζουν τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, του παρόντος 

καταστατικού και όλων των άλλων νομίμων αποφάσεων των οργάνων της 

Εταιρίας. Οι μέτοχοι θα απολαμβάνουν όλων των δικαιωμάτων και θα 

αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από κάθε μετοχή. 

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα από αυτές είναι αδιαίρετα έναντι της Εταιρίας, και 

κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της Εταιρίας. Σε περίπτωση που περισσότερα από ένα πρόσωπα έχουν 

συγκυριότητα ή ψιλή κυριότητα και επικαρπία μιας μόνο μετοχής, οι 

περισσότεροι δικαιούχοι οφείλουν να εκλέξουν έναν κοινό εκπρόσωπό τους για 

να ασκεί τα δικαιώματα που έχουν από τη μετοχή αυτή, διαφορετικά το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα αναστέλλει την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών. 

4. Οι μέτοχοι ή οι καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και οι δανειστές μετόχων ή 

κάτοχοι από κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της Εταιρίας, όπως θεματοφύλακες, 

μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί δανειστές σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας ή των 

βιβλίων της Εταιρίας ή των εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να επιδιώξουν την 

εκκαθάριση ή διανομή της εταιρικής περιουσίας ή να αναμιχθούν στη διοίκηση 

της Εταιρίας ασκώντας δικαιώματα περισσότερα από όσα αναγνωρίζονται στους 

μετόχους με το Καταστατικό αυτό και τη νομοθεσία που ισχύει.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Άρθρο 9 

Σύνθεση- Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Η Εταιρία διοικείται από Δ.Σ. απαρτιζόμενο από τρία (3) έως εννέα (9) μέλη 

εκλεγόμενα από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  

2. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. 

3. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και δύναται να παραταθεί μέχρι την 

τακτική Γενική Συνέλευση που θα εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

του έτους λήξεως της θητείας του μη δυνάμενη πάντως να υπερβεί την τετραετία. 

4. Σύμβουλοι των οποίων η θητεία έληξε, είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα 

ανακλητοί. 

5. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της 

ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη 

μπορούν, κατά την κρίση τους, είτε να εκλέξουν νέα μέλη σε αντικατάσταση 

μελών που παραιτήθηκαν, πέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους με 

οποιοδήποτε άλλο τρόπο, είτε να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση 

της Εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών, εφόσον τα 

εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον  πέντε  (5). 

6. Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω από πέντε 

(5), το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες για το 



 

υπόλοιπο της θητείας του μέλους ή των μελών που αντικαθίστανται τουλάχιστον 

μέχρι του αριθμού των πέντε  (5).   

7. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 12 του Ν. 

4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και ανακοινώνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να 

αντικαταστήσει τα εκλεγέντα μέλη, ακόμα κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα 

στην ημερήσια διάταξη.   

 

Άρθρο 10 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα 

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

εκλέγοντας από τα μέλη του έναν Πρόεδρο. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 

εκλέξει και έναν ή δύο Αντιπροέδρους καθώς επίσης και έναν ή περισσότερους 

Διευθύνοντες και Εντεταλμένους Συμβούλους και αναπληρωτές τους. Καθήκοντα 

Γραμματέως μπορεί να αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε τρίτο. 

2. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αντικαθιστά ένας εκ των 

Αντιπροέδρων. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει εκλέξει 

Αντιπροέδρους ή στην περίπτωση που έχουν εκλεγεί, αλλά έχουν κώλυμα ή 

απουσιάζουν, τον Πρόεδρο αντικαθιστά ένας (1) Σύμβουλος οριζόμενος από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

3. Η ιδιότητα του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

μπορεί να συμπέσει στο ίδιο πρόσωπο με την ιδιότητα του Διευθύνοντος ή του 

Εντεταλμένου Συμβούλου.  

 

Άρθρο 11 

Απαρτία-Πλειοψηφία-Αντιπροσώπευση μελών 

1. Σύμβουλος απών ή κωλυόμενος μπορεί να αντιπροσωπεύεται σε μία ή 

περισσότερες συνεδριάσεις του Συμβουλίου μόνο από άλλο μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τον οποίο ορίζει αυτός με έγγραφη εξουσιοδότηση 

[συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία (telefax)] απευθυνόμενη προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Κανένας σύμβουλος δεν μπορεί  να αντιπροσωπεύει περισσότερους 

από έναν  συμβούλους. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι 

παρόντα ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό τουλάχιστον τα μισά συν ένα από τα μέλη 

του, ποτέ όμως δεν επιτρέπεται ο αριθμός των μελών του που είναι παρόντα να 

είναι μικρότερος από τρία (3). Για να ευρεθεί ο αριθμός απαρτίας παραλείπεται 

το τυχόν κλάσμα. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας κάθε 

φορά που ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. Κατ’ 

εξαίρεση, μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα στην Ελλάδα, στους δήμους Αθηνών και 

Θεσσαλονίκης, και στο εξωτερικό, στις πρωτεύουσες των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, και όπου αλλού δραστηριοποιείται η Εταιρία ή οποιαδήποτε 

συνδεδεμένη με την Εταιρία επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 



 

4308/2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε 

άλλο τόπο, είτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των 

προϋποθέσεων του άρθρου 90 παρ. 4 του Ν.4548/2018.   

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, με 

πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες 

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να 

αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά 

η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν 

αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.    

5. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων και αντιπροσωπευμένων μελών αυτού. 

6. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο στο Συμβούλιο, σε περίπτωση όμως που 

αντιπροσωπεύει  απόντα σύμβουλο, έχει και την ψήφο εκείνου. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

8. Οι υπογραφές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους 

μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

 

Άρθρο 12 

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται 

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Ύστερα από 

αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να 

καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό 

καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευομένων κατά τη 

συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους. Αντίγραφα ή αποσπάσματα 

πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή 

άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο.     

 

Άρθρο 13 

Εξουσία- Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργώντας συλλογικά έχει τη διοίκηση και διαχείριση των 

εταιρικών υποθέσεων. Αποφασίζει γενικά για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρία και 

ενεργεί κάθε πράξη εκτός από εκείνες για τις οποίες είτε από το νόμο είτε από το 

Καταστατικό έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση.  



 

Το Διοικητικό Συμβούλιο παράλληλα με την αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης και 

με την επιφύλαξη των άρθρων 70, 71, 72του Ν.  4548/2018 , δικαιούται να αποφασίζει 

την έκδοση ομολογιακών δανείων. 

 

Άρθρο 14 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων Διοικητικού Συμβουλίου σε συμβούλους ή τρίτους 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του που λαμβάνεται με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του που είναι παρόντα ή/και εκπροσωπούνται, να αναθέτει 

την άσκηση όλων ή μερικών από τα δικαιώματά του και τις εξουσίες που σχετίζονται 

με τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρίας σε ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα αυτά είναι ή δεν είναι μέλη του. Ο τίτλος και η 

αρμοδιότητα καθενός από τα πρόσωπα αυτά καθορίζεται πάντοτε με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου για το διορισμό τους.  

 

Άρθρο 15 

Δυνατότητα συμμετοχής σε άλλες εταιρείες 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να ενεργούν, για δικό τους 

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

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

σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

 

Γενική Συνέλευση μετόχων 

 

Άρθρο 16 

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 

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

να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και για κάθε θέμα που προβλέπεται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και τα ειδικότερα αναφερόμενα στο 

παρόν Καταστατικό. Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν και τους απόντες και 

τους διαφωνούντες μετόχους. 

 

Άρθρο 17 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην 

περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της 

έδρας, τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση και το αργότερο έως τη δεκάτη 

(10η) ημέρα του ένατου μήνα από τη λήξη της προηγούμενης εταιρικής χρήσης. 

Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες 

που ορίζονται στο άρθρο 121 παρ. 3 και 4 του Ν. 4548/2018 και δημοσιεύεται 

σύμφωνα με οριζόμενα στον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  



 

 

 

Άρθρο 18 

Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση- Αντιπροσώπευση  

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος 

στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρίας. Η 

απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης 

βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή, εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση 

της Εταιρίας με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να 

υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης 

της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη 

βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να 

περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μπορούν να μετάσχουν 

μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η ιδιότητα του μετόχου 

πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα 

συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής 

επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η 

ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει 

στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

2. Οι μέτοχοι δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση με μέχρι τρεις 

αντιπροσώπους, μετόχους ή όχι. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του 

μετόχου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή του σχετικού 

εντύπου αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, 

όπως ειδικότερα θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή και μέσω τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  και εφόσον τηρούνται οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) Κάθε μέτοχος μπορεί να ακούσει τους υπόλοιπους συμμετέχοντες μετόχους, 

και 

(β) Εφόσον το επιθυμεί, να απευθύνει το λόγο σε όλους τους λοιπούς 

συμμετέχοντες ταυτόχρονα. 

4.  Η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση λαμβάνει χώρα είτε απ’ 

ευθείας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή τηλεπικοινωνιών ή 

με συνδυασμό των ως άνω μεθόδων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να προκρίνει την εξ 

αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία των μετόχων , δια αλληλογραφίας ή με 

ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενη πριν από τη συνέλευση, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 126 του ν. 4548/2018. Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και οι όροι για την ως άνω εξ 

αποστάσεως ψηφοφορία. Μέτοχοι που κάνουν χρήση των ως άνω δυνατοτήτων 

συμμετοχής ή/και ψηφοφορίας θα υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και 

πλειοψηφίας σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του παρόντος. Είναι δυνατή η με 



 

ηλεκτρονικά μέσα συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και των προσώπων των παρ. 

1 και 2 του άρθρου 127 του ν. 4548/2018. 

5. Η παράλειψη τήρησης των διατυπώσεων του άρθρου αυτού στερεί τον μέτοχο 

από το δικαίωμά του να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν αυτή και εφόσον 

υπάρχει απαρτία, επιτρέψει τη συμμετοχή του.  

 

Άρθρο 19 

Πρόεδρος- Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης 

Ο Πρόεδρος ή αν αυτός κωλύεται ένας εκ των Αντιπροέδρων ή εάν και αυτοί 

κωλύονται, ο πρεσβύτερος των παρόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

προεδρεύει της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων προσωρινώς, εκλέγοντας ένα ή 

δύο γραμματείς μεταξύ των παρισταμένων μετόχων μέχρι να επικυρωθεί  από τη 

Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη 

Συνέλευση και να εκλεγεί  το τακτικό Προεδρείο αυτής, αποτελούμενο από τον 

Πρόεδρο και έναν ή δύο γραμματείς που εκτελούν και χρέη  ψηφολεκτών. 

 

 

 

 

Άρθρο 20 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. 7 του παρόντος Καταστατικού, οι συζητήσεις 

και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, τακτικής ή έκτακτης, περιορίζονται στα 

θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται περιληπτικά 

σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ή τους Γραμματείς 

της. 

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων 

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή 

του.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και Διανομή Κερδών  

 

Άρθρο 21 

Διάρκεια εταιρικής χρήσης 

Η εταιρική χρήση αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη 

(31η) Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

 

Άρθρο 22 

Διάθεση Κερδών  

Καθαρά κέρδη κάθε εταιρικής χρήσης είναι αυτά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση 

από τα πραγματοποιηθέντα ακαθάριστα κέρδη κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των 

σύμφωνα με το νόμο αποσβέσεων και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Το υπόλοιπο 



 

που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω κονδυλίων συνιστά τα ετήσια 

καθαρά κέρδη της Εταιρίας που με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του 

Ν. 4548/2018, διανέμονται με την παρακάτω σειρά:  

Α. αφαιρείται ποσοστό πέντε ως είκοσι τοις εκατό (5-20%) των καθαρών 

κερδών για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μέχρι να συμπληρωθεί 

ποσό ίσο προς το ένα τρίτο του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 

αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση πριν από 

κάθε διανομή μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του 

λογαριασμού κερδών – ζημιών. 

Β. κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή πρώτου μερίσματος, 

όπως προβλέπεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία,  

Γ. ολόκληρο το υπόλοιπο ή μέρος του υπολοίπου διατίθεται κατά την κρίση 

της Γενικής Συνέλευσης είτε για την καταβολή μερισμάτων είτε για την 

αμοιβή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για πρόσθετη αμοιβή των 

διευθυντών ή άλλων υπαλλήλων της Εταιρίας, είτε για αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου, είτε μεταφέρεται για κάλυψη αφορολόγητων 

αποθεματικών, είτε μεταφέρεται σε νέα χρήση, είτε σε έκτακτο 

αποθεματικό. 

 

Άρθρο 23 

Πληρωμή μερισμάτων – Προσωρινό Μέρισμα  

1. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει από την ημέρα που ορίζεται από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση ή με εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την 

έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία δύο (2) 

μηνών.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να προβεί σε διανομή προσωρινού 

μερίσματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 162 του Ν.4548/2018. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν Καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του 

Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.  

     

 

Ο Πρόεδρος 

              Μηνάς Τάνες 

 

 

 

 

     

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


