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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 

Άρθρο 1 

Σύσταση – Επωνυμία 

1.Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.»  

2.Για τις σχέσεις της εταιρείας με την αλλοδαπή αυτή θα συναλλάσσεται με την επωνυμία 

«KARAMOLEGOS BAKERY S.A.». 

 

  

Άρθρο 2 

Έδρα 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Κορωπίου Αττικής και συγκεκριμένα η θέση Τζήμα, TK 

19400. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να ιδρύονται υποκαταστήματα, 

πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.  

Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου θα καθορίζεται κάθε φορά η έκταση των εργασιών 

των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και γραφείων της εταιρείας.  

 

Άρθρο 3 

Σκοπός  

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παραγωγή και εμπορία ειδών αρτοποιίας και 

ζαχαροπλαστικής, β) η συμμετοχή ή συνεργασία της εταιρείας με οποιοδήποτε τρόπο και με 

οποιοδήποτε σκοπό συναφή με τον σκοπό της εταιρίας, γ) η ίδρυση υποκαταστημάτων, 

πρακτορείων, γραφείων σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και το εξωτερικό και η 

εκμετάλλευση αυτών για τους σκοπούς της εταιρείας, δ) η αντιπροσώπευση οποιασδήποτε 

επιχείρησης ημεδαπής ή αλλοδαπής του ίδιου ή συναφούς σκοπού, ε) η κτήση και 
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εκμετάλλευση κάθε μέσου μεταφοράς και η κτήση ακινήτων προς επίτευξη του σκοπού της 

εταιρείας, στ) η παραγωγή και εμπορία έτοιμων γευμάτων και φαγητών. 

Για την επιδίωξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται : 

(α)  Να  συμμετέχει  σε  παντός  τύπου  εταιρείες,  κοινοπραξίες  και  εν  γένει  νομικά  

πρόσωπα  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

(β)  Να  επενδύει  τα  διαθέσιμά  της  σε  μετοχές,  αξιόγραφα,  και  τίτλους  πάσης  φύσεως 

εισηγμένους ή μη σε Χρηματιστήρια της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.   

(γ) Να προβαίνει σε έρευνες αγοράς, σύνταξη ή ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, 

σύνταξη οικονομικών  και  οικονομοτεχνικών  μελετών  καθώς  και  μελετών  ανάλυσης  

εμπορικού κινδύνου. 

 (δ)   Να  συμβάλλεται  και  να  κοινοπρακτεί  με  οποιοδήποτε  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  

της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

(ε)  Να  προχωρεί  σε  πράξεις  μετασχηματισμού,  συγχωνεύσεως  ή  απορροφήσεως  με  

άλλες εταιρείες. 

(στ)   Να αντλεί χρηματοδοτήσεις. 

(ζ)  Να  παρέχει  εγγυήσεις  και  ασφάλειες (ενοχικές  ή/και  εμπράγματες)  υπέρ  εταιρειών  

και  εν γένει επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες είτε συμμετέχει είτε συνεργάζεται. 

 (η) Να αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα και κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία 

συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον σκοπό της Εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή 

εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας. 

 

Άρθρο 4 

Διάρκεια 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα (90) χρόνια, άρχισε την 7/11/1989, 

ημερομηνία κατά την οποία καταχωρήθηκε η υπ’ αριθμόν ΕΜ10840/7-11-89 απόφαση του  

Νομάρχη Ανατολικής Αττικής στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύθηκε στο υπ’ 

αριθμόν     3883/9-11-1989 Φ.Ε.Κ.  Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που 

λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του άρθρου αυτού 

μπορεί να παραταθεί ή συντομευθεί ο χρόνος διάρκειας της εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Άρθρο 5 

 Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο ορίστηκε αρχικά στο ποσό των 24.000.000 (είκοσι τεσσάρων 

εκατομμυρίων) δραχμών διαιρεμένο σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες μετοχές ονομαστικής αξίας 

1.000 δραχμών η κάθε μία και καταβλήθηκε ολόκληρο σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 

33 του καταστατικού.  

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22ας Ιανουαρίου 1991 με το 

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 30.000.000 (τριάντα εκατομμύρια) δραχμές 

με την έκδοση 30.000 Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.  

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 15ης Απριλίου 1991 το Μετοχικό 

Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 10.000.000 (δέκα εκατομμύρια με έκδοση 10.000 ανωνύμων 

μετοχών (Ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία). Η αύξηση αυτή δεν αποτελεί 

τροποποίηση του καταστατικού.  

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 2ας Νοεμβρίου 1994 το Μετοχικό 

Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 96.000.000 (ενενήντα έξι εκατομμύρια) δραχμές με την έκδοση 

96.000 Ανωνύμων Μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 η καθεμία.  

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15ης Δεκεμβρίου 1994 το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 16.546.000 (δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι 

χιλιάδες) δραχμές με την έκδοση 16.546 νέων ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 

δρχ. η καθεμία. Η αύξηση αυτή προήλθε από την κεφαλαιοποίηση των Διαφορών 

Αναπροσαρμογής βάσει του νόμου 2065/92.  

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 17ης Ιουλίου 1996 το μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 50.000.000 δρχ. (πενήντα εκατομμύρια) με την έκδοση 50.000 νέων 

ονομαστικών μετοχών ονομαστικής Αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία.  

Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 9ης Μαΐου 1997 το μετοχικό Κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά 140.000.000 δρχ. (εκατόν σαράντα εκατομμύρια)  με την έκδοση 140.000 

νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία. Με την απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 1997 το μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
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57.000.000 δρχ. (πενήντα επτά εκατομμύρια ) με την έκδοση 57.000 νέων ονομαστικών 

μετοχών ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η καθεμία. 

 

Με την   Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 29ης Μαρτίου 1998 αποφασίστηκε η μετατροπή  

όλων των ονομαστικών  μετοχών σε ανώνυμες και η μείωση της ονομαστικής  αξίας της κάθε 

μετοχής από 1.000( χίλιες) δρχ.  σε 100 (εκατό) δραχμές. 

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαΐου 1998 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή κατά 63.600.000 (εξήντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες 

χιλιάδες) δραχμές με την έκδοση 636.000 νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής 

αξίας 100 δρχ. η καθεμία. 

 

Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Νοεμβρίου 1998 επανεγκρίθηκαν τα 

αποφασισθέντα στη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαΐου 1998 και ορίστηκε η τιμή διάθεσης 

της κάθε μετοχής  στις 1.200 δραχμές. 

 

Η υπέρ το άρτιο διαφορά, από τη διάθεση των παραπάνω 636.000 κοινών μετοχών  ποσού 

699.600.000 δρχ.  μεταφέρθηκε  σε αποθεματικό, «εξ  εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο». 

 

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 1999 το μετοχικό 

κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών εκατομμυρίων 

πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων 

τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών 

ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή προήλθε από 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορών αναπροσαρμογής παγίων, βάσει του Ν. 2065/92 

εκ δρχ. είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα 

πέντε (29.521.455) και διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εκ δραχμών διακοσίων 

δεκατεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα  μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα πέντε 

(214.051.545). 

 

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 21ης Νοεμβρίου 1999 το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών 
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εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο 

εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων 

κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία με καταβολή 

μετρητών και τιμή διάθεσης χιλίων εννιακοσίων (1.900) δρχ. ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο 

διαφορά από τη διάθεση των παραπάνω δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε 

χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ποσού τεσσάρων 

δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα τεσσάρων 

χιλιάδων (4.384.314.000) δρχ.  μεταφέρθηκε  σε αποθεματικό εξ εκδόσεως μετοχών υπέρ το 

άρτιο.  

 

Η ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21ης Νοεμβρίου 1999 

περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίησης του παρόντος 

άρθρου του καταστατικού ανακλήθηκε με την από 20 Μαρτίου 2000 απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας.  

 

Με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 2000 το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα τριών 

εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο 

εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων 

κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία. Η αύξηση αυτή 

προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών διαφορών αναπροσαρμογής παγίων βάσει του 

Ν. 2065/92 εκ δρχ. είκοσι εννέα εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι μιας χιλιάδων 

τετρακοσίων πενήντα πέντε (29.521.455) και διαφορών έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο εκ 

δρχ. διακοσίων δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων πενήντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα 

πέντε (214.051.545).  

Επίσης με την ίδια ως άνω απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20ης Μαρτίου 

2000 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 243.573.000 (διακοσίων σαράντα 

τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων) δρχ. με την έκδοση δύο 

εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων 

κοινών ανωνύμων μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) δρχ. η κάθε μία με καταβολή 

μετρητών και τιμή διάθεσης χιλίων εννιακοσίων (1.900) δρχ. ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο 

διαφορά   από  τη  διάθεση  των  παραπάνω  δύο   εκατομμυρίων  τετρακοσίων   τριάντα   
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πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (2.435.730) νέων κοινών ανωνύμων μετοχών ποσού 

τεσσάρων δισεκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων δέκα 

τεσσάρων χιλιάδων (4.384.314.000) δρχ. θα μεταφερθεί σε αποθεματικό εξ εκδόσεως 

μετοχών υπέρ το άρτιο.  

 

Με την από 29 Ιουνίου 2001  Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε: 

 α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 353.667.996 (τριακοσίων πενήντα 

τριών  εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι) δρχ. με 

αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 100 (εκατό) σε 136,3 (εκατόν τριάντα έξι και 

τριάντα λεπτά) δραχμές. Η αύξηση αυτή προήλθε από κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 

διαφορών αναπροσαρμογής παγίων βάσει του Ν. 2065/92 εκ δρχ. 54.000.562 (πενήντα 

τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα δύο) και διαφορών έκδοσης μετοχών υπέρ το 

άρτιο εκ δρχ. 299.667.434 (διακοσίων ενενήντα εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα επτά 

χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων).  

β) Η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ΕΥΡΩ.  

 

Με την από 28 Ιουνίου 2002 Τακτική Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μετατροπή του 

συνόλου των 9.742.920 κοινών ανωνύμων μετοχών σε κοινές ονομαστικές χωρίς να 

μεταβληθεί ο αριθμός τους και η ονομαστική τους  αξία .  

 

Με την από 5 Αυγούστου 2021 Έκτακτη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ 88.776,00 (ογδόντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια 

εβδομήντα έξι) με την ακύρωση 221.940 (διακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εννιακοσίων 

σαράντα) ιδίων μετοχών, οι οποίες είχαν αποκτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

Ν.2190/1920, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την από 22.06.2016 Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων  προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών με σκοπό την ακύρωσή 

τους. 

 

 

Μετά τα ανωτέρω, το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται 

σε 3.808.392 ευρώ (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσια ενενήντα δύο 
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ευρώ),   το οποίο διαιρείται σε 9.520.980 (εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι χιλιάδες 

εννιακόσιες ογδόντα)  μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 λεπτά η κάθε μία, οι οποίες είναι 

κοινές ονομαστικές στο σύνολό τους. 

 

Η καταβολή των μετρητών για την κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, 

καθώς και οι καταθέσεις μετoχών με προορισμό τη μελλοντική αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου, θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ 

ονόματι της Εταιρείας που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα 

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε χώρα του  Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Εντός του πρώτου διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας ή εντός μηνός από τη λήξη της 

ορισθείσας προθεσμίας καταβολής του ποσού κάθε αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν πιστοποίησης με έκθεση ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτικής 

εταιρείας, μεριμνά για την πιστοποίηση ή μη  του καταβλητέου μετοχικού κεφαλαίου κατά τη 

σύσταση της εταιρείας ή αντίστοιχα κατά την τυχόν αύξησή του. 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..  

 

 

Άρθρο 6 

Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του, για την οποία χρειάζεται τουλάχιστον 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το μετοχικό 

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

το τριπλάσιο του  αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. 

Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η οποία 

υποβάλλεται  σε δημοσιότητα. Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το 

δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται η παραπάνω πλειοψηφία να αυξάνει το 
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Μετοχικό Κεφάλαιο μέχρι το τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την 

ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία.  

Η πιο πάνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από την Γενική 

Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη 

ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει μετά την παρέλευση της διάρκειας της προηγούμενης. Η 

απόφαση αυτή  της Γενικής Συνέλευσης υπόκειται στις  διατυπώσεις δημοσιότητας. 

 

Άρθρο 7 

Μετοχές 

1.Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές και αδιαίρετες έναντι της Εταιρείας και 

κάθε μετοχή παρέχει δικαιώματα ψήφου ανάλογα προς το από αυτήν αντιπροσωπευόμενο 

ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση μετοχών αποφασίζονται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Οι μετοχές μεταβιβάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

3. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές. Οι 

ως άνω προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και ως μετατρέψιμες σε κοινές. Τα 

προνόμιά τους δύνανται να συνίστανται στη μερική ή ολική απόληψη, πριν από τις κοινές 

μετοχές της εταιρείας, του διανεμομένου μερίσματος και στην προνομιακή απόδοση του 

καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν 

μειώσεως του κεφαλαίου ή  εκκαθαρίσεως της εταιρικής περιουσίας (συμπεριλαμβανομένης 

της συμμετοχής τούτων στα τυχόν υπέρ το άρτιον ποσά), στην προνομιακή καταβολή 

μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή μερίσματος, στην απόληψη 

τόκου ή / και μερίσματος  (σταθερού ή μη), στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της 

εταιρείας  εκ της   εταιρικής της δραστηριότητας, καθώς και στη χορήγηση τυχόν λοιπών 

προνομίων, προβλεπόμενων από το νόμο, ως άπαντα δύνανται κατόπιν εξουσιοδοτήσεως 

της Γενικής Συνελεύσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο, να εξειδικεύονται από το τελευταίο.  

Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας σειράς 

εκδόσεως παρέχουν ίσα δικαιώματα. Έκαστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και το 

σύνολο των περιγραφομένων στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο  προνομίων. 

Οι προνομιούχες μετοχές δύναται να εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της εταιρείας, κατόπιν εξουσιοδότησής  του από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων  της εταιρείας, πριν την ανάληψη των μετοχών. Η εξαγορά σειράς προνομιούχων 
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μετοχών που εκδίδονται ως εξαγοράσιμες, γίνεται με δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της εταιρείας προς τους μετόχους των εξαγοράσιμων προνομιούχων μετοχών και είναι 

έγκυρη μόνο με την καταβολή του αντιτίμου της εξαγοράς.  Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει 

να έχουν πλήρως εξοφληθεί. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39του Ν. 

4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει. 

4. Η Εταιρεία δύναται, επίσης, να εκδίδει ομολογίες,  τίτλους κτήσης μετοχών (warrants), 

ιδρυτικούς τίτλους καθώς και άλλους τίτλους, οι οποίοι προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. 

Οι παραπάνω τίτλοι μπορούν να εκδίδονται σε επιμέρους κατηγορίες, όπως ο νόμος ορίζει ή 

αποφασίζει το αρμόδιο για έκδοσή τους όργανο. Η Εταιρεία μπορεί να εκδίδει τίτλους της 

ίδιας κατηγορίας σε διαδοχικές στο χρόνο σειρές, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 

στο νόμο. 

5. Η Εταιρεία τηρεί «Βιβλίο Μετόχων» (κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του 

ν.4548/2018), το οποίο 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. Ως 

μέτοχος έναντι της Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό. Το βάρος 

ενημέρωσης τυχόν αλλαγών των προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας φέρει κάθε μέτοχος, 

της εταιρείας θεωρούμενης ότι έχει προσηκόντως ενημερώσει τον μέτοχο, κατά περίπτωση, 

στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει καταγεγραμμένα στο ως άνω βιβλίο μετόχων. Η απόδειξη 

της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με βάση το Βιβλίο Μετόχων ή τους οριστικούς τίτλους 

μετοχών, και σε περίπτωση που δεν έχουν εκδοθεί μετοχικοί τίτλοι, με βάση πρακτικά 

προηγουμένων γενικών συνελεύσεων και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα ή 

παραστατικά (όπως καταθετήρια, αποδείξεις καταβολής μερίσματος, συμφωνητικά 

μεταβίβασης των μετοχών, κλπ.), που κατέχει ο μέτοχος. Η μεταβίβαση των μετοχών της 

Εταιρείας γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της, η οποία χρονολογείται και 

υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και τον αποκτώντα ή τους πληρεξουσίους 

αυτών. Δεν απαιτείται υπογραφή της καταχώρισης, αν η εταιρεία λάβει αντίγραφο της 

σύμβασης μεταβίβασης μετοχών με τις υπογραφές των μερών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

 

Άρθρο 8 

Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων 

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

συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 

2.Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

3.Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά σε 

είδος, καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, για το νέο 

κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά τον χρόνο 

της έκδοσης μετόχους της εταιρείας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο 

κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.4548/2018. Με τους περιορισμούς 

των παρ. 1 και 2 του άρθρου 27 του Ν. 4548/2018, το ως άνω δικαίωμα προτίμησης μπορεί 

να περιορισθεί ή και να καταργηθεί. 

Η δημοσίευση της πρόσκλησης για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης είναι δυνατόν 

να αντικατασταθεί με συστημένες “επί αποδείξει” επιστολές που θα στέλνονται στους 

μετόχους. 

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018, στη Γενική 

Συνέλευση, εφόσον παρίστανται  όλοι οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 

κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, 

ή δήλωσαν την απόφασή τους για το αν θα ασκήσουν ή όχι το δικαίωμα προτίμησης, η 

πρόσκληση και η γνωστοποίηση της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος  

προτίμησης μπορεί να παραλειφθεί.  

4. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που 

ορίζεται από το όργανο της εταιρείας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη  των δεκατεσσάρων (14) ημερών οι μετοχές που δεν αναλήφθηκαν από τους 

παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε τιμή 

όχι κατώτερη της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Η πρόσκληση για την 

ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα 

στην οποία πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα,  υποβάλλεται με επιμέλεια της εταιρείας σε 

δημοσιότητα. 
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Άρθρο 9 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 

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

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να 

συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ορίζοντας ημερομηνία συνεδρίασής της 

που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) μέρες από την ημέρα που 

επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να 

προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερησίας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί 

Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι 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. 

2.  Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή 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 την Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να 

δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού συμβουλίου, κατά το 

άρθρο 122 του Ν. 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων στην 

ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών, αν το περιεχόμενο αυτών 

έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 

3.  Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) 

του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι 

υποχρεωμένος να αναβάλλει για μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων για όλα ή ορισμένα 

θέματα από τη  Γενική Συνέλευση, έκτακτη ή τακτική, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 

συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν 

μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετά την 

αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται 

επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των μετόχων,  σε αυτή δε 
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μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων 

συμμετοχής.   

4.Σε περίπτωση αίτησης 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 ημερησίας 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 Μετοχικού Κεφαλαίου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον 

είναι τακτική, τα ποσά που μέσα στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία 

από την εταιρεία σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή στους 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 να δώσει τις 

πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία 

στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των 

αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν. 

4548/2018. 

5. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της 

προηγούμενης παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να παρέχει  στην 

Γενική Συνέλευση πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την 

περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας.  

 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που ζητούνται για 

αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος 

μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο 

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

αντίστοιχα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά 

τρόπο επαρκή. 
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6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και 5 αυτού του άρθρου, οποιαδήποτε 

αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής πληροφοριών 

λύνεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία 

των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να 

παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 

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

καταβεβλημένου μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της 

ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.  

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

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

της παραγράφου 6 και της παραγράφου 10 του αρ. 141 του Ν. 4548/2018, τον αριθμό των 

μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. 

9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρείας 

από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει 

κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος  διατάζεται αν πιθανολογείται ότι 

με τις πράξεις που καταγγέλλονται παραβιάζονται  οι διατάξεις των νόμων ή του 

Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Η αίτηση ελέγχου πρέπει να 

υποβάλλεται εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

της χρήσης εντός της οποίας τελέστηκαν οι καταγγελλόμενες πράξεις. 

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

Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το κατά την 

προηγούμενη παράγραφο, αρμόδιο δικαστήριο, εφόσον  από την όλη πορεία των εταιρικών 

υποθέσεων γίνεται πιστευτό  ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως 

επιβάλλει η χρήστη και συνετή διαχείριση 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Άρθρο 10 

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 
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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. 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι αποκλειστικά  αρμόδια να αποφασίζει για :                 

α) Παράταση  της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της 

εταιρείας.  

β) Τροποποίηση του Καταστατικού.                                                               

γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του 

άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και τις επιβαλλόμενες από τις διατάξεις άλλων νόμων.                                                                            

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 23 του 

παρόντος.  

ε) Εκλογή ελεγκτών.   

στ) Διορισμός Εκκαθαριστών.                                                            

ζ) Διάθεση καθαρών κερδών.   

η) Έγκριση των ετησίων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.. 

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

απαλλαγή των ελεγκτών. 

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

4548/2018. 

3. Στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν υπάγεται 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. 

    

 

 

Άρθρο 11 

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 
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1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται 

υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας, ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της 

έδρας, ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τακτικώς μεν 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, αρκεί στην ημερήσια διάταξη να προβλέπονται και τα παραπάνω., 

εκτάκτως δε  σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 4548/2018.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 

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

κρίνει σκόπιμο. 

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

εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την 

ορισμένη για την συνεδρίασή της ημέρα.  

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη 

Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη 

φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να 

διεξαχθεί η γενική συνέλευση, εάν συναινούν όλοι οι μέτοχοι. 

 

 

Άρθρο 12 

Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή 

διεύθυνση, την ημεροχρονολογία και την ώρα 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 και δημοσιεύεται κατά το νόμο. 

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την 

οποία στη Γενική Συνέλευση  παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν 
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το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της 

και στην λήψη αποφάσεων. 

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 ζητάει τις ετήσιες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου και των   Ελεγκτών.  

 

 

 

Άρθρο 13 

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση  - Αντιπροσώπευση 

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και 

αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά τη μέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.  

2. Ο μέτοχος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω 

αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίσει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Ο 

διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται 

εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την 

έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. 

  

 

 

Άρθρο 14 

Απλή απαρτία  και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 

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

ημερησίας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5)  του 

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. 

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική 

συνέλευση μέσα σε  είκοσι (20) ημέρες από την χρονολογία της συνεδρίασης που 

ματαιώθηκε, με πρόσκληση  προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών, ευρίσκεται δε κατά την  

επαναληπτική αυτή συνέλευση  σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 

αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου 
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Μετοχικού Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. 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,  υπό την 

προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη 

ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική 

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

που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

 

Άρθρο 15 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης 

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των 

θεμάτων της ημερησίας διάταξης, εάν εκπροσωπούνται σ’ αυτή τα δύο τρίτα (2/3) του 

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν : 

α) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας. 

β) Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρείας. 

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων. 

δ) Τακτική αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός εάν αποφασίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο σύμφωνα με το   άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του παρόντος Καταστατικού ή εάν 

επιβάλλεται  από διατάξεις νόμων ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών. 

ε) Μείωση  του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 21 ή 

την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018. 

στ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών. 

ζ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 

εταιρείας. 

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4548/2018 και 

θ) σε κάθε άλλη περίπτωση, που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό 

2.  Αν δεν συντελεστεί η απαρτία  της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, 

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

από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται επαναληπτική συνέλευση, που βρίσκεται 

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, 
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όταν σ’ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου.  

3.   Όλες οι αποφάσεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των 

δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 

 

 

Άρθρο 16 

Πρόεδρος - Γραμματέας Γενικής Συνέλευσης 

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 στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη 

ψηφολέκτη. 

 

Άρθρο 17 

Θέμα συζήτησης - Πρακτικά 

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

αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 

2. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία, σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Νόμο. 

3. Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται 

πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. 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. 
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4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών  επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του. 

 

Άρθρο 18 

Έγκριση Συνολικής Διαχείρισης κατ’ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 

 

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  του Ν. 4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της 

εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και 

επόμενα του Ν.4548/2018 συνεκτιμάται η παραπάνω έγκριση. 

 2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 

του παρόντος δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μόνο με 

μετοχές, 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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Άρθρο 19 

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από  πέντε (5) έως 

δεκαπέντε (15) συμβούλους. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί 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.  
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2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της  εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη 

τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να περάσει 

την εξαετία. 

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν. 

 

Άρθρο 20 

Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη  Διοίκηση της εταιρικής  περιουσίας και την 

εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την 

εταιρεία μέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα  που σύμφωνα με τον 

νόμο ή αυτό το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης. 

2. Η εταιρεία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις και 

δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου υπό  την εταιρική επωνυμία. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να αναθέτει την 

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

συλλογική ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα 

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

Πάντως, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των άρθρων 

19, 86, 87, 90, 91, 93, 98, 99, 100 και 101 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, να διορίζει ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή όχι, στη θέση του Διευθυντή Εργοστασίου. Το ως άνω 

διορισθέν πρόσωπο θα είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο και την εποπτεία της 

παραγωγικής διαδικασίας και της σύμφωνα με το νόμο εν γένει λειτουργίας του 

εργοστασίου της εταιρείας. 

 

 

Άρθρο 21 



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ»  Σελ.21 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 

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

σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία και, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή 

αντιπροσωπευομένων μελών του, τον Πρόεδρο,  τον Αντιπρόεδρο και τους Διευθύνοντες 

Συμβούλους. Το αξίωμα του  Προέδρου ή/και του Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος 

Συμβούλου μπορεί να συμπίπτει στο αυτό πρόσωπο. 

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

μέλη του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον Πρόεδρο όταν 

απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 

 

Άρθρο 22 

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών που 

παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η 

εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών 

δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη Γενική 

Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται µε απόφαση των 

αποµενόντων µελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της 

θητείας του µέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε 

δημοσιότητα σύμφωνα με το Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική  συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει 

τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 

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

ιδιότητας µέλους ή µελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη μπορούν να 

συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την 

αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών σύμφωνα µε την προηγούμενη παράγραφο, µε την 

προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από 

την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται 

να είναι λιγότερα των τριών (3). 
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3. Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από 

τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης µε αποκλειστικό 

σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

Άρθρο 23 

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος ή οι 

ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει εκτός της  έδρας 

του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή 

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

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 

 

2. Η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δύναται να προβλέπει ότι η 

συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη ως προς ορισμένα ή 

και ως προς όλα τα μέλη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη 

συνεδρίαση.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, με 

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

από την συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η συνεδρίαση πρόκειται 

να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Απόντος ή κωλυομένου του Προέδρου, ο 

τελευταίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να 

αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη  

αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

4. Την σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο  (2) από τα μέλη του 

με  αίτησή τους  προς τον Πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να 

συγκαλέσουν Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να συνέλθει  μέσα σε προθεσμία επτά 

(7) ημερών  από την υποβολή της αίτησης. Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο  από 

τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη 

που ζήτησαν τη σύγκληση    να   συγκαλέσουν    αυτά   το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε  
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προθεσμία  πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, 

γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 

κατά  τα ανωτέρω αίτηση τους, πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια 

τα θέματα  με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

 

Άρθρο 24 

Αντιπροσώπευση μελών - Απαρτία πλειοψηφίας 

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 

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, 

ουδέποτε όμως ο αριθμός των αυτοπροσώπως παρόντων Συμβούλων μπορεί να είναι 

μικρότερος από τρεις. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν 

προκύπτον κλάσμα. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη 

πλειοψηφία των Συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, 

εκτός από την περίπτωση της παρ. 1 του άρθρου 6 του παρόντος. Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  

υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

  

Άρθρο 25 

Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. 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. Ο πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η 

οποία αναφέρεται σε ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό 

της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται 

επίσης κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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2. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία υπάρχει 

υποχρέωση καταχώρησής τους στο Γ.Ε. ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4548/2018, 

υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε προθεσμία (20) ημερών από την 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται 

από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 4. 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. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύμβουλοι ή οι 

αντιπρόσωποί τους συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, 

χωρίς συνεδρίαση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συμβούλους. 

 5. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με 

ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

6. Το πρακτικό που καταρτίζεται, σύμφωνα με το παρόν καταχωρίζεται στο βιβλίο πρακτικών, 

σύμφωνα με το άρθρο 93 του Ν. 4548/2018. 

 

 

Άρθρο 26 

Αποζημίωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λαμβάνουν αμοιβή, αποζημίωση ή 

άλλες παροχές, σύμφωνα με το νόμο και το παρόν Καταστατικό.  

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και 

χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και 

της παραγράφου 3 του άρθρου 51 του Ν. 4548/2018, απαγορεύεται και είναι άκυρη η 

σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων της Εταιρείας με πρόσωπα της παραγράφου 2 του 

άρθρου 99 του Ν. 4548/2018, καθώς και η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων προς τρίτους 

υπέρ των προσώπων αυτών, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου ή, με τους όρους του άρθρου 100 του N. 4548/2018, της γενικής συνέλευσης των 

μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στα άρθρα 99 επ. του N. 4548/2018. 
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Άρθρο 27 

Απαγόρευση ανταγωνισμού 

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

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

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

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

καθώς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες που 

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

 2. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της απαγόρευσης της προηγούμενης παραγράφου, η 

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

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

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

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

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

απαίτηση. 

 3. 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. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

 

 

Άρθρο 28 

Ελεγκτές 

Η τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εκλέγει κάθε χρόνο  ορκωτό ελεγκτή λογιστή  ή 

ελεγκτική εταιρεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο, για τον έλεγχο των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 29 

Εταιρική χρήση 

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

31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. 

 

Άρθρο 30 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

 

1. Οι ετήσιες και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας 

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

σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. 

2. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων σχετικά  

με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αυτές 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, γ) τον κατά 

νόμο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιημένο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάτοχο 

άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης και, η τυχόν δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, εγκρίνονται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται 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.   

4. H έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων 

των δραστηριοτήτων των εργασιών και της οικονομικής θέσης και της θέσης της καθώς και 

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. Η απεικόνιση 

παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και των επιδόσεων των 
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δραστηριοτήτων της εταιρείας και της θέσης της κατάλληλη για την κλίμακα και την 

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

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

χρηματοοικονομικούς όσο και, όπου ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες 

επιδόσεων που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων, 

συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. Στο 

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

αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα άρθρα 151 επ. του Ν. 4548/2018. 

5. Οι νόμιμα εγκεκριμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης 

καθώς και η, όπου απαιτείται, γνώμη του ορκωτού ελεγκτή λογιστή  ή της ελεγκτικής 

εταιρείας δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την έγκρισή τους από 

την τακτική Γενική Συνέλευση. Εφόσον, βάσει της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της 

παρ. Α του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, απαιτείται γνώμη ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή 

ελεγκτικής εταιρείας, οι ετήσιες οικονομικές  καταστάσεις και η έκθεση διαχείρισης 

δημοσιεύονται με τη μορφή και το περιεχόμενο βάσει των οποίων ο ορκωτός ελεγκτής 

λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία έχουν συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου. Συνοδεύονται, 

επίσης, από το πλήρες κείμενο της έκθεσης ελέγχου. 

 

 

 

Άρθρο 31 

Διάθεση Κερδών 

 

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι 

τα προκύπτοντα κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν, σύμφωνα με το 

άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής 

σειρά: 

 α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που 

δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 

 β) Αφαιρείται η κατά το Ν. 4548/2018 κράτηση για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού. 
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 γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο 

ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018. 

 δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να 

προκύψουν και να διατεθούν, σύμφωνα με τα ανωτέρω, διατίθεται σύμφωνα με τις 

αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. 

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, δε 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 : 

- τα αποθεματικά των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, 

- τα λοιπά πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν 

και 

- τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν αποτελούν 

πραγματοποιημένα κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο 

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

όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο ενεργητικό του ισολογισμού.   

4.Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

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

προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί και τα αποθεματικά για τα 

οποία επιτρέπεται και αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση η διανομή τους και 

μειωμένο:  

α. κατά το ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων που δεν 

αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη 

β. κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων 

γ. κατά το ποσό που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα 

με το νόμο και το Καταστατικό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ 

ΔΙΑΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
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Άρθρο 32 

Λόγοι λύσης της εταιρείας 

1. 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 

σύμφωνα  με  τις διατάξεις των άρθρων 130 παρ. 3 και 132 παρ. 2 του Ν. 4548/2018,  

όπως ισχύει.  γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.  δ) Σε περίπτωση 

απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του οφειλέτη για 

την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και ε) με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα  

άρθρα 165 και 166 Ν.4548/2018, ως αυτός ισχύει. 

  

Άρθρο 33 

Εκκαθάριση 

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή 

της. Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και δ της παρ. 1 του άρθρου 33 του παρόντος, το 

Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη 

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β της ιδίας ως άνω παραγράφου του 

ιδίου άρθρου, η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι 

εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο (2) ή τρεις (3), μέτοχοι 

ή όχι και να ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης 

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν  περιορισθεί από τη 

Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την υποχρέωση να 

συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της 

εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν 

Ισολογισμό έναρξης της εκκαθάρισης. Επίσης οι εκκαθαριστές οφείλουν να συντάξουν και 

δημοσιεύσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 7 του άρθρου 168 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 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 
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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. 

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά την διάρκεια της 

εκκαθάρισης. 

4.  Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι συζητήσεις και αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο 

πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Αν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί την τριετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να 

συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης 

της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε εργασίες της 

εκκαθάρισης, τους λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την 

ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση της 

εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και αιτήσεις, αν η 

επιδίωξη τούτων είναι ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή αβέβαιη ή 

απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και 

συμβιβασμούς, αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και σύναψη νέων, 

εφόσον τούτο είναι αναγκαίο. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με αυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία. Αν το σχέδιο εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη 

διαχείριση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Αν το σχέδιο δεν εγκριθεί, ο 

εκκαθαριστής ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκριση του σχεδίου ή τον ορισμό άλλων 

κατάλληλων μέτρων από το δικαστήριο, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία 

της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει τα μέτρα που 

προβλέπει το σχέδιο ή η αίτηση των μετόχων. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την 

εφαρμογή σχεδίου που εγκρίθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Θ’ 

 

Γενική Διάταξη 

Άρθρο 34 



ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ»  Σελ.31 

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνουν τα άρθρα 5 

και 10 του Ν. 4548/2018. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν. 

4548/2018, όπως ισχύει. 

 

Ακριβές Αντίγραφο Κωδικοποιημένου Καταστατικού 

όπως αυτό διαμορφώθηκε με την από 31.10.2022 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Η. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ 

 


