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ΑΡΘΡΟ 1

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΚΔΟΣΗ  ΕΝΤΥΠΩΝ  –  ΜΕΣΑ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»  και  με

διακριτικό τίτλο «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.».

Η εταιρεία μπορεί να συναλλάσσεται χρησιμοποιώντας, αντί της επωνυμίας της,

τον διακριτικό της τίτλο. Επίσης, για τις σχέσεις και τις συναλλαγές της μετά της

αλλοδαπής,  η  επωνυμία  της  εταιρείας  μπορεί  να  χρησιμοποιείται  σε  ακριβή

μετάφραση σε όλες τις ξένες γλώσσες.

ΑΡΘΡΟ 2

Σκοπός της εταιρείας είναι:

1. Η  έκδοση  ημερησίων  εφημερίδων  (πρωινών  και  απογευματινών),

εβδομαδιαίων  εφημερίδων, περιοδικών, ειδικών εφημερίδων και κάθε είδους

εντύπου γενικού ή ειδικού περιεχομένου. 

2. Η  έκδοση  και  εμπορία,  εισαγωγή  και  εξαγωγή  βιβλίων  και

συγγραμμάτων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, καθώς και μεταφράσεων

κάθε είδους εντύπου.

3. Η  πρακτόρευση,  διανομή  και  κυκλοφορία  των  εντύπων  που

περιγράφονται στις παραγράφους 1& 2, είτε πρόκειται για δική της, είτε για

ξένη έκδοση.

4. Η  δημιουργία  και  εκμετάλλευση  τυπογραφείων,  πιεστηρίων,

λιθογραφείων, βιβλιοδετείων, καθώς και η εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών

και όλων των εργασιών που υπάγονται στις γραφικές τέχνες.

5. Η ίδρυση και η εκμετάλλευση ραδιοφωνικών σταθμών.

6. Η παραγωγή  και  εκμετάλλευση  οπτικοακουστικών  προγραμμάτων  και

πάσης φύσεως υλικού και περιεχομένου Πολυμέσων (MULTIMEDIA).

7. Η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών προγραμμάτων.

8. Η  εγκατάσταση,  διαχείριση  και  εκμετάλλευση  δικτυακής  και

τηλεπικοινωνιακής  υποδομής  για  την  παροχή και  διανομή  υπηρεσιών  και

προϊόντων, που εντάσσονται στους σκοπούς της εταιρείας.
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9. Η εγκατάσταση και συντήρηση μηχανών, συσκευών και συστημάτων, που

αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας.

10. Η παροχή συναφών υπηρεσιών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα στο χώρο

των εκδόσεων, ΜΜΕ, τεχνολογίας και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και τις

υπηρεσίες συμβούλων στους ανωτέρω χώρους.

11. Η  εν  γένει  εμπορία  και  διανομή  όλων  των  ανωτέρω  προϊόντων,  είτε

απευθείας,  είτε  μέσω  οργάνωσης  δικτύων  διανομής  μεταπωλητών  και

συνεργατών, είτε εξ αποστάσεως.

12. H συμμετοχή της εταιρείας σε άλλες εταιρείες με παρόμοιο ή διαφορετικό

σκοπό.

Για  την  επίτευξη,  προώθηση  και  ανάπτυξη  του  σκοπού  της  εταιρείας  είναι

δυνατή:

η συμμετοχή σε  κοινοπραξίες με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και η

συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, διεθνείς ή εθνικές, επαγγελματικές,

επιστημονικές,  δημοσιογραφικές,  πολιτιστικές  και  κοινωνικές  οργανώσεις,

επιχειρήσεις, βιομηχανίες και Οργανισμούς.

ΑΡΘΡΟ 3

H  έδρα  της  εταιρείας  ορίζεται  στο  Δήμο  Πειραιώς.  Eιδικότερα,  στην  οδό

Eθνάρχου Mακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2, Nέο Φάληρο. H εταιρεία μπορεί

να ιδρύσει υποκαταστήματα και πρακτορεία ή γραφεία της οπουδήποτε στην

Eλλάδα και στην αλλοδαπή με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,  όπου

θα ορίζονται  ταυτόχρονα και  οι  αρμοδιότητες  και  η  έκταση της  δικαιοδοσίας

τους.

 

ΑΡΘΡΟ 4

 Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται πεντηκονταετής (50ετής), αρχίζει δε από την

καταχώρηση  της  οικείας  απόφασης  από  την  αρμόδια  εποπτεύουσα  Δημόσια

Αρχή της σχετικής με την παροχή άδειας σύστασης της εταιρείας και έγκρισης

του  παρόντος  καταστατικού.  Η παραπάνω διάρκεια  μπορεί  να παραταθεί  με

απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων,  τροποποιώντας  το  παρόν

άρθρο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΘΡΟ 5
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«1.  Το  μετοχικό  κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανερχόμενο  κατά  τη  σύσταση  της  σε

δραχμές  δέκα  εκατομμύρια  (10.000.000)  διηρημένο  σε  χίλιες  (1.000)  μετοχές,

ονομαστικής  αξίας  δραχμών  δέκα  χιλιάδων  (10.000)  η  κάθε  μία,  αυξήθηκε  με

απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  30/1/1989  στο  ποσό  τον

δραχμών πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000), διηρημένο σε πενήντα χιλιάδες

(50.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων της  Εταιρίας της  5/2/1990

αυξήθηκε  στο  ποσό  των  δραχμών  οκτακοσίων  εκατομμυρίων  (800.000.000),

διηρημένο σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα

χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 30/04/1992

αυξήθηκε  στο  ποσό  των  δραχμών  του  ενός  δισεκατομμυρίου  (1.000.000.000)

διηρημένο σε εκατό χιλιάδες (100.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα

χιλιάδων (10.000) η κάθε μία.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 9/2/1998 το

μετοχικό  κεφάλαιο  αυξήθηκε  σε  δύο  δισεκατομμύρια  διακόσια  πενήντα

εκατομμύρια  (2.250.000.000),  διηρημένο  κατά  διακόσιες  είκοσι  πέντε  χιλιάδες

(225.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία

Με απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων της  Εταιρίας  της  12/5/1999

αυξήθηκε  στο  ποσό  των  δρχ.  δύο  δισεκατομμυρίων  πεντακοσίων  πενήντα

εκατομμυρίων  (2.550.000.000),  διηρημένο  σε  διακόσιες  πενήντα  πέντε  χιλιάδες

(255.000) μετοχές, ονομαστικής αξίας δραχμών δέκα χιλιάδων (10.000) η κάθε μία. 

Με  την  από  11/10/1999  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων της

Εταιρίας μειώθηκε η ονομαστική  αξία  της μετοχής από δραχμές δέκα χιλιάδες

(10.000)  σε  δραχμές  διακόσιες  (200)  και  αυξήθηκε  το  μετοχικό  κεφάλαιο  κατά

δραχμές οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια (850.000.000) με την έκδοση τεσσάρων

εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.250.000) νέων ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200), με αποτέλεσμα να ανέρχεται αυτό

στο  συνολικό  ποσό  των  δραχμών  τριών  δισεκατομμυρίων  τετρακοσίων

εκατομμυρίων  (3.400.000.000),  διηρημένο  σε  δεκαεπτά  εκατομμύρια  (17.000.000)

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών διακοσίων (200) η κάθε μία. 

Κατά την  από  5/11/2001  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων της  Εταιρίας

αποφασίστηκε  η  αύξηση  του  μετοχικού  κεφαλαίου  κατά  εβδομήντα  πέντε

εκατομμύρια  εξακόσιες  πενήντα  χιλιάδες  (75.650.000)  δραχμές,  με

κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και αύξηση της ονομαστικής  αξίας

της μετοχής από διακόσιες (200) δρχ. σε διακόσιες τέσσερις δραχμές και σαράντα

πέντε λεπτά (204,45) προς σκοπό της στρογγυλοποίησης,  λόγω της μετατροπής

του  μετοχικού  κεφαλαίου  σε  ευρώ,  με  συνέπεια,  το  μετοχικό  κεφάλαιο  της
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Εταιρείας  να  ανέλθει  σε  τρία  δισεκατομμύρια  τετρακόσια  εβδομήντα  πέντε

εκατομμύρια  εξακόσιες  πενήντα  χιλιάδες  (3.475.650.000)  δραχμές  ή  δέκα

εκατομμύρια  διακόσιες  χιλιάδες  (10.200.000)  ευρώ  διηρημένο  σε  δέκα  επτά

εκατομμύρια  (17.000.000)  κοινές  ονομαστικές  μετοχές  ονομαστικής  αξίας

διακοσίων τεσσάρων δραχμών και σαράντα πέντε λεπτών (204,45) ή μηδέν ευρώ

και εξήντα λεπτών (0,60) ευρώ η κάθε μία.

Με την από 09.01.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων

της  Εταιρίας  αποφασίστηκε  αφενός  η  αύξηση  της  ονομαστικής  αξίας  εκάστης

κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από  μηδέν  εξήντα (0,60)

Ευρώ  σε  τρία  (3,0) Ευρώ  με  ταυτόχρονη  συνένωση  και  μείωση  του  συνολικού

αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας  (reverse  split)  από  δέκα

επτά εκατομμύρια  (17.000.000)  κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές σε  τρία

εκατομμύρια  τετρακόσιες  χιλιάδες  (3.400.000) νέες  κοινές  ονομαστικές  μετά

ψήφου μετοχές της Εταιρίας,  με αναλογία πέντε (5) παλαιές κοινές μετοχές της

Εταιρίας προς μία (1) νέα κοινή μετοχή της Εταιρίας και αφετέρου η μείωση της

ονομαστικής  αξίας  έκαστης  κοινής,  ονομαστικής,  μετά  ψήφου  μετοχής  της

Εταιρίας από τρία (3,0) Ευρώ σε  μηδέν τριάντα (0,30) Ευρώ, για  το  συμψηφισμό

σωρευτικών ζημιών σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.

 Κατά  την  ως  άνω  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευσητων  μετόχων   της  09.01.2014

αποφασίστηκε επίσης η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας σε μετρητά

κατά [●] Ευρώ (€[●]), μέσω της έκδοσης [●] νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου

μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας [●] Ευρώ η κάθε μία. 

Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε [●] ευρώ (€[●])

διηρημένο σε [●]  κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας [●]

ευρώ η κάθε μία. »

2.   Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας  κατόπιν  εξουσιοδότησης  από  την

Γενική Συνέλευση  μπορεί μετά από απόφαση των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον

του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το εταιρικό κεφάλαιο, δι' εκδόσεως νέων

μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού

κεφαλαίου που  είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε η

σχετική  εξουσία  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο.  Η  σχετική  απόφαση  της  Γενικής

Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν.

2190/1920, όπως ισχύει. Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί

να  ανανεώνεται  από  τη  Γενική  Συνέλευση  με  χρονικό  διάστημα  που  δεν

υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά τη

λήξη της κάθε πενταετίας. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης επίσης

υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920.
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3. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του

άρθρου αυτού δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.

4. Κατ εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων εάν τα αποθεματικά της εταιρείας

υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου,

τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την

απαρτία  και  πλειοψηφία  του  άρθρου  15  του  καταστατικού  και  ανάλογη

τροποποίηση του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 6 

 ΜΕΤΟΧΕΣ

1.  Οι  μετοχές της εταιρείας,  η  οποία δραστηριοποιείται  στο χώρο των Μέσων

Μαζικής  Ενημέρωσης,  είναι  ονομαστικές,  αδιαίρετες,  εισηγμένες  στο

Χρηματιστήριο Αθηνών και δυνάμενες να μετατραπούν σε ανώνυμες εφόσον το

επιτρέψει  ο  νόμος,  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  Μετόχων.  Οι

μετοχές της εταιρείας είναι άυλες. Η μεταβίβαση μετοχών που έχουν εκδοθεί σε

άυλη  μορφή  γίνεται  με  σχετική  καταχώρηση  στο  μητρώο  που  τηρούνται  οι

κινητές  αξίες  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες  σχετικές  διατάξεις.  Ο

εγγεγραμμένος στο μητρώο των κινητών αξιών θεωρείται  έναντι της Εταιρίας

ως μέτοχος.Στην περίπτωση κατά την οποία, για οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, οι

μετοχές  της  εταιρείας  θα  διατηρούνται,  θα  αποκτώνται  ή  θα  τρέπονται  σε

ενσώματες μετοχές, θα εφαρμόζονται αυτοδίκαια οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.

2190/1920 όπως ισχύει.

2. Για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των μετοχών αυτών και τη σύσταση

εμπράγματου  δικαιώματος  επ’  αυτών  (ενέχυρο)  απαιτείται  υποχρεωτικώς

συμβολαιογραφικό  έγγραφο  και  κοινοποίηση  αντιγράφου  του,  με  δικαστικό

επιμελητή μέσα σε πέντε ημέρες από την υπογραφή του εγγράφου τούτου στο

Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών και την

Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Ειδικώς, εις την περίπτωση

συστάσεως ενεχύρου επί των μετοχών απαιτείται και η γνωστοποίηση τούτου

καθώς  και  της  αιτίας  του,  από  τις  στήλες  του  εντύπου  που  αποτελεί  την

ιδιοκτησία  της  ανώνυμης  εταιρείας.  Η  μη  τήρηση  των  διατυπώσεων  αυτών

καθιστά άκυρη τη σύσταση των ανωτέρω εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Ύστερα

από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος, επισημειούται υπό της εταιρείας επί

του  υπάρχοντος  η  γενομένη  μεταβίβαση  και  ονοματεπώνυμα  μετά  των

διευθύνσεων, του επαγγέλματος και της εθνικότητας του μεταβιβάζοντος και

του  προς ον  η  μεταβίβασις.  Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται  στο  τηρούμενο

παρά της εταιρείας ειδικό βιβλίο. Έναντι της 

εταιρείας θεωρείται ως μέτοχος ο εις τα ανωτέρω βιβλίο εγγεγραμμένος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 7-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MΕΤΟΧΩΝ

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

μόνο με τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση.

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται το δικαίωμα

προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο υπέρ των κατά την εποχή της έκδοσης

μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Το

προβλεπόμενο  στο  νόμο  δικαίωμα  προτίμησης  υπέρ  υφιστάμενων  μετόχων

παρέχεται  και  σε  περίπτωση  έκδοσης  μετατρέψιμου  ομολογιακού  δανείου  σε

ολόκληρο το ομολογιακό δάνειο, καθώς επίσης και σε περιπτώσεις αύξησης με

εισφορές  σε  είδος.  Το  δικαίωμα  προτίμησης,  με  τους  περιορισμούς  της

παραγράφου  10  του  άρθρου  13  του  κ.ν.  2190/1920,  μπορεί  με  απόφαση  της

γενικής  συνέλευσης  να  περιορισθεί  ή  να  καταργηθεί.  Μετά  την  πάροδο  της

προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, που ορίζεται από το

όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι

μικρότερη από δεκαπέντε  (15)  ημέρες,  οι  μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από

τους  παλαιούς  μετόχους  μπορούν  να  διατεθούν  ελεύθερα  από  το  Διοικητικό

Συμβούλιο  σε  τιμή  όχι  μικρότερη  της  τιμής  που  κατέβαλαν  οι  υφιστάμενοι

μέτοχοι.  Η  πρόσκληση για  την  ενάσκηση  του  δικαιώματος  προτίμησης,  στην

οποία πρέπει να μνημονεύεται υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία

πρέπει  να  ασκηθεί  αυτό  το  δικαίωμα,  δημοσιεύεται  στο  Τεύχος  Ανωνύμων

Εταιρειών  και  Εταιρειών  Περιορισμένης  Ευθύνης  της  Εφημερίδας  της

Κυβερνήσεως.  Κατ’  εξαίρεση,  επειδή  όλες  οι  μετοχές  της  εταιρείας  είναι

ονομαστικές,  η  πρόσκληση  για  ενάσκηση  του  δικαιώματος  προτίμησης  είναι

δυνατό να γίνεται με συστημένες επιστολές που θα στέλνονται στους μετόχους.

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ MΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

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

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται

να  συγκαλεί  έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των  μετόχων,  ορίζοντας  ημέρα

συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα

πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του

Διοικητικού  Συμβουλίου.  Η  αίτηση  περιέχει  το  αντικείμενο  της  ημερήσιας
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διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο

εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης,  η σύγκληση

διενεργείται  από  τους  αιτούντες  μετόχους  με  δαπάνες  της  εταιρείας,  με

απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται

κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο

τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.

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

καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται

να  εγγράψει  στην  ημερήσια  διάταξη  Γενικής  Συνέλευσης,  που  έχει  ήδη

συγκληθεί,  πρόσθετα θέματα,  εάν 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  26  Ν.  2190/1920,  επτά  (7)

τουλάχιστον ημέρες  πριν από  τη Γενική  Συνέλευση.  Αν τα θέματα αυτά δεν

δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της

Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να προβούν οι ίδιοι στη

δημοσίευση,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  προηγούμενο  εδάφιο,  με  δαπάνη  της

εταιρείας.

3. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 (ένα εικοστό) του

καταβεβλημένου μετοχικού 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 τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της

αναβολής.  

 Η μετ' αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν

απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των

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

διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 Ν. 2190/1920.

4.  Μετά  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 χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της

ημερήσιας  διάταξης.  Επίσης,  με  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα

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

Συμβούλιο  υποχρεούται  να  ανακοινώνει  στη Γενική Συνέλευση,  εφόσον είναι

τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος
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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 ανωτέρω 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

τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν. 2190/1920.

5.  Μετά  από  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του

καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  η  οποία  υποβάλλεται  στην  εταιρεία

εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, 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 τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.

2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει

τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του άρθρου

αυτού,  τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης

παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας

της  εταιρείας,  με  απόφαση  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. 

7. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου

εταιρικού  κεφαλαίου  η  λήψη  αποφάσεως  επί  οποιουδήποτε  θέματος  της

ημερησίας διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με ονομαστική κλήση.

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν

να  αποδείξουν  τη  μετοχική  τους  ιδιότητα  και  τον  αριθμό  των  μετοχών  που

κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί

και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου

28  Ν.  2190/1920.

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το μονομελές πρωτοδικείο

της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία

της  εκούσιας  δικαιοδοσίας,  έχουν:  α)  μέτοχοι  της  εταιρείας  που

αντιπροσωπεύουν  τουλάχιστον  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου

μετοχικού  κεφαλαίου,  β)  η  Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς,  προκειμένου  περί

εταιρειών,  των  οποίων  οι  μετοχές  έχουν  εισαχθεί  σε  χρηματιστήριο  ή  έχουν
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αποτελέσει  αντικείμενο  δημόσιας  προσφοράς  στο  πλαίσιο  είτε  κάλυψης

μετοχικού  κεφαλαίου  είτε  διάθεσης  υφιστάμενων  μετοχών,  γ)  ο  Υπουργός

Ανάπτυξης, ή η κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή.

10.  Ο  έλεγχος  κατά  την  προηγούμενη  παράγραφο  διατάσσεται,  εάν

πιθανολογούνται  πράξεις  που  παραβιάζουν  διατάξεις  των  νόμων  ή  του

καταστατικού  της  εταιρείας  ή  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Σε  κάθε

περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από

την  έγκριση  των  οικονομικών  καταστάσεων  της  χρήσης,  εντός  της  οποίας

τελέστηκαν  οι  καταγγελλόμενες  πράξεις.

11.  Μέτοχοι  της  εταιρείας,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του

καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  δικαιούνται  να  ζητήσουν  από  το

δικαστήριο της παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την όλη

πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν

ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 

12. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι

κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της

εταιρείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με

τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 28 Ν. 2190/1920.

13. Το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων

στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 Ν.

2190/1920, δεν δικαιολογεί τον έλεγχο με βάση το άρθρο αυτό.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 9-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό

της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι

νόμιμες  αποφάσεις  της  δεσμεύουν  και  τους  μετόχους  που  απουσιάζουν  ή

διαφωνούν.Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει:

α. Περί τροποποιήσεων του καταστατικού, ως τοιούτων θεωρουμένων

και  της  αυξήσεως  ή  μειώσεως  του  εταιρικού  κεφαλαίου  πλην  των

εξαιρέσεων που ορίζονται στο παρόν καταστατικό.

β. Περί εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών.

γ. Περί εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας.

δ.  Περί  διαθέσεως  των  ετησίων  κερδών  ή  μεταβολής  του  τρόπου

διαθέσεως αυτών.
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ε.  Περί  πάσης κατά την κειμένη νομοθεσία εκδόσεως ομολογιακού

δανείου,  πλην  των  περιπτώσεων  του  άρθρου  20  παράγραφο  5  του

παρόντος καταστατικού.

στ. Περί συγχωνεύσεως,  παρατάσεως, διαλύσεως, μετασχηματισμού

της Εταιρείας.

ζ. Περί διορισμού εκκαθαριστών.

η. Περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών

από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως.

θ. Περί μεταβολής της εθνικότητος της Εταιρείας.

ι. Περί μεταβολής του αντικειμένου της εταιρικής επιχειρήσεως.

ια. Περί επαυξήσεως των υποχρεώσεων των μετόχων.

ιβ. Περί εκδόσεως προνομιούχων μετοχών.

ιγ.  Περί  παροχής  εις  τους  συμβούλους  και  διευθυντές  κλπ.  αδείας

όπως  ενεργούν  τας  εις  τα  άρθρα  23  και  23α  Ν.2190/1920

κατανομαζομένες πράξεις και συμβάσεις.

ιδ. Περί εγκρίσεως χορηγήσεως αποζημιώσεως ή αμοιβής εις τα μέλη

του  Διοικητικού  Συμβουλίου  μη  καθοριζομένης  υπό  του

καταστατικού.

Στις  διατάξεις  της  προηγούμενης  παραγράφου  δεν  υπάγεται  η  υπό  του

Διοικητικού  Συμβουλίου  κατά  το  άρθρον  22  του  παρόντος  καταστατικού  και

κατά το  άρθρο 18 παρ.  7  Ν.  2190/1920 εκλογή συμβούλων σε αντικατάσταση

παραιτηθέντων,  αποθανόντων  ή  απωλεσάντων  την  ιδιότητά  τους  με

οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

ΑΡΘΡΟ 10 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

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

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

έδρας,  τουλάχιστον μια  φορά κάθε εταιρική χρήση και  εντός έξι  (6)  το  πολύ

μηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.  Καθώς οι  μετοχές  της εταιρείας είναι

εισηγμένες στο χρηματιστήριο,  η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και

στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου.

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

που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες

πριν  από  την  οριζόμενη  για  τη  συνεδρίασή  της.  Διευκρινίζεται,  ότι

συνυπολογίζονται  και  οι  μη  εργάσιμες  ημέρες.  Η  ημέρα  δημοσίευσης  της
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πρόσκλησης  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  η  ημέρα  της  συνεδρίασής  της,  δεν

υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.  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  δι'  αντιπροσώπου  ή,  ενδεχομένως,  και  εξ

αποστάσεως.

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

Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της

Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) πλήρων ημερών α) σε μία από τις ημερήσιες

πολιτικές εφημερίδες, που εκδίδονται στην Αθήνα και που κατά τη κρίση του

Διοικητικού  Συμβουλίου  κυκλοφορεί  ευρύτερα  σε  όλη  τη  χώρα,   β)  σε  μία

ημερήσια οικονομολογική εφημερίδα, από αυτές που με απόφαση του Υπουργού

Ανάπτυξης θεωρούνται οικονομολογικές και γ) σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία

εφημερίδα κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο ε της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του

Ν.2190/1920. 

2.   Πρόσκληση  για  σύγκληση  γενικής  συνέλευσης  δεν  απαιτείται  στην

περίπτωση κατά την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται

μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από

αυτούς  δεν  αντιλέγει  στην  πραγματοποίησή  της  και  στη  λήψη  αποφάσεων.

 Επίσης  νεότερη  πρόσκληση  δεν  απαιτείται,  εάν  στην  αρχική  πρόσκληση

ορίζονται  ο  τόπος  και  ο  χρόνος  των  επαναληπτικών  εκ  του  νόμου

προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.

3.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  εταιρείας  έχει  την  υποχρέωση,  δέκα  (10)

ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση να δίνει σε κάθε μέτοχο που το

ζητεί  αντίτυπα  των  ετησίων  οικονομικών  καταστάσεων  και  αντίτυπα  των

εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επ’ αυτών, καθώς και της έκθεσης των

ελεγκτών.

ΑΡΘΡΟ 12 

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ.

1. Οι  μέτοχοι,  που  επιθυμούν  να  πάρουν  μέρος  στη  Γενική  Συνέλευση,

οφείλουν  να  καταθέσουν  τους  τίτλους  των  μετοχών  τους  στο  ταμείο  της

11



εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα

στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την

οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης.

2. Οι  μέτοχοι  που  έχουν  δικαίωμα  συμμετοχής  στη  Γενική  Συνέλευση

μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει

νόμιμα.

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης

αντιπροσώπων  των  μετόχων,  πρέπει  να  καταθέτονται  στην  εταιρεία

τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής

Συνέλευσης.

Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των    παραγράφων 1 και

3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά

από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ.

     Σαρανταοκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται σε

εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των

μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός

πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις ενδείξεις των

τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων,  τον αριθμό των μετοχών και  ψήφων του

καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 14

 ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των  θεμάτων  της  ημερησίας  διατάξεως  όταν  εκπροσωπείται  σ’  αυτή

τουλάχιστον το 20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται

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

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

Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το

τμήμα του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
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ΑΡΘΡΟ 15 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως

επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτήν τα δύο

τρίτα  (2/3)  του  καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  όταν  πρόκειται  για

αποφάσεις που αφορούν:

      α.  Παράταση  της  διάρκειας,  συγχώνευση  διάσπαση,  μετατροπή,

αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.

      β. Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.

      γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως της εταιρείας.

      δ.  Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,  με εξαίρεση τις αυξήσεις που

προβλέπονται από το καταστατικό, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2

του άρθρου 13 Ν. 2190/1920 (εκτός εάν επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται

με  κεφαλαιοποίηση  αποθεματικών)  καθώς  και  μείωση  του  μετοχικού

κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16

Ν. 2190/1920.

      ε. Έκδοση δανείου με ομολογίες.

    στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.

      ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.

  η.  Παροχή  ή  ανανέωση  εξουσίας  προς  το  διοικητικό  συμβούλιο  για

αύξηση του  μετοχικού  κεφαλαίου,  σύμφωνα με  την  παράγραφο 1  του

άρθρου 13, και σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο.

Αν  δεν  συντελεστεί  η  απαρτία  της  προηγούμενης  παραγράφου  στην  πρώτη

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

πρόσκληση πριν δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική

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

της αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το

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

Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20)

ημέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον 10 ημέρες

πριν, που βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της

αρχικής ημερησίας διατάξεως όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα

πέμπτο  (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Όλες οι  αποφάσεις του παρόντος άρθρου παίρνονται με πλειοψηφία των δύο

τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση.
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ΑΡΘΡΟ 16- 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.  Στη  Γενική  Συνέλευση  προεδρεύει  προσωρινά  ο  πρόεδρος  του  Διοικητικού

Συμβουλίου,  ή,  όταν  κωλύεται  αυτός,  ο  αναπληρωτής  του.  Χρέη  γραμματέα

εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον πρόεδρο.

2.  Αφού  εγκριθεί  ο  κατάλογος  των  μετόχων  που  έχουν  δικαίωμα  ψήφου,  η

συνέλευση προχωρεί  στη εκλογή του  προέδρου  της και  ενός γραμματέα,  που

εκτελεί και χρέη ψηφοσυλλέκτη. 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ.

1.Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη συνέλευση τηρούνται

πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της.

2. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον

πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο

που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 18

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ.

      Μετά  την  έγκριση  των  ετησίων  οικονομικών  καταστάσεων,  η  Γενική

Συνέλευση,  με  ειδική  ψηφοφορία,  που  ενεργείται  με  ονομαστική  κλήση,

αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των

ελεγκτών  από  κάθε  ευθύνη  για  αποζημίωση.  Τα  μέλη  του  Διοικητικού

Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.

Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του

άρθρου 22α του κ.ν. 2190.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 19 

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε

(5) έως και έντεκα (11) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να

εκλέγει  και  αναπληρωματικά  μέλη,  ως  τον  αριθμό  των  εκάστοτε  τακτικών

μελών.

2.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση

των μετόχων της εταιρείας για τριετή θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι

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

μπορεί, όμως, να περάσει την τετραετία. 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τακτικά και αναπληρωματικά, μπορούν

να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.

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

ΑΡΘΡΟ 20 

 ΕΞΟΥΣΙΑ - AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  τη  διοίκηση  (διαχείριση  και  διάθεση)  της

εταιρικής  περιουσίας  και  την  εκπροσώπηση  της  εταιρείας.  Το  Διοικητικό

Συμβούλιο διαφυλάσσει τα ιδεολογικά και πολιτικά πλαίσια στα οποία κινείται

η γραμμή της εφημερίδος και η συγκεκριμενοποίηση της οποίας ανατίθεται στη

διεύθυνση  και  το  συντακτικό  επιτελείο  της  εφημερίδας.  Τα  ιδεολογικά  και

πολιτικά πλαίσια είναι, πάντως, οροθετημένα από τη διακηρυγμένη πίστη της

Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  προς  το  καθεστώς  της  κοινοβουλευτικής

δημοκρατίας,  τις  αρχές  της  ελευθέρας  οικονομίας  και  της  προάσπισης  των

ευρωπαϊκών συμφωνιών της χώρας. Αποφασίζει  για όλα γενικά τα ζητήματα

που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση

εκείνα  που,  σύμφωνα  με  το  Νόμο  ή  αυτό  το  καταστατικό,  ανήκουν  στην

αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών

και  αρμοδιοτήτων  του  (εκτός  από  αυτές  που  απαιτούν  συλλογική  ενέργεια),

καθώς και  την  εκπροσώπηση της  εταιρείας,  σε  ένα  ή περισσότερα πρόσωπα,

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

3.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  αναφορικά  με  συγκεκριμένα  θέματα  να

αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα ή περισσότερα

πρόσωπα, μέλη του ή μη. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί 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 του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα

πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από τις σχετικές αποφάσεις του
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Διοικητικού Συμβουλίου,  να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών

που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει την ιδιότητα των μελών του ως εκτελεστικών

και μη. Ο αριθμός των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δε

μπορεί να είναι μικρότερος του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του. 

5.  Πέραν  των  λοιπών  αρμοδιοτήτων  που  έχει  από  το  νόμο,  το  Διοικητικό

Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που

αναφέρονται  στο  άρθρο 3β  του Κ.Ν.  2190/1920.   Όσον αφορά σε ομολογιακά

δάνεια μετατρέψιμα σε μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει

την έκδοση τους σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφο 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

6.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  επίσης  να  αποφασίζει  ομόφωνα  για  την

παροχή εγγυήσεων  ή άλλης ασφάλειας από την Εταιρία υπερ άλλων προσώπων

με τα οποία η Εταιρία έχει οικονομικές συναλλαγές και εφόσον η εγγύηση ή η

ασφάλεια υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον με την επιφύλαξη των διατάξεων του

άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 21 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αμέσως  μετά  την  εκλογή  του  συνέρχεται  και

συγκροτείται σε σώμα.

2.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  εκλέγει  έναν  ή  δύο  διευθύνοντες

συμβούλους  από  τα  μέλη  του  και  μόνο,  καθορίζοντας  συγχρόνως  τις

αρμοδιότητές του, καθώς και να εκλέγει έναν ή περισσοτέρους αντιπροέδρους.

 3.  Ο  πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  διευθύνει  τις  συνεδριάσεις.  Τον

πρόεδρο,  όταν απουσιάζει  ή  κωλύεται,  αναπληρώνει  σε  όλη  την  έκταση  των

αρμοδιοτήτων  του,  ο  πρώτος  αντιπρόεδρος  ή  οι  επόμενοι  αντιπρόεδροι  και

αυτούς όταν κωλύονται,  ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  ο

διευθύνων ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι.

ΑΡΘΡΟ 22 

AΝΑΠΛΗΡΩΣΗ MΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αν  για  οποιοδήποτε  λόγο  κενωθεί  θέση  μέλους  ή  μελών  του  Διοικητικού

Συμβουλίου: 
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(α) Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη (σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού) καλύπτει

ή καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις.

(β) Εάν δεν υπάρχουν, εφόσον τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία το

Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  είτε  να  συνεχίσει  τη  διαχείριση  και  την

εκπροσώπηση  της  εταιρείας  και  χωρίς  την  αντικατάσταση  των  ελλειπόντων

μελών , εφόσον τα εναπομείναντα μέλη υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού

αριθμού των μελών πριν από την κένωση της θέσης ή θέσεων, είτε, να εκλέξουν

αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη για την πλήρωση της θέσης ή

των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αναπληρώνεται ή

των  μελών  που  αναπληρώνονται.  Η  εκλογή  αυτή  ανακοινώνεται  από  το

Διοικητικό  Συμβούλιο  στην  αμέσως  επόμενη  τακτική  ή  έκτακτη  Γενική

Συνέλευση η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα κι αν δεν

έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.  Η 

επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω λύσεων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο

κατά 

την απόλυτη κρίση του.

ΑΡΘΡΟ 23 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 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.

 2.  Σε κάθε περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της

έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη

συνεδρίαση  αυτή  παρίστανται  ή  αντιπροσωπεύονται  όλα  τα  μέλη  του  και

κανένα  δεν  αντιλέγει  στην  πραγματοποίηση  της  συνεδρίασης  και  στη  λήψη

αποφάσεων. 

3. Τέλος το Διοικητικό συμβούλιο δύναται να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. 

ΑΡΘΡΟ 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Σύμβουλος  που  απουσιάζει  μπορεί  να  εκπροσωπείται  από  άλλο

σύμβουλο.  Κάθε  σύμβουλος  μπορεί  να  εκπροσωπεί  ένα  μόνο  σύμβουλο  που

απουσιάζει.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα,

όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’  αυτό το ήμισυ πλέον ενός των
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συμβούλων,  ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται  να

είναι μικρότερος των τριών.

3. Οι  αποφάσεις  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  παίρνονται  με  απόλυτη

πλειοψηφία  των  συμβούλων  που  είναι  παρόντες  και  εκείνων  που

αντιπροσωπεύονται,  εκτός  από  την  περίπτωση  της  παρ.  2  του  άρθρου  5  του

παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 25

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  Για  τα  θέματα  που  συζητούνται  και  αποφασίζονται  στη  συνεδρίαση  του

διοικητικού  συμβουλίου τηρούνται  πρακτικά  που  υπογράφονται  από τα μέλη

που παραστάθηκαν στην συνεδρίαση.

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

Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.

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

πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή άλλο πρόσωπο που θα οριστεί με απόφαση του

Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, που

το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική απόφαση.

Κάθε  άλλη  αμοιβή  ή  αποζημίωση  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου

βαραίνει  την  εταιρεία,  αν  εγκριθεί  με  ειδική  απόφαση  της  τακτικής  Γενικής

Συνέλευσης.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16α Ν. 2190/1920, δάνεια της

εταιρείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν

έλεγχο  επί  της  εταιρείας,  τους  συζύγους  και  τους  συγγενείς  των  προσώπων

αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου βαθμού, καθώς και τα νομικά

πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω απαγορεύονται και είναι απολύτως

άκυρα. Η απαγόρευση αυτή εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς

τα  πρόσωπα  αυτά  με  οποιονδήποτε  τρόπο  ή  την  παροχή  εγγυήσεων  ή

ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.

Κατ'  εξαίρεση,  η  παροχή  εγγύησης  ή  άλλης  ασφάλειας  υπέρ  των  ανωτέρω

προσώπων επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το

εταιρικό  συμφέρον,  ββ)  η  εταιρεία  έχει  δικαίωμα  αναγωγής  κατά  του
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πρωτοφειλέτη  ή  του  προσώπου  υπέρ  του  οποίου  παρέχεται  η  ασφάλεια,  γγ)

προβλέπεται  ότι  οι  λαμβάνοντες  την  εγγύηση  ή  την  ασφάλεια  θα

ικανοποιούνται  μόνο  μετά  την  πλήρη  εξόφληση  ή  τη  συναίνεση  όλων  των

πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί κατά το χρόνο της υποβολής σε

δημοσιότητα,  σύμφωνα  με  την  επόμενη  περίπτωση  γ'  και  δδ)  ληφθεί

προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν παρέχεται, εάν

στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον 

το ένα εικοστό (1/20). Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση

έκθεση για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου. Η

απόφαση  της  γενικής  συνέλευσης,  που  λαμβάνεται  σύμφωνα  με  την

προηγούμενη  υποπερίπτωση  δδ',  η  οποία  περιέχει  τα  βασικά  στοιχεία  της

εγγύησης ή της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκειά τους, καθώς και

την έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου

7β Ν. 2190/1920. Η ισχύς της εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη

δημοσιότητα  αυτή.

3. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της

εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα χωρίς ειδική άδεια της γενικής συνέλευσης. Η

απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν εξέρχονται των

ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους. Η άδεια της γενικής

συνέλευσης  δεν  παρέχεται,  εάν  στην  απόφαση  αντιτάχθηκαν  μέτοχοι

εκπροσωπούντες  τουλάχιστον  το  ένα  τρίτο  (1/3)  του  εκπροσωπούμενου  στη

συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Η άδεια αυτή μπορεί να παρασχεθεί και μετά

τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που

εκπροσωπούν  τουλάχιστον  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  εκπροσωπούμενου  στη

συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.    Απαγορεύεται στους Συμβούλους που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο

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

χωρίς άδεια της γενικής συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό

τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η

εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι  σε εταιρείες που επιδιώκουν

τέτοιους σκοπούς. Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν κατ εξαίρεση  να είναι μέλη

διοικητικού  συμβουλίου  ή  διευθυντικά  στελέχη  θυγατρικών  εταιριών  της

Εταιρίας ή εταιριών στο κεφάλαιο των οποίων η Εταιρία συμμετέχει.
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2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης, η Εταιρεία έχει δικαίωμα

για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγρ. 2 και 3 του κωδ. ν. 2190/1920.

       ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 28

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Η  τακτική  Γενική  Συνέλευση  εκλέγει  κάθε  χρόνο  δύο  τακτικούς  και  δύο

αναπληρωματικούς ελεγκτές, ορίζοντας και την αμοιβή τους.

Η Συνέλευση μπορεί να εκλέγει έναν μόνο τακτικό και έναν αναπληρωματικό

ελεγκτή, εφόσον είναι ορκωτοί λογιστές. Πάντως, εφόσον γίνεται υπέρβαση των

ορίων της παρ. 6 του άρθρου 42α σε συνδ. με το άρθρο 112 του κ.ν. 2190/1920, η

εκλογή ορκωτών λογιστών είναι υποχρεωτική. Οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του

άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται αναλόγως.

Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, που όρισε

τους ελεγκτές, πρέπει να γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του

διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν τον διορισμό αυτό μέσα

σε προθεσμία πέντε (5) ημερών θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί τον διορισμό

και έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις του άρθρου 37 του κ.ν. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII-ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΚΕΡΔΟΖΗΜΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 29

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου

και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

ΑΡΘΡΟ 30

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Αναφορικά  με  τα  ζητήματα  σύνταξης  και  ελέγχου  ετήσιων  οικονομικών

καταστάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 31

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920

και καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, τα εναπομείναντα

κέρδη διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIΙΙ

ΔΙΑΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 32

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1. Η Εταιρεία λύνεται:

α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούμενα αποφασιστεί

από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.

β) Με απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης και

γ) Όταν κηρυχτεί η Εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.

2.  Σε  περίπτωση  που  το  σύνολο  των  ιδίων  κεφαλαίων  της  εταιρείας,  όπως

προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ

κωδ.  ν.  2190/1920,  ως ισχύει  σήμερα, γίνεται  κατώτερο από το μισό (1/2)  του

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη

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

οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.

3.   Η  εταιρεία  μπορεί  να  λυθεί  με  δικαστική  απόφαση  μετά  από  αίτηση

οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εάν: 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, β) η εταιρεία δεν έχει το ελάχιστο

κεφάλαιο  που  ορίζεται  κάθε  φορά  από  το  νόμο,  γ)  το  σύνολο  των  ιδίων

κεφαλαίων της εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα του ισολογισμού

που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του Κ.Ν. 2190/1920, καταστεί κατώτερο του

ενός  δεκάτου  (1/10)  του  μετοχικού  κεφαλαίου  και  η  γενική  συνέλευση  δεν

λαμβάνει  μέτρα κατά το άρθρο 47 του Κ.Ν.  2190/1920,  δ)  η  εταιρεία  δεν έχει

υποβάλει,  προς  καταχώριση,  οικονομικές  καταστάσεις  τριών  (3)  τουλάχιστον

συνεχών  διαχειριστικών  χρήσεων,  εγκεκριμένες  από  τη  γενική  συνέλευση.

Έννομο συμφέρον για τη λύση της εταιρείας έχει και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ή η

κατά  περίπτωση  αρμόδια  εποπτεύουσα  Αρχή.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  τα

οριζόμενα στο άρθρο 48 του Κ.Ν. 2190/1920.

4. Η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αγωγή μετόχου ή

μετόχων που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου

μετοχικού κεφαλαίου,  εάν υφίσταται  προς  τούτο σπουδαίος  λόγος,  που,  κατά

21



τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη. Κατά

τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 48α του Κ.Ν. 2190/1920.

ΑΡΘΡΟ 33

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της Εταιρείας ακολουθεί η

εκκαθάρισή της. 

Για την εκκαθάριση της Εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920,

όπως ισχύουν

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 34

1. Το  καταστατικό  αυτό περιορίζεται  στη ρύθμιση των αντικειμένων που

αξιώνει το άρθρο 2 του κ.ν. 2190/1920. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι

ρυθμίσεις του κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, και της νομοθεσίας γενικότερα.

2. Όπου  παραπάνω  γίνεται  μνεία  του  κ.ν.  2190/1920,  εννοείται  ο  ν.

2190/1920,  όπως  αυτός  στη  συνέχεια  τροποποιήθηκε,  κωδικοποιήθηκε  και

συμπληρώθηκε και όπως ακριβώς ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του από

π.δ. 409 της 12/28.11.1986 και το π.δ. 498/87 και το Ν.3604/2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
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