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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια

Άρθρο 1ο
Σύσταση - Επωνυμία
1.

Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρία με

την

επωνυμία ¨ ΑΚΡΙΤΑΣ ¨ Α.Ε.

2.

Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρίας η επωνυμία μπορεί να εκφράζεται και σε ξένη

γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία

Άρθρο 2ο
Έδρα
1.

΄Εδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αλεξανδρούπολης του Νομού ΄Εβρου.

2.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, μπορεί να ιδρύονται

υποκαταστήματα, πρακτορεία ή

παραρτήματα της εταιρείας σε οποιαδήποτε πόλη

εσωτερικού ή εξωτερικού ή και να καταργούνται τυχόν υπάρχοντα. Τους όρους λειτουργίας,
καθώς την έκταση και τη φύση των εργασιών των υποκαταστημάτων, πρακτορείων και
παραρτημάτων καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του για την ίδρυσή
τους ή με μεταγενέστερες αποφάσεις. Κάθε διαφορά της εταιρίας και των μετόχων της ή
τρίτων υπάγεται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρίας,
ακόμα και στις ειδικές δωσιδικίες, εκτός αν άλλως ο Νόμος ορίζει.

Άρθρο 3ο
Σκοπός
Σκοπός της εταιρίας είναι η ίδρυση Βιομηχανίας δια της δημιουργίας και λειτουργίας στο Ν.
Έβρου και σε οιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελληνικής επικράτειας, εργοστασίου κατεργασίας

και επεξεργασίας του Ξύλου γενικά, η παραγωγή ξυλείας οιουδήποτε τύπου και κατηγορίας,
η κατασκευή επίπλων, κουφωμάτων και άλλων συναφών και παρεμφερών, η εμπορία αυτών
δια της λιανικής και χονδρικής διάθεσης, η εισαγωγή και εξαγωγή ξυλείας γενικά, προϊόντων
ξύλου και κατασκευών από ξύλο, η ανακύκλωση υλικών που σχετίζονται με τον κλάδο της
ξυλείας, η αντιπροσώπευση εργοστασίων και οίκων του εσωτερικού και εξωτερικού, η
συνεργασία μετά νομικών ή φυσικών προσώπων με ομοειδή σκοπό και η άσκηση πάσης
συναφούς επιχειρηματικής και εμπορικής πράξης και δραστηριότητας. Δύναται και δικαιούται
δια των μεταφορικών αυτής μέσων, αυτοκινήτων, γερανών, φορτωτών κλπ, να ενεργεί
μεταφορές εκτός των ειδών παραγωγής της και ξυλείας πάσης φύσεως και κατηγορίας,
λίθινων υλικών (λίθων θραυστών κλπ), ως και οικοδομικών και κατασκευαστικών υλικών
πάσης φύσεως τεχνικών έργων, η συστηματική καλλιέργεια και δενδροφύτευση γεωργικών
εκτάσεων των οποίων τυγχάνει κύρια νομεύς και κάτοχος, καθώς και όσων αποκτήσει και η
γενικά η ανάπτυξη αγροτικής δραστηριότητας και επιχειρήσεως.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, μπορεί να τροποποιηθεί το παρόν
άρθρο και να διευρύνονται ή να τροποποιούνται οι σκοποί της εταιρίας.

Άρθρο 4ο
Διάρκεια

Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται σε πενήντα (50) χρόνια. Αρχίζει από τη δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ, της Διοικητικής
απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας και την έγκριση του Καταστατικού της, του Υπουργού
Εμπορίου, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 2364/9-7-1977 ΦΕΚ, δυνάμενη να παραταθεί με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και τροποποίησης του παρόντος άρθρου.
Με την από 16/11/2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας
η διάρκειά της παρατείνεται για πενήντα (50) επιπλέον έτη και ισχύει από της δημοσιεύσεως
στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της περί εγκρίσεως
της τροποποιήσεως του παρόντος άρθρου του Καταστατικού αποφάσεως και λήγει την
αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2077.

Με την από 30/8/2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρίας,
η διάρκειά της μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
Άρθρο 5ο
Μετοχικό Κεφάλαιο

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ τριάντα τρία εκατομμύρια
τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια δέκα τέσσερα (33.393.914,- €) ευρώ, είναι
ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρείται σε τριάντα τρία εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα
τρεις χιλιάδες εννιακόσιες δέκα τέσσερις (33.393.914) μετοχές, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η
κάθε μία, στις οποίες περιλαμβάνονται: α) δέκα τρία εκατομμύρια (13.000.000) κοινές
ονομαστικές μετοχές και β) είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσιες
δέκα τέσσερις (20.393.914) προνομιούχες μετοχές, Σειράς Α και Σειράς Β, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Το Μετοχικό Κεφάλαιο δημιουργήθηκε:
1) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμές 5.000.000 από τους Ιδρυτές και Μετόχους
της Εταιρίας, (ΦΕΚ 2364/77 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
2) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμές 5.000.000, σύμφωνα με την από 10-10-77
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμές 10.000.000, σύμφωνα με την από 6-2-78
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 181/78 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
4) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμές 40.000.000, σύμφωνα με την από 20-10-79
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 3435/79 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

5) Με την καταβολή σε μετρητά δραχμές 30.000.000, σύμφωνα με την από 14-10-81
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 4110/81 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
6) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας παγίων Ν.1249/82 δραχμές 4.356.000,
σύμφωνα με την από 5-8-82 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 3366/82
τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
7)

Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 6.272.000, σύμφωνα με την από 23-5-84

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 2130/84 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
8)

Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 10.000.000, σύμφωνα με την από

27-4-85

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 2325/85 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
9)

Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 6.525.000, σύμφωνα με την από 27-9-86

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 3091/86 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
10)

Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 11.955.000, σύμφωνα με την από 28-4-87

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 898/87 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
11) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 552.000, σύμφωνα με την από 28-11-87
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 79/88 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
12) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 66.000.000, σύμφωνα με την από 30-6-88
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 2608/88 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
13) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 26.000 και με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας
παγίων δραχμών 50.561.000, ήτοι συνολικού ποσού αύξησης δραχμών 50.587.000,
σύμφωνα με την από 4-10-88 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 3246/88
τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
14) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 3.000.000 και την ταυτόχρονη μείωση κατά
δραχμές 50.561.000, ήτοι συνολικού ποσού αύξησης δραχμών 3.000.000,σύμφωνα με την
από 31-1-89 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 932/89 τεύχος ΑΕ &
ΕΠΕ).
15) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 89.000.000, σύμφωνα με την από 30-6-89
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 3023/89 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

16) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 90.000.000, σύμφωνα με την από 19-12-90
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 4531/90 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
17)

Με

την

κεφαλαιοποίηση

αφορολόγητου

αποθεματικού

Ν.1731/87

δραχμές175.486.000, σύμφωνα με την από 30-9-91 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, (ΦΕΚ 4680/91 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
18) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 142.000.000, σύμφωνα με την από 30-6-92
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 4145/92 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
19) Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 178.096.000 και την κεφαλαιοποίηση της
υπεραξίας των ακινήτων δραχμές 136.732.000, σύμφωνα με την από 30-6-93απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 4719/93 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
20)

Με καταβολή σε μετρητά δραχμές 88.000.000, σύμφωνα με την από 19-1-98

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 521/30-1-98) τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
21) Με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας των ακινήτων της 31-12-96 του Ν.2065/92
δραχμές 318.899.966, με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού
Ν.1828/89 από κέρδη χρήσεων 1991 δραχμές 10.000.000, 1993 δραχμές 38.000.000 και
1994 δραχμές 121.573.000 και την καταβολή σε μετρητά προς στρογγυλοποίηση δραχμές
34, ήτοι συνολικού ποσού αύξησης δραχμές 488.473.000, σύμφωνα με την από 30-6-98
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, (ΦΕΚ 6919/28-8-98 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).
22) Με την κεφαλαιοποίηση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού Ν.1828/89 από
κέρδη χρήσεων 1995 δραχμές 363.427.000, σύμφωνα με την από 15-4-99 απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, διά της εκδόσεως 1.817.135 νέων μετοχών ονομαστικής
αξίας 200 δραχμών εκάστη (ΦΕΚ 6567/10-8-99 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)..
23) Με την καταβολή μετρητών ποσού 650.100.000 δραχμών που προήλθε:
α) από δημόσια εγγραφή κατά 619.200.000 δρχ με την έκδοση 3.096.000 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστη και β) Από ιδιωτική
τοποθέτηση κατά 30.900.000 δρχ με έκδοση 154.500 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών
ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστη, ήτοι σύνολο νέων μετοχών 3.250.500 (ΦΕΚ 1824/83-2000 τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ).

24) Σύμφωνα με την από 28-6-2002 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
το εκ δραχμών 2.600.000.000 μετοχικό κεφάλαιο μετατρέπεται σε ευρώ 7.630.227,44, με
αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 1 ευρώ, αυξάνεται δε κατά ευρώ 5.369.772,56,
και ειδικότερα:
α) Κατά ευρώ

800.949,09 από το αποθεματικό της αναπροσαρμογής Ν. 2065/92

β) Κατά ευρώ 3.477.622,89 από αποθεματικό Ν. 1828/89
γ) Κατά ευρώ 1.091.200,58 από Έκτακτο Αποθεματικό φορολογημένο.
25) Σύμφωνα με την από 28-6-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
το εξ ευρώ 13.000.000 μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 1.215.500,00 ευρώ με μείωση της
ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,0935 ευρώ προς συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων
χρήσεων και με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.215.500,00 € με
κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής κατά 0,0935 ευρώ.
26) Σύμφωνα με την από 26-3-2008 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
το εξ ευρώ 13.000.000 μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά 4.420.000,00 ευρώ με μείωση της
ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,34 ευρώ προς συμψηφισμό ζημιών προηγουμένων
χρήσεων και με την ίδια ως άνω απόφαση αυξήθηκε κατά το ποσό των 4.420.000,00 € με
κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο και με αύξηση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής κατά 0,34 ευρώ.

27) Σύμφωνα με την από 23/10/2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης της Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο μέσω:
α) καταβολής μετρητών ποσού 1.630.000,- € με την έκδοση προνομιούχων μετοχών
ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα
μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και β)
κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων της εταιρίας ποσού τριών 3.070.914,- € με την
έκδοση προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη
με δικαίωμα μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.

Οι προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στην υπό 27 α) παράγραφο ορίζονται ως
προνομιούχες μετοχές Σειράς Α και οι προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στην υπό 27
β) παράγραφο ορίζονται ως προνομιούχες μετοχές Σειράς Β. Οι προνομιούχες μετοχές
Σειράς Α και Β που μετατρέπονται σε κοινές εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.

Κατά την πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου της 3/4/2019
διαπιστώθηκε ότι έγινε μερική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και
συγκεκριμένα το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τέσσερα εκατομμύρια επτακόσιες
χιλιάδες εννιακόσια δέκα τέσσερα (4.700.914,- €) Ευρώ με:
α) κεφαλαιοποίηση δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ποσού τριών εκατομμυρίων
εβδομήντα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα τεσσάρων (3.070.914,- €) Ευρώ με την
έκδοση προνομιούχων μετοχών Σειράς B και
β) καταβολή μετρητών ποσού ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα χιλιάδων
(1.630.000,- €) Ευρώ με την έκδοση προνομιούχων μετοχών Σειράς Α.
28) Σύμφωνα με την από 25/04/2019 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της
Εταιρίας αυξήθηκε το μετοχικό της κεφάλαιο μέσω:
α) καταβολής μετρητών ποσού 11.163.000,00 € με την έκδοση προνομιούχων μετοχών
ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, με δικαίωμα μετατροπής
τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη και
β) κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων της εταιρίας ποσού 4.530.000,00 € με την έκδοση
προνομιούχων χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχών, αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη με δικαίωμα
μετατροπής τους σε κοινές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστη.
Οι προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στην υπό 28 α) παράγραφο ορίζονται ως
προνομιούχες μετοχές Σειράς Α και οι προνομιούχες μετοχές που αναφέρονται στην υπό 28
β) παράγραφο ορίζονται ως προνομιούχες μετοχές Σειράς Β. Οι προνομιούχες μετοχές
Σειράς Α και Β που μετατρέπονται σε κοινές εισάγονται υποχρεωτικά στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.

Άρθρο 6ο
Μετοχές

1. Οι µετοχές της εταιρείας είναι, εν μέρει Κοινές Ονοµαστικές και Άυλες, είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, όπου και διαπραγµατεύονται, καταχωρηµένες στις
µερίδες των µετόχων στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και ενηµερώνονται σύµφωνα µε τις
αρχές και τους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και του
Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, και εν μέρει έγχαρτες προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα
ψήφου, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου. Τα λοιπά σχετικά
µε την έκδοση των µετοχών κανονίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τους εκάστοτε
ισχύοντες κανονισµούς.
2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με την αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
με έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες μπορούν να εκδίδονται και ως προνομιούχες με
ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν πλήρως εξοφληθεί,
β) Η εξαγορά μπορεί να γίνει με τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά ποσών που μπορούν
να διανεμηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160 του ν. 4548/2018 ή του προϊόντος νέας
έκδοσης μετοχών που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή και ποσών που
απελευθερώνονται με μείωση του κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ.
του ν. 4548/208,
γ) Ποσό ίσο με την ονομαστική αξία όλων των μετοχών που εξαγοράστηκαν θα
αποτελέσει μέρος αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του
καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί στους μετόχους. Το αποθεματικό αυτό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο για την αύξηση του καλυφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση
αποθεματικών. Τα προηγούμενα εδάφια της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται, σε
περίπτωση που η εξαγορά έγινε με τη χρησιμοποίηση του προϊόντος νέας έκδοσης, η οποία
πραγματοποιήθηκε με σκοπό την εξαγορά αυτή, ή ποσών που απελευθερώθηκαν με μείωση
του κεφαλαίου,

δ) Όταν, λόγω της εξαγοράς, προβλέπεται η καταβολή πρόσθετου ποσού στους
μετόχους, το ποσό αυτό δεν μπορεί να καταβληθεί παρά μόνο από τα ποσά που μπορούν να
διανεμηθούν σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 160

του ν. 4548/2018, ή με μείωση του

κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 επ. του ν. 4548/2018, ή από
αποθεματικό, διαφορετικό από το προβλεπόμενο στην προηγούμενη περίπτωση γ', το οποίο
δεν μπορεί, εκτός από την περίπτωση μείωσης του καλυφθέντος κεφαλαίου, να διανεμηθεί
στους μετόχους.
ε) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης για την εξαγορά υποβάλλεται σε δημοσιότητα.
3. Η εξαγορά γίνεται με δήλωση της εταιρείας ή του μετόχου, η οποία υποβάλλεται σε
δημοσιότητα.
4. Η Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με
την έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών εξουσιοδοτείται όπως αποφασίσει την ειδικότερη
διαδικασία της εξαγοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του τύπου και του περιεχομένου
της δήλωσης προς τους μετόχους, της προθεσμίας της εξαγοράς, του ύψους του
ανταλλάγματος των προς εξαγορά μετοχών, τις συνέπειες της εξαγοράς.
5.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία, μπορεί να αποφασίζεται η τροπή μέρους των υφιστάμενων μετοχών σε
εξαγοράσιμες, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης των
μετόχων. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης για την τροπή υφιστάμενων μετοχών σε εξαγοράσιμες, υπόκειται στην έγκριση
της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετοχών που θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση
παρέχεται με απόφαση των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε ιδιαίτερη
συνέλευση με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος.

Άρθρο 6α
Προνομιούχες Μετοχές

1. Η εταιρεία δύναται να εκδίδει προνομιούχες, με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, μετοχές,
σύμφωνα με το άρθρο 38 του .ν.4548/2018, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, στην οποία θα προσδιορίζεται το είδος του προνομίου, ο τρόπος, η έκταση και οι
προϋποθέσεις άσκησής του. Οι ανωτέρω προνομιούχες μετοχές δύνανται να εκδίδονται και
ως μετατρέψιμες σε κοινές, ενώ δυνατή είναι και η μετατροπή ήδη υφιστάμενων κοινών
μετοχών σε προνομιούχες. Η μετατροπή των Προνομιούχων μετοχών σε κοινές μετά ψήφου
θα λαμβάνει χώρα με δήλωση του προνομιούχου μετόχου προς την Εταιρεία και η μετατροπή
θα ισχύει από τη λήψη της δήλωσης αυτής.
2. Τα προνόμια των ως άνω μετοχών δύνανται, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, να
συνίστανται:
α) Στη μερική ή ολική απόληψη πριν από τις κοινές μετοχές του διανεμόμενου
μερίσματος..
β) Στην προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των
προνομιακών μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρείας,
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους στα υπέρ το άρτιον ποσά που είχαν τυχόν
καταβληθεί.
γ) Στην προνομιακή απόληψη μερισμάτων και για τις χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε
διανομή μερίσματος από την εταιρεία.
δ) Στην απόληψη τόκου ή/και μερίσματος (σταθερού ή μη).
ε) Στην εν όλω ή εν μέρει συμμετοχή στα κέρδη της εταιρείας.
στ) Στην καταβολή σταθερής απόδοσης επί της ονομαστικής αξίας της μετοχής.
ζ) Στη χορήγηση λοιπών περιουσιακής φύσης προνομίων.

3. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μπορεί να εξουσιοδοτείται το
Διοικητικό Συμβούλιο να ρυθμίσει όσα θέματα σχετίζονται με την έκδοση προνομιούχων
μετοχών ή τη μετατροπή των κοινών μετοχών σε προνομιούχες και αντίστροφα.
4. Οι προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε σειρές. Προνομιούχες μετοχές της ίδιας
σειράς έκδοσης παρέχουν ίσα δικαιώματα. Εκάστη σειρά δύναται να παρέχει ορισμένα ή και
το σύνολο των ανωτέρω αναφερόμενων προνομίων.
5. Οι Προνομιούχες μετοχές εκδίδονται σε απλούς ή πολλαπλούς τίτλους, οι οποίοι
είναι αριθμημένοι κατ΄ αύξοντα αριθμό μετοχών και φέρουν τις υπογραφές του προέδρου του
Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων
προνομιούχων

μετοχών

που

θα

φέρουν

όλα

τα

στοιχεία

των

μετοχών

εκτός

μερισματαποδείξεων, οι οποίοι θα ανταλλάσσονται με τους οριστικούς τίτλους μετοχών,
αμέσως μετά την έκδοσή τους.
6. Κατάργηση ή περιορισμός του προνομίου από την εταιρεία επιτρέπεται μόνο μετά
από απόφαση, η οποία λαμβάνεται σε ιδιαίτερη γενική συνέλευση των προνομιούχων
μετόχων στους οποίους αφορά το προνόμιο, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του
εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου. Για τη σύγκληση της γενικής αυτής
συνέλευσης, τη συμμετοχή σε αυτήν, την παροχή πληροφοριών, την ψηφοφορία, καθώς και
την ακυρότητα ή την ακύρωση των αποφάσεων της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές με
τη γενική συνέλευση των μετόχων διατάξεις. Για τη μετατροπή, σε κοινές, των προνομιούχων
μετοχών, που δεν έχουν εκδοθεί ως μετατρέψιμες κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του
ν. 4548/2018, απαιτείται, εκτός από την απόφαση των προνομιούχων μετόχων και απόφαση
της γενικής συνέλευσης των μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές, η οποία λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του εκπροσωπούμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Οι
γενικές αυτές συνελεύσεις των μετόχων, που κατέχουν προνομιούχες και κοινές μετοχές,
ευρίσκονται σε απαρτία και συνεδριάζουν έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 130 του ν. 4548/2018.
7. Οι Προνομιούχες Μετοχές που θα εκδίδονται, πρέπει να διακρίνονται σαφώς από
τις κοινές μετοχές και τις λοιπές προνομιούχες μετοχές και να αναγράφουν με μεγάλα στοιχεία
στην εμπρόσθια όψη τους τις λέξεις "Προνομιούχος Μετοχή Σειράς …", καθώς και τα κύρια
χαρακτηριστικά αυτών, "μετατρέψιμη", " χωρίς δικαίωμα ψήφου" κλπ., στην οπίσθια δε όψη
τους την έκταση και τους όρους που παρέχονται σύμφωνα με τη σειρά.

Άρθρο 6β
Προνομιούχες μετοχές Σειράς Α

(α) Οι προνομιούχες μετοχές Σειράς Α εκδίδονται ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές με τα
αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου των κοινών μετοχών.
(β) Το δικαίωμα μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο Σειράς Α, οποτεδήποτε
από την ημερομηνία της δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ της ανακοίνωσης για την ολοκλήρωση της
απόφασης της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρίας.
(γ) Η σχέση μετατροπής ορίζεται ως εξής: η κάθε μία (1) προνομιούχα μετοχή Σειράς Α
ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ μετατρέπεται σε μία (1) νέα κοινή μετοχή ονομαστικής
αξίας ενός (1,00) ευρώ.
(δ) Οι προνομιούχες μετοχές Σειράς Α έχουν προτεραιότητα στο προϊόν εκκαθάρισης έναντι
όλων των άλλων μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές της Εταιρείας και είναι υποδεέστερες
(subordinated) των προνομιούχων μετοχών Σειράς Β.
(ε) Σε περίπτωση οιασδήποτε εταιρικής πράξης της Εταιρίας (ενδεικτικά: split, reverse
split κλπ.) ή μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών χωρίς την υποχρέωση
καταβολής νέων εισφορών, θα μεταβάλλεται αντιστοίχως και η ονομαστική αξία των
προνομιούχων μετοχών Σειράς Α.
(στ) Οι προνομιούχες μετοχές Σειράς Α που μετατρέπονται σε κοινές εισάγονται υποχρεωτικά
στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Άρθρο 6γ
Προνομιούχες μετοχές Σειράς B

(α) Οι προνομιούχες μετοχές Σειράς B εκδίδονται ως μετατρέψιμες σε κοινές μετοχές με τα
αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου των κοινών μετοχών.
(β) Οι προνομιούχες μετοχές Σειράς B μεταβιβάζονται ελεύθερα κατά την κρίση των κατόχων
τους.
(γ) Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αγοράσει και να ακυρώσει μέρος ή το σύνολο των
προνομιούχων μετοχών Σειράς Β πριν την λήξη της 2ετίας στην μεγαλύτερη τιμή μεταξύ α)
της εκτιμηθείσας αξίας από ανεξάρτητο σύμβουλο κοινής αποδοχής των κοινών μετόχων και
των προνομιούχων μετόχων Σειράς Β ή β) της ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών
Σειράς Β πριν την ημερομηνία μετατροπής τους σε κοινές μετοχές.
(δ) Η σχέση μετατροπής των προνομιούχων μετοχών Σειράς Β ορίζεται ως εξής: η κάθε μία
(1) προνομιούχα μετοχή Σειράς Β ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ, μετατρέπεται σε μία
(1) νέα κοινή μετοχή ονομαστικής αξίας ενός (1,00) ευρώ.
(ε) Το δικαίωμα μετατροπής ασκείται από τον προνομιούχο μέτοχο Σειράς Β i) αυτοδικαίως
με την πάροδο 2 ετών από την ημερομηνία της δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ της ανακοίνωσης για
την ολοκλήρωση της απόφασης της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρίας και ii)
οποτεδήποτε εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 2 ετών σε περίπτωση επέλευσης
οποιουδήποτε εκ των γεγονότων καταγγελίας των χρηματοδοτικών συμβάσεων που έχουν
συναφθεί μεταξύ της Εταιρίας και των προνομιούχων μετόχων Σειράς Β, με επίδοση
μονομερούς απευθυντέας δήλωσης οποιουδήποτε εν των προνομιούχων μετόχων Σειράς Β
του προς το νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας, ισχύει δε η μετατροπή άμεσα από την επόμενη
ημέρα.
(στ) Σε περίπτωση μεταβιβάσεως των προνομιούχων μετοχών Σειράς Β προς τρίτο, κάθε
προνομιούχος μέτοχός Σειράς Β υποχρεούται να παρέχει δικαίωμα πρώτης προτίμησης
(«right of first refusal») στους υφιστάμενους μετόχους να αποκτήσουν τις υπό μεταβίβαση
μετοχές προκειμένου εντός 30 ημερών από την σχετική πρόσκληση προς τους υφιστάμενους
μετόχους της Εταιρίας κ.κ. Μαρία Σαράντη, Λουκία Σαράντη και Γεώργιο Σαράντη για την

άσκηση του σχετικού δικαιώματός τους, με το ίδιο τίμημα και τους ίδιους όρους, τους οποίους
έχει αποδεχθεί με έγγραφη προσφορά του ο ενδιαφερόμενος αγοραστής των υπό μεταβίβαση
μετοχών. Σε περίπτωση μη ασκήσεως του ανωτέρω δικαιώματος των υφιστάμενων μετόχων
εντός της ανωτέρω προθεσμίας, οι προνομιούχου μέτοχοι Σειράς Β δικαιούνται να προβούν
σε εκποίηση των μετοχών τους. Από το ανωτέρω δικαίωμα πρώτης προτίμησης εξαιρούνται
τυχόν ενδοομιλικές μεταβιβάσεις των προνομιούχων μετοχών Σειράς Β.
(ζ) Οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών Σειράς Β έχουν προτεραιότητα στο προϊόν
εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές της Εταιρίας ή/και
των κατόχων προνομιούχων μετοχών Σειράς Α.
(η) Οι κάτοχοι των προνομιούχων μετοχών Σειράς Β έχουν δικαίωμα στην απόληψη ετήσιας
απόδοσης (εφεξής «Προνομιακό Μέρισμα») 0,75% επί της ονομαστικής τους αξίας εφόσον
αποφασισθεί η διανομή μερίσματος από τη Γενική Συνέλευση με απαρτία και αυξημένη
πλειοψηφία. Η καταβολή του Προνομιακού Μερίσματος θα γίνεται αμέσως μετά την απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας με την οποία θα εγκρίνονται οι οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρίας και η διανομή μερίσματος και το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από
το κλείσιμο της εκάστοτε οικονομικής χρήσης. Το Προνομιακό Μέρισμα των προνομιούχων
μετοχών Σειράς Β δεν θα είναι σωρευτικό, δηλαδή σε περίπτωση μη διανομής μερίσματος το
δικαίωμα του εν λόγω μερίσματος δεν ασκείται για την χρήση αυτή. Οι κάτοχοι των
προνομιούχων μετοχών Σειράς Β, έχουν προτεραιότητα στο Προνομιακό Μέρισμα έναντι
όλων των άλλων μετόχων που κατέχουν κοινές μετοχές της Εταιρίας ή/και των κατόχων
προνομιούχων μετοχών Σειράς Α.
(θ) Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης για εταιρικές πράξεις ή/και λοιπούς εταιρικούς
μετασχηματισμούς της Εταιρίας, ενδεικτικά, αύξηση ή μείωση κοινού ή/και προνομιούχου
μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση νέας σειράς προνομιούχων μετοχών, έγκριση προγράμματος
αγοράς ιδίων μετοχών (κοινών ή/και προνομιούχων), συγχωνεύσεις, αποσχίσεις κλάδων θα
απαιτείται η προηγούμενη συναίνεση της συνελεύσεως των κατόχων προνομιούχων μετοχών
Σειράς Β.
(ι) Σε περίπτωση οιασδήποτε εταιρικής πράξης της Εταιρίας (ενδεικτικά: split, reverse
split κλπ.) ή μεταβολής της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών χωρίς την υποχρέωση
καταβολής νέων εισφορών, θα μεταβάλλεται αντιστοίχως και η ονομαστική αξία των
προνομιούχων μετοχών Σειράς Β.

(ζ) Οι προνομιούχες μετοχές Σειράς Β που μετατρέπονται σε κοινές εισάγονται υποχρεωτικά
στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μέτοχοι
Άρθρο 7ο
Μέτοχοι - Δικαιώματα Μετόχων

1.

Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με την διοίκηση της εταιρίας δικαιώματα τους μόνο

με την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση.
2.

Σε κάθε μετοχή παρέχεται δικαίωμα μιας ψήφου στην Γενική Συνέλευση

3.

Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου, που δε γίνεται με εισφορά

σε είδος καθώς και έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές, για το νέο
κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή
της έκδοσης μετόχους της εταιρίας, σύμφωνα με το λόγο συμμετοχής τους στο υφιστάμενο
κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26

του ν. 4548/2018. Μετά την πάροδο της

προθεσμίας για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης που ορίζει το όργανο της
εταιρίας, που αποφασίζει την αύξηση και που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δέκα
τέσσερις (14) ημέρες , 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.
4.

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία πρέπει να

μνημονεύεται και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα
υποβάλλεται με επιμέλεια της Εταιρίας σε δημοσιότητα . Η κατά τα ανωτέρω πρόσκληση
καθώς και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν,

εφόσον στην Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του
μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την άσκηση του
δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την υπ΄ αυτών άσκηση ή μη του
δικαιώματος προτίμησης. Επίσης η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί
με συστημένη ¨ επί αποδείξει ¨ επιστολή, εφόσον οι μετοχές είναι Ονομαστικές στο σύνολό
τους.

Άρθρο 8ο
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) ημέρες από την ημέρα που
επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να
προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.

Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου,

το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης
που έχει ήδη συγκληθεί πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό
Συμβούλιο δέκα πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για
εγγραφή των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο
απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη
δημοσιεύεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του ν. 4548/2018
δέκα τρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, και ταυτόχρονα τίθεται
στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας μαζί με την αιτιολόγηση ή το
σχέδιο απόφασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 123 του ν.
4548/2018. Αν τα πρόσθετα θέματα δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δύνανται να

ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση με
δαπάνες της εταιρίας.
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το

3.

δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδιο αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική
ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο
Διοικητικό Συμβούλιο επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια δε
των αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 123 του ν. 4548/2018 έξι τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής
Συνέλευσης.
Σε περίπτωση αίτησης μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)

4.

του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος
να αναβάλλει για μία μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης αυτήν που ορίζεται
στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20)
ημέρες από την χρονολογία αναβολής. Η μετ΄ αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση
της προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της
πρόσκλησης των μετόχων, σ΄ αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων
των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018.
Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του

5.

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε ( 5
) ολόκληρες μέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι
υποχρεωμένο:
α.

Να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά, που μέσα

στην τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την εταιρία σε μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου ή στους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε
παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή

σύμβαση της εταιρίας που

καταρτίστηκε με τα ίδια πρόσωπα.
β.

Να παρέχει τις συγκεκριμένες πληροφορίες που του ζητούνται σχετικά με τις

υποθέσεις της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις πληροφορίες που του ζητούνται για
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική αιτιολογία στα πρακτικά.

6.

Σε περίπτωση αίτησης μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του

καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία μέσα στην
προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον οι μέτοχοι αυτοί δεν εκπροσωπούνται
στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να δώσει σε αυτούς
κατά την Γενική Συνέλευση, ή, αν προτιμούν , πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους,
πληροφορίες σχετικά με την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να δώσει τις
πληροφορίες που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, αναγράφοντας τη σχετική
αιτιολογία στα πρακτικά.
7.

Σε περίπτωση τυχόν αμφισβήτησης, ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας

άρνησης παροχής πληροφοριών, αυτή επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας
της εταιρίας, με απόφασή του που εκδίδεται με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με
την ίδια απόφαση υποχρεώνεται η εταιρία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε..
8.

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

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της
ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με φανερή ψηφοφορία.

9.

Μέτοχοι της εταιρίας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του

καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, έχουν το δικαίωμα να ζητούν έλεγχο της εταιρίας από
το αρμόδιο Δικαστήριο της περιφέρειας στην οποία εδρεύει η εταιρία. 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. Οι πράξεις που
καταγγέλλονται πρέπει να έχουν γίνει σε χρόνο που δεν υπερβαίνει την τριετία από τη
χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης μέσα στην οποία
τελέστηκαν.

10.

Μέτοχοι της εταιρίας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβλημένου

Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρίας 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 χρηστή και συνετή διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η
μειοψηφία που ζητά τον έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας.

11.

Η

Εταιρία

υποχρεούται

να

χορηγεί

στους

μετόχους

που

παρέστησαν

αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους, αντίγραφα πρακτικών
Γενικών Συνελεύσεων. Οι τρίτοι που έχουν έννομο συμφέρον και οι μη παραστάντες στη
Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής
Συνέλευσης από το ΓΕΜΗ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Γενική Συνέλευση
Άρθρο 9ο
Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης

1.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρία. Οι νόμιμες αποφάσεις
της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν.
2.

Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για :
α. Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση

της Εταιρίας.

β. Τροποποίηση - Κωδικοποίηση του καταστατικού. Ως τροποποίηση θεωρείται η αύξηση
και η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
γ. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου
22 του παρόντος.
δ. Εκλογή ελεγκτών.
ε. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και την απαλλαγή
των ελεγκτών.
στ. Διορισμός εκκαθαριστών.
ζ. Διάθεση ετήσιων κερδών.
η. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
θ. Έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών των άρθρων 110 και 112
αντίστοιχα.

Άρθρο 10ο
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

1.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και

συνέρχεται στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, το αργότερο έως τη 10η
ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης (τακτική γενική
συνέλευση). Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων όταν το κρίνει σκόπιμο (έκτακτη γενική συνέλευση).
2.

Η Γενική Συνέλευση με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και εκείνες που

εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από
την οριζόμενη για την συνεδρίαση της.

Άρθρο 11ο
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης

1.

Στην πρόσκληση των μετόχων στη Γενική Συνέλευση αναφέρονται τουλάχιστον
α) η χρονολογία, η ημέρα, η ώρα και το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, όπου θα συνέλθει

η Συνέλευση,
β) τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια,
γ) οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον
τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη συνέλευση και να
ασκήσουν τα δικαιώματά τους, αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, και ιδίως τα έντυπα
που χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν η εταιρία, καθώς και τα μέσα και τις μεθόδους για να
δέχεται η εταιρία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντιπροσώπων,
δ) τα δικαιώματα των μετόχων των παρ. 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018
με αναφορά της προθεσμίας εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα,

ή

εναλλακτικά, την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν να ασκηθούν τα
δικαιώματα αυτά. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους
άσκησής τους θα πρέπει να είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στον
διαδικτυακό τόπο της εταιρίας,
ε) η ημερομηνία καταγραφής, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 124 του ν.
4548/2018, επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την ημερομηνία
εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,
στ) ο τόπος στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των
σχεδίων αποφάσεων, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να λαμβάνονται αυτά,
ζ) η διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρίας, όπου είναι διαθέσιμες οι
πληροφορίες των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4548/2018.

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται τουλάχιστον 20 πλήρεις ημέρες
πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται με
την καταχώρισή της στη μερίδα της εταιρίας στο ΓΕΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της
πρόσκλησης δημοσιεύεται στην ανωτέρω προθεσμία των 20 ημερών, και στον διαδικτυακό
τόπο της εταιρίας και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία με τρόπο που διασφαλίζει
την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν. Ανεξάρτητα από τους παραπάνω
τρόπους δημοσίευσης της πρόσκλησης, κάθε μέτοχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την
εταιρία να του αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ατομική πληροφόρηση για επικείμενες
γενικές συνελεύσεις τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημέρα συνδρίασης.

2.

Η εταιρία έχει την υποχρέωση δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική

Συνέλευση να θέτει στη διάθεση των μετόχων της, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της,
καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, αναρτώντας
τα σχετικά στοιχεία στον διαδικτυακό της τόπο.
3.

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της γενικής

συνέλευσης, η εταιρία θέτει στη διάθεση των μετόχων της στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον
τις εξής πληροφορίες:
α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης,
β) τον συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι
μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, αναφέροντας
και χωριστά σύνολα ανά κατηγορία μετοχών,
γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω
εκπροσώπου ή αντιπροσώπου,
δ) τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση,
ε) σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης , ή
εφόσον καμία πρόταση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει
οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, αμέσως
μετά την παραλαβή τους από την εταιρία.

4.

Η πρόσκληση σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση

κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που
εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Άρθρο 12ο
Δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση

1.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να έχουν

τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της αρχικής
συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής). Η ως άνω ημερομηνία
καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ’ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης, με την
προϋπόθεση ότι η εξ’ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερες από
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας
γίνεται βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων.
2.

Οι μέτοχοι που έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να

αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3.

Τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να καταθέτονται

στην εταιρία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες μέρες προ της Γενικής Συνέλευσης.
4.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του

άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Άρθρο 13ο
Απλή Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.

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

της ημερήσιας διάταξης όταν εκπροσωπείται σ΄ αυτή τουλάχιστον το 20% του καταβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου.
2.

Εάν δεν συντελείται τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση συνέρχεται

επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) μέρες από την 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
ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβλημένου Μετοχικού
Κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ΄ αυτή.
3.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των

ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

Άρθρο 14ο
Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης

1.

Εξαιρετικά , η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης εάν εκπροσωπούνται σ΄ αυτήν τα δύο τρίτα (2/3) του
καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν :
α. Σε συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή
διάλυση της Εταιρίας .
β. Μεταβολή της Εθνικότητας της εταιρίας .
γ. Μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της εταιρίας.

δ. Σε Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μη προβλεπόμενη από το καταστατικό ή
επιβαλλόμενη από διατάξεις άλλων Νόμων ή γενόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.
ε. Σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.
ζ. Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.
η. Σε παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου.
2.

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 από δέκα(10) τουλάχιστον ημέρες, συνέρχεται πρώτη επαναληπτική συνέλευση, που
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας
διάταξης όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβλημένου
Μετοχικού Κεφαλαίου.
3.

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

ημέρες επαναληπτική συνέλευση, με πρόσκληση τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, που
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων αρχικής ημερήσιας διάταξης
όταν σ΄ αυτή εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβλημένου Μετοχικού
Κεφαλαίου.
4.

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

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

Άρθρο 15ο
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 χρέη ψηφολέκτη.

Άρθρο 16ο
Πρακτικά

1.

Για τα θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά

που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της.
2.

Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 17
Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση με
ειδική ψηφοφορία που ενεργείται με φανερή ψηφοφορία, αποφαίνεται για τη συνολική

διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση και για την απαλλαγή των ελεγκτών
από κάθε ευθύνη για αποζημίωση . Στην ψηφοφορία της έγκρισης της συνολικής διαχείρισης
δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μόνο με μετοχές των οποίων
είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση
με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της
εταιρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 18ο
Σύνθεση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε έως

έντεκα (5 έως 11) μέλη.
2.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των

μετόχων της εταιρίας για

πενταετή (5/ετή) θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την

πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί όμως
να περάσει την εξαετία.
3.

Οι Σύμβουλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε

επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.

Άρθρο 19ο
Εξουσία - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη Διοίκηση της εταιρικής περιουσίας και την

εκπροσώπηση της εταιρίας . Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα που αφορούν την εταιρία
μέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το
καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης .
2.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου, εκτός των

περιπτώσεων εκδόσεως ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες και με δικαίωμα
συμμετοχής στα κέρδη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 και 72 του ν. 4548/2018
αντίστοιχα. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση ομολογιακού δανείου
με μετατρέψιμες ομολογίες υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.
Επί της απόφασης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της
απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
4548/2018.
3.

Η εταιρία, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, αναλαμβάνει υποχρεώσεις

και δεσμεύεται με την υπογραφή ενός ή δύο εξουσιοδοτημένων μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου κοντά στην εταιρική επωνυμία.
4.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνον εγγράφως, να αναθέτει την

άσκηση όλων των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του (εκτός από αυτές που απαιτούν συλλογική
ενέργεια), καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του,
Διευθυντές της Εταιρίας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της
ανάθεσης. Πάντως οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπό την επιφύλαξη των
άρθρων 19, 86, 87, 98, 99 και 100 του ν. 4548/2018.
5.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και από μη εκτελεστικά και

ανεξάρτητα μέλη, με τις προϋποθέσεις και τις συνέπειες του ν. 3016/2002 όπως ισχύει.

Άρθρο 20ο
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται

σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή του Προέδρου.
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 σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο
Αναπληρωτής του και αυτόν, όταν κωλύεται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
ο Διευθύνων Σύμβουλος.
4.

Με απόφαση της Συνελεύσεως των κατόχων των προνομιούχων μετοχών σειράς Β,

είναι δυνατός ο ορισμός ενός ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρίας ο οποίος θα συμμετέχει στην Επιτροπή Ελέγχου.
.

Άρθρο 21ο
Αναπλήρωση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Αν για οποιοδήποτε λόγο κενωθεί θέση συμβούλου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί

να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν.

Η εκλογή από το

Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον 3,
και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της
εκλογής υποβάλλεται σε δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην
αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες,
ακόμη κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.

Οι πράξεις του

συμβούλου που εκλέχθηκε με αυτό τον τρόπο, θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του
δεν εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση.

2.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο απώλειας της

ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να
συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρίας και χωρίς την αντικατάσταση
των ελλειπόντων μελών, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των
μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση
τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών.

Άρθρο 22ο
Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο

νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο
του ή τον Αναπληρωτή του με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο ( 2 )
τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την συνεδρίαση. 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 κανένα δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
2.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται όπως συνεδριάζει έγκυρα εκτός της έδρας

του σε άλλο τόπο είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη αποφάσεων.
3.

Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) μέλη του με

αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό
Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση

άρνησης του Προέδρου να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω
προθεσμία ή εκπρόθεσμης σύγκλησής του, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την σύγκληση,
να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη
λήξη του 7ημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου. Στην κατά τα ανωτέρω αίτησή τους πρέπει με ποινή απαραδέκτου
να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο
.

Άρθρο 23ο
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

παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ΄ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων,
ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευομένων συμβούλων μπορεί να
είναι μικρότερος από τρεις (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν
προκύπτον κλάσμα.
3.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο Νόμος,

λαμβάνονται έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων μελών.
Σε περίπτωση ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 30.6.2021 τροποποιείται η παράγραφος 3 του
παρόντος άρθρου και προστίθεται νέο εδάφιο στη συγκεκριμένη παράγραφο, το οποίο έχει
ως εξής: Η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου υπερισχύει σε περίπτωση
ισοψηφίας ΜΟΝΟ εάν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ζυγός.

Άρθρο 24ο
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 μέλους αυτού. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των
παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά την συνεδρίαση μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου.
2.

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. Σε

περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.
Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή Πρόεδρο.
3.

Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για τα οποία

υπάρχει υποχρέωση καταχώρησής τους στο ΓΕ.ΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.
4548/2018, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕ.ΜΗ μέσα σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την συνεδρίαση 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 όταν οι 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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των αντιπροσώπων τους

μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.
6.

Τα πρακτικά που καταρτίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος

άρθρου καταχωρίζονται στο Βιβλίο Πρακτικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους
1-3 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 25ο
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

1.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να λάβουν αμοιβή, σύμφωνα με τον

νόμο και την Πολιτική Αποδοχών της εταιρίας, η οποία υποβάλλεται στην έγκριση της Γενικής
Συνέλευσης.
2.

Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαραίνει

την εταιρία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 26ο
Συμβάσεις με την εταιρία

1.

Η σύναψη συμβάσεων της εταιρίας και οποιαδήποτε παροχή ασφαλειών και

εγγυήσεων από την εταιρία προς τρίτους υπέρ των προσώπων που ορίζονται ως
συνδεδεμένα με αυτή κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς και υπέρ των νομικών
προσώπων που ελέγχονται από αυτά, σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27,
απαγορεύεται και είναι άκυρη, χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή, με τους όρους του άρθρου 100 του ν. 4548/2018, της Γενικής Συνέλευσης.
2. Η ανωτέρω παράγραφος δεν ισχύει προκειμένου για:
α) Πράξεις που δεν εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρίας
με τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει
εσωτερική διαδικασία για την περιοδική αξιολόγηση του κατά πόσο πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 99 παρ.3α του ν. 4548/2018
β) Συμβάσεις που αφορούν τις αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της
εταιρίας, του γενικού διευθυντή, καθώς και των διοικητικών στελεχών της, όπως αυτά

ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 4, ως προς τις οποίες εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 109-114 του ν. 4548/2018/
γ) Συμβάσεις της εταιρίας με τους μετόχους της, εφόσον η δυνατότητα κατάρτισης
προσφέρεται σε όλους τους μετόχους της εταιρίας, με τους ίδιους όρους και
διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των μετόχων και η προστασία των
συμφερόντων της εταιρίας.
δ) Συμβάσεις που συνάπτονται από πιστωτικά ιδρύματα βάσει μέτρων που
αποσκοπούν στη διαφύλαξη της σταθερότητάς τους, κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας
αρχής.
ε) Συμβάσεις της εταιρίας με 100% θυγατρική της ή θυγατρική στην οποία δεν μετέχει
κανένα πρόσωπο συνδεδεμένο σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου ή
συμβάσεις παροχής ασφαλειών ή εγγυήσεων υπέρ αυτών.
στ) Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής,
οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής
της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων
των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων.
ζ) Συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 19 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 27ο
Απαγόρευση Ανταγωνισμού

1.

Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συμμετέχουν με

οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της εταιρίας, καθώς και στους Διευθυντές αυτής , να
ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό
τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε έναν από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρία ή να
μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι ή ως μόνοι μέτοχοι ή εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν
τέτοιους σκοπούς .

2.

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης , η εταιρία έχει δικαίωμα για

αποζημίωση , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 98 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Έλεγχος
Άρθρο 28ο
Ελεγκτές

1.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο έναν τακτικό και έναν

αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, από αυτούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.
4449/2017.
2.

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

τους ελεγκτές , πρέπει να γίνει από την εταιρία ανακοίνωση προς αυτούς του διορισμού τους,
σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
ημερών , θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό και έχουν όλες τις ευθύνες και
υποχρεώσεις του άρθρου 4 του n. 4336/2015.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Άρθρο 29ο
Εταιρική Χρήση

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει της
31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Άρθρο 30ο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

1.

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση διαχείρισης πάντοτε σύμφωνα με το νόμο , επομένως
και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 147 -150 και152 του ν. 4548/2018.

2.

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός κλπ) υποβάλλονται για έγκριση στην

τακτική Γενική Συνέλευση και συνοδεύονται :
α. Από ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία αναφέρονται
όλα τα καθοριζόμενα στα άρθρα 150 και 152 του ν. 4548/2018 και
β. Από την έκθεση των ελεγκτών.
3.

Οι νόμιμα εγκεκριμένες από την Τακτική Γενική Συνέλευση ετήσιες οικονομικές

καταστάσεις, η έκθεση διαχείρισης και η γνώμη του Ορκωτού Ελεγκτή, δημοσιεύονται μέσα
σε 20 ημέρες από την έγκρισή τους από την Τακτική γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 149 του ν. 4548/2018.
4.

Για να εγκριθούν έγκυρα από την Γενική Συνέλευση οι οικονομικές καταστάσεις ,

πρέπει να έχουν ελεγχθεί από τους ελεγκτές της εταιρίας και να έχουν θεωρηθεί ειδικά 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 ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό.
γ. Τον υπεύθυνο για την διεύθυνση του Λογιστηρίου .

Οι ανωτέρω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης
των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην
Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 31ο
Διάθεση Κερδών

Με την επιφύλαξη του άρθρου 159 του ν. 4548/2018 η διάθεση των κερδών της εταιρίας
γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται στα άρθρα 158 και 160 του ν. 4548/2018.
.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Διάλυση - Εκκαθάριση
Άρθρο 32ο
Λόγοι Λύσης της Εταιρίας

1.

α.

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και

πλειοψηφία.
β. Όταν κηρυχτεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης.
γ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του
οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.
δ. Με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα άρθρα 165 και 166 του ν. 4548/2018.

2.

Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, , μειωθεί

περισσότερο από το μισό του μετοχικού κεφαλαίου , το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την
υποχρέωση να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε προθεσμία έξι ( 6 ) μηνών από τη
λήξη της χρήσης για να αποφασίσει για το αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο
μέτρο.

Άρθρο 33ο
Εκκαθάριση

1.

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

εκκαθάρισή της. Στην περίπτωση των εδ. α και δ της παρ. 1 του άρθρου 32 του παρόντος, το
Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή μέχρι να διοριστούν εκκαθαριστές από τη
Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδ. β της ίδιας ως άνω παραγράφου του ίδιου άρθρου,
η Γενική Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές που
ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν να είναι δύο έως τέσσερις , μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες
τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού
Συμβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική Συνέλευση, με τις αποφάσεις
της οποίας έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών
συνεπάγεται αυτοδίκαια τη παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών
.
2.

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

τα καθήκοντά τους , να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν
Ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης, μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε
περίπτωση η απογραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την ανάληψη
των καθηκόντων τους..
3.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η εκκαθάριση.

4.

Οι Εκκαθαριστές εφαρμόζουν αναλόγως τις διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι

συζητήσεις και οι αποφάσεις των καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίου πρακτικών του
Διοικητικού Συμβουλίου.
5.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της

εκκαθάρισης.
6.

Οι Ισολογισμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Συνέλευση των μετόχων , που

επίσης αποφασίζει και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη .
7.

Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης,

με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης .
8.

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ημερομηνία

έναρξης της εκκαθάρισης. Για την συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας, ο
εκκαθαριστής υποχρεούται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση στην οποία υποβάλλει σχέδιο
επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Αν το σχέδιο εγκριθεί ο εκκαθαριστής
ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με το προβλεπόμενο σχέδιο. Αν δεν εγκριθεί ο
εκκαθαριστής, ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το 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.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Γενική Διάταξη
Άρθρο 34ο

Το καταστατικό αυτό περιορίζεται στη ρύθμιση των αντικειμένων που αξιώνει το άρθρο ν.
4548/2018 του. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4548/2018, όπως
ισχύει».

