ΠΡΟΔΓΡΗΚΟ ΓΗΑΣΑΓΜΑ ΤΠ΄ΑΡΗΘΜ.
χζηαζε ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία
Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ

(ΔΓΔΤ Α.Δ)

ζηελ αγγιηθή Hellenic Hydrocarbon Resources

Management SA (H.H.R.M S.A ) ».

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
Έρνληαο ππφςε :
1. Σηο δηαηάμεηο :
α) Σσλ άξζξσλ 145-164 ηνπ λ. 4001/2011 «Γηα ηε ιεηηνπξγία Δλεξγεηαθψλ Αγνξψλ
Ζιεθηξηζκνχ θαη Φπζηθνχ Αεξίνπ, γηα Έξεπλα, Παξαγσγή θαη δίθηπα κεηαθνξάο
Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο ξπζκίζεηο» (Α΄179)
β) Σνπ θσδ .λ. 2190/1920 «Πεξί Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ»

(Α΄37), φπσο απηέο έρνπλ

ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχνπλ.
γ) Σνπ λ. 2289/1995 «Αλαδήηεζε, έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε πδξνγνλαλζξάθσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο » (Α΄27) .
δ) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα
πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ην π.δ 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α΄) .
2. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο πξνθαιείηαη δαπάλε ζε
βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ πνζνχ

ελφο εθαηνκκπξίνπ (1.000.000) επξψ

θαηαβιεηένπ ζε ηξείο ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο
3. Σελ ππ΄αξηζκ.

………… Γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά απφ

πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,
απνθαζίδνπκε :
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΄ΑΡΘΡΟ ΠΡΧΣΟ
1. πληζηάηαη Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία

«Διιεληθή Γηαρεηξηζηηθή Δηαηξία

Τδξνγνλαλζξάθσλ Α.Δ ( Δ.Γ.Δ.Τ Α.Δ) θαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα Hellenic Hydrocarbon
Resources Management SA (H.H.R.M S.A ) », ε νπνία ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηνπο
θαλφλεο ηεο ηδησηηθήο νηθνλνκίαο θαη δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4001/2011 θαη ηνπ
δηαηάγκαηνο απηνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθψο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ 2190/1920 .
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο, αζθνχληαη ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ
ηεο, θαη ηεινχλ ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Κξάηνπο, ε νπνία αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο .
2. Με ην παξφλ δηάηαγκα θαηαξηίδεηαη ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν έρεη
σο εμήο :

«ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ

ΑΝΩΝΤΜΖ

ΔΣΑΗΡΗΑ

«ΔΛΛΖΝΗΚΖ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ

ΔΣΑΗΡΗΑ

ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ »
ΚΕΦΑΛΑΘΟ I
ύζηαζε – Επσλπκία – Έδξα – θνπόο – Δηάξθεηα
ΆΡΘΡΟ 1
ύζηαζε – Επσλπκία
1.πληζηάηαη Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ
ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Δ» θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «Δ.Γ.Δ.Τ Α.Δ»
2. Γηα ηηο ζρέζεηο θαη ζπλαιιαγέο ηεο κε ηελ Αιινδαπή ε Δηαηξία ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ
επσλπκία «Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA » θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν
«H.H.R.M S.A»
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ΆΡΘΡΟ 2
Έδξα
1. Έδξα ηεο εηαηξίαο νξίδεηαη ν Γήκνο ……..
2. Ζ Δηαηξία κπνξεί, ζην πιαίζην εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ ηεο, λα ηδξχεη ζπγαηξηθέο
εηαηξίεο, παξαξηήκαηα, ππνθαηαζηήκαηα ή γξαθεία, θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη
ηνπ εμσηεξηθνχ κε απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ . Σνπο φξνπο ίδξπζεο θαη
ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηελ έθηαζε θαη ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ απηψλ θαζνξίδεη κε
απφθαζε ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απηήο, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε
.
3. ε θάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο εθαξκφδεηαη ην Διιεληθφ
Γίθαην .
4. Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο ή ηξίησλ ππάγεηαη απνθιεηζηηθά
ζηελ δηθαηνδνζία ησλ Γηθαζηεξίσλ ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο, ελψπηνλ ησλ νπνίσλ θαη κφλν
ελάγεηαη απηή θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αθφκε πνπ ηζρχνπλ νη εθάζηνηε εηδηθέο δσζηδηθίεο,
εθηφο αλ ν λφκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά .
ηηο δηαθνξέο απηέο επηηξέπεηαη ε ζπλνκνιφγεζε δηαηηεζίαο .

ΆΡΘΡΟ 3
θνπόο
1.θνπφο ηεο εηαηξίαο είλαη :
α. Ζ δηαρείξηζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ησλ απνθιεηζηηθψλ δηθαησκάησλ
ηνπ ζηελ αλαδήηεζε, έξεπλα θαη εθκεηάιιεπζε ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ζηηο ρεξζαίεο,
ππνιίκληεο θαη ππνζαιάζζηεο πεξηνρέο, ζηηο νπνίεο ε Διιεληθή Γεκνθξαηία αζθεί
θπξηαξρία ή θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα .
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β. Ζ δηαρείξηζε, ν έιεγρνο θαη ε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ πνπ
έρνπλ ζπλαθζεί ζην παξειζφλ απφ ην Γεκφζην ή γηα ινγαξηαζκφ απηνχ κε ηξίηνπο .
γ. Ζ δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζε πδξνγνλάλζξαθεο, θαζψο
θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο αλάζεζεο θαη ε επίβιεςε εξγαζηψλ δηεξεχλεζεο θαη
αμηνιφγεζεο ηνπ δπλακηθνχ απηήο .
δ. Ζ ζπγθέληξσζε, απνζήθεπζε, επεμεξγαζία απνηίκεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη
δεδνκέλσλ πνπ απνθηήζεθαλ ή απνθηψληαη θαηά ηε δηάξθεηα εξεπλψλ γηα ηελ απνηίκεζε
ηνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζε πδξνγνλάλζξαθεο, θαζψο θαη ησλ ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε θνηηαζκάησλ θαη ε δεκηνπξγία
ζρεηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο .
ε. Ζ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο ησλ πξνηεηλφκελσλ πεξηνρψλ πξνο παξαρψξεζε δηθαησκάησλ αλαδήηεζεο
έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ .
ζη.

Ζ ρνξήγεζε

ησλ

αδεηψλ αλαδήηεζεο πδξνγνλαλζξάθσλ

ζχκθσλα

κε ηηο

παξαγξάθνπο 5 έσο θαη 9 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2289/1995 .
δ. Ζ πξνεηνηκαζία θαη δηεμαγσγή ησλ ζρεηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ
έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ε πξνβνιή ηνπο ζηε δηεζλή ζρεηηθή
αγνξά .
ε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζηνπο ελ ιφγσ δηαγσληζκνχο ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο .
ζ. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ησλ φξσλ ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ παξαρψξεζε δηθαησκάησλ,
έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ, θαζψο θαη ε ππνγξαθή θαη ππνβνιή γηα
έγθξηζε ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ησλ ζρεηηθψλ
ζπκβάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 39 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2289/1995 .
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η. Ζ ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρνο ηεο νξζήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ
ησλ παξαπάλσ ζπκβάζεσλ, θαζψο θαη ε ππνβνιή θάζε έηνο ζην Τπνπξγείν
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο ( ΤΠΔΚΑ ) έθζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ
πξφνδν ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ αλάδνρν .
ηα. Ζ θαηάξηηζε Καλνληζκψλ Αζθαιείαο θαη Τγηεηλήο, θαζψο θαη πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο γηα ηηο εξγαζίεο ηεο πεξίπησζεο α’, νη νπνίεο εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη ηνπ θαηά πεξίπησζε
ζπλαξκφδηνπ Τπνπξγνχ .
ηβ. Ζ εθπφλεζε νηθνλνκνηερληθψλ απνηηκήζεσλ ησλ πξνο παξαρψξεζε πεξηνρψλ θαη ε
αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη νηθνλνκνηερληθψλ κειεηψλ
αλάπηπμεο θνηηαζκάησλ κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ νθέινπο απφ ηηο
εξγαζίεο ησλ επελδπηψλ.
ηγ. Ζ ππνβνιή ζηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αλά
ηξηεηία επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ (business plan) πξνγξακκαηηζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ
ζηφρσλ ηεο .
ηδ. Ζ ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ηεο δηεζλνχο ελεξγεηαθήο αγνξάο, ηδηαηηέξσο
ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ε γλσζηνπνίεζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο .
ηε. Δηζήγεζε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα
δηάζεζε ζε ηξίηνπο κε αληάιιαγκα ζηνηρείσλ θαη δεδνκέλσλ ηεο πεξίπησζεο

δ΄ ηνπ

άξζξνπ 146 .
ηζη. Δηζήγεζε πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε/Διιεληθή Αθηνθπιαθή γηα παξαρψξεζε ρξήζεο πθηζηάκελσλ
ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνλ ειιηκεληζκφ πινίσλ ή άιισλ πισηψλ
κέζσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηηο ππνζαιάζζηεο έξεπλεο .
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ηδ. Δηζήγεζε πξνο ηνπο Τπνπξγνχο Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο θαη
ησλ πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο, αλάπηπμεο θαη εθκεηάιιεπζεο ππφγεησλ θπζηθψλ ρψξσλ γηα
ηελ απνζήθεπζε θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ δηαρείξηζε γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
ηεο σο άλσ δηαδηθαζίαο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ .

2. Ζ Δηαηξία δχλαηαη λα πξνβαίλεη θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ελέξγεηα ή πξάμε, πέξαλ ησλ
νξηδνκέλσλ ζηε παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθφζνλ ζπκβάιιεη άκεζα ή έκκεζα
ζηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο .
ΆΡΘΡΟ 4
Δηάξθεηα
Ζ δηάξθεηα ηεο Δηαηξίαο νξίδεηαη ζε ελελήληα ελλέα (99) έηε απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο δηαηάγκαηνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο .

ΚΕΦΑΛΑΘΟ ΘΘ
Μεηνρηθό Κεθάιαην
ΆΡΘΡΟ 5
Μεηνρηθό Κεθάιαην
Σν Μεηνρηθφ Κεθάιαην ηεο Δηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ
(1.000.000) επξψ, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην κε κεηξεηά ζε ηξείο
ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο .Γηα ην Μεηνρηθφ Κεθαιαίν εθδίδεηαη κία κεηνρή ππέξ ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ε νπνία είλαη νλνκαζηηθή θαη ακεηαβίβαζηε. Σν Γεκφζην γηα ηελ
άζθεζε ησλ κεηνρηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνπο Τπνπξγνχο
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη Οηθνλνκηθψλ ή ην λφκηκν
εθπξφζσπφ ηνπο .
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Γηα θάζε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ
λφκνπ (θ.λ.) 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΘΟ IΘΘ
Δηνηθεηηθό πκβνύιην
ΆΡΘΡΟ 6
ύλζεζε θαη ζεηεία ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
1. Ζ Δηαηξία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ.), ην νπνίν απνηειείηαη απφ επηά (7)
κέιε πνπ δηαθξίλνληαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε θαη ηελ επαγγεικαηηθήδηνηθεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη πνπ δηαζέηνπλ γλψζε θαη εκπεηξία ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη
θαηά πξνηίκεζε ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ.
2. Σα κέιε ηνπ Γ. επηιέγνληαη χζηεξα απφ πξνθήξπμε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ δεκνζηεχεηαη ζε ηέζζεξηο (4), ηνπιάρηζηνλ,
εκεξήζηεο εθεκεξίδεο παλειιήληαο θπθινθνξίαο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν (2) νηθνλνκηθνχ
πεξηερνκέλνπ.
Ύζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
θαη γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, ηξία (3) απφ ηα αλσηέξσ
κέιε ηεο Δηαηξίαο επηιέγνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη εμ απηψλ, κε πξάμε ηνπ
Τ. δηνξίδνληαη ν Πξφεδξνο, ζηνλ νπνίν κπνξεί λα αλαηίζεληαη θαη ηα θαζήθνληα ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ, ν Αληηπξφεδξνο θαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο .Σα ινηπά ηέζζεξα
κέιε ηνπ Γ.

δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο.
3. Ο απφ νπνηαδήπνηε αηηία κε δηνξηζκφο ή κε έγθαηξε αλαπιήξσζε νπνηνπδήπνηε
κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ παξαθσιχεη ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ
ρσξίο ην κέινο απηφ.
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4. Ζ ζεηεία φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γ. είλαη πεληαεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεσζεί κία κφλν
θνξά ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγξάθνπ .

5. Σα κέιε ηνπ Γ. εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο απφ ηε ζέζε ηνπο αλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θψιπκα δηνξηζκνχ ζε
ζέζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα .
6. Ζ ηδηφηεηα ηνπ κέινπο αλαζηέιιεηαη αλ εθδνζεί ακεηάθιεην παξαπεκπηηθφ βνχιεπκα γηα
αδίθεκα πνπ ζπλεπάγεηαη θψιπκα δηνξηζκνχ ζε ζέζε δεκφζηνπ ππαιιήινπ ή έθπησζε
δεκφζηνπ ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη κέρξη λα
εθδνζεί ακεηάθιεηε αζσσηηθή απφθαζε. Αλ αλαζηαιεί ε ηδηφηεηα κέινπο δηνξίδεηαη
αλαπιεξσκαηηθφ

κέινο, κε ηε

δηαδηθαζία

ηεο παξαγξάθνπ

2.

Ζ ζεηεία

ηνπ

αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο δηαξθεί φζν δηαξθεί ε αλαζηνιή.
7. Γελ δηνξίδνληαη κέιε ηνπ Γ. φζνη είλαη εηαίξνη, κέηνρνη, κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,
δηαρεηξηζηέο, ππάιιεινη, ηερληθνί ή άιινη ζχκβνπινη ή κειεηεηέο ζε επηρείξεζε, ε νπνία
αλαπηχζζεη δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη εθκεηάιιεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ.
Όζα κέιε παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εθπίπηνπλ απηνδηθαίσο
ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο θαη πεξί απηνχ εθδίδεηαη ζρεηηθή δηαπηζησηηθή απφθαζε ηνπ
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο . Δπίζεο ηα κέιε απηά
ππνρξενχληαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ Δηαηξεία ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ
πνπ εηζέπξαμαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο .

ΆΡΘΡΟ 7
Αξκνδηόηεηεο
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηακνξθψλεη, θαηά απνθιεηζηηθφ ιφγν, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ
πνιηηηθή αλάπηπμεο ηεο Δηαηξίαο, έρεη ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο
θαη γεληθφηεξα ηελ επηδίσμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ. Απνθαζίδεη γηα φια γεληθά ηα ζέκαηα
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πνπ αθνξνχλ ηελ Δηαηξία κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, κε εμαίξεζε εθείλα πνπ
ζχκθσλα κε ην λφκν ή ην Καηαζηαηηθφ αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
Δηδηθφηεξα, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη, ηδίσο, ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:
α) Δθπξνζσπεί δηα ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ηελ Δηαηξία δηθαζηηθά θαη εμψδηθα ελψπηνλ θάζε
δηθαζηεξίνπ θαη θάζε δεκφζηαο ή άιιεο αξρήο θαη θάζε ηξίηνπ.
β) Αζθεί θάζε έλδηθν βνήζεκα θαη έλδηθν κέζν, ελεξγεί θαηαζρέζεηο, εγγξαθέο
πξνζεκεηψζεσλ θαη ππνζεθψλ, ζπλαηλεί ζε άξζε ηνχησλ, παξαηηείηαη απφ έλδηθα
βνεζήκαηα θαη έλδηθα κέζα, ζπκβηβάδεηαη, θαηαξγεί δίθεο θαη ζπλνκνινγεί δηαηηεζίεο.
γ) Απνθηά, ζπληζηά ή κεηαβηβάδεη εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί θηλεηψλ θαη αθηλήησλ σο
θαη ελ γέλεη ελνρηθά δηθαηψκαηα, απνδέρεηαη ππνρξεψζεηο, ζπλάπηεη πάζεο θχζεο
ζπκβάζεηο, ζπκκεηέρεη ζε δηαγσληζκνχο δεκνζίνπο, ζε κεηνδνηηθέο ή πιεηνδνηηθέο
δεκνπξαζίεο.
δ) Πξνζιακβάλεη, ηνπνζεηεί θαη παχεη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο, θαη θαζνξίδεη ηνπο
κηζζνχο απηψλ θαη ηηο ηπρφλ ινηπέο απνιαβέο ηνπο .
ε) Δθδίδεη, απνδέρεηαη θαη ππνγξάθεη ή εγγπάηαη ή νπηζζνγξαθεί γξακκάηηα εηο δηαηαγήλ,
ζπλαιιαγκαηηθέο, επηηαγέο φπσο θαη θάζε ηίηιν εηο δηαηαγήλ, ζην πιαίζην ηεο εθπιήξσζεο
ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ.
ζη) Πξνζδηνξίδεη ηηο δαπάλεο ελ γέλεη.
δ) Διέγρεη ηα βηβιία θαη ην Σακείν ηεο Δηαηξίαο, θαηαξηίδεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, πξνηείλεη ηηο ελεξγεηέεο απνζβέζεηο επί ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαη πξνηείλεη ηα δηαλεκεηέα κεξίζκαηα θαη θέξδε.
ε) Καλνλίδεη ηα ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Δηαηξίαο εθδίδνληαο ηνπο ζρεηηθνχο
θαλνληζκνχο θαη ελ γέλεη επηρεηξεί θάζε πξάμε δηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη δηαρείξηζεο ηεο
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πεξηνπζίαο απηήο θαη αζθεί θάζε εμνπζία δηαρείξηζεο ησλ εηαηξηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη
πξνβαίλεη ζε θάζε ελέξγεηα γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ επηδησθφκελνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξίαο.

2. Ζ Δηαηξία αλαιακβάλεη ππνρξεψζεηο θαη δεζκεχζεηο κε ηηο ππνγξαθέο ησλ
εμνπζηνδνηεκέλσλ απφ ην Γ.. πξνζψπσλ, κειψλ ή φρη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
θάησ απφ ηελ εηαηξηθή επσλπκία.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη, θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ,
εγγξάθσο ηελ άζθεζε απνθιεηζηηθά νξηζκέλσλ ή φισλ ησλ εμνπζηψλ θαη αξκνδηνηήησλ
ηνπ (εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα), ζε έλα ή πεξηζζφηεξα θπζηθά
πξφζσπα, κέιε ηνπ ή φρη, κε θαζνξηζκφ ζπγρξφλσο θαη ηεο έθηαζεο απηήο ηεο αλάζεζεο.

ΆΡΘΡΟ 8
πγθξόηεζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε
ψκα. Οη ηδηφηεηεο ηνπ

Πξφεδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο

χκβνπινπ ηεο Δηαηξίαο, κπνξνχλ λα ζπκπίπηνπλ ζην ίδην πξφζσπν.
2. Ο Πξφεδξνο ζπγθαιεί ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πξνεδξεχεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ,
δηεπζχλεη ηηο ζπδεηήζεηο θαη ζέηεη ηα ζέκαηα ζε ςεθνθνξία. Δπίζεο, ν Πξφεδξνο
παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
3. Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο είλαη ην αλψηαην εθηειεζηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξίαο θαη κέινο
ηνπ Γ.. απηήο. Με ηελ εμαίξεζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαζέζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ ζε άιιν πξφζσπν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο έρεη ηηο παξαθάησ θαηαζηαηηθέο
αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη φζεο άιιεο ηνπ αλαζέηεη εθάζηνηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην:
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α) Πξνΐζηαηαη φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δηαηξίαο, δηεπζχλεη ην έξγν ηνπο, ιακβάλεη ηηο
αλαγθαίεο απνθάζεηο κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο
Δηαηξείαο.
β) Τπνβάιιεη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξίαο ηηο πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξείαο.
γ) Απνθαζίδεη ηελ θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ αληηθεηκέλνπ κέρξη πνζνχ πνπ νξίδεηαη εθάζηνηε
κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

ΆΡΘΡΟ 9
Παξαίηεζε - Αλαπιήξσζε
Μέινπο Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Πξνέδξνπ, Δηεζύλνληνο πκβνύινπ

1. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλαπιεξψλνληαη εάλ παξαηηεζνχλ ή εθιείςνπλ
γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλαθαινχληαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ εθιέρζεθαλ ή
νξίζηεθαλ.
2. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθιείςεη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ρξέε
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ εθηειεί πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή,
αλ ζπκπίπηνπλ νη ηδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ζην
ίδην πξφζσπν, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ή κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη
κε απφθαζε ηνπ, κέρξη ηελ επηινγή ή ηνλ δηνξηζκφ λένπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11§3 θαη 13 §1 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ.
3. ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εθιείςεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ, ρξέε Πξνέδξνπ εθηειεί πξνζσξηλά ν Αληηπξφεδξνο ηεο Δηαηξίαο ή ν
Γηεπζχλσλ χκβνπινο, αλ δελ ζπκπίπηνπλ νη ηδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ζην ίδην πξφζσπν. Αλ εθιείςνπλ ηφζν ν Πξφεδξνο φζν θαη ν
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Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη δελ έρεη νξηζζεί

Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.., ηνλ Πξφεδξν

αλαπιεξψλεη άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ εμνπζηνδνηείηαη απφ απηφ.
2. ε πεξίπησζε έιιεηςεο, θσιχκαηνο, ή απνπζίαο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. ηεο ΔΓΔΤ Α.Δ
εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Αληηπξφεδξν, ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία έρνπλ αλαηεζεί
ζηνλ πξψην ηα θαζήθνληα ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 11, θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο, θσιχκαηνο ή απνπζίαο απηνχ, απφ ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν . Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. κπνξεί κε απνθάζεηο ηνπο λα εμνπζηνδνηεί
κέιε ηνπ Γ. λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ θαη λα ηνλ εθπξνζσπνχλ γηα ζπγθεθξηκέλε
πξάμε ή ελέξγεηα ή θαηεγνξία πξάμεσλ ή ελεξγεηψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο
ηνπ.

ΆΡΘΡΟ 10
ύγθιεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπλέξρεηαη θαη ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εγθχξσο ζπλεδξηάδεη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζε άιιν ηφπν,
εθφζνλ ζηε ζπλεδξίαζε απηή παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη
θαλέλα δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
3. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ, κε πξφζθιεζε πνπ
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηνπ δχν (2) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηε
ζπλεδξίαζε εγγξάθσο, επηηξεπνκέλεο θαη ηεο ηειενκνηνηππίαο (fax). ηελ πξφζθιεζε
πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαγξάθνληαη κε ζαθήλεηα θαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,
δηαθνξεηηθά

ε

ιήςε

απνθάζεσλ

επηηξέπεηαη

κφλν

εθφζνλ

παξίζηαληαη

ή

αληηπξνζσπεχνληαη φια ηα κέιε ηνπ θαη θαλείο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ.
4. Σε ζχγθιεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα δεηήζνπλ δχν (2) απφ ηα κέιε ηνπ,
κε αίηεζε ηνπο πξνο ηνλ Πξφεδξν απηνχ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ην
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Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο
αίηεζεο. ηελ αίηεζε ηνπο ηα κέιε πξέπεη, κε πνηλή απαξαδέθηνπ, λα αλαθέξνπλ κε
ζαθήλεηα θαη ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ε πεξίπησζε άξλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ λα ζπγθαιέζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζηελ
παξαπάλσ πξνζεζκία ή εθπξφζεζκεο ζχγθιεζεο ηνπ, επηηξέπεηαη ζηα κέιε πνπ δήηεζαλ
ηε ζχγθιεζε λα ζπγθαιέζνπλ απηά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5)
εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηνπ δεθαεκέξνπ, κε γλσζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ζηα
ινηπά κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

ΆΡΘΡΟ 11
Αληηπξνζώπεπζε Μειώλ
- Απαξηία – Πιεηνςεθία

1. χκβνπινο πνπ απνπζηάδεη κπνξεί λα εθπξνζσπείηαη ζε κία ή πεξηζζφηεξεο
ζπλεδξηάζεηο απφ άιιν χκβνπιν, δηνξηδφκελν απφ ηνλ απνπζηάδνληα κε επηζηνιή ή
ηειενκνηνηππία (fax). Κάζε χκβνπινο κπνξεί λα εθπξνζσπεί έλα κφλν χκβνπιν πνπ
απνπζηάδεη.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα, φηαλ
παξίζηαληαη ή αληηπξνζσπεχνληαη ζ` απηφ ην ήκηζπ πιένλ ελφο ησλ πκβνχισλ,
νπδέπνηε φκσο ν αξηζκφο ησλ παξφλησλ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηξεηο (3). Γηα ηελ
εμεχξεζε ηνπ αξηζκνχ ηεο απαξηίαο, παξαιείπεηαη ηπρφλ θιάζκα πνπ πξνθχπηεη.
3. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ
παξφλησλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ πκβνχισλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο
νπνίεο πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν ή ην παξφλ Καηαζηαηηθφ απμεκέλε πιεηνςεθία. ε
πεξίπησζε ηζνςεθίαο ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ.
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ΆΡΘΡΟ 12
Πξαθηηθά Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά
ζε εηδηθφ βηβιίν, πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη θαηά ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα. Ύζηεξα απφ
αίηεζε κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ν Πξφεδξνο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξίζεη ζηα
πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ. ηα πξαθηηθά θαηαρσξείηαη επίζεο θαηάινγνο
ησλ παξαζηάλησλ ή αληηπξνζσπεπζέλησλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ.
2.

Αληίγξαθα

θαη

απνζπάζκαηα

ησλ

πξαθηηθψλ

ηνπ

Γηνηθεηηθνχ

πκβνπιίνπ

επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ λφκηκν αλαπιεξσηή ηνπ ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν
ζην νπνίν έρεη κεηαβηβαζζεί ε ζρεηηθή αξκνδηφηεηα.
3. Αληίγξαθα πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηα νπνία ππάξρεη
ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ηνπο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν
7α ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ππνβάιινληαη ζηελ Δπνπηεχνπζα Αξρή κέζα ζε
πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.

ΆΡΘΡΟ 13
Απνδεκίσζε Μειώλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

1. ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρνξεγείηαη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηελ παξ.
8 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ λ. 4001/2011, ε νπνία βαξχλεη ηελ εηαηξία.
2. Κάζε άιιε ακνηβή ή απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ βαξχλεη ηελ
Δηαηξία αλ εγθξηζεί κε εηδηθή απφθαζε ηεο ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
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3. Οπνηαδήπνηε παξνρή πίζησζεο (δάλεηα, εγγπήζεηο, θιπ) απφ ηελ Δηαηξεία ζε κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην πξνζσπηθφ ηεο ή θαη ζε ζπδχγνπο ή άιινπο ζπγγελείο ηνπο
κέρξη ηξίηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο, απαγνξεχεηαη θαη είλαη άθπξε.

ΆΡΘΡΟ 14
Απαγόξεπζε Αληαγσληζκνύ
1. Απαγνξεχεηαη ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο
Δηαηξίαο, θαη ζην ελ γέλεη πξνζσπηθφ ηεο λα ελεξγνχλ γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ ή γηα
ινγαξηαζκφ ηξίησλ, πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε έλα απφ ηνπο ζθνπνχο πνπ επηδηψθεη ε
Δηαηξία θαη λα κεηέρνπλ σο εηαίξνη ή κε νπνηαδήπνηε άιιε ζρέζε ζε πξνζσπηθέο ή άιιεο
κνξθήο εηαηξίεο ή θνηλνπξαμίεο πνπ έρνπλ ζπλαθείο ζθνπνχο. Απφ ηηο αλσηέξσ
απαγνξεχζεηο εμαηξνχληαη νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ηεο Δηαηξίαο ή εηαηξίεο ζην θεθάιαην ησλ
νπνίσλ απηή ζπκκεηέρεη.
2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ηεο παξαπάλσ δηάηαμεο, ε Δηαηξία έρεη δηθαίσκα γηα
απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο
ηζρχεη.
3. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ απφιπηε ερεκχζεηα γηα
εκπηζηεπηηθά ζέκαηα ηεο Δηαηξίαο, ησλ νπνίσλ έιαβαλ γλψζε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο
χκβνπινη. Όιν ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο νθείιεη λα ηεξεί ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα
ησλ εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο πεξηέξρνληαη ζε γλψζε ηνπο θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ, ε Δηαηξία
έρεη δηθαίσκα γηα απνδεκίσζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 2 θαη 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920,
επηθπιαζζνκέλεο θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο Ννκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ εκπνξηθνχ θαη
βηνκεραληθνχ

απνξξήηνπ.

Σν

δηθαίσκα

απνδεκηψζεσο

ηεο

Δηαηξίαο

δηαηεξείηαη

αλεμάξηεηα απφ ηελ πνηληθή ξήηξα πνπ ηπρφλ ζα πξνβιεθζεί ζρεηηθψο ζηνλ Οξγαληζκφ
Πξνζσπηθνχ ηεο Δηαηξίαο ή ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο.
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4. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ επζχλνληαη έλαληη ηεο Δηαηξίαο θαηά ηελ άζθεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 22α θαη

22β ηνπ θ.λ.

2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΘΟ ΘV
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ

ΆΡΘΡΟ 15
Αξκνδηόηεηα Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ

1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξίαο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο θαη έρεη
δηθαίσκα λα απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξία .
Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δεζκεχνπλ θαη ηνπο κεηφρνπο πνπ απνπζηάδνπλ ή
δηαθσλνχλ.
2. Ζ Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα:
α) Σξνπνπνίεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, φπνπ επηηξέπεηαη.
β) Αχμεζε ή κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ.
γ) Παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ιχζε απηήο .
Ζ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ιχζε ηεο Δηαηξίαο πινπνηείηαη κε πξνεδξηθφ
δηάηαγκα ην νπνίν εθδίδεηαη κε πξφηαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο,
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο .
δ) Απαιιαγή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε επζχλε
απνδεκίσζεο .
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ε ) Έγθξηζε ησλ εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ζη) Γηάζεζε εηεζίσλ θεξδψλ.
δ) Γηνξηζκφ Διεγθηψλ.
ε) Γηνξηζκφ Δθθαζαξηζηψλ.
ζ) Έγθξηζε ηνπ εηήζηνπ ζρεδίνπ ρξεκαηνδφηεζεο ή ηζνδχλακνπ κέζνπ ηεο Δηαηξίαο .

ΆΡΘΡΟ 16
ύγθιεζε Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη
ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζηελ έδξα ηεο Δηαηξίαο, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, πάληνηε κέζα
ζην πξψην εμάκελν απφ ηε ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο.
2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπγθαιεί εθηάθησο ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ φηαλ ην θξίλεη ζθφπηκν. Γελ απαηηείηαη πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, φηαλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ παξίζηαληαη ή
αληηπξνζσπεχνληαη κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην ζχλνιν ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ θαη
θαλείο κέηνρνο δελ αληηιέγεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ιήςε
απνθάζεσλ.
3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κε εμαίξεζε ηηο επαλαιεπηηθέο πλειεχζεηο θαη
εθείλεο πνπ εμνκνηψλνληαη κ` απηέο, πξέπεη λα θαιείηαη είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο
πξηλ απφ ηελ νξηδφκελε εκέξα γηα ηε ζπλεδξίαζε ηεο, ζπλππνινγηδνκέλσλ θαη ησλ κε
εξγαζίκσλ εκεξψλ. Ζ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ
κεηφρσλ θαη ε εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο δελ ππνινγίδνληαη.
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ΆΡΘΡΟ 17
Πξόζθιεζε - Ηκεξήζηα Δηάηαμε ηεο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ
1. ηελ πξφζθιεζε ησλ κεηφρσλ ζε Γεληθή πλέιεπζε αλαθέξνληαη κε ζαθήλεηα ε
ρξνλνινγία, ε εκέξα, ε ψξα θαη ην νίθεκα, φπνπ ζα ζπλέιζεη ε πλέιεπζε, θαζψο θαη ηα
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Ζ πξφζθιεζε απηή ηνηρνθνιιάηαη ζε εκθαλή ζέζε ηνπ
Καηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξείαο πξηλ απφ είθνζη (20) εκέξεο θαη δεκνζηεχεηαη πξηλ απφ δέθα
(10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο
Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, θαη πξηλ απφ είθνζη (20) εκέξεο ζηηο
εθεκεξίδεο, φπσο εθάζηνηε νξίδεηαη ζηνλ θ.λ. 2190/1920 θαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία.
ηηο πεξηπηψζεηο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο
ζπληέκλνληαη ζην κηζφ.
2. Γέθα (10) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, θάζε κέηνρνο
κπνξεί λα πάξεη απφ ηελ Δηαηξεία αληίγξαθα ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο,
θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ.

ΆΡΘΡΟ 18
Καηάζεζε Μεηνρώλ – Αληηπξνζώπεπζε

1. Οη κέηνρνη πνπ επηζπκνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ,κε
εμαίξεζε ην Διιεληθφ Γεκφζην ,νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρψλ ηνπο
ζην Σακείν ηεο Δηαηξίαο ή ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ ή ζε νπνηαδήπνηε
Σξάπεδα ζηελ Διιάδα, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία
ηεο νξηζζείζαο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ.
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2. Οη κέηνρνη πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή πλέιεπζε κπνξνχλ λα
αληηπξνζσπεπζνχλ ζ` απηή απφ πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζηνδνηήζεη λφκηκα. Σα
έγγξαθα αληηπξνζσπεχζεσο κπνξεί λα είλαη ηδησηηθά, αξθεί λα θέξνπλ ρξνλνινγία
θαη λα είλαη ππνγεγξακκέλα απφ ηνλ εθδφηε ηνπο.
3. Οη απνδείμεηο θαηάζεζεο ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη ηα έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο ησλ
αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, πξέπεη λα θαηαηίζεληαη ζηελ Δηαηξία, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
νιφθιεξεο εκέξεο πξηλ ζπλέιζεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
4. Μέηνρνη πνπ δελ έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 3 ηνπ
άξζξνπ απηνχ, κπνξνχλ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κφλν κεηά
απφ άδεηα ηεο.

ΆΡΘΡΟ 19
Πίλαθαο ησλ Μεηόρσλ κε Δηθαίσκα Φήθνπ
αξάληα νθηψ (48) ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηνηρνθνιιάηαη ζε
εκθαλή ζέζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ηεο Δηαηξίαο λφκηκα ζπληεηαγκέλνο πίλαθαο ησλ κεηφρσλ
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ο πίλαθαο απηφο πξέπεη
λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ αμηψλεη ν λφκνο, φπσο ηηο ελδείμεηο ησλ ηπρφλ
αληηπξνζψπσλ ησλ κεηφρσλ, ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θαη ςήθσλ ηνπ θαζελφο θαη ηηο
δηεπζχλζεηο ησλ κεηφρσλ θαη ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο.

ΆΡΘΡΟ 20
Απιή Απαξηία θαη Πιεηνςεθία
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ
1. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη εγθχξσο επί
ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ εθπξνζσπείηαη ζ` απηή ηνπιάρηζηνλ ην έλα
πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ.
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2. Δάλ δελ ζπληειεζηεί ηέηνηα απαξηία ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε, ζπλέξρεηαη επαλαιεπηηθή
πλέιεπζε κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ζπλεδξίαζεο πνπ
καηαηψζεθε, κε πξφζθιεζε ησλ κεηφρσλ δέθα (10) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηελ
επαλαιεπηηθή πλέιεπζε. Ζ επαλαιεπηηθή πλέιεπζε βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη
ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο νπνηνδήπνηε θαη αλ
είλαη ην πνζνζηφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπείηαη ζ` απηή.
3. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ιακβάλνληαη κε απφιπηε
πιεηνςεθία ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε πλέιεπζε.

ΆΡΘΡΟ 21
Εμαηξεηηθή Απαξηία θαη Πιεηνςεθία
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ
1. Δμαηξεηηθά, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη
έγθπξα γηα ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αλ εθπξνζσπνχληαη ζ` απηή
ηα δχν ηξίηα (2/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, φηαλ πξφθεηηαη γηα
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ:
α) ζηε κεηαβνιή ηνπ ζθνπνχ ηεο Δηαηξίαο, εθφζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη ζην λφκν,
β) ζηελ επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ κεηφρσλ,
γ) ζηελ αχμεζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ε νπνία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε
θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ,
δ) ζηε κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ,
ε) ζηνλ πεξηνξηζκφ ή απνθιεηζκφ ηνπ δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο ησλ κεηφρσλ ζηε
ζπκκεηνρή ηεο αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
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ζη) ζηε κεηαβνιή ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ θεξδψλ,
δ) ζηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ή ζηε ιχζε ηεο Δηαηξίαο,
ε) ζηελ έγθξηζε ρξεκαηνδφηεζεο ή ηζνδχλακνπ κέζνπ ηεο Δηαηξίαο.
ζ) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ ν λφκνο ή ην παξφλ Καηαζηαηηθφ πξνβιέπεη εμαηξεηηθή
απαξηία.
2. Αλ δελ ζπληειεζηεί ε απαξηία ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ ζηελ πξψηε
ζπλεδξίαζε, κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε απηή θαη χζηεξα απφ
πξφζθιεζε πξηλ απφ δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο, ζπλέξρεηαη πξψηε επαλαιεπηηθή
πλέιεπζε, πνπ βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο
αξρηθήο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φηαλ ζ` απηήλ εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα δεχηεξν
(1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ.
3. Αλ δελ ζπληειεζηεί θαη απηή ε απαξηία, ζπλέξρεηαη θαη πάιη ζε είθνζη (20) εκέξεο
δεχηεξε επαλαιεπηηθή πλέιεπζε, κε πξφζθιεζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκέξεο πξηλ, πνπ
βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη ζπλεδξηάδεη έγθπξα επί ησλ ζεκάησλ ηεο αξρηθήο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, φηαλ ζ’ απηή εθπξνζσπείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ.
4. Όιεο νη απνθάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ιακβάλνληαη κε
πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ (2/3) ησλ ςήθσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ.
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ΆΡΘΡΟ 22
Πξόεδξνο - Γξακκαηέαο
Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ

1. ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ πξνεδξεχεη πξνζσξηλά ν Πξφεδξνο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή, ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή απνπζίαο ηνπ, ν αλαπιεξσηήο ηνπ.
Υξέε Γξακκαηέα εθηειεί πξνζσξηλά πξφζσπν πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν.
2. Αθνχ εγθξηζεί ν θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ, ε πλέιεπζε
πξνρσξεί ζηελ εθινγή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη ελφο Γξακκαηέα, πνπ εθηειεί θαη ρξέε
ςεθνιέθηε.

ΆΡΘΡΟ 23
Θέκαηα πδήηεζεο - Πξαθηηθά
Γεληθήο πλέιεπζεο Μεηόρσλ

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδνληαη
ζηα ζέκαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε, εθηφο αλ παξίζηαηαη ή
αληηπξνζσπεχεηαη ην ζχλνιν ησλ κεηφρσλ θαη θαλείο δελ δηαηππψλεη αληίξξεζε γηα
ζπδήηεζε θαη άιινπ ζέκαηνο ή άιισλ ζεκάησλ.
2. Γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
ηεξνχληαη πξαθηηθά πνπ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα ηεο. Μεηά
απφ αίηεζε κεηφρνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ππνρξενχηαη λα
θαηαρσξήζεη ζηα πξαθηηθά αθξηβή πεξίιεςε ηεο γλψκεο ηνπ κεηφρνπ. ην βηβιίν ζην
νπνίν θαηαρσξνχληαη ηα πξαθηηθά θαηαρσξείηαη επίζεο θαη ν ζχκθσλα κε ην άξζξν 27
παξάγξαθνο 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, ζπληεηαγκέλνο πίλαθαο ησλ
παξηζηακέλσλ θαη αληηπξνζσπεπνκέλσλ θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε κεηφρσλ.

22

3. Σα αληίγξαθα θαη ηα απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ επηθπξψλνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν
ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο, ηνλ Γξακκαηέα, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ
αλαπιεξσηή ηνπ ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζην νπνίν έρεη κεηαβηβαζζεί ε ζρεηηθή
αξκνδηφηεηα.

ΑΡΘΡΟ 24
Απόθαζε Απαιιαγήο Μειώλ ηνπ
Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Ειεγθηώλ

Μεηά ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ κε εηδηθή ςεθνθνξία, πνπ ελεξγείηαη κε νλνκαζηηθή θιήζε, απνθαίλεηαη γηα ηελ
απαιιαγή ή κε ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ απφ θάζε
επζχλε γηα απνδεκίσζε. Σέηνηα απαιιαγή δελ ηζρχεη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 22α
ηνπ θ.λ. 2190/1920.

ΚΕΦΑΛΑΘΟ V
Έιεγρνο
ΆΡΘΡΟ 25
Οξθσηνί Ειεγθηέο
1. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθπξα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ζρεηηθά
κε ηνπο εηήζηνπο ινγαξηαζκνχο (εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο) ηεο Δηαηξίαο, απηνί ζα
πξέπεη λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ειεγρζεί απφ ειεγθηή ή ειεγθηέο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ
Διεγθηψλ, φπσο νξίδεηαη ζηνλ θ.λ. 2190/1920 ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 75 ηνπ
λ.1969/1991 (Α` 167) θαη ηα π.δ. 226/1992 θαη 227/1992 (Α` 120), φπσο απηά εθάζηνηε
ηζρχνπλ. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ εθιέγεη θάζε ρξφλν ηνπο Διεγθηέο θαη
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εηδηθφηεξα κπνξεί λα εθιέγεη έλα (1) κφλν ηαθηηθφ θαη έλα (1) αλαπιεξσκαηηθφ Διεγθηή,
εθφζνλ είλαη Οξθσηνί Διεγθηέο.
2. Μέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ
πνπ νξίδεη ηνπο Διεγθηέο, ε Δηαηξία αλαθνηλψλεη ζε απηνχο ην δηνξηζκφ ηνπο. Αλ νη
νξηδφκελνη ειεγθηέο δελ απνπνηεζνχλ ην δηνξηζκφ απηφ κέζα ζε πξνζεζκία πέληε (5)
εκεξψλ, ζεσξνχληαη φηη έρνπλ απνδερζεί ην δηνξηζκφ θαη έρνπλ φιεο ηηο επζχλεο θαη
ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν.
3. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο κπνξνχλ λα επαλεθιέγνληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ
ππεξβαίλεη ηα ηέζζεξα (4) έηε.

ΑΡΘΡΟ 26
Έξγν θαη Δηθαηώκαηα Ειεγθηώλ

1. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο έρνπλ, νπνηεδήπνηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ην
δηθαίσκα λα ειέγμνπλ νπνηνδήπνηε βηβιίν θαη ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξίαο θαη ππνρξενχληαη
θαηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο λα ειέγμνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη
λα ππνβάιινπλ πξνο ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ έθζεζε γηα ην πφξηζκα
ηνπ ειέγρνπ ηνπο, απφ ηελ νπνία πξέπεη λα πξνθχπηεη ζαθψο, κεηά απφ έιεγρν ηεο
αθξίβεηαο θαη λνκηκφηεηαο ησλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία ηεο Δηαηξίαο, αλ νη εηήζηνη
ινγαξηαζκνί απεηθνλίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο θαηά ηελ εκεξνκελία
ιήμεο ηεο ειεγρζείζαο ρξήζεο θαη ν ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηα πξνθχςαληα
θαη` απηήλ απνηειέζκαηα.
2. Ζ έθζεζε ησλ ειεγθηψλ, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1
ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ θ.λ. 2190/1920,

αλαθέξεη επίζεο θαη ηα αθφινπζα: α) αλ ην

πξνζάξηεκα πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 1 ή 2 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ
θ.λ. 2190/1920 θαη β) αλ επαιεζεχηεθε ε ζπκθσλία ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εθζέζεσο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο κε ηηο ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
αλαθέξνληαη ζην εδάθην γ` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920.
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3. Οη Οξθσηνί Διεγθηέο δηθαηνχληαη επίζεο λα δεηνχλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Ζ πλέιεπζε απηή
ζπγθαιείηαη ππνρξεσηηθά απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ
επίδνζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ θαη έρεη σο αληηθείκελν ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αίηεζε.

ΚΕΦΑΛΑΘΟ VI
Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο
Καηαζηάζεηο - Κέξδε – Ζεκίεο

ΆΡΘΡΟ 27
Εηαηξηθή Υξήζε

Ζ εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο θαη αξρίδεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε
έηνπο θαη ιήγεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Δμαηξεηηθά, ε πξψηε εηαηξηθή ρξήζε
αξρίδεη απφ ηε θαηαρψξηζε ηεο Δηαηξίαο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ απφ ηελ
αξκφδηα Δπνπηεχνπζα Αξρή ηεο δηνηθεηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία παξέρεηαη ε άδεηα
ζχζηαζεο ηεο παξνχζαο Δηαηξείαο θαη έγθξηζεο ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο θαη ιήγεη ζηηο 31
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο ζπζηάζεσο ηεο Δηαηξείαο.

ΆΡΘΡΟ 28
Εηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο

1. ην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηαξηίδεη ηηο εηήζηεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκφο, Λνγαξηαζκφο "Απνηειέζκαηα Υξήζεσο", "Πίλαθαο
Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ" θαη Πξνζάξηεκα) θαζψο θαη ηελ έθζεζε δηαρείξηζεο. Οη
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εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα
ηεο πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ
ρξήζεο ηεο Δηαηξίαο θαη ζπληάζζνληαη ππνρξεσηηθά ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 132 θαη 133 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη.
2. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ:
α) Σελ έθζεζε δηαρείξηζεο,
β) ηνλ ηζνινγηζκφ,
γ) ην ινγαξηαζκφ "απνηέιεζκα ρξήζεσο",
δ) ηνλ πίλαθα δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη
ε) ην πξνζάξηεκα.
Οη παξαπάλσ θαηαζηάζεηο απνηεινχλ εληαίν ζχλνιν, ειέγρνληαη φπσο νξίδνπλ ηα άξζξα
36, 36α θαη 37 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη εκθαλίδνπλ κε απφιπηε ζαθήλεηα ηελ πξαγκαηηθή
εηθφλα

ηεο

πεξηνπζηαθήο

δηάξζξσζεο,

ηεο

ρξεκαηννηθνλνκηθήο

ζέζεο

θαη ησλ

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο Δηαηξίαο.
3. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε ζηελ Σαθηηθή Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη ζπλνδεχνληαη:
α) Απφ επεμεγεκαηηθή έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία πξέπεη λα παξέρεη
ζαθή θαη πξαγκαηηθή εηθφλα ηεο εμέιημεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
Δηαηξίαο, θαη ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξνληαη φια ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνληαη ζην
άξζξν 43α ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη, θαη
β) Απφ ηελ έθζεζε ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ πνπ ζα πεξηέρεη φζα αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 37 θαη ζηηο παξαγξάθνπο 3, εδάθην γ θαη 4 ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ
θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη.
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4. Γηα λα ιεθζεί απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ έγθπξε απφθαζε γηα ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, απηέο πξέπεη λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, λα
έρνπλ ειεγρζεί απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο Δηαηξίαο θαη λα έρνπλ ππνγξαθεί απφ ηξία
δηαθνξεηηθά πξφζσπα, ήηνη απφ:
(α) ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ,
(β) ηνλ Γηεπζχλνληα ή εληεηαικέλν ζχκβνπιν θαη, φηαλ δελ ππάξρεη ηέηνηνο χκβνπινο ή
ε ηδηφηεηα ηνπ ζπκπίπηεη κε απηή ησλ παξαπάλσ πξνζψπσλ, έλα κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη
(γ) ηνλ ππεχζπλν γηα ηε δηεχζπλζε ηνπ Λνγηζηεξίνπ.
Οη παξαπάλσ, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο απφ πιεπξάο λνκηκφηεηαο ηνπ ηξφπνπ
θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νθείινπλ λα εθζέηνπλ εγγξάθσο ηηο
αληηξξήζεηο ηνπο ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
5. Ο Ηζνινγηζκφο ηεο Δηαηξίαο, ν Λνγαξηαζκφο Απνηειέζκαηα Υξήζεο θαη ν Πίλαθαο
Γηαζέζεσο Απνηειεζκάησλ καδί κε ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ, δεκνζηεχνληαη
είθνζη (20) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ, πξηλ ζπλέιζεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηνλ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη.
6. Αληίγξαθν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ καδί κε ηηο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη ησλ ειεγθηψλ ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα επνπηεχνπζα αξρή είθνζη (20)
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο.
7. Δπηπιένλ ησλ σο άλσ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε Δηαηξία θαηαξηίδεη νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη θαηά ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, νη νπνίεο εγθξίλνληαη απφ ηελ ηαθηηθή
Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
8. Ζ Δηαηξία, αλ έρεη ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 42ε ηνπ θ.λ.
2190/1920, θαηαξηίδεη θαη ππνβάιιεη, εθηφο απφ ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαπάλσ
παξαγξάθνπο, θαη ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο.
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ΆΡΘΡΟ 29
Δηάζεζε Κεξδώλ

1. Καζαξά θέξδε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο είλαη ηα πξνθχπηνληα κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηα
αθαζάξηζηα θέξδε ηεο Δηαηξίαο θάζε εμφδνπ, θάζε δεκίαο, ησλ θαηά ηνλ λφκν απνζβέζεσλ
θαη θάζε άιινπ εηαηξηθνχ βάξνπο.
2. Ζ δηάζεζε ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν:
α) Πξνεγείηαη ε δηάζεζε ηνπ πνζνζηνχ γηα ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ,
φπσο νξίδεη ν Νφκνο, δειαδή γηα ην ζθνπφ απηφ αθαηξείηαη ηνπιάρηζηνλ ην έλα εηθνζηφ
(1/20) ησλ θαζαξψλ θεξδψλ. Ζ αθαίξεζε απηή παχεη λα είλαη ππνρξεσηηθή, φηαλ απηφ
θηάζεη ζε πνζφ ίζν ηνπιάρηζην κε ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ
Κεθαιαίνπ. Αλ φκσο ηνχην κεησζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ε θξάηεζε επαλαιακβάλεηαη
κέρξη ην ίδην φξην.
β) Αθνινπζεί ε δηάζεζε ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ πξψηνπ
κεξίζκαηνο, δειαδή είηε πνζνζηνχ έμη ηνηο εθαηφ (6%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ
Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ είηε πνζνζηνχ ηξηάληα πέληε ηνηο εθαηφ (35%) απφ ηα θαζαξά θέξδε
ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, φπνηνπ απφ ηα δχν πνζνζηά είλαη πςειφηεξν, ζχκθσλα κε ηε
ζρεηηθή ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 44α ηνπ θ.λ.
2190/1920, φπσο ηζρχεη.
γ) Σν ππφινηπν δηαηίζεηαη κεηά απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ζην
Γεκφζην ζχκθσλα κε ηελ Κ.Τ.Α ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 147 ηνπ λ. 4001/2011 (Α΄179).
3. Οπνηαδήπνηε δηαλνκή πξνο κεηφρνπο ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 44α θαη 46α
ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχνπλ.
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ΆΡΘΡΟ 30
Υξόλνο πιεξσκήο κεξηζκάησλ
1. Ζ πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ γίλεηαη κέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηελ απφθαζε ηεο
ηαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ελέθξηλε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο θαη ζε εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ή, κε
εμνπζηνδφηεζε απηήο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Όζνη δελ δήηεζαλ κέζα ζηελ
αλσηέξσ πξνζεζκία ηελ πιεξσκή ησλ κεξηζκάησλ πνπ ηνπο αλήθνπλ δελ κπνξνχλ λα
εγείξνπλ απαίηεζε γηα ηφθνπο.
2. Δπηηξέπεηαη ε δηαλνκή πξνζσξηλψλ κεξηζκάησλ, κφλν εθφζνλ είθνζη (20) ηνπιάρηζηνλ
εκέξεο πξηλ ηε δηαλνκή δεκνζηεπηεί ζε κηα εκεξήζηα εθεκεξίδα απφ απηέο πνπ εθδίδνληαη
ζηελ Αζήλα θαη θπθινθνξνχλ επξχηεξα θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ,
θαζψο θαη ζην ηεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο
Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα Δπνπηεχνπζα Αξρή ινγηζηηθή
θαηάζηαζε γηα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία.
Σα δηαλεκφκελα κε ηνλ ηξφπν απηφ κεξίζκαηα δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβνχλ ην ήκηζπ
(1/2) ησλ θαηά ηελ ινγηζηηθή θαηάζηαζε θαζαξψλ θεξδψλ.

ΚΕΦΑΛΑΘΟ VII
Λύζε - Εθθαζάξηζε
ΆΡΘΡΟ 31
Λύζε Εηαηξίαο
1. Ζ Δηαηξία ιχεηαη:
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α) Μφιηο πεξάζεη ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο.
β) Με απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο,
γ) Αλ θεξπρζεί ε Δηαηξία ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο.
2. Ζ ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηνρψλ ζε έλα πξφζσπν δελ απνηειεί ιφγν γηα ηε ιχζε
ηεο Δηαηξίαο.
3. ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο Δηαηξίαο, κεησζεί πεξηζζφηεξν
απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κέζα ζε πξνζεζκία έμη (6)
κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο γηα λα απνθαζίζεη γηα ην αλ ζα ιπζεί ε Δηαηξία ή ζα
πηνζεηεζεί άιιν κέηξν.
4. Ζ ιχζε ηεο Δηαηξίαο ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7α θαη 7β ηνπ
θ.λ. 2190/1920.
5. Αλ ε Δηαηξεία ιπζεί ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο ή κε απφθαζε ηεο Γεληθήο
πλέιεπζεο ησλ Μεηφρσλ ή αλ κεηά ηελ θήξπμε ηεο πηψρεπζεο επήιζε ζπκβηβαζκφο ή
απνθαηάζηαζε θαηά ηηο ηζρχνπζεο πεξί πησρεχζεσο δηαηάμεηο, δχλαηαη απηή λα αλαβηψζεη
κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ, πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ. Σέηνηα απφθαζε απνθιείεηαη εάλ
έρεη αξρίζεη ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο.
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ΆΡΘΡΟ 32
Εθθαζάξηζε

1. Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ηεο πηψρεπζεο, ηε ιχζε ηεο Δηαηξίαο αθνινπζεί ε
εθθαζάξηζε ηεο.
ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ α ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 35

ην Γηνηθεηηθφ

πκβνχιην εθηειεί ρξέε εθθαζαξηζηή κέρξη λα δηνξηζζνχλ Δθθαζαξηζηέο απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ.
ηελ πεξίπησζε ηνπ εδαθίνπ β ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε Γεληθή πλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ κε ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεη θαη ηνπο Δθθαζαξηζηέο. Οη Δθθαζαξηζηέο, πνπ
νξίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κπνξνχλ λα είλαη έλαο (1) έσο ηέζζεξηο (4), κέιε
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, κέηνρνη ή ηξίηνη θαη αζθνχλ φιεο ηηο ζπλαθείο κε ηε δηαδηθαζία
θαη ην ζθνπφ ηεο εθθαζάξηζεο αξκνδηφηεηεο, φπσο απηέο έρνπλ νξηζηεί απφ ηε Γεληθή
πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, κε ηηο απνθάζεηο ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα
ζπκκνξθψλνληαη. Ο δηνξηζκφο ησλ Δθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ηελ παχζε
ηεο εμνπζίαο ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
ηνπο Δθθαζαξηζηέο εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο πεξί Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
νη απνθάζεηο ηνπο θαηαρσξνχληαη επίζεο ζην Βηβιίν Πξαθηηθψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
2. Οη Δθθαζαξηζηέο πνπ δηνξίδνληαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ νθείινπλ,
κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο, λα θάλνπλ απνγξαθή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη
λα δεκνζηεχζνπλ ζηνλ ηχπν θαη ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, Ηζνινγηζκφ ελάξμεσο
εθθαζαξίζεσο, ηνπ νπνίνπ αληίηππν ππνβάιιεηαη ζηε Γηεχζπλζε Α.Δ. ηεο αξκφδηαο
Ννκαξρίαο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7α ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη,
ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα νη θαη` έηνο Ηζνινγηζκνί Δθθαζαξίζεσο θαη ν ηειηθφο
Ηζνινγηζκφο.
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3. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
εθθαζάξηζεο.
4. Οη Δθθαζαξηζηέο νθείινπλ λα πεξαηψζνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο εθθξεκείο
ππνζέζεηο ηεο Δηαηξίαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα εμνθιήζνπλ
ηα ρξέε ηεο θαη λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο. Μπνξνχλ λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο
πξάμεηο, αλ κε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο Δηαηξίαο.
Οη Δθθαζαξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο Δηαηξείαο, ηελ εηαηξηθή
επηρείξεζε ζην ζχλνιν ηεο ή θιάδνπο ηεο ή κεκνλσκέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά
ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο. Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ
(4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο, θάζε κέηνρνο ή θαη δαλεηζηήο ηεο κπνξνχλ λα
δεηήζνπλ απφ ην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο Δηαηξίαο, λα θαζνξίζεη ηελ
θαηψηεξε ηηκή πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, θιάδσλ ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο Δηαηξίαο, ε
απφθαζε δε απηνχ δεζκεχεη ηνπο Δθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα
έλδηθα κέζα.
5. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πέξαηνο
ηεο εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία θαη
απνθαζίδεη γηα ηελ απαιιαγή απφ θάζε επζχλε ησλ εθθαζαξηζηψλ.
Κάζε ρξφλν ηα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο ππνβάιινληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ
κεηφρσλ κε έθζεζε ησλ αηηίσλ ηα νπνία παξεκπφδηζαλ ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο.
Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη Δθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηηο ηειηθέο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δεκνζηεχνπλ ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ
Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ
κεηφρσλ θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο
ζηνπο κεηφρνπο, θαηά ην ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν Μεηνρηθφ
Κεθάιαην.
6. Σν ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ πεληαεηία, απφ ηελ εκεξνκελία
έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο, νπφηε θαη ε Δηαηξία δηαγξάθεηαη απφ ην Μεηξψν Αλσλχκσλ
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Δηαηξηψλ. Γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εθθαζάξηζεο πέξαλ ηεο πεληαεηίαο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα
ηεο Αξκφδηαο Αξρήο. Σν ζηάδην φκσο ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα
ππεξβεί ηε δεθαεηία.
7. Οη ηζνινγηζκνί ηεο εθθαζάξηζεο θαη ν ηειηθφο ηεο ηζνινγηζκφο ππνβάιινληαη ζηε
δεκνζηφηεηα ησλ άξζξσλ 7α θαη 7β ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη.

ΚΕΦΑΛΑΘΟ VIII
Μεηαβαηηθέο Δηαηάμεηο
ΆΡΘΡΟ 33

Με απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο
Αιιαγήο δηνξίδνληαη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Λνγηζηψλ δχν Οξθσηνί
Διεγθηέο γηα ηελ πξψηε εηαηξηθή ρξήζε .

ΆΡΘΡΟ ΔΕΤΣΕΡΟ
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο αλαζέηνπκε ηε
δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο .
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Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ

