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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο-Γενικά περί Α.Ε.

1.1 Εισαγωγικές σημειώσεις

1.1.1 Ιστορική Αναδρομή

Ιστορικά η Α.Ε.,εμφανίζεται, σε πρωτογενή μορφή, τον 15ο και 16ο
αιώνα στην Ιταλία .Οι πρώτες εταιρίες όμως που πλησιάζουν έντονα τη
σημερινή μορφή της Α.Ε. εμφανίζονται τον 17ο αιώνα και έχουν ως
δραστηριότητα τον αποικισμό και το θαλάσσιο εμπόριο,π.χ. η ολλανδική
εταιρία των Ανατολικών Ινδών.
Η Α.Ε. διέπεται από διάφορες νομοθετικές διατάξεις,όπως επίσης από τις
ειδικές διατάξεις του Εμπορικού Νόμου.Κυρίως όμως διέπεται από τον
κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 << περί ανωνύμων εταιριών >>,όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από μεταγενέστερο νομοθέτημα και
κυρίως

τον

πρόσφατο

ενσωματώθηκαν

στο

νόμο

ελληνικό

3604/2007,με
δίκαιο

οι

2003/581/Ε.Κ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
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τον

οδηγίες

οποίο

επιπλέον

2006/68/Ε.Κ.

και

1.1.2 Ορισμός,Χαρακτηριστικά Α.Ε.

Ανώνυμη Εταιρία είναι η με νομική προσωπικότητα εμπορική εταιρία, της
οποίας το κεφάλαιο διαιρείται σε ισότιμα και μεταβιβαστά μερίδια(μετοχές) και
της οποίας οι εταίροι(μέτοχοι) ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς
τους.
Σύμφωνα με το πιο πάνω ορισμό κύρια χαρακτηριστικά της Ανώνυμης
Εταιρίας είναι
1. Το περιορισμένο της ευθύνης των εταίρων.Οι δανειστές της ανώνυμης
εταιρίας θα ικανοποιηθούν από την εταιρική περιουσία και δεν
μπορούν να στραφούν κατά των μετόχων,οι οποίοι, εφόσον έχουν
εισφέρει την αξία των μετοχών τους , δεν έχουν καμία άλλη
υποχρέωση.
2. Την ύπαρξη ενός ελάχιστου ορίου μετοχικού κεφαλαίου ,το οποίο δεν
μπορεί να είναι μικρότερο του ποσού των 60.000 ευρώ που ολόκληρο
καταβάλλεταί κατά της σύστασης της εταιρείας.
3. Την διαίρεση του κεφαλαίου σε ίσα μερίδια, τις μετοχές,μέσω των
οποίων πραγματοποιείται η ελεύθερη μεταβίβαση της ιδιότητας του
εταίρου από το ένα πρόσωπο στο άλλο,δεδομένου ότι αυτές
ενσωματώνουν τα εταιρικά δικαιώματα.
4. Την αναγνώριση μιας πλήρους περιουσιακής αυτονομίας για τη
δημιουργία νομικής προσωπικότητας.Τα πρόσωπα των εταίρων
λαμβάνονται υπόψη ως φορείς κεφαλαίου
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και όχι όπως στις

προσωπικές εταιρείες ,στις οποίες λαμβάνονται υπόψη με βάση τις
ικανότητες τους και τα ιδιαίτερα προσόντα τους.Η προσωπικότητα,
επομένως,των εταίρων παραμερίζεται.Δε διαλύεται,λοιπόν,η εταιρεία
από το θάνατο,την απαγόρευση,την πτώχευση ή την οικονομική
καταστροφή ενός από τους μετόχους.
5. Το πολυσύνθετο της εσωτερικής διάρθρωσης της εταιρίας η οποία
παρουσιάζει μια πολλαπλότητα οργάνων (γενική συνέλευση των
μετόχων,διοικητικό συμβούλιο) ,με σχετική κατανομή λειτουργιών και
εξουσιών.
6. Την ύπαρξη πολυάριθμων μετοχών,από τους οποίους εξαίρεση
αποτελούν οι ανώνυμες εταιρείες περιορισμένου αριθμού μετοχών στις
οποίες

είναι

και

οι

ονομαζόμενες

οικογενειακές

ανώνυμες

εταιρείες,όπου οι μετοχές βρίσκονται στα χέρια των μελών αυτής της
οικογένειας που ενεργούν με διάφορα κριτήρια.
7. Η μακρά διάρκεια ζωής της εταιρίας ,συνήθως 50 ετών.
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1.2 Έννοια , επωνυμία , σκοπός

1.2.1 Έννοια της Α.Ε. και των μελών της

Η Ανώνυμη εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο που έχει ως επί το
πλείστον

κερδοσκοπικό

χαρακτήρα

με

κυριότερο

πλεονέκτημα,

οι

συμμετέχοντες σ’αυτή (μέτοχοι) να ευθύνονται μόνο μέχρι το ύψος της
συμμετοχής τους.Η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιείται,από δύο ή
περισσότερα άτομα με την εισφορά, είτε χρηματικών ποσών είτε εισφορών σε
είδος.
Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, έχει δική της Νομική
υπόσταση και καθορίζεται ως εμπορική εταιρία, ακόμη και όταν δεν
προβλέπεται στο σκοπό της.
Οι αποφάσεις για τη διοίκηση της ανώνυμης εταιρίας λαμβάνονται από
την Γενική της Συνέλευση,σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων
στο κεφάλαιο, ενώ η διοίκηση της ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση στο
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι και το υπεύθυνο όργανο.
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1.2.2 Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας δε μπορεί να είναι
μικρότερο των 60.000 ευρώ.Η καταβολή του μπορεί να γίνει ,είτε εξ
ολοκλήρου είτε τμηματικά .Στην περίπτωση της τμηματικής καταβολής ,είναι
υποχρεωτικό το καταβεβλημένο μέρος του κεφαλαίου κατά τη σύσταση της
εταιρίας , να είναι ίσο με το ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο.
Οι εισφορές των μετοχών για την κάλυψη του κεφαλαίου είναι ,είτε σε
χρήμα είτε σε είδος.Στην περίπτωση που οι εισφορές των μετοχών είναι σε
είδος, απαιτείται να γίνει η αποτίμησή τους.
Οι μετοχές της Α.Ε. μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές ανάλογα με
το τι επιθύμουν οι ιδρυτές.Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι από ορισμένους
νόμους καθίσταται υποχρεωτικό με βάση είτε το αντικείμενο της Α.Ε. είτε την
διάρθρωση του ενεργητικού της(λ.χ. επένδυση ιδίων κεφαλαίων σε αστικά
ακίνητα),οι μετοχές να είναι ονομαστικές.Η ονομαστική αξία των μετοχών δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των 0.30 ευρώ και μεγαλύτερη των 100 ευρώ.
Οι μετοχές μπορεί να είναι κοινές ή προνομιούχες με δικαίωμα ή χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Το καταστατικό μπορεί να επιτρέπει ή να απογορεύει τη μετατροπή
ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή ανώνυμων μετοχών σε ονομαστικές.
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1.2.3 Η επωνυμία της Α.Ε.

Η επωνυμία της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να λαμβάνεται από το είδος
των εργασιών που σκοπεύει να πραγματοποιήσει η εταιρία.Στην περίπτωση
που οι εργασίες της περιλαμβάνουν περισσότερα αντικείμενα,η επωνυμία της
εταιρίας μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα απο αυτά.
Στην επωνυμία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οι λέξεις << ανώνυμη
εταιρία >>.Είναι δυνατόν στην επωνυμία της εταιρίας να περιέχεται το
ονοματεπώνυμο των ιδρυτών,ενώ απαγορεύεται η επωνυμία να συγχέεται με
την επωνυμία άλλης εταιρίας.Τέλος, η επωνυμία είναι δυνατόν να εκφραστεί
και σε άλλη γλώσσα σε πιστή μετάφραση,προκειμένου να διευκολυνθούν οι
συναλλαγές της με τρίτους που εδρέουν στο εξωτερικό.
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1.2.4 Η Εμπορική ιδιότητα της Α.Ε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 Ν 2190/1920,η Ανώνυμη Εταιρία
αποκτά την εμπορική ιδιότητα κατά το τυπικό κριτήριο,δηλαδή είναι έμπορος
έστω και αν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από μόνη την ιδιότητά τους
αυτή,δεν καθίστανται <<έμποροι>> (γιατί ενεργούν ως εκπρόσωποι και για
λογαριάσμο της εταιρείας),εκτός αν διενεργήσουν εμπορίκες πράξεις για δικό
τους λογαριασμό.
Επίσης,και ο μέτοχος της Α.Ε,από μόνη την ιδιότητα του αυτή,δεν είναι
έμπορος,εκτός αν κατέχει το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της.
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1.2.5 Ο σκοπός της Α.Ε.

Για να προσιοριστεί ο σκοπός της Α.Ε. θα πρέπει να υπάρχει
περιληπτική περιγραφή των κύριων και παρεπόμενων δραστηριοτήτων με τις
οποίες θα πρόκειται να ασχοληθεί η Α.Ε. .
Επίσης από το νόμο απαιτείται συσχετισμός επωνυμίας και σκοπού.Ο
σκοπός της Α.Ε. μπορεί να είναι ευρύς ή να περιλαμβάνει περισσότερα από
ένα αντικείμενα,αλλά δεν μπορεί να είναι τελείως γενικός και αόριστος.Η
μεταβολή του σκοπού της Α.Ε. συνιστά τροποποίηση του καταστατικού και η
σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων πρέπει να ληφθεί με
την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφια.
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1.2.6 Έδρα της Α.Ε.

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο τόπος,όπου θα εδρεύει η διοίκηση της και
ασκείται ,αλλα όχι απαραίτητα,η επιχειρηματική δραστηριότητα της.Η έδρα της
εταιρίας είναι ουσιάστικο στοιχείο αυτής διότι
1. Από την έδρα της προσδιορίζεται η εθνικότητά της και η ικανότητά της
ρυθμίζεται από το δίκαιο της έδρας
2. Από την έδρα επίσης προσδιορίζεται η δωσιδικία της
3. Η έδρα της Α.Ε. είναι ο τόπος της υποχρεωτικής συγκλήσεως της
Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων,πάρα πολύ σπάνια, επιτρέπεται να
συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο.
Επίσης η έδρα είναι και ο τρόπος συγκλήσεως των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου.Όσον αφορά την Μεταφορά της έδρας της ανώνυμης
εταιρίας σε άλλο Δήμο ή κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας,επιτρέπεται
αλλά απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων,που
λαμβάνεται

συνήθη

απαρτία

και

πλειοψηφία,επίσης

χρειάζεται

και

τροποποίηση του καταστατικού.
Για την μεταφορά της έδρας όμως,εντός Ελλάδος απιτείται απόφαση της
Γενικής

Συνελεύσεως

με

ενισχυμένη

επέρχεται μεταβολή της εθνικότητας.
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απαρτία

και

πλειόψηφια,επειδή

1.2.7 Διάρκεια της Α.Ε.

Από το νόμο ορίζεται στο καταστατικό της Α.Ε. να υπάρχει η διάρκεια
αυτής.Ο νόμος δεν προβλέπει κατώτατο ή ανώτατο όριο διάρκειας της ζωής
της Α.Ε., αλλά στην πράξη συνηθίζεται να τίθεται μια σχετικώς μακρά χρονική
περίοδος (20-50 έτη) .Α.Ε. με αόριστη διάρκεια δεν γίνεται δεκτή.
Παράταση διάρκειας της Α.Ε μπορεί να αποφασίσει μόνο η Γενική
Συνέλευση των μετόχων με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία,χρειάζεται
ακόμα

η τροποποίηση

καταστατικού

,την έγκριση

του νομάρχη

και

δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως για παράταση της διάρκειας της
Α.Ε. πρέπει να παρθεί πριν τη λήξη της διάρκειας αυτής.Αν αυτό δεν γίνει και
παρέλθει η ημερομηνία λήξεως της διάρκειας της Α.Ε. τότε η Α.Ε. εισέρχεται
στο στάδιο της εκκαθάρισης απ'το οποίο μπορεί να εξέλθει πλέον με την
διαδικασία της αναβιώσεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας

2.1 Σύσταση Α.Ε.
2.1.1 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας

Η Ανώνυμη εταιρία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα
ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα
μόνο πρόσωπο .(Άρθρο 1 του νόμου 2190/1920).
Τα ιδρυτικά/ό μέλη της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το
δέκατο όγδοο(18) έτος της ηλικίας τους (σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Αστικού

Κώδικα,όπως

Ν.1329/1983).Συμμετοχή

τροποποιήθηκε
ανηλίκου

στην

με
ίδρυση

το

άρθρο
ανώνυμης

3

του

εταιρείας

επιτρέπεται μόνο κατόπιν δικαστικής άδειας.
Κατώτατο όριο γενικώς για την ίδρυση Ανώνυμης εταιρίας είναι τα
60.000 ευρώ,(άρθρο 8,παρ.2 Κ.Ν.2190/1920,όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.2579/98),ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόμος
απαιτεί πολύ μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίου.Π.χ. οι προερχόμενες από
συγχώνευση ή μετατροπή κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 και του
Ν.2166/1993 ανώνυμες εταιρείες πρέπει να έχουν ελάχιστο ύψος μετοχικού
κεφαλαίου 300.000 ευρώ.Σύμφωνα με το Ν.2842/2000,το ελάχιστο μετοχικό
κεφάλαιο για την ίδρυση Α.Ε. από 1/1/2002 ορίζεται στα 60.000 ευρώ.
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2.1.2. Σύνταξη σχεδίου καταστατικού

Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρίας ξεκινούν από τη
σύνταξη του Σχεδίου του Καταστατικού της εταιρείας.
Το καταστατικό αποτελεί το νομικό έγγραφο της συστάσεως της
εταιρείας αλλά επίσης προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που αφορούν
στις σχέσεις των μετόχων,στη διοίκηση της εταιρείας , σε θέματα που
αφορούν τη διάρκεια ζωής της αλλά και τη διάλυσή της.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κ.Ν.2190/1920(όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 2 του Π.Ν. 409/1986 και με το άρθρο 4 του 3604/2007) το
καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας πρέπει να περιέχει διατάξεις
1. Για την εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρείας.
2. Για την έδρα της εταιρίας.
3. Για τη διάρκειά της.
4. Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου.
5. Για το είδος των μετοχών,καθώς και για τον αριθμό,την
ονομαστική αξία και την εκδοσή τους.
6. Για τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας,εάν υπάρχουν
περισσότερες κατηγορίες μετοχών.
7. Για την

μετατροπή

ονομαστικών

μετοχών

σε

ανώνυμες,η

ανώνυμες σε ονομαστικές.
8. Για τη σύγκληση,τη συγκρότηση,τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες
του διοικήτικου Συμβουλίου.
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9. Για τη σύγκληση,τη συγκρότηση,τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες
των γενικών συνελεύσεων.
10. Για τους ελεγκτές.
11. Για τα δικαιώματα των μετοχών.
12. Για τον ισολογισμό και την διάθεση των κερδών.
13. Για τη λύση της εταιρίας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.
Το καταστατικό δεν απαιτείται να περιέχει διατάξεις ,έστω και εάν
αναφέρονται

στα

παραπάνω,εφόσον

αποτελούν

απλώς

επανάληψη

ισχύουσων διατάξεων του νόμου περί ανωνύμων,εκτός αν εισάγεται
επιτρεπτή παρέκκλιση από αυτές.
Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας πρέπει να αναφέρει επίσης
•

Τα ατομικά στοιχεία των νομικών ή φυσικών προσώπων που
υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για
λογαριασμό των οποίων έχει υπόγραφει το καταστατικό αυτό.

•

Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση,όλων των δαπανών
που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή.
Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη

η εταιρεία ή οι καλόπιστοι τρίτοι,μέτοχοι ή μη,από τυχόν παράλειψη
υποχρεώτικης διάταξης του καταστατικού ή ανακριβείς πληροφορίες που
δόθηκαν

κατά

την

εγγραφή

στο

κεφάλαιο

ή

περιλήφθηκαν

στο

καταστατικό,από τη μη τήρηση διατάξεων που αφορούν την εκτίμηση και την
καταβολή των εισφορών ,καθώς και από την τυχόν κήρυξη της ακυρότητας
της εταιρείας,εάν γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τις σχετικές πλημμέλειες.
Η αξίωση αποζημίωσης του προηγούμενου εδαφίου παραγράφεται μετά
την παρέλευση πέντε(5) ετών από την ίδρυση της εταιρείας.
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2.1.3 Προέγκριση επωνυμίας

Εφόσον έχει επιλεχθεί η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της νέας
εταιρείας και εφόσον έχει επιλεγεί σκοπός και ο τύπος της,είναι σκόπιμο να
γίνει επίσκεψει στο οικείο επιμελητήριο για την προέγκριση της επωνυμίας και
του διακριτικού τίτλου(άρθρο 5α ,Κ.Ν.1089/1980).
Για την επιλογή της επωνυμίας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα
παρακάτω
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κ.Ν. 2190/1920(όπως συμπληρώθηκε από
το άρθρο 3 του Ν.2339/1995), η Ανώνυμη Εταιρεία παίρνει την επωνυμία της
από το είδος της επιχείρησης που ασκεί.
Στην επωνυμία μπορεί ακόμα, να περιέχεται και το ονοματεπώνυμο
κάποιου από τους ιδρυτές ή άλλου φυσικού προσώπου ,είτε η επωνυμία
κάποιας εμπορικής εταιρείας.
Πάντως στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις «Ανώνυμη
Εταιρεία>>.Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας εκτείνεται σε πολλά
αντικείμενα ,η επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά.
Αν ο σκοπός της εταιρείας διεύρυνθει ,δεν συνεπάγεται αναγκαία ότι
πρέπει να μεταβληθεί και η εταιρική επωνυμία με την οποία η εταιρεία είναι
ήδη γνωστή στις συναλλαγές.
Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία μπορεί να
εκφράζεται και σε ξένη γλώσσα σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.
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Ειδικά για τραπεζική Α.Ε. ο νόμος (άρθρο 10 παρ.2 Ν.5076/1931)
προβλέπει ότι η επωνυμία αυτής πρέπει να εγκριθεί από το Υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας.
Κατά

την

επίσκεψη

στο

Επιμελητήριο,πρέπει

να

κατατεθεί

συμπληρωμένη μία αίτηση και ένα παράβολο.(περίπου 30 ευρώ).Οι τιμές
επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2,4%.
Εάν η επιλεγμένη επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος είναι αποδεκτός,θα
δοθεί βεβαίωση,ένας αύξων αριθμός κράτησης της επωνυμίας ο οποίος ισχύει
για 2 μήνες.
Στην περίπτωση όπου η επωνυμία που έχει επιλεγεί έχει ήδη
χρησιμοποιηθεί ή δεν είναι συμβατή με τις απαιτήσεις του νόμου,θα πρέπει να
γίνει επιλογή νέας επωνυμίας και φυσικά ,προσαρμογή του καταστατικού.
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2.1.4. Δικηγορικός σύλλογος

Στη συνέχεια, και πριν την υπογραφή του καταστατικού ενώπιον
συμβολαιογράφου,πρέπει να καταβληθεί στο Δικηγορικό Σύλλογο γραμμάτιο
προείσπραξης για τον συμπράττοντα δικηγόρο ο οποίος θα παρίσταται στην
υπογραφεί του καταστατικού.
Η παρουσία του δικηγόρου κατά την υπογραφή του καταστατικού
Ανώνυμης

εταιρείας

είναι

υποχρεωτική

από

το

νόμο(άρθρο

42,Ν.Δ.3026/1954).
Το ύψος του γραμματίου προείσπραξης για την αμοιβή του δικηγόρου
ορίζεται από το άρθρο 161 παρ.1 του Ν.Δ. 3026/1954,όπως τροποποιήθηκε
με τον νόμο 2915/2001.
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2.1.5 Συμβολαιογράφος

Το επόμενο βήμα είναι η υπογραφή του Καταστατικού Συστάσεως της
Ανώνυμης Εταιρείας ενώπιον συμβολαιογράφου.
Στο συμβολαιογράφο πρέπει να προσκομισθούν τα ακόλουθα
•

Σχέδιο Καταστατικού,

•

Πλήρη στοιχεία μελών-τα ΑΦΜ των μετόχων και τις ταυτότητες
τους.

•

Το γραμμάτιο προείσπραξης από το Δικηγορικό Σύλλογο.

•

Η πρέγκριση από το επιμελητήριο (βάση νόμου 1089/1980)

Στην περίπτωση όπου κάποιος/οι από τους ιδρυτές της εταιρείας είναι
άλλες εταιρείες,πρέπει να προσκομισθούν και τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά
τους έγγραφα.
Το καταστατικό υπογρέφεται από τα ιδρυτικά μέλη της ανώνυμης
εταιρείας και το δικηγόρο ο οποίος παρίσταται και έχει συντάξει το σχέδιο
καταστατικού.Οι ιδρυτές μπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι
αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο
από άλλα πρόσωπα (συνιδρυτές ή τρίτους) που θα υπογράψουν αντί για
αυτούς.Όταν μεταξύ των συνιδρυτών υπάρχουν και νομικά πρόσωπα,αυτά
εξουσιοδοτούν,μέσω των αρμοδίων οργάνων τους,τα κατάλληλα φυσικά
πρόσωπα (που βάσει καταστατικών διατάξεων,μπορούν να λάβουν τέτοια
εξουσιοδότηση) για να παραστούν ενώπιον του συμβολαιογράφου και να
υπογράψουν το καταστατικό.Το ύψος της αμοιβής του συμβολαιογράφου
ορίζεται από (Εγκύκλιο ΔΣ Νο 12 Αρ. Πρ 796 και Αριθ.40330/5.5.2005)
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2.1.6 Επιμελητήριο

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2081/92,το υπογεγραμμένο καταστατικό
της συστηνόμενης Α.Ε σε δύο αντίγραφα προσκομίζεται
επιμελητήριο,μαζί

με

τον

αύξοντα

αριθμό

κράτησης

στο οικείο

επωνυμίας,δύο

χαρτόσημα δημοσίου και μία αίτηση.
Το επιμελητήριο,εφόσον ελέγξει

την επωνυμία

και

το διακριτικό

τίτλο,θεωρεί το καταστατικό για τον έλεγχο του δικαιώματος χρήσης της
Επωνυμίας και Διακριτίκου τίτλου.
ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ(Καταβολή ΦΣΚ)
Μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υπογραφή του καταστατικού,πρέπει
να καταβάλετε στην οικεία ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου,ο
οποίος ανέρχεται σε 1% επί του ύψους του μετοχικού κεφαλαίου (άρθρα 1731,Ν.1676/86).Για την καταβολή του ΦΣΚ πρέπει να προσκομίσετε δύο
αντίγραφα του καταστατικού(εκ των οποίων το ένα είναι αυτό που έχει
θεωρηθεί από το επιμελητήριο),επιταγή με το προδιαγραμμένο ποσό,δήλωση
ΦΣΚ εις δειπλούν.
Θα θεωρηθεί το καταστατικό και θα επιστραφεί επίσης το διπλότυπο
καταβολής και το ένα από τα δύο αντίγραφα της δήλωσης ΦΣΚ.
Δ.Ο.Υ
Σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. θα πληρώσετε παράβολο δημοσίου και εισφορά
υπέρ ΤΑΠΕΤ.Το παράβολο αυτό αφορά τη μετέπειτα δημοσίευση της
ανακοίνωσης της εταιρείας από το Εθνικό Τυπογραφείο.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος θα καταθέσετε ποσό ύψους ένα τοις
χιλίοις

(0,001)

επί

του

μετοχικού

κεφαλαίου

υπέρ

της

Επιτροπής

Ανταγωνισμού(Υ.Α 2279/10.9.2000),στον Ειδικό Λογαριασμό της Επιτροπής
Ανταγωνισμού.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ή Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Το επόμενο βήμα είναι να καταθέσετε στην αρμόδια αρχή το καταστατικό
της εταιρείας για την έγκριση της συστασής της.Η αρμόδια αρχή είναι
•

Η Νομαρχία στην οποία υπάγεται η έδρα της εταιρείας για όλες τις
περιπτώσεις εκτός από αυτές που διαφαίνονται στην επόμενη
παράγραφο.

•

Η Δ/νση Α.Ε και Πίστεως της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και
Προστασίας Καταναλωτή,εάν ανήκετε σε μία από τις ακόλουθες
περιπτώσεις
1. Πιστωτικά

ιδρύματα

και

υποκαταστήματα

πιστωτικών

ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος μέλος
ή Τρίτη χώρα(άρθρο 51 και 78 του Κ.Ν. 2190/1920 σε
συνδυασμό με τον ν.2076/92)
2. Ανώνυμες εταιρείες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες
στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου
Αξιών Αθηνών
3. Ανώνυμες
Ανώνυμες

εταιρείες

Επενδύσεων

Εταιρείες

Κεφαλαίων(Ν.1969/91)
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Χαρτοφυλακίου

Διαχειρίσεως

και

Αμοιβαίων

4. Ανώνυμες

Χρηματιστηριακές

Χρηματιστηριακές

Εταιρείες

Εταιρείες
Παροχής

και

Ανώνυμες

Επενδυτικών

Υπηρεσιών(Ν.1806/88)
5. Ανώνυμες Εταιρείες Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Ακίνητης Περιουσίας και Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων
σε Ακίνητη Περιουσία.
6. Αθλητικές Α.Ε(Ν.1958/91)
7. Α.Ε που σύμφωνα με ειδικές διατάξεις εποπτεύονται από
τη Δ/νση Α.Ε και Πίστεως και είναι οι εξής
•

Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.

•

Εταιρία Εκκαθάρισης Συναλλαγων επί Παραγώγων Α.Ε.

•

Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη εταιρεία Συμμετοχών

•

Οργανισμός

Κεντρικής

Αγοράς

Εταιρεία
•

Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε

•

Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.

•

Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.
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Αθηνών

Ανώνυμη

Στην αρμόδια αρχή πρέπει να καταθέσετε τα ακόλουθα
•

Δύο αντίγραφα του καταστατικού ,το ένα θεωρημένο από το οικείο
επιμελητήριο για την επωνυμία,

•

Δήλωση του ΦΣΚ,

•

Παράβολο του ΤΑΠΕΤ,

•

Παραστατικό του γραμματίου είσπραξης της Εθνικής Τράπεζας,

•

Σχέδιο της ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας εις
τριπλούν,

•

Αίτηση

Κατά την εξέταση του καταστατικού ,είναι πιθανόν ότι θα σας ζητηθούν
ορισμένες τροποποιήσεις από την αρμόδια αρχή.Σε αυτή την περίπτωση,οι
τροποποιήσεις γίνονται από το συμβολαιογράφο και υπογράφονται και πάλι
από τους ιδρυτές της εταιρείας ή το πρόσωπο που τυχόν έχει εξουσιοδοτηθεί
από την αρχική συμβολαιογραφική πράξη.Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή
της επωνυμίας και του διακριτικού,θα πρέπει

πρώτα να ξαναπεράσετε το

οικείο επιμελητήριο για έλεγχο της νέας επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και
στη συνέχεια να γίνει η τροποποιήτικη πράξη από το συμβολαιογράφο.
Την τροποποιητική πράξη του καταστατικού θα προσκομίσετε στην
αρμόδια αρχή.Στη συνέχεια,εκδίδεται η απόφαση με την οποία εγκρίνεται η
σύσταση της εταιρείας και καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.
Εντός δύο μηνών από τη σύσταση της εταιρείας πρέπει να εγγραφεί η
εταιρεία στο οικείο επιμελητήριο.
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2.1.7 Εθνικό τυπογραφείο

Υποβολή

στην

αρμόδια

Υπηρεσία

του

Εθνικού

Τυπογραφείου

αντιγράφου της ανακοίνωσης περί καταχώρισης της σύστασης της Α.Ε στο
ΜΑΕ,με σκοπό τη σχετική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Σύμφωνα με το εδάφιο γ' της της παρ.1 του άρθρου 7β του ΚΝ
2190/1920,η δημοσίευση στο ΦΕΚ της ανακοίνωσης καταχώρισης στο
Μητρώο ΑΕ της σύστασης της νέας εταιρείας γίνεται με επιμέλεια και δαπάνες
της ενδιαφερόμενης εταιρίας.Συγκεκριμένα η σχετίκη ανακοίνωση κατατίθεται
στο Εθνικό τυπογραφείο υπογεγραμμένη από την εποπτεύουσα αρχή και
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ για την καταβολή των σχετικών τελών
δημοσίευσης και του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου.
Με την υποβολή της ανακοίνωσης καταχώρισης και των λοιπών
σχετικών,ο καταθέτης λαμβάνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού
Τυπογραφείου απόδειξη κατάθεσης των ανωτέρω που φέρει κωδικό αριθμό
δημοσιεύματος,με τον οποίο ο καταθέτης θα αναζητήσει από την ίδια
Υπηρεσία τον αριθμό του ΦΕΚ στο οποίο θα έχει δημοσιεύθει η σχετική
ανακοίνωση καταχώρισης σύστασης της Α.Ε.Στο εθνικό τυπογραφείο θα
προσκομιθούν τα εξείς
•

Παράβολο-ΤΑΠΕΤ

•

Ανακοίνωση σύστασης υπογεγραμμένη από την Νομαρχία και
θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.
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ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ
Εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία όπου εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή η απόφαση σύστασης της εταιρείας ,πρέπει να κάνετε έναρξη
εργασιών στην ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ.
Εφόσον οι διαδικασίες σύστασης της Α.Ε έχουν ολοκληρώθει,και πρίν
αρχίσει να λειτουργεί η ανώνυμη εταιρεία ,χρειάζεται να γίνει η συγκρότηση
του πρώτου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε σώμα.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920,μέσα στο πρώτο
δίμηνο από τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ,το διοικητικό συμβούλιο
υποχρεούται να συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας
διατάξεως την πιστοποίηση καταβολής ή μη του από του καταστατικού
ορισμένου μετοχικού κεφαλαίου.
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2.2 Έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΥΟ
2.2.1 Έναρξη εργασιών

Για την έναρξη εργασιών πρέπει να προσκομίσετε στην ΦΑΕΕ/ΦΑΒΕ τα
ακόλουθα δικαιολογητικά.Τα δικαιολογητικά αυτά πρέπει να είναι πρωτότυπα
ή επικυρωμένα.
1. Έγκριση Νομαρχίας
2. Ανακοίνωση Νομαρχίας
3. ΤΑΠΕΤ
4. Καταστατικό με τυχόν( τροποποιήσεις)
5. Τιτλος κυριότητας ή μισθωτήριο επαγγελματικής εγκατάστασης(σε
περίπτωση που παραχωρείται στην Α.Ε. από άλλο πρόσωπο
χώρος για επαγγελματική εγκατάσταση,προσκομίζεται ιδιωτικό
συμφωνητικό παραχώρησης της χρήσης ή ιδιωτικό συμφωνητικό
μίσθωσης θεωρημένο από τη ΔΥΟ του ιδιοκτήτη)
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86(από τον εκπρόσωπο της Α.Ε.
με την οποία θα δηλούται ότι θα προσκομισθεί σε δύο αντίτυπα το
ΦΕΚ στο οποίο καταχωρείται η σύσταση της Α.Ε. αμέσως μετά τη
δημοσίευση)
7. Αντίγραφο

της

δήλωσης

καταβολής

φόρου

συγκέντρωσης

κεφαλαίου και το διπλότυπο πληρωμής
8. Δήλωση έναρξης με τα έντυπα Μ3,Μ6 και Μ7
9. Τέλος έναρξης δραστηριότητας (Ν.1882/90 άρθρο 19)
10. Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου,θεωρημένη για το γνήσιο σε
περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο .Στο
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σημείο αυτό ,και αφού ο υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας
ελέγξει

τα

παραπάνω

δικαιολογητικά,ορίζεται

ελεγκτής,ο

οποίος,μετά από ειδοποίηση,ελέγχει το χώρο της έδρας της
εταιρείας.Μετά

από τον έλεγχο,παρέχει

αυτοψίας,την οποία προσκομίζει

την ειδική

ο επενδυτής

έκθεση

μαζί με τα

παραπάνω και τα επόμενα δικαιολογητικά,ξανά στην οικονομική
υπηρεσία.
11. Ειδική έκθεση αυτοψίας
12. Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού
φορέα προκειμένου για φυσικά πρόσωπα,επιτηδευματίες ή
εταίρους Ο.Ε ,Ε.Ε, Ε.Π.Ε, ή Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού
Δικαίου ή μελών του Δ.Σ. Α.Ε. σύμφωνς με την ισχύουσα κάθε
φορά ασφαλιστική νομοθεσία
13. Βεβαίωση εγγραφής από επιμελητήριο όπως απαιτείται από
σχετικές διατάξεις
14. Ειδικά στις περιπτώσεις των αλλοδαπών φυσικών προσώπων
υποβάλλονται υποχρεωτικά και τα παρακάτω
•

Άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα διάρκειας
τουλάχιστον ενός έτους για κατοίκους χωρών εντός
Ευρωπαικής Ένωσης.Επίσης οι ίδιες άδειες απαιτούνται
για τη συμμετοχή τους ως ομόρρυθμα μέλη σε προσωπικές
εταιρείες ή ορισμού τους ως διαχειριστές ΕΠΕ ή ως νόμιμοι
εκρόσωποι,και

•

Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας για κατοίκους χωρών
μελών της Ευρωπαικής Ένωσης.
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2.2.2 Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων

Για την πρώτη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από Α.Ε. προσκομίζονται
στην αρμόδια ΔΥΟ.
1. Σημείωμα θεώρησης(έντυπο ΤΑΧΙβ Β1) σε 1 αντίτυπο για κάθε
εγκατάσταση
2. Επί του σημειώματος θεωρήσεως να έχει τεθεί ο αντίστοιχος
κωδικός δίπλα σε κάθε κάθε προς θεώρηση βιβλίο ή στοιχείο
3. Επί του σημειώματος θεωρήσεως να έχει τεθεί σφραγίδα περί μη
οφειλής μόνο από το τμήμα Φ.Μ.Υ.
4.
Για τη θεώρηση απαιτούνται τα πρωτότυπα δικαιολοητικά για
•

Βεβαίωση μη οφειλής αντίστοιχου επιμηλετηρίου

•

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ και λοιπών ταμείων

•

Βεβαίωση υπογεγραμμένη από το νομικό εκπρόσωπο της
εταιρείας στη οποία θα αναγράφονται όλα τα μέλη του Δ.Σ.
με τα ατίστοιχα ποσοστά συμμετοχής τους στο Μετοχίκο
Κεφάλαιο της εταιρείας,όπως αυτά προκύπτουν από το
τελευταίο ΦΕΚ συγκρότησης Δ.Σ ή από την απόφαση
ανακοίνωσης της Νομαρχίας

Η βεβαίωση ισχύει μέχρι της λήξης της θητείας του Δ.Σ και σε
περίπτωση αλλαγής μελών του Δ.Σ. ή του ποσοστού αυτών στο Μετοχικό
Κεφάλαιο

της

εταιρείας

θα

προσκομίζεται

δικαιολογητικά.
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νέα

με

τα

απαραίτητα

5. Ασφαλιστικές ενημερόρητες κύριου Φορέα Ασφάλισης των μελών
του Δ.Σ. που σύμφωνα με την ανωτέρω βεβαίωση μετέχουν στο μετοχικό
κεφάλαιο σε ποσοστό άνω του 3%
6.

Αντίγραφο ή φωτοτυπία του τελευταίου εκδοθέντος του προς

θεώρηση προσκομισθέντος στοιχείου
7. Κατά την πρώτη θεώρηση της υπό σύστασης εταιρείας απαιτείται
η παρουσία του νόμιμου εκπροσώπου ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το
γνήσιο της υπογραφής αυτού από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της
Περιφέρειας του
8.

Για τη θεώρηση βιβλίου πρώτης εγκατάστασης ή φορολογικού

αντιπροσώπου απαιτείται η παρουσία του Ιδρυτή ή Νόμιμου Εκπροσώπου.
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2.2.3 Περιεχόμενο της εταιρικής συμβάσεως

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.2190/1920 αναφέρεται το υποχρεωτικό
περιεχόμενο του Καταστατικού.Συγκεκριμένα το Καταστατικό πρέπει να
περιέχει διατάξεις
Για την εταιρική επωνυμία της εταιρείας
Η επωνυμία σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2190/1920 λαμβάνεται από
το αντικείμενο της εταιρείας.Σε περίπτωση που ο σκοπός της εταιρείας
εκτείνεται σε πολλά αντικείμενα η επωνυμία μπορεί να λαμβάνεται από τα
κυριότερα από αυτά.
Στην επωνυμία δύναται να περιέχεται και το ονοματεπώνυμο κάποιου
ιδρυτού ή άλλου φυσικού προσώπου ενώ πρέπει να περιέχονται και οι λέξεις
<< Ανώνυμη Εταιρεία».
Ο σκοπός της Α.Ε. αφορά το αντικείμενο της δραστηριότητας το οποίο
χαρακτηρίζει την Α.Ε. Το αντικείμενο μπορεί να είναι ευρύ ή πολλαπλό,δεν
μπορεί όμως να είναι αόριστο ή γενικό.Ο σκοπός της Α.Ε πρέπει να είναι
νόμιμος και να μην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη.Προσθήκη νέου αντικειμένου
απαιτεί τροποποίηση του Καταστατικού ενώ δεν συνεπάγεται αναγκαίως
μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας.
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Για την έδρα της εταιρείας

Ως έδρα της εταιρείας πρέπει να ορίζεται ένας Δήμος ή μία Κοινότητα της
Ελληνικής Επικράτειας.Δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται η ακριβής
διεύθυνση,αν όμως αναγραφεί,σε περίπτωση αλλαγής της,ακόμα και στον ίδιο
Δήμο ή Κοινότητα,απαιτείται τροποποίηση του Καταστατικού.Το ίδιο φυσικά
απαιτείται και σε αλλαγή Δήμου ή Κοινότητας.
Για τη διάρκεια της εταιρείας
Η Α.Ε. πρέπει να έχει ορισμένη διάρκεια μετά την πάροδο της οποίας
λύνεται.Ο νόμος δεν καθορίζει ανώτατο ή κατώτατο όριο διάρκειας.Η διάρκεια
της Α.Ε. παρατείνεται με απόφαση της Γ.Σ. που πρέπει να ληφθεί πριν από τη
λήξη της διάρκειας και να ληφθεί με αυξημένη απαετία και πλειοψηφία.
Για το ύψος και τον τρόπο καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου
Το Μετοχικό Κεφάλαιο αναγράφεται πάντοτε σε χρήμα ακόμη και στην
περίπτωση που εισφορές των μετόχων συνίστανται σε είδος.
Το μέρος του Κεφαλαίου που ισούται με το ελάχιστο όριο του Μ.Κ. για τις
Α.Ε. είναι από 1/1/2002 60.000 ευρώ(άρθρο 8,του Ν.2190/1920 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 ,παρ.1 του Ν.2842/2000).
Για το είδος των μετοχών,καθώς και για τον αριθμό,την ονομαστική αξία και
την έκδοσή τους
Οι μετοχές της Α.Ε. μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές,ανάλογα με
το τι επιθυμούν οι ιδρυτές.Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι

καθίσταται

υποχρεωτικό με βάση είτε το αντικείμενο της Α.Ε. είτε την διάρθρωση του
ενεργητικού της,οι μετοχές να είναι ονομαστικές για τις επιχειρήσεις που
αναφέρονται

στο άρθρο

11α του

Ν.2190/1920(τραπεζικές,ασφαλιστικές

κλπ.),στο άρθρο 24 του Ν.2214/1994,στα άρθρα 3 και 4 του Π.Δ. 310/96.
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Η ονομαστική αξία των μετοχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
τριάντα(0,30) λεπτών ευρώ.
Οι μετοχές μπορεί να είναι κοινές ή προνομιούχες με δικαίωμα ή χωρίς
δικαίωμα ψήφου.
Το Καταστατικό μπορεί να επιτρέπεί ή να απαφορεύει τη μετατροπή
ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή ανώνυμων σε ονομαστικές.
Για τη σύγκληση,τη συγκρότηση,τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του
Διοικητικού Συμβουλίου
Τα θέματα του Δ.Σ. καθορίζονται από τα άρθρα 18,19,20,21,22,23,24,
του Ν.2190.1920.
Περιληπτικά στο Καταστατικό πρέπει να καθορίζεται ο αριθμός των
μελών του Δ.Σ.(κατώτερος και ανώτερος) και ο χρόνος θητείας ο οποίος δεν
μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία.Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. που μπορεί να
είναι μέτοχοι ή μη,είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα ανακλητοί.Το Δ.Σ.
επιτρέπεται εφόσον ορίζεται από το Καταστατικό να συνεδριάζει και σε τόπο
εκτός της έδρας στην ημεδαπή ή μετά από ειδική άδεια του Υπουργείου
Εμπορίου στην αλλοδαπή.
Για τη σύγλκηση,τη συγκρότηση,τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των
Γενικών Συνελεύσεων.
Τα

θέματα

αυτά

καθορίζονται

25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35γ

από
του

τις

διατάξεις

των

Ν.2190/1920,πλέον

άρθρων
των

υποχρεωτικών διατάξεων των άρθρων αυτών το Καταστατικό μπορεί να
καθορίζει και άλλα πρόσωπα(εκτός του ταμείου της εταιρείας του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων και των τραπεζών που βρίσκονται στην Ελλάδα)
στα οποία μπορούν να κατατεθούν οι μετοχές προκειμένου οι κάτοχοί τους να

33

λάβουν μέρος στις Συνελεύσεις.Επίσης το Καταστατικό μπορεί να καθορίζει
και άλλα θέματα (πλην των οριζομένων στο άρθρο 29 παρ.3)για τα οποία
προκειμένου να ληφθεί απόφαση απαιτείται αυξημένη απαρτία και θέματα
(πλην των καθοριζομένων από την παρ.2 του άρθρου 31) για τα οποία
προκειμένου να ληφθεί απόφαση απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.
Για τους ελεκτές
Σχετικά με τις διατάξεις των άρθρων 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40ε.
Για τα δικαιώματα των μετοχών
Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.
Για τον ισολογισμό και τη διάθεση των κερδών.
Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 41,42,43,44,45,46α.
Για τη λύση και την εκκαθάριση της περιουσίας της.
Σχετικά οι διατάξεις των άρθρων 47,48,49.

Επίσης υποχρεωτικά το Καταστατικό πρέπει να αναφέρει
•

Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή Νομικών Προσώπων που
υπέγραψαν το Καταστατικό της εταιρείας ή στο όνομα και για
λογαριασμό των οποίων έχει υποφραφεί το Καταστατικό αυτό.

•

Η προυπόθεση αυτή είναι αυτονόητη με μόνο το γεγονός ότι το
Καταστατικό της Α.Ε. συντάσσεται από συμβολαιογράφο και συνεπώς
επιβάλλεται η αναγραφή όλων των στοιχείων των συμβαλλομένων.Αν
μεταξύ των ιδρυτών υπάρχει και νομικό πρόσωπο, το Καταστατικό
περιέχει και τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της.

•

Το συνολικό ποσό,τουλάχιστον κατά προσέγγιση,όλων των δαπανών
που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν
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αυτή.Τέτοιες δαπάνες είναι οι αμοιβές του συμβολαιογράφου και του
δικηγόρου,ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, τα τέλη δημοσίευσης
του Καταστατικού στο Φ.Ε.Κ. και σε περίπτωση εισφοράς σε είδος
ακινήτων ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων
Εκτός από τα παραπάνω που αφορούν στο υποχρεωτικό περιεχόμενο
του Καταστατικού και προκύπτουν από το άρθρο 2 του Ν.2190/1920 στο
Καταστατικό μπορεί να περιληφθούν και διατάξεις προαιρετικού χαρακτήρα
που είναι απαραίτητες για την έναρξη και τη συνέχιση της λειτουργίας της Α.Ε.
Τέτοιου είδους διατάξεις που τίθενται σε καταστατικά είναι:
1. Ο ορισμός των μελών του πρώτου διοικητικού συμβουλίου μέχρι
την πρώτη τακτική γενική συνέλευση,χωρίς όμως να γίνεται
συγχρόνως και συγκρότηση σε σώμα δηλαδή να καθορίζεται ο
Πρόεδρος ,ο Αντιπρόεδρος,ο Δ/νων Σύμβουλος κ.α
2. Ο ορισμός των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης
3. Η παροχή δικαιώματος στο Δ.Σ. ή στη Γ.Σ. της αύξησης του Μ.Κ.
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 13 του Ν.2190/1920.
4. Η δυνατότητα εκλογής από το Δ.Σ. προσωρινού μέλους μέχρι την
προσεχή Γ.Σ. σε περίπτωση θανάτου,παραίτησης ή άλλου λόγου
αποχώρησης μέλους του Δ.Σ.Η δυνατότητα αυτή υπάρχει εφόσον
τα εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον τρία.
5. Η ανάθεση εκπροσώπησης της Α.Ε. είτε γενικά είτε για ορισμένες
πράξεις σε ένα ή σε περισσότερα μέλη του Δ.Σ. ή σε άλλα
πρόσωπα.
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2.3 Λογιστικές εγγραφές συστάσεως
2.3.1 Θεώρηση βιβλίων

Κάθε Α.Ε. υποχρεούται να προσκομίσει στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. πριν από
κάθε χρησιμοποίηση,για θεώρηση και χαρτοσήμανση όλα τα αναλυτικά Βιβλία
που ορίζει ο Κ.Β.Σ. εκτός από τα αναλυτικά καθολικά.Η νεοϊδρυθείσα Α.Ε. για
να

θεωρήσει

τα

πρώτα

βιβλία

της

στην

αρμόδια

Δ.Ο.Υ.

πρέπει

προηγουμένως να κάνει εγγραφή στα μητρώα αυτής για την οποία
απαιτούνται τα ακόλουθα δικιολογητικά:
•

Καταστατικό της Α.Ε.

•

Φωτοαντίγραφα της αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορίου ή της
Νομαρχίας που εγκρίνει την σύσταση της εταιρείας και της
ανακοινώσεως αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

•

Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι θα προσκομισθούν στις
Δ.Ο.Υ. δυο Φ.Ε.Κ. στα οποία δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση
Συστάσεως της Α.Ε.

•

Φωτοαντίγραφο της

δηλώσεως

πληρωμής

του

φόρου

συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%.
•

Βεβαίωση

του

οικείου

επιμελητηρίου

για

τον

έλεγχο

της

επωνυμίας της Α.Ε.
•

Αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου με το οποίο η Α.Ε.
μίσθωσε τα γραφεία της έδρας της.

•

Δήλωση ενάρξεως δραστηριότητας σε έντυπο της Δ.Ο.Υ., το
οποίο

υπογράφεται

από

τον

νόμιμο

εκπρόσωπο

της

εταιρείας.Αφού έχει γίνει η εγγραφή στα μητρώα της Δ.Ο.Υ. η Α.Ε.
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προσκομίζει τα Βιβλία της για θεώρηση στην υπηρεσία Κ.Β.Σ. της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Εκεί απαιτούνται τα ακόλουθα
1. Βεβαίωση ενάρξεως δραστηριότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία,ως νεοσύστατη,θεωρεί για
πρώτη φορά Βιβλία και στοιχεία.
3. Βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Ε ή του Τ.Α.Ε. για την ασφάλιση των
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. που έχουν
συμμετοχή

στο

εταιρικό

κεφάλαιο

τουλάχιστον 5% ή 3% αντίστοιχα.
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κατά

ποσοστό

2.3.2 Τηρούμενα βιβλία από την Α.Ε

Τα

υποχρεωτικά

βιβλία

που

πρέπει

να

τηρεί

μια

ανώνυμη

εταιρεία,ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών της ,το μέγεθός και το
λογιστικό σύστημα που εφαρμόζει είναι τα εξής
1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμών
Στο βιβλίο αυτό

κατ'αρχήν

καταχωρείται

η απογραφή

ενάρξεως και κατόπιν, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως
καταχωρείται η απογραφή και ο ισολογισμός τέλους χρήσεως .Ο
ισολογισμός συνοδεύεται από ανάλυση των αποτελεσμάτων
χρήσεως και πίνακα διανομής κερδών.Τα πρόσωπα που έχουν
οριστεί για να υπογράψουν τον ισολογισμό,υπογράφουν και στο
βιβλίο απογραφών-ισολογισμών.
2. Συγκεντρωτικό ημερολόγιο
Εδώ καταχωρούνται στο τέλος κάθε μήνα,συγκεντρωτικά,όλες
οι

λογιστικές εγγραφές,όπως προέρχονται από τα αναλυτικά

ημερολόγια(ταμείου,αγορών,πωλήσεων,διαφόρων πράξεων).
3. Γενικό καθολικό
Εδώ μεταφέρονται όλες οι εγγραφές από το συγκεκριμένο
ημερολόγιο.
4. Αναλυτικά καθολικά
Τα συγκεκριμένα τηρούνται
πρωτοβάθμιος

λογαριασμός

λογαριασμούς

38

σε βιβλία ή καρτέλες.Κάθε

αναλύεται

σε

δευτεροβάθμιους

5. Βιβλίο αποθήκης
Το οποίο είναι αναλυτικό καθολικό,αλλά κατ’εξαίρεση χρήζει
θεωρήσεως πριν χρησιμοποιηθεί.
6. Βιβλίο γραμματίων εισπρακτέων και Βιβλίο γραμματίων
πληρωτέων
Σ’αυτά καταχωρούνται ένα προς ένα τα γραμμάτια εισπρακτέα
και πληρωτέα.Τα Βιβλία αυτά έχουν ειδική γραμμογράφηση και
αντικαθιστούν

τα

πρωτοβάθμιων

αντίστοιχα

λογαριασμών

αναλυτικά
γραμμάτια

καθολικά

των

εισπρακτέα

και

γραμμάτια πληρωτέα.
7. Βιβλίο

πρακτικών

συνεδριάσεων

των

Γενικών

Συνελεύσεων των μετόχων
8. Βιβλίο

πρακτικών

συνεδριάσεων

του

Διοικητικού

Συμβουλίου
Βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων

και

διοικητικού

συμβουλίου τηρούν μόνο οι ημιδαπές εταιρείες.
9. Βιβλίο μετόχων
Το Βιβλίο αυτό έχει ειδική γραμμογράφηση ,ώστε να μπορούν
να καταχωρηθούν τα στοιχεία εκάστου μετόχου καθώς και ο
αριθμός συμμετοχών και των τίτλων που αυτός κατέχει.
10. Βιβλίο μετοχών
Σ’αυτό καταχωρούνται οι τίτλοι τόσο των ονομαστικών,όσο και
των ανώνυμων μετοχών κατά αριθμητική σειρά και κατά σειρά
εκδόσεως.Στο

Βιβλίο

μετοχών καταχωρούνται

οριστικοί τίτλοι αλλά και οι προσωρινοί τίτλοι.
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όχι

μόνο οι

2.3.3 Ιστορική αναδρομή ΑΓΗΝΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε

Η ΑΓΗΝΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε είναι μία νέα εταιρεία η οποία ιδρύθηκε για να
ενεργοποιηθεί στην νέα αγορά της ενέργειας.
Ανήκει σε έναν από τους πιο παλιούς επιχειρηματικούς Ομίλους της
ελληνικής αγοράς που η αρχή της επιχειρηματικής του δραστηριότητας
ξεκίνησε στις αρχές του 1930.
Οι

βασικές δραστηριότητες του

Ομίλου

είναι

η εμπορία ειδών

κλιματισμού,θέρμανσης,διανομή καταναλωτικών προιόντων,δραστηριοποίηση
σε ακίνητη περιουσία(κατασκευαστικά,εμπορικά).
Ο σκοπός της νέας εταιρείας είναι η δραστηριοποίηση στην αγορά των
μικρών φωτοβολταικών πάρκων μέσα από την εμπορία και διανομή
διαφόρων οίκων του εξωτερικού,η ανάληψη κατασκευής μεγάλων πάρκων για
λογαριασμό

επενδυτών

,η

ανάληψη

κατασκευής

και

εγκατάστασης

φωτοβολταικών πάρκων καθώς και αιολικών πάρκων για ιδία χρήση.
Βασιζόμενη

στην

μέχρι

τώρα

εμπειρία

,το

άριστο

ανθρώπινο

δυναμικό,την οικονομική της ευρωστία αλλά και τα αρίστης ποιότητας
προιόντα των οίκων του εξωτερικού η πορεία της εταιρείας είναι υπέρ των
δέον ικανοποιητική.
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2.3.4 Λογιστικές εγγραφές συστάσεως ΑΓΗΝΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε

Κατά τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας θα γίνουν οι παρακάτω
λογιστικές εγγραφές οι οποίες δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες λογιστικές
εγγραφές των προσωπικών εταιρειών.
Συνεπώς μετά την θεώρηση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.,οι πρώτες
εγγραφές που αναγράφονται στα βιβλία της Α.Ε. ,είναι οι εγγραφές που
αφορούν την κάλυψη καθώς και την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου.
Αποδεικτικό στοιχείο για τις αναφερόμενες εγγραφές,αποτελεί το
καταστατικό και πιο συγκεκριμένα τα άρθρα τα οποία αναφέρονται στην
κάλυψη και καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου.
Σε

περίπτωση

κατά

την

οποία,μέρος

του

εταιρικού

κεφαλαίου

πραγματοποιηθεί με εισφορά σε είδος ,η αποτίμηση της αξίας του γίνεται από
την επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
Συγκεκριμένα ιδρύεται η ΑΓΗΝΩΡ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. αποτελούμενη από δύο
μετόχους τους Α’ και Β’ με 19.999 μετοχές και 1 μετοχή αντίστοιχα.
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 60.000 ευρώ με 20.000
μετοχές αξίας 3 ευρώ η κάθε μία.
Με βάση το άρθρο του καταστατικού της Α.Ε. που αφορά την κάλυψη
του μετοχικού κεφαλαίου ο λογιστής της εταιρείας προβαίνει στις ακόλουθες
εγγραφές
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ
Μερικά
Σύνολα

Χρέωση

Πίστωση

33.Χρεώστες διάφοροι
33.03
Λογαριασμός
κάλυψης
κεφαλαίου
60.000,00
33.03.00 Μέτοχος Α'
59.997,00
33.03.01 Μέτοχος Β'
3
40.Κεφάλαιο
60.000,00
40.02 Οφειλόμενο μετοχικό
κεφάλαιο
Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου από
τους μετόχους
38.Χρηματικά διαθέσιμα
38.03 Καταθέσεις όψεως
60.000,00
33.Χρεώστες Διάφοροι
33.03
Μέτοχοι
60.000,00
Λογ.κάλυψης κεφαλαίου
33.03.00 Μέτοχος Α'
59.997,00
33.03.01 Μέτοχος Β'
3
Καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου
από τους μετόχους
40.Κεφάλαιο
40.02 Οφειλόμενο κεφάλαιο
40.Κεφάλαιο
40.00
Καταβλημένο
μετοχικό κεφάλαιο
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60.000,00

60.000,00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3ο

-Εγγραφές

ιδρύσεως

και

κινήσεως Μαρτίου -Απριλίου 2011
3.1 Γεγονότα και ενέργεις της Αιολικής Α.Ε. το μήνα Μάρτιο

15/03/2011
16.10.00.0000 Έξοδα ίδρυσης κ
εγκατάστασης(Δικηγ. Συλ)
53.98.00.0000
Τασσόπουλος
Γεώργιος(Δικηγ. Συλ)
38.00.01Ταμείο

1ης

10
Ε.
639,72
649,72

16/03/2011
16.10.00. 0000 Έξοδα ίδρυσης κ 1ης
60
εγκατάστασης
Επιτροπή
Ανταγωνισμού
0,1%(ΕΤΕ)
38.00.
01Ταμείο
Επιτροπή
Ανταγωνισμού
0,1%(ΕΤΕ)
16/03/2011
16.10.00. 0000 Έξοδα
εγκατάστασης
Διπλότυπο
Σύστασης Εταιρείας
38.00.
01Ταμείο
Διπλότυπο
Σύστασης Εταιρείας
22/03/2011
16.10.00. 0000 Έξοδα
εγκατάστασης
Φόρος
κεφαλαίου 1%
38.00.
01Ταμείο
Φόρος
κεφαλαίου 1%

ίδρυσης

60

κ

1ης
544,7
δημοσίευσης
544,7
δημοσίευσης

ίδρυσης

κ

1ης
600
συγκέντρωσης
600

συγκέντρωσης
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64.05.01
Συνδρομές-Εισφορές
επαγγελμ.οργαν.
Πληρωμή ΕΒΕΑ
38.00. 01Ταμείο
Πληρωμή ΕΒΕΑ
31/03/2011
16.10.00. 0000 Έξοδα
εγκατάστασης
Διπλότυπο
Δημοσίευσης Δ/Σ
38.00.
01Ταμείο
Διπλότυπο
Δημοσίευσης Δ/Σ

ίδρυσης

σε
420
420

κ

1ης
289,72
2680
289,72
2680
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3.2. Γεγονότα και ενέργεις της Αιολικής Α.Ε.το μήνα Απρίλιο

01/04/2011
16.10.00. 0023 Έξοδα ίδρυσης κ
1ης
εγκατάστασης 23%
1155,6
54.00.28.0023
ΦΠΑ
παγίων
23%(ΚΑΤ.ΣΥΣΤ.20998,ΠΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
265,79
53.98.00.0001 ΠΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

1421,39

01/04/2011
16.10.00. 0023 Έξοδα ίδρυσης κ
1ης
εγκατάστασης 23%
332,04
54.00.28.0023
ΦΠΑ
παγίων
23%(ΚΑΤ.ΣΥΣΤ.20998,ΠΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
76,37
53.98.00. 0001 ΠΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

408,41

01/04/2011
16.10.00. 0023 Έξοδα ίδρυσης
εγκατάστασης 23%
53.98.00. 0001 ΠΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ

7,86

κ

01/04/2011
38.00.
01Ταμείο
53.98.00. 0001 ΠΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
Εξόφληση
04/04/2011
16.10.00. 0023
Έξοδα
ίδρυσης
κ
εγκατάστασης 23%
54.00.
28.0023 ΦΠΑ παγίων 23%
53.98.00. 0000 Τασσόπουλος Ε.Γεώργιος
ΑΠΥ 816

1ης
7,86

1837,66
1837,66

1ης
520,1
119,62

19/04/2011
38.03.00 Καταθ.όψεως ΑΛΦΑ λ/μός................. 59.997
33.03.00 Μέτοχος Α' Καταβολή αρχικού
κεφαλαίου
38.03.00 Καταθ.όψεως ΑΛΦΑ λ/μός................. 3
53.98.00. 0002 Μέτοχος Β'
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639,72

59997
3

29/04/2011
38.03.00 Καταθ.όψεως ΑΛΦΑ λ/μός.................
33.03.01 Μέτοχος Β' Καταβολή Κεφαλαίου
29/04/2011
40.02.00 Μέτοχος Α'
40.00. 00 Μέτοχος Α'
Τακτοποίηση Καταβολής Κεφαλαίου

29/04/2011
40.02.01 Μέτοχος Β'
40.00. 01 Μέτοχος Β'

3
3

59997
59997

3
3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΑΡΙΘΜΟΣ -20.998ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60.000,00 ΕΥΡΩ

Στην Αθήνα σήμερα στις δέκα πέντε (15) Μαρτίου του δύο χιλιάδες έντεκα
[2011], ημέρα Τρίτη και στο γραφείο του κ. Γεωργίου Ευαγγέλου που
βρίσκεται επί της Αθηνών αρ.150, όπου με κάλεσαν και ήλθα για τη σύνταξη
και υπογραφή του παρόντος, σε μένα τη Συμβολαιογράφο Αθήνας ΕΥΓΕΝΙΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με ΑΦΜ 042188846 και ΔΟΥ Α’ Αθήνας, που
εδρεύω στην Αθήνα, επί των οδών Σταδίου αρ.13 και Εμμ. Μπενάκη αρ.24
[6ος όροφος], παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο κ.κ.: 1)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ιωάννη και της Καλλιόπης, Επιχειρηματίας, ο
οποίος γεννήθηκε στην Αθήνα την 9.9.1937 και κατοικεί στην Αθήνα [ Αθηνών
150], με ΑΔΤ ΑΚ.110252/18.05.2010 του Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 123408809 και
Δ.Ο.Υ. Ψυχικού και 2) ΑΛΙΚΗ σύζυγος Γεωργίου Ευαγγέλου, το γένος
Σπυρίδωνος και Μαργαρίτας ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ, Επιχειρηματίας, η οποία
γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής την 17.9.1946 και κατοικεί στην Αθήνα
[Λεωφ. Αθηνών 50], με ΑΔΤ ΑΙ.478127/21.10.2010 του Τ.Α. Καπανδριτίου,
ΑΦΜ 045674665 και ΔΟΥ Ψυχικού, αμφότεροι Ελληνικής Ιθαγένειας.
Οι άνω εμφανισθέντες ζήτησαν τη σύνταξη και υπογραφή του παρόντος, με το
οποίο δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται να προσχωρήσουν στη
Σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920,
όπως ισχύει της οποίας το Καταστατικό έχει όπως ακολουθεί:
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ
1. Συνιστάται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία

" ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο "ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ".
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία και ο διακριτικός
τίτλος θα χρησιμοποιείται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηναίων.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η εταιρεία δύναται να ιδρύσει
υποκαταστήματα, πρακτορεία, παραρτήματα ή γραφεία σε οποιαδήποτε πόλη
της Ελλάδος ή στην αλλοδαπή. Οι λεπτομέρειες ίδρυσης, συγκρότησης και
λειτουργίας τους θα καθορίζονται με την ίδια απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι :
Ι. Σκοπός της Εταιρίας είναι:
1) Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως η ηλιακή ενέργεια, η
ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η βιομάζα, τα αέρια που εκλύονται
από χώρους

υγειονομικής

ταφής

και

από

εγκαταστάσεις

βιολογικού

καθαρισμού, τα βιοαέρια, η γεωθερμική ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια που
αξιοποιείται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
2) Η μελέτη, ανάπτυξη, αδειοδότηση, κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία
σταθμών

παραγωγής

ηλεκτρικής

ενέργειας,
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με

την

εκμετάλλευση

ανανεώσιμων

πηγών

ενέργειας,

όπως

ενδεικτικά

αιολικών

πάρκων,

φωτοβολταϊκών σταθμών, υδροηλεκτρικών σταθμών.
3) Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε
πελάτες και άλλους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και η πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία καθώς
και η πραγματοποίηση συναφών έργων.
4) Η αγορά, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση με οποιοδήποτε τρόπο ( π.χ.
εκμίσθωση, μίσθωση κλπ) και πώληση οποιουδήποτε έργου ή κτιρίου
ενεργειακής εκμετάλλευσης.
5)

Η

εισαγωγή,

μηχανημάτων,

κατασκευή,

μηχανών,

συναρμολόγηση

μηχανικών

και

στοιχείων,

εμπορία-διανομή
όπως

ενδεικτικά

ανεμογεννητριών, φωτοβολταϊκών τόξων, λοιπών γεννητριών, καθώς και των
μηχανικών μερών αυτών ή ανταλλακτικών τους καθώς και των μηχανικών
μερών αυτών ή ανταλλακτικών τους καθώς και οικοδομικών ή άλλων
συναφών με τις άνω δραστηριότητες υλικών.
6) Η ανάληψη και εκπόνηση μελετών δημοσίων έργων, οργανισμών ή
Νομικών προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και η εκτέλεση
(κατασκευή) ιδιωτικών ή δημοσίων έργων , έργων ιδιωτικών ή δημοσίων
οργανισμών και διαφόρων φυσικών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου, η επίβλεψη ιδιωτικών και δημοσίων έργων, εκτέλεση και
κατασκευή οποιουδήποτε δομικού ή τεχνικού έργου, φυσικού ή νομικού
προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, ακόμα και αυτών που απαιτούν
ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους, καθώς και
η διενέργεια κάθε συναφούς με τα παραπάνω πράξης ή επιχείρησης.
7) Η άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, την οποία η εταιρεία θα θεωρήσει
κατάλληλη για την πραγματοποίηση των πιο πάνω σκοπών της και, γενικά, η
διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας συναφούς, σχετικής
προς τα ανωτέρω ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο
πάνω αναφερομένων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της
μίσθωσης

οποιουδήποτε

ακινήτου

ή

κινητού

και

η

συμμετοχή

με

οποιονδήποτε τρόπο σε επιχειρήσεις οποιαδήποτε φύσης, είτε που υπάρχουν
είτε που υπάρχουν είτε που θα συσταθούν ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν
παρόμοιους προς εκείνους της εταιρείας.
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ΙΙ. Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό,
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με
οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά και κοινοπραξίες.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με
όμοιο ή παρεμφερή σκοπό για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων, με
προμήθεια ή συμμετοχή στα κέρδη.
ε)

Να αποκτά ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό προκειμένου να τα

χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των σκοπών της ή να τα εκμεταλλεύεται
εκμισθώνοντάς τα σε τρίτους και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που
αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της ή άλλων παρεμφερών.
στ) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος
να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της Εταιρείας, η οποία αρχίζει από την καταχώριση στο Μητρώο
Ανωνύμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας
αρχής για τη χορήγηση άδειας σύστασής της, ορίζεται πενήντα [50] χρόνια.
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β’
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων
ευρώ

[60.000,00€],

καταβεβλημένο

ολοσχερώς

κατά

τα

οριζόμενα

λεπτομερώς στο άρθρο 36 του παρόντος και διαιρείται σε είκοσι χιλιάδες
[20.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ [3,00€] η κάθε μία.
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ΑΡΘΡΟ 6ο
1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το
Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να αυξάνει το
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών
για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. Η πιο
πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το
μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό 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 τη Γενική Συνέλευση, με απόφασή
της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της εξαιρετικής απαρτίας και
πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος, για χρονικό
διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς
της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής
Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του
Κ.Ν. 2190/1920.
2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη
σύσταση της εταιρείας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, που
προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος, ν’ αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο
ολικά ή μερικά, με την έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο
του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.
3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα
αποθεματικά

της

εταιρείας

υπερβαίνουν

το

ένα

τέταρτο

(1/4)

του

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε για την αύξηση αυτού απαιτείται,
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
της εξαιρετικής απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο άρθρο 16
του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου
άρθρου του παρόντος.
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4. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις
παρ.

1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αποτελούν τροποποίηση του

καταστατικού.
5. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό
κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της
εταιρείας, σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με
αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
6. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου, πρέπει να αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του
κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το είδος των μετοχών που
θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών και την
προθεσμία κάλυψης.
7. Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου ή
τυχόν αυξήσεων αυτού καθώς και οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη
μελλοντική

αύξηση

του

μετοχικού

κεφαλαίου,

θα

πραγματοποιείται

υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ' ονόματι της εταιρείας που
θα τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ανώνυμες.
2.

Όλα

τα

απορρέοντα

από

τη

μετοχή

δικαιώματα

των

μετόχων,

επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 3 του Κ.Ν.2190/1920, είναι
υποχρεωτικά ανάλογα προς το αντιπροσωπευόμενο από τη μετοχή ποσοστό
του κεφαλαίου. Τα ονόματα των μετόχων καταχωρίζονται σε ειδικό βιβλίο
μετόχων που τηρείται από την εταιρεία, στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία
κάθε μετόχου και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει. Οι μετοχές
υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον οριζόμενο
από το Δ.Σ. αναπληρωτή του και από ένα μέλος του που ορίζεται επίσης από
αυτό. Οι μετοχές μπορεί να εκδίδονται σε τίτλους που αντιπροσωπεύουν μία ή
περισσότερες μετοχές μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία καθορίζει τον τύπο των μετοχών. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των
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μετοχών και τα στοιχεία που θα φέρουν αυτές, κανονίζονται από το Διοικητικό
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
3. Για τη μετατροπή των ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές ή των
ονομαστικών σε ανώνυμες, απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 15 του παρόντος
καταστατικού και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
4. Επιτρέπεται η έκδοση προσωρινών τίτλων μετοχών που φέρουν όλα τα
παραπάνω στοιχεία πλην μερισματαποδείξεων. Όταν εκδοθούν οριστικοί
τίτλοι των μετοχών ανταλλάσσονται με τους προσωρινούς.
5. Απαγορεύεται η απόκτηση είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από πρόσωπο
που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, δικών της μετοχών,
πλην των περιπτώσεων που ο νόμος ορίζει άλλως.
6. Σε κάθε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας για την εγκυρότητα
της μεταβίβασης απαιτείται ο μεταβιβάζων μέτοχος να έχει προηγουμένως
προσφέρει τις μετοχές του στους λοιπούς μετόχους ως εξής:
(α) Ο μέτοχος που επιθυμεί την μεταβίβαση των μετοχών του, μερικώς ή στο
σύνολο τους, (στη συνέχει πωλητής), πρέπει να γνωστοποιήσει εγγράφως με
συστημένη επιστολή την πρόθεσή του,

(στη συνέχεια «Προσφορά»),

αναφέροντας τον αριθμό των μετοχών που διατίθενται για πώληση, το τίμημα
των πωλουμένων μετοχών, τους όρους καταβολής του τιμήματος, καθώς και
κάθε άλλο ειδικό όρο που ο Πωλητής επιθυμεί να επιβάλει, στον Πρόεδρο του
Διοικητικού

Συμβουλίου

της

Εταιρείας.

Ο

Πρόεδρος

του Διοικητικού

Συμβουλίου εντός πέντε (5) ημερών θα ενημερώσει εγγράφως τους λοιπούς
μετόχους για την προσφορά. Καθένας από τους λοιπούς μετόχους έχει
δικαίωμα να δηλώσει εγγράφως στον Πωλητή - με αντίγραφο στον Πρόεδρο
του Διοικητικού Συμβουλίου- την πρόθεση του να ασκήσει το δικαίωμα για
αγορά του συνόλου ή μέρους των πωλούμενων μετοχών που του αναλογούν,
εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της παραπάνω ειδοποίησης
του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
(β) οποιοσδήποτε από τους λοιπούς μετόχους επιθυμεί να αγοράσει τις
προσφερόμενες μετοχές, υποχρεούται να γνωστοποιήσει τη σχετική επιθυμία
του εγγράφως επί αποδείξει - με αντίγραφο στον Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου- στον πωλητή εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση
σ' αυτόν των όρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.
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Εάν εκδηλώσουν ενδιαφέρων περισσότεροι του ενός μέτοχοι για την
απόκτηση των προς μεταβίβαση μετοχών με βάση τους όρους και
προϋποθέσεις που έχει θέσει ο μεταβιβάζων μέτοχος, οι προσφερόμενες
προς πώληση μετοχές θα κατανέμονται μεταξύ των ενδιαφερομένων μετόχων
συμμέτρως προς το ποσοστό συμμετοχής έκαστου εξ αυτών στο μετοχικό
κεφάλαιο κατά την ημέρα της προσφοράς
Στην περίπτωση που υπάρξει ενδιαφέρων ως προς την αγορά των μετοχών
αλλά υπάρξει διαφωνία ως προς το τίμημα ανατίθεται σε ανεξάρτητο, κοινής
αποδοχής, ορκωτό Λογιστή - Ελεγκτή ο προσδιορισμός της πραγματικής
τιμής πώλησης των μετοχών με οικονομικά κριτήρια. Η προσδιορισθείσα τιμή
είναι υποχρεωτική από όλους
(γ) Παράλειψη ή εκπρόθεσμη απάντηση, κατά τα προβλεπόμενα στην
περίπτωση (β) της παρούσης παραγράφου, καθώς και αρνητική απάντηση
από όλους τους λοιπούς μετόχους ή απάντηση με βάση την οποία δεν
γίνονται αποδεκτοί οι όροι, εκτός του τιμήματος, που έχει θέσει ο πωλητής,
επιτρέπει στον πωλητή να μεταβιβάσει τις μετοχές του ελεύθερα προς
οιανδήποτε τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και
προϋποθέσεις που έχει θέσει στην πρόταση του προς τους λοιπούς μετόχους.
(δ) οι διατάξεις των περιπτώσεων (α) και (β) της παρούσης παραγράφου δεν
εφαρμόζονται στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, γονικής παροχής,
καθώς και σε φυσικά πρόσωπα πρώτου ή δευτέρου εξ αίματος βαθμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ
ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Κ Α Ι ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους,
μόνο με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον κατά νόμο κύριό της, η δε
κυριότης του τίτλου της συνεπάγεται

αυτοδικαίως την αποδοχή του

καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και
του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στα όρια της
δικαιοδοσίας τους και του νόμου. Οι μέτοχοι και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι
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των δικαιωμάτων τους ή οι δανειστές τους δεν δύνανται σε καμία περίπτωση
να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση της εταιρικής περιουσίας, να
επιδιώξουν την εκκαθάριση ή τη διανομή της ή να αναμειχθούν με
οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση της εταιρείας, επιφυλασσομένων των
ένδικων βοηθημάτων που τους παρέχει ο νόμος για την προσβολή τους.
2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Σε
περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, το δικαίωμα των συγκυρίων ασκείται
υποχρεωτικώς μόνο από ένα κοινό αντιπρόσωπο.
3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που δεν γίνεται με
εισφορά σε είδος καθώς και εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής
τους σε μετοχές, παρέχεται δικαίωμα προτίμησης στους κατά την εποχή της
έκδοσης μετόχους, σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο,
ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Μετά την
πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης που
ορίζεται από το όργανο της εταιρείας που αποφασίζει την αύξηση, η οποία
δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα, οι μετοχές που δεν έχουν
αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους μπορούν να διατεθούν ελεύθερα από
το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Σε περίπτωση κατά την οποία το
όργανο της εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος
προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν παράταση αυτής, ορίζει με
απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το
άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια. 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,
δημοσιεύεται στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 13 του Κ.Ν.
2190/1920, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν.
2190/1920, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Η
κατά τα ανωτέρω πρόσκληση και η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση
παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου
και έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την ενάσκηση του
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δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την απόφασή τους για την απ’ αυτούς
άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που
όλες οι

μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές,

η δημοσίευση της

πρόσκλησης των μετόχων για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης
μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένες «επί αποδείξει» επιστολές που θα
στέλνονται στους μετόχους. Με τους περιορισμούς των παραγράφων 6 και 7
του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, μπορεί με απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης να περιορισθεί ή να καταργηθεί το ανωτέρω δικαίωμα
προτιμήσεως.

ΑΡΘΡΟ 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
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
ημέρα 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.
Εάν το διοικητικό συμβούλιο δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση εντός είκοσι
(20) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται
από τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του
μονομελούς πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος
και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη.
2. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)
του

καταβεβλημένου

μετοχικού

κεφαλαίου,

το

διοικητικό

συμβούλιο

υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που
έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο
διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική
συνέλευση.

Τα

πρόσθετα

θέματα

πρέπει

να

δημοσιεύονται

ή

να

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το Άρθρο 12
του παρόντος, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση.
Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να
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ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο
3 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο
προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)
του

καταβεβλημένου

μετοχικού

κεφαλαίου,

ο

Πρόεδρος

της

Γενικής

Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να αναβάλει για μία φορά μόνο τη λήψη
αποφάσεων για όλα ή ορισμένα θέματα τακτικής ή έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης για τη λήψη
αποφάσεων, εκείνη που ορίζεται στην αίτηση, η οποία όμως δεν μπορεί να
απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της αναβολής. Η
μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν
απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των
μετόχων, μπορούν δε σ’ αυτή να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων των
διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28 του Κ.Ν. 2190/20.
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
ημερήσιας διάταξης
Επίσης σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό
(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο
υποχρεούται να ανακοινώσει 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 τους Διευθυντές
της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από
οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί να χορηγήσει τις πληροφορίες
που του ζητούνται για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα
πρακτικά.

Τέτοιος

λόγος

μπορεί να

είναι,

κατά

τις περιστάσεις,

η

εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με
τις παραγράφους 3 ή 6 του 'Αρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920
5. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, που υποβάλλεται στην εταιρεία
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πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το
διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει

στη γενική συνέλευση

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την
παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος
αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις
περιστάσεις,

η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό

συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του 'Αρθρου 18 του Κ.Ν.
2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν
λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.
6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4 και της παρ. 5 του
παρόντος άρθρου, οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με το βάσιμο ή μη της
αιτιολογίας

άρνησης

παροχής

των

πληροφοριών,

επιλύεται

από

το

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με απόφασή του που
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση
το Δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που
αρνήθηκε.
7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20)
του

καταβεβλημένου

μετοχικού

κεφαλαίου,

η

λήψη

απόφασης

για

οποιοδήποτε θέμα ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης, γίνεται με
ονομαστική κλήση.
8. Οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα των πιο πάνω παραγράφων του
άρθρου αυτού, οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον
αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού
δικαιώματος Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα
με 'Αρθρο 13 του παρόντος.
9. Μέτοχοι της εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20)
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, έχουν 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

διατάσσεται

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
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χρονολογία έγκρισης των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης
μέσα στην οποία τελέστηκαν.
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 προηγουμένη παράγραφο αρμόδιο Δικαστήριο,
εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η
Διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλει η χρηστή και
συνετή διαχείριση.
11. Οι μέτοχοι, που ασκούν τα δικαιώματα των παραπάνω παραγράφων 9 και
10, πρέπει να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι κατέχουν τις μετοχές που τους
δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη
αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με 'Αρθρο 13 του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 10
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο
αυτής 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 η μόνη αρμοδία να αποφασίζει για : α)

τροποποίηση του καταστατικού,

β) αύξηση ή μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου, γ) εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου, δ) εκλογή ελεγκτών, ε)
έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, στ) διάθεση των ετησίων
κερδών, ζ) συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της
διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας και η) διορισμό εκκαθαριστών.
3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: α) Οι κατά το
άρθρο 6 παρ. 1 του παρόντος αποφασιζόμενες από το Διοικητικό Συμβούλιο,
αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και οι επιβαλλόμενες από διατάξεις
άλλων νόμων, β) Η κατά το άρθρο 23 του παρόντος εκλογή προσωρινών
συμβούλων,

σε

αντικατάσταση

παραιτηθέντων,

αποθανόντων

ή

για

οποιοδήποτε λόγο γενομένων εκπτώτων και γ) Η κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν.
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2190/20 απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που
κατέχει το 100% των μετοχών της.

ΑΡΘΡΟ 11
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
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,
τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη
λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε
έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει
σκόπιμο.
2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις
και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20)
τουλάχιστον ημέρες, πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της, στις
οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσίευσης
της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της
δεν υπολογίζονται.

ΑΡΘΡΟ 12
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα
με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα
της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα
συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι
μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ
αποστάσεως. Η πρόσκληση δημοσιεύεται ως εξής:
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του από 16.1.1930 Π.Δ. «Περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών».
β) Σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά
την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε
61

ολόκληρη τη χώρα. που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3 του Ν.Δ.
3757/1957, όπως ισχύει.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.
δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που
εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην
περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις
εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα
της.
Εξαιρετικά αν η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής,
εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία
ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται
στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή
αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις
εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται προ δέκα (10)
τουλάχιστον πλήρων ημερών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως και προ είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρων ημερών στις ως άνω
ημερήσιες ή εβδομαδιαίες πολιτικές και ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες.
Στις περιπτώσεις επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων οι παραπάνω
προθεσμίες συντέμνονται στο μισό.
2α) i) Η δημοσίευση της πρόσκλησης της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου μπορεί να περιορίζεται σε μία ημερήσια πολιτική ή οικονομική
εφημερίδα της Αθήνας ή της πρωτεύουσας του νομού της έδρας της εταιρείας
ή ii) η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να
αντικατασταθεί με σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με
συστημένη επιστολή ή με παράδοση της πρόσκλησης, εφόσον οι μετοχές
είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους, και οι μέτοχοι έχουν γνωστοποιήσει
εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους. Σε περίπτωση που η πρόσκληση
επιδίδεται

με

αποδεδειγμένα,

συστημένη
να

επιστολή,

προηγείται

η αποστολή

πέντε

(5)

αυτής

τουλάχιστον

θα

πρέπει,

ημέρες

της

προβλεπόμενης από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας δημοσίευσης της
πρόσκλησης. Για την πρόσκληση αρκεί ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (E-mail) προς εκείνους του μετόχους που έχουν γνωστοποιήσει
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εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που
διαθέτουν. Στην περίπτωση αυτή επιβεβαιώνεται η αποστολή ή και η λήψη
της πρόσκλησης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
3. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, δεν απαιτείται στην
περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται
μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς
από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη
αποφάσεων.

ΑΡΘΡΟ 13
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ
1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση,
οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της
εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε
Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από εκείνη, για την
οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.
2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση
μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν
εξουσιοδοτήσει νόμιμα.
3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης
των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής
Συνέλευσης.
4. Μέτοχοι, που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του
άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά
από άδειά της.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ
Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τοιχοκολλάται, σε
εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας, πίνακας των μετόχων που
έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση.
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Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των μετόχων και των
τυχόν αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων που έχει ο
καθένας καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους.

ΑΡΘΡΟ 15
ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ Κ Α Ι ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον
το είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται
επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη
χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν από
δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση,
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής
ημερήσιας διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτήν.
Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο
τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων
συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας
3.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης,

λαμβάνονται

με απόλυτη

πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ

ΑΠΑΡΤΙΑ

ΚΑΙ

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει
εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπούνται σ’
αυτήν τουλάχιστον 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 εταιρείας, γ)
αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, δ) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου,
με εξαίρεση τις αυξήσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 6 του παρόντος ή επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων ή γενόμενες με
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κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός
εάν γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 'Αρθρου 16 του Κ.Ν.
2190/1920, στ) μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, ζ) συγχώνευση,
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της
εταιρείας και η) παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο
για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη
συνεδρίαση, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση αυτή και ύστερα
από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών συνέρχεται
πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Η επαναληπτική αυτή Γενική
Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων
της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον
το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, δεύτερη επαναληπτική
Γενική Συνέλευση, η οποία προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον
ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και
συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν
εκπροσωπείται σ’ αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου.
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
4. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται
με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη
Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη
Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.
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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 ψηφοσυλλέκτη.

ΑΡΘΡΟ 18
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα
θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός αν παρίσταται ή
αντιπροσωπεύεται το σύνολο των μετοχών και κανείς δεν διατυπώνει
αντίρρηση και συζήτηση και άλλου θέματος ή άλλων θεμάτων.
2. Για θέματα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Συνέλευση, τηρούνται
πρακτικά που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. της εταιρείας ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 19
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ Α Ι ΕΛΕΓΚΤΩΝ
1. Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, η Γενική
Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση,
αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη
στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν.2190/20.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας
ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 20
ΣΥΝΘΕΣΗ - ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1.

Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται

τουλάχιστον από τρία (3) μέλη.
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας για θητεία πέντε (5) ετών, που παρατείνεται
αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει
η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
3. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι ή τρίτα
προς την εταιρεία πρόσωπα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν
να επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά.
Σε κάθε περίπτωση και ειδικότερα στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 18 του Ν.2190/20, ως ισχύει με τον Ν.3604/2007, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να
προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 21
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση και εκπροσώπηση
της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά
τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία μέσα στα πλαίσια του εταιρικού
σκοπού με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό
ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι
αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των
άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, με απόφασή του, 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, διευθυντές και υπαλλήλους της
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εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την έκταση αυτής της
ανάθεσης.

ΑΡΘΡΟ 22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και
συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και, εφόσον το επιθυμεί, έναν
ή περισσότερους Αντιπροέδρους.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει από τα μέλη του, έναν ή
περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις
αρμοδιότητές τους.
3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του.
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση
των αρμοδιοτήτων του ο τυχόν Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ένας
Σύμβουλος που ορίζεται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο
Διευθύνων Σύμβουλος.

ΑΡΘΡΟ 23
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, οι σύμβουλοι που
απομένουν, εφόσον δεν είναι λιγότεροι από τρεις (3), υποχρεούνται να
εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας του
συμβούλου που αναπληρώνεται.
Η εκλογή αυτή υποβάλλεται προς έγκριση στην αμέσως επομένη τακτική ή
έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του προσωρινού συμβούλου που
εκλέχτηκε με αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και εάν η εκλογή
του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
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ΑΡΘΡΟ 24

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το
καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του ή τον αναπληρωτή του, στην έδρα της εταιρείας.
Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε
φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός
της έδρας της εταιρείας, κείμενο είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή,
εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη
του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη
λήψη αποφάσεων.
3. 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 τη 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 κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.
4. Τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από
τα μέλη του, με αίτησή τους προς τον Πρόεδρό του ή τον αναπληρωτή του, οι
οποίοι υποχρεούται να το συγκαλέσει μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών
από την υποβολή της αίτησης.

Στην αίτησή τους πρέπει, με ποινή

απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα με τα οποία θα
ασχοληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο.
Σε περίπτωση

άρνησης του

Προέδρου

ή του αναπληρωτή

του να

συγκαλέσουν το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στην παραπάνω προθεσμία,
επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το
Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη λήξη του
επταημέρου, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 25

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο.
Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των
συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως
συμβούλων, μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του
αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται έγκυρα 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 δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 26
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται
περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο,

που

μπορεί να τηρείται

και

κατά το

μηχανογραφικό σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου, ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή
περίληψη της γνώμης του. Στο βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος
των παραστάντων ή τυχόν αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα
οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο Μητρώο Α.Ε., σύμφωνα με
το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920, υποβάλλονται στην Αρμόδια Εποπτεύουσα
Αρχή μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΑΡΘΡΟ 27

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή
αποζημίωση, που το ποσό της ορίζεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με
ειδική απόφαση.
2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
βαραίνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής
Συνέλευσης.
3. Δάνεια της εταιρείας προς ιδρυτές, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές αυτής, συγγενείς αυτών - μέχρι και του
τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου -

ή

συζύγους των ανωτέρω, ως και η παροχή πιστώσεων προς αυτούς με
οποιοδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους
απαγορεύονται απολύτως και είναι άκυρα. Για οποιαδήποτε άλλη σύμβαση
μεταξύ της εταιρείας και των προσώπων αυτών χρειάζεται απαραίτητα
προηγούμενη ειδική άδεια της Γενικής Συνέλευσης.
4. Επίσης δάνεια της εταιρείας σε τρίτους, καθώς και η παροχή πιστώσεων σ'
αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο ή παροχή εγγυήσεων υπέρ αυτών με σκοπό
την απόκτηση από αυτούς μετοχών της εταιρείας, απαγορεύονται απολύτως
και είναι άκυρα.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στους
Διευθυντές της Εταιρίας, να ενεργούν κατ’ επάγγελμα, χωρίς άδεια της Γενικής
Συνέλευσης, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που
αντιβαίνουν σε ένα από τους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία ή να μετέχουν
ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
2. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω διάταξης η Εταιρία έχει δικαίωμα
για αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 και 3 του Ν.Ν.2190/1920.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V I
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 29
Τακτικός έλεγχος της εταιρείας-Ελεγκτές
1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφόσον έχουν ετήσιο
κύκλο εργασιών πάνω από ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ και δεν
υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της
παραγράφου 6 του Άρθρου 42α, του Κ.Ν. 2190/20 ελέγχονται από δύο
τουλάχιστον ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος Άρθρου ή από
έναν ορκωτό ελεγκτή - λογιστή.
2. Η Γενική συνέλευση των μετόχων, έστω και αν η εταιρεία εμπίπτει στο
πεδίο

εφαρμογής

της

προηγούμενης

παραγράφου

μπορεί

να

αποφασίσει την υποβολή των ετησίων οικονομικών καταστάσεων σε
έλεγχο, είτε από τους ελεγκτές της παραγράφου 3 του παρόντος
Άρθρου είτε από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Η απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης πρέπει να αφορά διάστημα τουλάχιστον πέντε (5)
εταιρικών χρήσεων.
3. Στην περίπτωση των παραγράφων 1 και 2, αν δεν έχει προβλεφθεί ο
διορισμός ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, ο έλεγχος διενεργείται από
ελεγκτές πτυχιούχους

Ανωτάτων Σχολών, που είναι μέλη του

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχοι αδείας
επαγγέλματος Λογιστή -Φοροτεχνικού

Α' τάξεως του ν.2515/1997

(ΦΕΚ 154 Α'). Οι ελεγκτές αυτοί, μαζί με τους αναπληρωτές τους,
ορίζονται

με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την οποία

καθορίζεται και η αμοιβή τους. Οι ελεγκτές της παρούσας παραγράφου
μπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όμως για περισσότερες από πέντε
(5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισμός
δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις
χρήσεις.
4. Ο υποχρεωτικός ή προαιρετικός έλεγχος κατά τις παραγράφους 1 και
2

αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων

οικονομικών καταστάσεων από τη Γενική Συνέλευση.
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5. Ο

διορισμός

των

κατά

τις

ανωτέρω

παραγράφων

ελεγκτών

γνωστοποιείται σε αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές θεωρούνται ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν
τον αποποιηθούν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι παράγραφοι
3 και 4 του 'Αρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται αναλόγως και
στην περίπτωση των κατά τις ανωτέρω παραγράφους διορισθέντων
ελεγκτών.
6. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας εφόσον υπερβαίνουν
τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων της παραγράφου 6
του Άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, ελέγχονται από έναν τουλάχιστον
ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής περί
ορκωτών ελεγκτών -

λογιστών νομοθεσίας.

Οι διατάξεις των

παραγράφων 7 και 8 του 'Αρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20 εφαρμόζονται
αναλόγως.
7. Ο έλεγχος κατά την προηγούμενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση
του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από
την Γενική Συνέλευση.
8. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την Τακτική

Γενική

Συνέλευση, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης
χρήσης σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη
διορισμού ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, σύμφωνα με την ανωτέρω
παρ.6, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την Τακτική Γενική Συνέλευση με
θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
Για την παράλειψη του προηγούμενου εδαφίου τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του Άρθρου 57 του Κ.Ν.
2190/20. Σε κάθε περίπτωση , ο διορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών από μεταγενέστερη Γενική

Συνέλευση, δεν επηρεάζει το

κύρος του διορισμού τους.
Οι ελεγκτές του παρόντος Άρθρου μπορούν να επαναδιορίζονται , όχι
όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις.
Μεταγενέστερος επαναδιορισμός δεν επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν
δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις.
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9. Η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών, που διορίζονται για τη
διενέργεια του τακτικού ελέγχου ,καθορίζεται με βάση τις εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.
Ο διορισμός των ορκωτών ελεγκτών - λογιστών γνωστοποιείται σε
αυτούς από την εταιρεία. Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές θεωρούνται
ότι αποδέχθηκαν το διορισμό τους, εφόσον δεν το αποποιηθούν εντός
πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
10. Οι

ελεγκτές

έχουν

όλες

τις

ευθύνες

και

υποχρεώσεις

που

προβλέπονται στα άρθρα 37 και 43α παρ.3 & 4 του Κ.Ν. 2190/20.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V II
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 30
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η)
Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31/12/2012.

ΑΡΘΡΟ 31
ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)
1. Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τους
ετήσιους λογαριασμούς (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση
διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε,
43 και 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.
Οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια, την
πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής
θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρείας.
Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να συντάσσει σύμφωνα με
τις πιο πάνω διατάξεις : α) τον Ισολογισμό, β) το λογαριασμό «Αποτελέσματα
Χρήσεως»,

γ)

τον

«Πίνακα

Διαθέσεως

Προσάρτημα.
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Αποτελεσμάτων»

και

δ)

το

2. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των ετησίων
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα,
δηλαδή : α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή το νόμιμο
αναπληρωτή του, β) το Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε
περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με
εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
που ορίζεται από αυτό και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου.
Οι παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του
τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν
εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.
3. Η έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική Γενική
Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξέλιξης των
εργασιών και της οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες για
την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις δραστηριότητές της στον
τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και τα οριζόμενα στο εδάφιο β' της
παρ. 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Επίσης στην
έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που έχει
συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα
υποβολής της έκθεσης.
4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας των παρ. 1 και 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/1920, με τη
μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή οι ελεγκτές της
εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν
παρατηρήσεις ή αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό πρέπει
να

αναφέρεται

και

να

αιτιολογείται

στις

δημοσιευμένες

οικονομικές

καταστάσεις, εκτός εάν αυτό προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό
πιστοποιητικό ελέγχου.
5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις
του Διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την εταιρεία
στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη
Γενική Συνέλευση.
6. Ο ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως» και
ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων», μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό
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ελέγχου, όταν προβλέπεται ο έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές, η
κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και η κατάσταση ταμειακών ροών,
όταν κατά περίπτωση συντάσσονται δημοσιεύονται, όπως ορίζεται στην
επόμενη παράγραφο 7.
7. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να δημοσιεύει τα έγγραφα
της προηγουμένης παρ. 6 στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις
ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης :
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με
το άρθρο 7β παρ. 1 εδάφιο β' του Κ.Ν. 2190/1920.
β) Σε μία ημερήσια εφημερίδα, που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 3
του Ν.Δ. 3757/1957, η οποία εκδίδεται στην Αθήνα και έχει ευρύτερη
κυκλοφορία σ’ ολόκληρη τη χώρα,

κατά την κρίση του Διοικητικού

Συμβουλίου.
γ) Σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις προϋποθέσεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920.
δ) Σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που
εκδίδονται στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην
περιοχή αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις
εκδιδόμενες στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα
της.
Εξαιρετικά, εφόσον η εταιρεία εδρεύει σε δήμο ή κοινότητα του Νομού Αττικής,
εκτός του Δήμου Αθηναίων, η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται σε μία
ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από εκείνες που εκδίδονται
στην έδρα της και σε περίπτωση που δεν εκδίδεται εφημερίδα στην περιοχή
αυτή σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα από τις
εκδιδόμενες στην έδρα της νομαρχίας, στην οποία υπάγεται η εταιρεία.
8.

Μέσα σε είκοσι

(20) ημέρες από την έγκριση των οικονομικών

καταστάσεων από την τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο
αντίγραφο των πρακτικών της που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του
άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/20, υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή
και αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων.
9. Δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέτοχος
μπορεί να λάβει από την εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς
και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
76

ΑΡΘΡΟ 32
ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α, το οποίο προστέθηκε με
το άρθρο 37 του ΠΔ 409/1986 στον Ν. 2190/1920, η διάθεση των καθαρών
κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο :
α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το σχηματισμό του τακτικού
αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται
τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα με το νόμο
η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν αυτό φθάσει σε ποσό ίσο
τουλάχιστον με το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου.
β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του
πρώτου μερίσματος, δηλαδή ποσοστού έξι τοις εκατό (6%) τουλάχιστον του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κ.Ν.
2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/1967
και του Ν. 876/1979, όπως ισχύουν.
γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο.
2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών μετά την έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή
εγκριθέν ποσό καταβάλλεται σ’ αυτούς μέσα σε δύο (2) μήνες από την
απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις.
3. Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό
των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με
τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και τα αποθεματικά
για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση η
διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων
χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό
αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Το προς διανομή
ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της
τακτικής

γενικής

συνέλευσης

που

καταστάσεις.
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ενέκρινε

τις

ετήσιες

οικονομικές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ν ΐΙ Ι
ΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 33
ΛΥΣΗ
1. Η εταιρεία λύεται:
α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγουμένως
αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της.
β) Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις
του άρθρου 17 του παρόντος.
γ) Όταν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης.
δ) Με δικαστική απόφαση.
2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο για
τη λύση της εταιρείας.
3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, όπως
προσδιορίζονται στο υπόδειγμα ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο
42γ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται
να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη
λήξη της χρήσης, η οποία θα αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την
υιοθέτηση άλλου μέτρου.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί
η εκκαθάρισή της.
Στην περίπτωση του εδαφίου α' 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.
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Στην περίπτωση του εδαφίου δ' της ιδίας ως άνω παραγράφου του ιδίου
άρθρου, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που
κηρύσσει την λύση της εταιρείας .
2. Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση ανέρχονται σε τρεις (3),
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.
3. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της
εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Όσον αφορά τους εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το
Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών
καταχωρούνται

περιληπτικά

στο

βιβλίο

πρακτικών

του

Διοικητικού

Συμβουλίου.
4. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση οφείλουν μόλις
αναλάβουν τα καθήκοντά τους,

να κάνουν απογραφή της εταιρικής

περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της
Εφημερίδας

της

Κυβερνήσεως

ισολογισμό,

αντίγραφο

του

οποίου

υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή. Επίσης δημοσιεύουν κάθε
χρόνο ισολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 7α παρ. 1 περίπτωση ιβ' του Κ.Ν.
2190/1920, όπως ισχύει. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά
τη λήξη της εκκαθάρισης.
5. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη
διάρκεια της εκκαθάρισης.
6. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν, χωρίς καθυστέρηση, τις εκκρεμείς
υποθέσεις της εταιρείας, να μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να
εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις της. Μπορούν δε
να ενεργήσουν και νέες πράξεις, εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η
εκκαθάριση και το συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης
να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική επιχείρηση στο σύνολό
της ή κλάδους αυτής ή μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την
πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της. Εντός της προθεσμίας των
τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας, κάθε μέτοχος ή και δανειστής
της μπορούν να ζητήσουν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της
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εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 επ. του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, να καθορίσει την κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων
ή τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε αυτού δεσμεύει τους
εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.
7. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις
πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, που
αποφασίζει επίσης και για την απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη.
8. Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση τα αποτελέσματα της
εκκαθάρισης, με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδισαν την αποπεράτωση
της εκκαθάρισης.
9. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές
οικονομικές καταστάσεις τις οποίες δημοσιεύουν στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και
διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας
στους μετόχους, κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο
μετοχικό κεφάλαιο.
10. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την
ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρεία διαγράφεται από
το Μητρώο Α.Ε. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της πενταετίας
απαιτείται ειδική άδεια από την Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή. Το στάδιο όμως
της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη δεκαετία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΡΘΡΟ 35
Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι
διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως εκάστοτε
ισχύει.

80

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΟ Χ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 36
ΚΑΛΥΨΗ Κ Α Ι ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Το Κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος
Καταστατικού, ορίστηκε σε εξήντα χιλιάδες ευρώ [60.000,00€], διαιρείται σε
είκοσι χιλιάδες [20.000] μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ [3,00€] η
κάθε μία και θα αναληφθεί ολόκληρο από τους ιδρυτές της Εταιρίας με τον
ακόλουθο τρόπο:
1) Ο ........... ....... θα καλύψει δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα
[19.999] μετοχές, αξίας εκάστης τριών ευρώ [3,00€], ήτοι συνολικής αξίας
πενήντα εννέα χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα επτά ευρώ [59.997,00 €].
2) Η ......................... σύζυγος........... θα καλύψει μία [1] μετοχή, αξίας τριών
ευρώ [3,00€], ήτοι συνολικής αξίας τρία [3,00 €].
Οι ιδρυτές έχουν την υποχρέωση να καταβάλουν σε ειδικό λογαριασμό επ'
ονόματι της Εταιρίας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα, σε μετρητά ολόκληρο το αντίτιμο των μετοχών τους με
την καταχώρηση της απόφασης για την έγκριση του παρόντος στο Μητρώο
Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.-
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ΑΡΘΡΟ 37
ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούν οι:
1) .......................... και της Καλλιόπης, Επιχειρηματίας, ο οποίος γεννήθηκε
στην Αθήνα την 9.9.1937 και κατοικεί στην Αθήνα [Λεωφ. Αθηνών 50], με ΑΔΤ
ΑΙ. 119250/18.05.2010 του Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 000418809 και Δ.Ο.Υ.
Ψυχικού.
2)

........................,

Σπυρίδωνος

και

σύζυγος

Λεωνίδα

Μαργαρίτας

ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗ,

ΦΑΣΚΙΩΤΗ,

Επιχειρηματίας,

το

γένος
η

οποία

γεννήθηκε στην Καλλιθέα Αττικής την 17.9.1946 και κατοικεί στην Αθήνα
[Λεωφ. Αθηνών 50], με ΑΔΤ ΑΙ.596127/21.10.2010 του Τ.Α. Καπανδριτίου,
ΑΦΜ 069174665 και ΔΟΥ Ψυχικού.
3) .......................... του Λεωνίδα και της Ευαγγελίας, Γιατρός, η οποία
γεννήθηκε στην Αθήνα στις 02.11.1974 και κατοικεί στο Χαλάνδρι Αττικής
[Αγίας Βαρβάρας αρ.49Α, Κάτω Χαλάνδρι], με ΑΔΤ ΑΒ.649800/08.01.2007
του Τ.Α. Ψυχικού, ΑΦΜ 069347415 και Δ.Ο.Υ Ψυχικού.
4) ................................... του Αναστασίου και της Παναγιώτας, Ιδιωτικός
Υπάλληλος, που γεννήθηκε στους Μολάους Λακωνίας στις 12.8.1958 και
κατοικεί

στον

Κορυδαλλό

Αττικής

[Ματσούκα

125],

με

ΑΔΤ

Ξ.262561 /18.10.1988 του ΙΣΤ’ Π.Α. Πειραιά, ΑΦΜ 031063622 και Δ.Ο.Υ.
Κορυδαλλού.
Όλοι οι παραπάνω είναι Ελληνικής Ιθαγένειας.
Η θητεία του ορίζεται μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των
μετόχων της Εταιρίας, που θα συγκληθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
έτους 2013.

ΑΡΘΡΟ 38
ΑΔΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το άρθρο 28 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου του άρθρου 38 του παρόντος, στα οποία χορηγείται ειδική άδεια
να ενεργούν άμεσα ή έμμεσα πράξεις αναγόμενες στον εταιρικό σκοπό μέχρι
την πρώτη Γενική Συνέλευση.-
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ΑΡΘΡΟ 39
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Οι συμβαλλόμενοι δίνουν ανέκκλητη ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον
κ......................... του Δημητρίου, Ιδιωτικό Υπάλληλο, κάτοικο Αθήνας (Λεωφ.
Αθηνών 50), να ενεργήσει μόνος, να υποβάλει το Καταστατικό αυτό για
έγκριση στην αρμόδια Νομαρχία και να τους εκπροσωπεί στην Αρχή αυτή,
καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια Αρχή [ενδεικτικά Δ.Ο.Υ., Φ.Α.Ε.],
καθώς

και

να

καταρτίσει

κι

υπογράψει,

ως

αντιπρόσωπός

τους,

συμβολαιογραφικό έγγραφο, με το οποίο να αναπληρώνονται παραλήψεις και
να διορθώνονται
τροποποιούνται

παραδρομές

και

ακόμη να συμπληρώνονται

οι διατάξεις του Καταστατικού βάσει

ή να

υποδείξεων της

Εποπτεύουσας Αρχής. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό ισχύουν οι διατάξεις του
Κ.Ν.2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το συνολικό ποσό κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών που θα απαιτηθεί
για τη σύσταση της εταιρείας και την βαρύνουν, ανέρχεται σε Ευρώ 3.642,38
περίπου, σε αυτό δε περιλαμβάνονται τα έξοδα για την σύνταξη του
συμβολαίου αυτού και των αντιγράφων του, τα έξοδα για τη δημοσίευση στο
Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και τα δικαιώματα ΤΑΠΕΤ [495,00€], η αμοιβή
του παρισταμένου δικηγόρου, ο φόρος στη συγκέντρωση του κεφαλαίου,
σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29.12.1986, που ανέρχεται σε 1%
του κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και 1ο/οο στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Εγώ

η

Συμβολαιογράφος

υπενθύμισα

στους

συμβαλλόμενους

την

υποχρέωσή τους να υποβάλουν εμπρόθεσμα δήλωση στον αρμόδιο
Οικονομικό Έφορο και να καταβάλουν το φόρο στη συγκέντρωση του
κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 17-31 του Ν.1676/29-12-1986.
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.Ν.148/1967 όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.34/1968 και ερμηνεύτηκε
με το άρθρο μόνο του Ν.Δ.665/1970, το παρόν καταστατικό απαλλάσσεται
τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου
ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του
Ν.Δ.34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α.
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επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 18 του νόμου "Για τον ορισμό
των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και την ρύθμιση άλλων
θεμάτων".
Το παρόν έχει συνταχθεί σύμφωνα με το σχέδιο που προσαρτάται σ' αυτό,
που εκπονήθηκε από τον κ. Γεώργιο Τασσόπουλο του Ευαγγέλου,
Δικηγόρο Αθηνών [Νοταρά 39], με ΑΜ/ΔΣΑ 2302, ΑΦΜ 005003851 και
Δ.Ο.Υ. ΙΑ’ Αθηνών, ο οποίος παρίσταται στην υπογραφή του παρόντος και ο
οποίος υπέγραψε το σχέδιο αυτό με βεβαίωση της υπογραφής του από το
Δικηγορικό Σύλλογο Αθήνας. Εκδόθηκε το με αριθμό Ν34441/15.03.2011
γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, για ποσό 520,10 ευρώ, συν
Φ.Π.Α. 119,62 ευρώ, πλέον 10,00 ευρώ για επικύρωση υπογραφής ΔΣΑ, ήτοι
συνολικά 649,72 ευρώ, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο συμβόλαιο
αυτό, καθώς και αντίγραφό του θ' αποσταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών
(Διεύθυνση Ελέγχων). Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχτηκε το συμβόλαιο αυτό σε είκοσι οκτώ
(28) φύλλα πρωτοτύπου, για το οποίο, με πέντε αντίγραφα, εισέπραξα για
τέλη και δικαιώματά μου, μετά ΦΠΑ, ευρώ χίλια οκτακόσια τριάντα επτά και
εξήντα έξι λεπτά (1.837,66€), εκ των οποίων καθαρή αμοιβή ευρώ 1.155,60,
ΦΠΑ ευρώ 342,16 και δικαιώματα υπέρ του Ε.Τ.Α.Α. (ΤΑΝ και Τ.Σ.) και λοιπά
τέλη ευρώ 338,90.
Το συμβόλαιο αυτό διάβασα καθαρά και μεγαλόφωνα, για να το ακούσουν οι
συμβαλλόμενοι

και ο παριστάμενος Δικηγόρος,

οι

οποίοι

βεβαίωσαν

ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέγραψαν, καθώς και εγώ η
Συμβολαιογράφος, όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΑΡ. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
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^
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^

Γρηγορίου

Κ.Σφακιανού(Λογιστική
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