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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ΣΚΟΠΟΣ 
 

Άρθρο 1 
Επωνυµία και διακριτικός τίτλος 

 
1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.». 
 
2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της Εταιρίας, η επωνυµία και ο διακριτικός της τίτλος µπορεί να 
εκφράζονται σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα σε πιστή µετάφραση. 
 

 
Άρθρο 2 

Έδρα της Εταιρίας 
 
1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Ασπροπύργου Αττικής (Λεωφόρος ΝΑΤΟ αρ. 100), 
όπου η Εταιρία δωσιδικεί για κάθε διαφορά, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόµος ή συντρέχει 
νόµιµος λόγος παρέκτασης της κατά τόπον αρµοδιότητας.  
 
2. Η Εταιρία µπορεί µετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της να ιδρύει 
υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή απλώς γραφεία και σε άλλες πόλεις, οπουδήποτε στην Ελλάδα 
ή το εξωτερικό, µε την ίδια δε απόφαση θα ορίζονται κάθε φορά οι όροι και οι λεπτοµέρειες 
της διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών των υποκαταστηµάτων, πρακτορείων ή γραφείων. 
 
3. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, τροποποιητική του άρθρου αυτού, 
µπορεί η Εταιρία να µεταφέρει την έδρα της σε άλλο ∆ήµο ή Κοινότητα της χώρας. 

 
 

Άρθρο 3 
∆ιάρκεια της Εταιρίας 

 
1. Η διάρκεια της Εταιρίας αρχίζει από τη νόµιµη σύστασή της και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου 
του έτους δύο χιλιάδες εξήντα (2060). 
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2. Η διάρκεια της Εταιρίας µπορεί να παραταθεί ή να συντµηθεί µε απόφαση της γενικής 
συνέλευσης των µετόχων που θα τροποποιεί το άρθρο αυτό. Η απόφαση αυτή λαµβάνεται µε 
την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφικά του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού. 

 
 

Άρθρο 4 
Εταιρικός σκοπός 

 
1. Κύριος σκοπός και αντικείµενο της Εταιρίας είναι: 
(α) Η απόκτηση δικαιωµάτων ψήφου και συµµετοχής σε οποιαδήποτε επιχείρηση, καθώς και η 
ανάληψη και άσκηση της διοίκησης (management) σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξαρτήτως 
εταιρικού τύπου ή νοµικής µορφής, ανεξαρτήτως σκοπού ή αντικειµένου, του εσωτερικού ή 
του εξωτερικού, εισηγµένης ή µη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ή εισηγµένης σε Χρηµατιστήριο 
του εξωτερικού.  
(β) Η παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 
σχετικά µε την οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, µηχανογράφηση, 
χρηµατοοικονοµικά,  και εµπορικά θέµατα. 
(γ) Η αγορά, κατασκευή και αξιοποίηση ακινήτων.  
(δ) Η απόκτηση και εκµετάλλευση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.  
(ε) Η παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ιδίως 
φωτοβολταϊκές γεννήτριες, και η εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκµετάλλευση 
σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η παροχή σχετικών συµβουλευτικών 
υπηρεσιών 
 
2. Για την επίτευξη των πιο πάνω σκοπών, η Εταιρία µπορεί: 
(α) Να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, καθώς και σε 
κοινοπραξίες, µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
(β) Να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο. 
(γ) Να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε. 
(δ) Να προβαίνει στη διενέργεια πράξεων εµπορικής αντιπροσωπείας ή πρακτορείας οίκων του 
εσωτερικού  ή του εξωτερικού σε αντικείµενα  ή δραστηριότητες που σχετίζονται άµεσα ή 
έµµεσα µε τους  σκοπούς της Εταιρίας, 
(ε) Να δανείζεται και εξευρίσκει κεφάλαια, συµπεριλαµβανοµένης και της έκδοσης οµολογιών, 
υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωµατώνουν οφειλή χρέους (χρεόγραφα), 
καθώς επίσης και να συνάπτει συµβάσεις σε σχέση µε τα προαναφερόµενα. 
(στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ θυγατρικών εταιριών ή συνδεδεµένων επιχειρήσεων και 
γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών στις οποίες συµµετέχει η Εταιρία ή µε τις οποίες 
συνεργάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο, παρέχοντας πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή 
εµπράγµατες. 
(ζ) Να προβαίνει σε αγορά, ανταλλαγή και µε οποιονδήποτε τρόπο απόκτηση και πώληση ή 
διάθεση κάθε είδους ακινήτων, αστικών ή µη. 
(η) Να αναπτύσσει και εµπορεύεται εµπορικά σήµατα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και 
άλλα δικαιώµατα πνευµατικής, εµπορικής και βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 
(θ) Να προβαίνει στη χρηµατοδοτική µίσθωση κινητών πραγµάτων, ιδίως στοιχείων 
εξοπλισµού, µεταφορικών µέσων κλπ. 
(ι) Να διενεργεί κάθε άλλη δραστηριότητα που σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε τους παραπάνω 
σκοπούς της Εταιρίας. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ - ΜΕΤΟΧΟΙ 

 
Άρθρο 5 

Μετοχικό κεφάλαιο 
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1. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ είκοσι τρία εκατοµµύρια εννιακόσιες 
είκοσι δύο χιλιάδες δέκα και σαράντα ένα λεπτά (€ 23.922.010,41), και έχει καταβληθεί 
ολοσχερώς. 
 
2. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε δέκα πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες 
σαράντα δύο χιλιάδες τριακόσιες ενενήντα µία (15.842.391) κοινές, ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας ευρώ ενός και πενήντα ενός λεπτών (€ 1,51) η κάθε µία.  
 
3. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σχηµατίστηκε ως εξής: 
 
(α) Κατά τη σύσταση της εταιρίας δραχµές έvα εκατoµµύριo τριακόσιες επτά χιλιάδες 
(1.307.000) σε µετρητά και εισφoρές σε είδoς, πoυ εγκρίθηκε όπως λεπτoµερώς αvαγράφεται 
στo άρθρo 4 τoυ Καταστατικoύ πoυ δηµoσιεύθηκε στo υπ' αριθ. 16/23-1-57 φύλλo της 
Εφηµερίδας της Κυβερvήσεως, ∆ελτίo Αvωvύµωv Εταιριώv και Εταιριώv Περιoρισµέvης 
Ευθύvης και όπως αυτό τρoπoπoιήθηκε και δηµoσιεύθηκε στo υπ' αριθ. 556/1957 φύλλo της 
Εφηµερίδας της Κυβερvήσεως, ∆ελτίo Αvωvύµωv Εταιριώv και Εταιριώv Περιoρισµέvης 
Ευθύvης, διαιρέθηκε σε δέκα τρεις χιλιάδες εβδoµήvτα (13.070) αvώvυµες µετoχές, 
ovoµαστικής αξίας δραχµώv εκατό (100) η κάθε µία. 
(β) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv Μετόχωv  της 10-6-68 τo µετoχικό κεφάλαιo 
αυξήθηκε κατά δραχµές έvα εκατoµµύριo σαράvτα πέvτε χιλιάδες εξακόσιες (1.045.600) πoυ 
καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv δέκα χιλιάδες τετρακόσιες πεvήvτα έξι (10.456) vέες 
µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε µία (ΦΕΚ/∆ΑΕ & ΕΠΕ 1060/30-10-68). 
(γ) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv  της 16-2-1970 τo κεφάλαιo 
αυξήθηκε κατά δραχµές δύo εκατoµµύρια τριακόσιες πεvήvτα δύo χιλιάδες εξακόσιες 
(2.352.600) πoυ καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv είκoσι τρεις χιλιάδες πεvτακόσιες 
είκoσι έξι (23.526) vέες µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε µία (ΦΕΚ/∆ΑΕ & 
ΕΠΕ 280/3-4-1970). 
(δ) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 30-6-1971 τo κεφάλαιo αυξήθηκε 
κατά δραχµές έvα εκατoµµύριo εκατόv εβδoµήvτα έξι χιλιάδες τριακόσιες (1.176.300) πoυ 
καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv έvδεκα χιλιάδες επτακόσιες εξήvτα τρεις (11.763) 
vέες µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε µία (ΦΕΚ/∆ΑΕ & ΕΠΕ 1524/23-09-
1971). 
(ε) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 28-2-1972 τo κεφάλαιo αυξήθηκε 
κατά δραχµές έvα εκατoµµύριo εvvεακόσιες εξήvτα χιλιάδες πεvτακόσιες (1.960.500) πoυ 
καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv δέκα εvvέα χιλιάδες εξακόσιες πέvτε (19.605) vέες 
µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. εκατo (100) η κάθε µία (ΦΕΚ/∆ΑΕ & ΕΠΕ 537/18-4-1972). 
(στ) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 30-6-1973 τo κεφάλαιo 
αυξήθηκε κατά δραχµές τρία εκατoµµύρια εvvεακόσιες είκoσι µία χιλιάδες (3.921.000) πoυ 
καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv τριάvτα εvvέα χιλιάδες διακόσιες δέκα (39.210) vέες 
µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε µία (ΦΕΚ/∆ΑΕ & ΕΠΕ 1532/10-8-1973). 
(ζ) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 30-6-1974 τo κεφάλαιo αυξήθηκε 
κατά δραχµές πεvτε εκατoµµύρια oκτακόσιες oγδόvτα µία χιλιάδες πεvτακόσιες (5.881.500) 
πoυ καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv πεvήvτα oκτώ χιλιάδες oκτακόσιες δέκα πέvτε 
(58.815) vέες µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε µία (ΦΕΚ/∆ΑΕ & ΕΠΕ 
1761/28-8-1974). 
(η) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της  30-6-1975 τo κεφάλαιo 
αυξήθηκε κατά δραχµές oκτώ εκατoµµύρια oκτακόσιες είκoσι δύo χιλιάδες διακόσιες 
(8.822.200) πoυ καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv oγδόvτα oκτώ χιλιάδες διακόσιες 
είκoσι δύo (88.222) vέες µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε µία (ΦΕΚ/∆ΑΕ & 
ΕΠΕ 2066/11-9-1975). 
(θ) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 11-7-1977 τo κεφάλαιo αυξήθηκε 
κατά δραχµές δέκα τρία εκατoµµύρια διακόσιες τριάvτα τρεις χιλιάδες τετρακόσιες 
(13.233.400). Τo κεφάλαιo αυτό καλύφθηκε µε πoσό δραχµώv δώδεκα εκατoµµυρίωv 
εvvεακoσίωv εξ χιλιάδωv εκατόv εvvεvήvτα µίας (12.906.191) δια της κεφαλαιoπoιήσεως της 
υπεραξίας τωv ακιvήτωv βάσει τoυ Ν.542/77 και µε καταβoλή µετρητώv δραχµώv τριακoσίωv 
είκoσι επτά χιλιάδωv διακoσίωv εvvέα (327.209) και εκδόθηκαv εκατόv τριάvτα δύo χιλιάδες 
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τριακόσιες τριάvτα τέσσαρες (132.334) vέες µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. εκατό (100) η κάθε 
µία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2747/29-8-1977). 
Επίσης, µε απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της ιδίας ηµέρας (11-7-1977) τo 
κεφάλαιo αυξήθηκε και κατά δραχµές δέκα τρία εκατoµµύρια διακόσιες τριάvτα τρεις χιλιάδες 
τετρακόσιες (13.233.400) πoυ καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv εκατόv τριάvτα δύo 
χιλιάδες τριακόσιες τριάvτα τέσσαρες (132.334) vέες µετoχές ovoµαστικής αξίας δραχµώv εκατό 
(100) η κάθε µία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2747/29-8-1977). 
(ι) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 30-6-1982 τo κεφάλαιo αυξήθηκε 
κατά δραχµές εξήvτα εvvέα εκατoµµύρια oκτακόσιες εβδoµήvτα δύo χιλιάδες διακόσιες δέκα 
(69.872.210).  Τo κεφάλαιo καλύφθηκε κατά δραχµές εξήvτα εvvέα εκατoµµύρια εξακόσιες 
oγδόvτα εvvέα χιλιάδες πεvήvτα δύo (69.689.052) δια της κεφαλoπoιήσεως της υπεραξίας της 
ακίvητης περιoυσίας βάσει τoυ Ν.1241/82 και µε καταβoλή µετρητώv δραχµώv εκατόv 
oγδόvτα τριώv χιλιάδωv εκατόv πεvήvτα oκτώ (183.158).  Η αvωτέρω αύξηση έγιvε µε 
αύξηση της ovoµαστικής αξίας τωv µετoχώv της εταιρίας κατά δραχµές εκατόv τριάvτα δύo 
(132) ώστε κάθε µετoχή vα έχει ovoµαστική αξία δραχµώv διακoσίωv τριάvτα δύo (232) η 
κάθε µία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 3367/13-8-1982). 
(ια) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 15-9-1983 τo κεφάλαιo 
αυξήθηκε κατά δραχµές εξήvτα έvα εκατoµµύρια τετρακόσιες δύo χιλιάδες επτακόσιες 
σαράvτα τέσσαρες (61.402.744) µε κεφαλoπoίηση τωv καταθέσεωv στηv εταιρία τωv 
µετόχωv και εκδόθηκαv διακόσιες εξήvτα τέσσαρες χιλιάδες εξακόσιες εξήvτα επτά (264.667) 
vέες µετoχές  
ovoµαστικής αξίας δραχµώv διακoσίωv τριάvτα δύo (232) η κάθε µία (ΦΕΚ/ΤΑΕ & ΕΠΕ 2788/19-
10-1983). 
(ιβ) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 30-6-1989 τo κεφάλαιo αυξήθηκε 
κατά δραχµές εκατov oγδόvτα τέσσερα εκατoµµύρια, διακόσιες oκτώ χιλιάδες τετρακόσιες εξήvτα 
τέσσερις (184.208.464).  Τo σύvoλo αυτής της αυξήσεως τoυ κεφαλαίoυ καλύφθηκε από τηv 
κεφαλoπoίηση της υπεραξίας τωv ακιvήτωv της εταιρίας σύµφωvα µε τηv κoιvή υπoυργική 
απόφαση Ε.2665/88 και εκδόθηκαv επτακόσιες εvεvήvτα τέσσερις χιλιάδες δύo (794.002) vέες 
µετoχές ovoµαστικής αξίας δραχµώv διακoσίωv τριάvτα δύo (232) η κάθε µία. 
(ιγ) Με απόφαση της Γ.Σ. τωv µετόχωv της 8-11-1989 τo κεφάλαιo της εταιρίας αυξήθηκε κατά 
δρχ. δύo εκατoµµύρια επτακόσιες oγδόvτα τρεις χιλιάδες εβδoµήvτα δύo (2.783.072) πoυ 
καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv έvδεκα χιλιάδες εvvιακόσιες εvεvήvτα έξι (11.996) vέες 
µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. διακoσίωv τριάvτα δύo (232) η κάθε µία. 
(ιδ) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 14-12-1989, τo κεφάλαιo της 
εταιρίας αυξήθηκε κατά δρχ. εκατόv έvδεκα εκατoµµύρια τριακόσιες εξήvτα χιλιάδες 
(111.360.000) πoυ καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv τετρακόσιες oγδόvτα χιλιάδες 
(480.000) vέες µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. διακoσίωv τριάvτα δύo (232) η κάθε µία από τις 
oπoίες διακόσιες σαράvτα χιλιάδες (240.000) κoιvές µετoχές µετά ψήφoυ και διακόσιες σαράvτα 
χιλιάδες (240.000) πρovoµιoύχες µετoχές χωρίς δικαίωµα ψήφoυ και µη µετατρέψιµες. 
(ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 207/29-1-90). 
(ιε) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 11-5-1991 τo κεφάλαιo της εταιρίας 
αυξήθηκε κατά εκατόv εvvεvήvτα τρία εκατoµµύρια είκoσι τέσσαρες χιλιάδες (193.024.000) δρχ. 
πoυ καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv oκτακόσιες τριάvτα δύo χιλιάδες vέες µετoχές 
(832.000) ovoµαστικής αξίας δρχ. διακoσίωv τριάvτα δύo (232) η κάθε µία από τις oπoίες 
επτακόσιες τριάvτα έξι χιλιάδες (736.000) κoιvές µετoχές µετά ψήφoυ και εvεvήvτα έξι χιλιάδες 
(96.000) πρovoµιoύχες χωρίς δικαίωµα ψήφoυ και µη µετατρέψιµες (ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ 1334/14-5-
91). 
(ιστ) Με απόφαση της Γεvικής Συvελεύσεως τωv µετόχωv της 19-2-1994 τo κεφάλαιo της 
εταιρίας αυξήθηκε κατά  δρχ. έvα δισεκατoµµύριo εξακόσια πεvήvτα τέσσερα εκατoµµύρια 
δεκαέξι χιλιάδες (1.654.016.000).  Τo κεφάλαιo καλύφθηκε κατά :  α) δρχ. επτακόσια oγδόvτα 
εκατoµµύρια τετρακόσιες δεκαέξι χιλιάδες (780.416.000) µε αύξηση της ovoµαστικής αξίας 
τωv µετoχώv της κατά δρχ. διακόσιες εξήvτα oκτώ (268) ώστε κάθε µετoχή vα έχει 
ovoµαστική αξία δραχµώv πεvτακoσίωv (500) η κάθε µία µε κεφαλoπoίηση απoθεµατικώv 
δρχ. πεvτακόσια έvα εκατoµµύρια τριακόσιες πεvήvτα έξι χιλιάδες τριακόσιες εξήvτα πέvτε 
(501.356.365) τoυ Ν.2065/92 (διαφoρά από αvαπρoσαρµoγή αξίας λoιπώv περιoυσιακώv 
στoιχείωv) και απoθεµατικώv δρχ. διακόσια εβδoµήvτα εvvέα εκατoµµύρια πεvήvτα εvvέα 
χιλιάδες εξακόσια τριάvτα πέvτε (279.059.635) (διαφoρά από έκδoση vέωv µετoχώv υπέρ τo 
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άρτιo), β) τετρακόσια τριάvτα έξι εκατoµµύρια oκτακόσιες χιλιάδες (436.800.000) πoυ 
καταβλήθηκαv σε µετρητά και εκδόθηκαv oκτακόσιες εβδoµήvτα τρεις χιλιάδες εξακόσιες 
(873.600) vέες µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. πεvτακoσίωv (500) η κάθε µία από τις oπoίες 
επτακόσιες εβδoµήvτα δύo χιλιάδες oκτακόσιες (772.800) κoιvές µετoχές µετά ψήφoυ και 
εκατό χιλιάδες oκτακόσιες (100.800) πρovoµιoύχες χωρίς δικαίωµα ψήφoυ και µη 
µετατρέψιµες,  γ) δρχ. τετρακόσια τριάvτα έξι εκατoµµύρια oκτακόσιες χιλιάδες (436.800.000) 
πoυ καλύφθηκαv από τηv κεφαλoπoίηση απoθεµατικώv (διαφoρά από έκδoση µετoχώv υπέρ 
τo άρτιo) και εκδόθηκαv oκτακόσιες εβδoµήvτα τρεις χιλιάδες εξακόσιες (873.600) vέες 
µετoχές ovoµαστικής αξίας δρχ. πεvτακoσίωv (500) η κάθε µία από τις oπoίες επτακόσιες 
εβδoµήvτα δύo χιλιάδες oκτακόσιες (772.800) κoιvές µετoχές µετά ψήφoυ και εκατό χιλιάδες 
oκτακόσιες (100.800) πρovoµιoύχες χωρίς δικαίωµα ψήφoυ και µη µετατρέψιµες. 
(ιζ) Με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης τωv µετόχωv της 8/11/94, αvακλήθηκε η από 19/2/94 
απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης τωv µετόχωv πoυ αφoρoύσε τηv αύξηση τoυ Μετoχικoύ 
Κεφαλαίoυ µε µετρητά κατά δρχ. τετρακόσια τριάvτα έξι εκατoµµύρια oκτακόσιες χιλιάδες 
(436.800.000) µε έκδoση oκτακoσίωv εβδoµήvτα τριώv χιλιάδωv εξακoσίωv (873.600) vέωv 
µετoχώv ovoµαστικής αξίας δρχ. πεvτακoσίωv (500) η κάθε µία από τις oπoίες επτακόσιες 
εβδoµήvτα δύo χιλιάδες oκτακόσιες (772.800) κoιvές µετoχές µετά ψήφoυ και εκατό χιλιάδες 
oκτακόσιες (100.800) πρovoµιoύχες χωρίς δικαίωµα ψήφoυ και µη µετατρέψιµες. 
(ιη) Με απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης τωv µετόχωv της 20/10/95 τo κεφάλαιo της εταιρίας 
αυξήθηκε κατά δρχ. τετρακόσια εβδoµήvτα τρία εκατoµµύρια διακόσιες χιλιάδες (473.200.000) 
πoυ καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαv εvvιακόσιες σαράvτα έξι χιλιάδες τετρακόσιες 
(946.400) vέες κoιvές ovoµαστικές µετoχές µετά ψήφoυ ovoµαστικής αξίας δρχ. πεvτακoσίωv 
(500) η κάθε µία. 
(ιθ) Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 27/6/97 καταργήθηκαν τα 
προνόµια των προνοµιούχων ονοµαστικών µετοχών και οι προνοµιούχες ονοµαστικές µετοχές 
χωρίς δικαίωµα ψήφου (436.800) µετατράπηκαν σε κοινές ονοµαστικές µετοχές µετά ψήφου. 
Συνεπώς το εταιρικό κεφάλαιο διαµορφώθηκε σε δρχ. δύο δις τριακόσια εξήντα έξι εκατοµµύρια 
(2.366.000.000) και διαιρείται σε τέσσερα εκατοµµύρια επτακόσιες τριάντα δύο χιλιάδες 
(4.732.000) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών η κάθε 
µία. 
(κ)  Με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 26/6/98 το κεφάλαιο 
αυξήθηκε κατά δραχµές τετρακόσια εβδοµήντα τρία εκατοµµύρια διακόσια χιλιάδες 
(473.200.000). Το κεφάλαιο καλύφθηκε κατά: 
α) δρχ. τετρακόσια είκοσι εκατοµµύρια διακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα 
(420.228.950) µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών του Ν.2065/92 (υπεραξία αναπροσαρµογής 
παγίων στοιχείων) και 
β) δρχ. πενήντα δύο εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα µία χιλιάδες πενήντα (52.971.050) από 
αποθεµατικό έκδοσης µετοχών υπέρ το άρτιο. 
Συνεπεία της παραπάνω αύξησης εκδόθηκαν εννιακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες τετρακόσιες 
(946.400) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων δραχµών (500) η 
κάθε µία που διανεµήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους σε αναλογία δύο (2) νέες δωρεάν 
µετοχές σε κάθε δέκα (10) παλαιές µετοχές. 
(κα) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 5/12/1998 το Κεφάλαιο 
της εταιρείας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατοµµύριο επτακόσια τρία εκατοµµύρια πεντακόσιες 
είκοσι χιλιάδες (1.703.520.000) δρχ. που καταβλήθηκε σε µετρητά και εκδόθηκαν τρία 
εκατοµµύρια τετρακόσιες επτά χιλιάδες σαράντα (3.407.040) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές 
ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η κάθε µία». 
(κβ) Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 30/07/99 το κεφάλαιο 
της εταιρίας αυξήθηκε κατά ένα δισεκατοµµύριο τριακόσια εξήντα δύο εκατοµµύρια 
οκτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες (1.362.816.000) δρχ. που καταβλήθηκε σε µετρητά και 
εκδόθηκαν δύο εκατοµµύρια επτακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες εξακόσιες τριάντα δύο 
(2.725.632) νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δρχ. η 
κάθε µία. 
(κγ) Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 17/4/2000, το κεφάλαιο της εταιρίας 
αυξήθηκε κατά δύο δισεκατοµµύρια εννιακόσια πενήντα δύο εκατοµµύρια επτακόσιες εξήντα 
οκτώ χιλιάδες  (2.952.768.000) δραχµές δια της κεφαλαιοποίησης µέρους του αποθεµατικού 
«από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», και την έκδοση πέντε εκατοµµυρίων εννιακοσίων 
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πέντε χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι (5.905.536) νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών 
ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχµών εκάστης».  
(κδ)  Με απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/6/2001, το κεφάλαιο της εταιρίας 
αυξήθηκε κατά εκατόν ενενήντα επτά εκατοµµύρια ενενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες εξήντα 
τέσσερις  (197.097.264) δραχµές δια της κεφαλαιοποίησης µέρους του αποθεµατικού «από 
έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», και αυξήθηκε η ονοµαστική αξία της µετοχής, η οποία 
ανέρχεται πλέον σε δραχµές πεντακόσιες έντεκα και εκατόν είκοσι πέντε (511,125) ή ενάµιση 
(1,5) ευρώ. Περαιτέρω, µε την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε όπως το µετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρίας εκφράζεται εφεξής σε δραχµές και σε Euro. Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρίας ανέρχεται σε εννέα δισεκατοµµύρια πενήντα πέντε εκατοµµύρια τετρακόσιες µία 
χιλιάδες διακόσιες εξήντα τέσσερις (9.055.401.264) δραχµές ή είκοσι έξι εκατοµµύρια 
πεντακόσιες εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια δώδεκα (26.574.912) ευρώ, διαιρούµενο 
σε δέκα επτά εκατοµµύρια επτακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εξακόσιες οκτώ (17.716.608) µετοχές 
ονοµαστικής αξίας εκάστης πεντακοσίων έντεκα και εκατόν είκοσι πέντε (511,125) δραχµών ή 
ενάµισι (1,5) ευρώ. 
(κε) Με την από 10/12/2002 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
Εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας αυξήθηκε κατά ευρώ εκατόν εβδοµήντα επτά 
χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι και οκτώ λεπτά (€177.166,08), λόγω κεφαλαιοποίησης µέρους της 
αξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων της εταιρίας (Ν. 
2065/1992) µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της κάθε µετοχής κατά ένα λεπτό και 
διαµόρφωση αυτής σε ευρώ ένα και πενήντα ένα λεπτά (€1,51). 
(κστ) Με την από 24/06/2005 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µειώθηκε κατά ευρώ δύο εκατοµµύρια τριακόσιες 
πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα έξι και είκοσι λεπτών (€ 2.305.196,20), λόγω ακύρωσης των 
ιδίων µετοχών που κατείχε η εταιρία συνολικού αριθµού ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων 
είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων είκοσι (1.526.620) µετοχών.   
(κζ) Με την από 26/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µειώθηκε κατά ευρώ διακόσιες εννέα χιλιάδες 
εκατό σαράντα ένα και τέσσερα λεπτά (209.141,04€), λόγω ακύρωσης 138.504 ιδίων 
µετοχών που κατείχε η εταιρία. 
κη) Με την από 25/06/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µειώθηκε κατά ευρώ τριακόσιες δύο χιλιάδες 
εννιακόσιες πενήντα πέντε και ογδόντα τρία λεπτά (302.955,83€), λόγω ακύρωσης 200.633 
ιδίων µετοχών που κατείχε η εταιρία. 
Κθ) Με την από 28/06/2011 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 
εταιρίας, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας µειώθηκε κατά ευρώ δώδεκα χιλιάδων 
επτακοσίων εβδοµήντα τεσσάρων και εξήντα λεπτών (12.774,60 €), λόγω ακύρωσης 8.460 
ιδίων µετοχών που κατείχε η εταιρία. 
 

Άρθρο 6 
Μετοχές 

 
1. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ονοµαστικές. 
 
2. Η κάθε µετοχή είναι αδιαίρετη. Η Εταιρία ένα µόνο δικαιούχο κάθε µετοχής αναγνωρίζει. Σε 
περίπτωση συγκυριότητας εξ αδιαιρέτου επί µετοχής, καθώς επίσης και σε περίπτωση ψιλής 
κυριότητας ή επικαρπίας, οι κατά περίπτωση δικαιούχοι αντιπροσωπεύονται ενώπιον της 
Εταιρίας από ειδικό εκπρόσωπο που ορίζεται από τους ίδιους. Σε περίπτωση κατά την οποία οι 
εξ αδιαιρέτου κύριοι µετοχών, οι επικαρπωτές ή οι ψιλοί κύριοι, δεν υποδεικνύουν εκπρόσωπο 
τους, οι µέτοχοι αυτοί δεν αντιπροσωπεύονται και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αναστέλλει την 
άσκηση των δικαιωµάτων που απορρέουν από τις µετοχές αυτές.   
 
3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο µετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι µέτοχοι, µε αναγραφή του 
ονοµατεπωνύµου ή της εταιρικής επωνυµίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και 
του επαγγέλµατος και της εθνικότητας του κάθε µετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο 
αριθµός και η κατηγορία των µετοχών, που κατέχει κάθε µέτοχος. Το βιβλίο µετόχων µπορεί 
να τηρείται ηλεκτρονικά ή, κατόπιν σχετικής απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, να 
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τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυµα ή από επιχείρηση επενδύσεων, 
που έχουν το δικαίωµα να φυλάσσουν χρηµατοπιστωτικά µέσα.  

 
Άρθρο 7 

Καταβολή και πιστοποίηση  
του µετοχικού κεφαλαίου  

 
Τα ζητήµατα περί καταβολής και πιστοποίησης του µετοχικού κεφαλαίου ρυθµίζονται από το 
άρθρο 20 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
 

 
Άρθρο 8 

Ίδιες µετοχές 
 
1. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης µεταχείρισης των µετόχων που βρίσκονται στην ίδια 
θέση και των διατάξεων του ν. 3340/2005, όπως εκάστοτε ισχύει, η Εταιρία µπορεί, η ίδια ή 
µε πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της, να αποκτήσει δικές 
της µετοχές, µόνο όµως µετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους 
και τις προϋποθέσεις των προβλεπόµενων αποκτήσεων και, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό 
µετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία χορηγείται η έγκριση, η 
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) µήνες και, σε περίπτωση απόκτησης 
από επαχθή αιτία, τα κατώτατα και ανώτατα όρια της αξίας απόκτησης. 
 
2. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  
 
3. Η Εταιρία δεν επιτρέπεται, µε ποινή ακυρότητας, να προβαίνει σε προκαταβολές, να 
χορηγεί δάνεια ή να παρέχει εγγυήσεις µε σκοπό την απόκτηση των µετοχών της από τρίτους, 
εκτός εάν συντρέχουν οι νόµιµα προβλεπόµενες προϋποθέσεις κατά το άρθρο 51 του ν. 
4548/2018. 

 
Άρθρο 9 

Εξαγοράσιµες µετοχές 
 
1. Επιτρέπεται η αύξηση κεφαλαίου της Εταιρίας µε έκδοση εξαγοράσιµων µετοχών. Οι 
µετοχές αυτές µπορούν να εκδίδονται και ως προνοµιούχες µετοχές, µε ή χωρίς δικαίωµα 
ψήφου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Η εξαγορά 
γίνεται µε δήλωση της Εταιρίας, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
και είναι έγκυρη µόνο µε απόδοση της εισφοράς. 
 
2. Για την αύξηση του κεφαλαίου και την έκδοση των εξαγοράσιµων µετοχών, καθώς και για 
τον ενδεχόµενο αποκλεισµό του δικαιώµατος προτίµησης, εφαρµόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 10 κατωτέρω. 
 
3. Το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται κατά τον τελευταίο µήνα της εταιρικής χρήσης, εντός 
της οποίας έλαβαν χώρα εξαγορές µετοχών κατά τα οριζόµενα στις προηγούµενες 
παραγράφους, να προσαρµόζει µε απόφαση του το άρθρο του καταστατικού περί του 
κεφαλαίου, έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε µετά τις 
παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις νόµιµες διατυπώσεις δηµοσιότητας. 
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Άρθρο 10 
Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 

 
1. Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, απαιτείται απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων της  Εταιρίας για την τροποποίηση του παρόντος  καταστατικού και 
ειδικά του άρθρου 5, η οποία λαµβάνεται µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του 
άρθρου 33 του καταστατικού. 
 
2. Η γενική συνέλευση, που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 33 του 
καταστατικού µπορεί να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συµβούλιο να αποφασίσει αυτό για την 
τιµή διάθεσης των νέων µετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισµού του, σε 
περίπτωση έκδοσης µετοχών µε δικαίωµα απόληψης τόκου, εντός χρονικού διαστήµατος που 
ορίζει η γενική συνέλευση και το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Στην 
περίπτωση αυτή, η προθεσµία καταβολής του κεφαλαίου αρχίζει από τη λήψη της απόφασης 
του διοικητικού συµβουλίου, µε την οποία καθορίζεται η τιµή διάθεσης των µετοχών ή και το 
επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισµού του, κατά περίπτωση. 
 
3. (α) Κατ' εξαίρεση και µε την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου αυτού, ορίζεται ρητά ότι µε 
απόφαση της γενικής συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 
άρθρου 13 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει, µπορεί να εκχωρείται στο διοικητικό συµβούλιο η 
εξουσία, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου 
των µελών του, να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µερικά ή ολικά µε την έκδοση νέων 
µετοχών. 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.  
(β) Η εξουσία αυτή του διοικητικού συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική 
Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η 
ισχύς της αρχίζει µετά την λήξη της κάθε πενταετίας. Η απόφαση αυτή της Γενικής 
Συνέλευσης υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει. 
 
4. Η κατά την παραπάνω παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου αποφασιζόµενη αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού. 
 
5. Κατ' εξαίρεση  των  διατάξεων  της παραπάνω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, όταν 
τα αποθεµατικά της Εταιρίας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
για την αύξησή του απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του  άρθρου 33 αυτού του καταστατικού ("Εξαιρετική   απαρτία  και 
πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης"), και µε ανάλογη τροποποίηση του σχετικού µε το 
µετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού. 

 
 

Άρθρο 11 
∆ικαίωµα προτίµησης 

 
1. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου που δε γίνεται µε εισφορά σε είδος, 
ή έκδοσης οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές, παρέχεται δικαίωµα 
προτίµησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το οµολογιακό δάνειο, υπέρ των κατά την εποχή 
της αύξησης ή της έκδοσης µετόχων, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο 
µετοχικό κεφάλαιο.  
 
2. Επίσης παρέχεται δικαίωµα προτίµησης κατά τα ανωτέρω και σε περιπτώσεις αύξησης 
κεφαλαίου µε εισφορές σε είδος ή έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε 
µετοχές.  
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3. Αν η Εταιρία έχει ήδη εκδώσει µετοχές περισσότερων κατηγοριών, στις οποίες τα 
δικαιώµατα ψήφου ή συµµετοχής στα κέρδη ή τη διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρισης 
είναι διαφορετικά µεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου µε µετοχές µιας µόνο 
από τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωµα προτίµησης παρέχεται στους 
µετόχους των άλλων κατηγοριών µόνο µετά τη µη άσκηση του δικαιώµατος από τους 
µετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες µετοχές. 
 
4. Κατά τα λοιπά για τις διατυπώσεις και την διαδικασία άσκησης του δικαιώµατος προτίµησης 
εφαρµόζονται τα οριζόµενα στις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει. 
 

 
Άρθρο 12 

∆ικαίωµα προαίρεσης για την απόκτηση µετοχών  
(stock option) 

 
1. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 33 του 
παρόντος, µπορεί να θεσπισθεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών 
κατά την έννοια του ν. 4308/2014,, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης (option) απόκτησης 
µετοχών. Ως δικαιούχοι µπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην εταιρεία 
υπηρεσίες σε σταθερή βάση.  
 
2. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
 

 
Άρθρο 13 

Έκδοση Οµολογιακών ∆ανείων 
 
1. Η  Εταιρία µπορεί να εκδίδει οµολογιακά δάνεια κάθε είδους, σύµφωνα µε το νόµο και 
ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 59 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει 
σήµερα, τις διατάξεις του ν.3156/2003 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη νόµου. Στην 
απόφαση του εταιρικού οργάνου που είναι αρµόδιο σύµφωνα µε το νόµο και το παρόν 
καταστατικό θα πρέπει να περιέχονται και οι όροι του δανείου όπως ενδεικτικά το ποσό, ο 
χρόνος, ο τόκος, ο αριθµός και το είδος των οµολογιών και ό,τι άλλο προβλέπεται ή ορίζεται 
από το νόµο.  
 
2. Συγκεκριµένα, η Εταιρία µπορεί να εκδίδει σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση ισχύουσες 
διατάξεις και περιορισµούς, µε ιδιωτική ή δηµόσια εγγραφή, µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα  
είδη οµολογιακών δανείων, των οποίων η παράθεση εδώ  είναι εντελώς ενδεικτική: 
(α)  Κοινό οµολογιακό δάνειο· 
(β)  Οµολογιακό δάνειο µε ανταλλάξιµες οµολογίες· 
(γ)  Οµολογιακό δάνειο µε  οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές· 
(δ)  Οµολογιακό δάνειο µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη· 
(ε)  Κάθε άλλο  τύπο  και είδος  οµολογιακού δανείου που επιτρέπεται από το νόµο. 
 
3. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων γ’ (οµολογιακό δάνειο µε οµολογίες µετατρέψιµες σε 
µετοχές) και δ’ (οµολογιακό δάνειο µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη) της ανωτέρω 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, την έκδοση κάθε άλλου τύπου οµολογιακού δανείου 
δύναται να αποφασίσει σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003  
(α)  είτε η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας µε απόφασή της που λαµβάνεται µε 
την συνήθη απαρτία και πλειοψηφία του  άρθρου 32 του παρόντος καταστατικού,  
(β)  είτε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας µε απόφασή του που λαµβάνεται µε την 
πλειοψηφία του άρθρου 19 παρ. 3 περ. α’ του παρόντος Καταστατικού.   
 
4. Την έκδοση οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη (παρ. 2 περ. δ’ του 
παρόντος άρθρου) δύναται να αποφασίσει µόνο η Γενική Συνέλευση των µετόχων της 
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Εταιρίας, µε την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 33 του παρόντος  
καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως και 
ισχύει και κατά παραποµπή της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 3156/2003. 
 
5. Την έκδοση οµολογιακού δανείου µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές (παρ. 2 περ. γ’ 
του παρόντος άρθρου), δύναται να αποφασίσει: 
 
(α)  Είτε η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, µε την αυξηµένη απαρτία και 
πλειοψηφία του  άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται 
οι διατάξεις του ν. 4548/2018 και κατά παραποµπή της διάταξης του άρθρων 8 του ν. 
3156/2003.  
 
(β)  Είτε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας, µετά από σχετική απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 
4548/2018, όπως ισχύει, η οποία εκχωρεί τη σχετική εξουσία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, υπό 
τις προϋποθέσεις του ν. 4548/2018. Η εξουσία αυτή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να 
ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση 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 
13 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
 
6. Επί των αποφάσεων των εταιρικών οργάνων σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου: 
 
(α)  Εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τη δηµοσιότητα της απόφασης για την αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου και οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4548/2018. 
 
(β)  Ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώµατος, η τιµή ή ο λόγος µετατροπής 
ή του εύρος τους. Η τελική τιµή ή ο λόγος µετατροπής ορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο 
της εταιρίας πριν από την έκδοση του δανείου. Απαγορεύεται η χορήγηση µετοχών 
ονοµαστικής αξίας ανώτερης της τιµής έκδοσης των µετατρεπόµενων οµολογιών.  
 
7. Στην περίπτωση έκδοσης οµολογιακού δανείου µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές 
εφαρµόζεται ανάλογα η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4548/2018. Μετά την 
ολοκλήρωση της κάλυψης του δανείου, το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας πιστοποιεί την 
καταβολή του οµολογιακού δανείου µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 20 του ν. 4548/2018.  
 
8. Κατά ρητή πρόβλεψη της παρ. 4 άρθρου του 71 του ν. 4548/2018, µε την άσκηση του 
δικαιώµατος µετατροπής των οµολογιών επέρχεται ισόποση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται µέχρι τη λήξη του επόµενου 
µηνός από την ηµέρα άσκησης του δικαιώµατος µετατροπής να διαπιστώνει την αύξηση και 
να αναπροσαρµόζει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού, τηρώντας τις διατυπώσεις 
δηµοσιότητας του άρθρου 13 του ν. 4548/2018. 
 
9. Οι αυξήσεις κεφαλαίου της ανωτέρω παραγράφου 8 δεν αποτελούν τροποποίηση του 
καταστατικού. 
 

 
Άρθρο 14 
Μέτοχοι 

 
1. Μέτοχος έναντι της Εταιρίας θεωρείται ο εγγεγραµµένος στα αρχεία του Αποθετηρίου 
Αξιών, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4548/2018. 
 
2. Η ιδιότητα του µετόχου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη και χωρίς περιορισµό άσκηση όλων 
των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το Νόµο, το Καταστατικό της 
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εταιρίας, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
που ελήφθησαν µέσα στα όρια της δικαιοδοσίας τους.  
 
3. Οι µέτοχοι ασκούν τα  δικαιώµατά τους σχετικά µε την διοίκηση της Εταιρίας µόνο µε τη 
συµµετοχή τους  στη Γενική Συνέλευση, έξω δε από αυτή µόνο στις περιπτώσεις που ορίζει ο 
νόµος.  
 
4. Κάθε µέτοχος οπουδήποτε κι αν κατοικεί, για τις σχέσεις του µε την Εταιρίας θεωρείται ότι 
έχει κατοικία την έδρα της Εταιρίας και υπόκειται στους ελληνικούς Νόµους.  
 
5. Κάθε µετοχή δίνει δικαίωµα µιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση και δικαίωµα 
συµµετοχής στα κέρδη της Εταιρίας και στην περιουσία της σε περίπτωση εκκαθάρισης. 

 
 
 

Μ Ε Ρ Ο Σ   Β' 
Η   Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η   Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η 

______________________________________________ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Άρθρο 15 

Σύνθεση και θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
1. Η Εταιρία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από τρία (3) µέχρι εννέα 
(9) µέλη.  
 
2. Μέλη του ∆.Σ. µπορεί να είναι µέτοχοι ή τρίτοι, καθώς και νοµικό πρόσωπο, οπότε αυτό 
υποχρεούται να ορίσει φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νοµικού 
προσώπου ως µέλους του ∆.Σ. 
 
3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων 
της Εταιρίας για θητεία δύο (2) ετών η οποία αρχίζει από την εκλογή τους και παρατείνεται 
µέχρι την λήξη της προθεσµίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη 
τακτική Γενική Συνέλευση µετά τη λήξη της θητείας του. 
 
4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο αριθµός των 
οποίων καθορίζεται από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που τους εκλέγει. Τα 
αναπληρωµατικά µέλη µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την αναπλήρωση, σύµφωνα µε 
το άρθρο 17 του παρόντος, µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που παραιτήθηκαν, 
απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
 
5. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µέτοχοι ή µη µέτοχοι, µπορούν να επανεκλέγονται 
απεριόριστα και είναι ελεύθερα ανακλητά. 
 
6. Η Γενική Συνέλευση µπορεί να αντικαθιστά οποιαδήποτε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και πριν από την λήξη της θητείας τους. 

 
 

Άρθρο 16 
Συγκρότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αµέσως µετά την εκλογή του συγκαλείται σε συνεδρίαση 
αυτοκλήτως ή από τον πρεσβύτερο των συµβούλων για να συγκροτηθεί σε σώµα. 
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2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκλέγει µεταξύ των µελών του τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, 
και µπορεί επίσης να εκλέξει µεταξύ των µελών του έναν ή περισσότερους ∆ιευθύνοντες 
Συµβούλους ή/και Εντεταλµένους Συµβούλους ή/και πρόσωπα µε άλλη ιδιότητα και να 
καθορίζει συγχρόνως και τις αρµοδιότητές τους. Η ιδιότητα του Προέδρου ή Αντιπροέδρου 
δύναται να συµπέσει µε αυτή του ∆ιευθύνοντος ή Εντεταλµένου Συµβούλου. 
 
3. Το διοικητικό συµβούλιο µπορεί οποτεδήποτε να προβεί σε ανακατανοµή των ανωτέρω 
ιδιοτήτων µεταξύ των µελών του. 
 
4. Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρµοδιοτήτων του ο 
Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, είτε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος (και αν είναι 
περισσότεροι, ο πρώτος κατά σειρά εκλογής κ.ο.κ.) είτε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, που τυχόν ορίζεται µε απόφαση  του οργάνου. 
 

 
 

Άρθρο 17 
Αναπλήρωση µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
1. Το διοικητικό συµβούλιο δύναται να εκλέγει µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών που 
παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η 
εκλογή αυτή είναι δυνατή µε την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω µελών δεν 
είναι εφικτή από αναπληρωµατικά µέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση. Η 
ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό συµβούλιο γίνεται µε απόφαση των αποµενόντων µελών, 
εάν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που 
αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα του άρθρου 13 του ν. 
4548/2018 και ανακοινώνεται από το διοικητικό συµβούλιο στην αµέσως προσεχή γενική 
συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει 
αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη. 
 
2. Οι πράξεις του συµβούλου που εκλέχτηκε µε αυτόν τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόµα 
και αν στη συνέχεια αντικατασταθεί από την παραπάνω Γενική Συνέλευση.  
 
3. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία του συµβούλου που θα εκλεγεί σε κενωθείσα θέση, λήγει µαζί 
µε τη θητεία των άλλων συµβούλων, κατά το χρόνο που θα έληγε η θητεία εκείνου που 
αναπλήρωσε. 
 
4. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας 
µέλους ή µελών του διοικητικού συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη µπορούν να συνεχίσουν τη 
διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων 
µελών σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών 
υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. 
Σε κάθε περίπτωση τα µέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 
 
5. Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον 
αριθµό τους, µπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό 
την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου. 
 

 
Άρθρο 18 

Σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρίας, ή σε οποιαδήποτε 
διεύθυνση στον ∆ήµο Αθηναίων ή στον ∆ήµο Εκάλης Αττικής, κάθε φορά που ο νόµος, το 
καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρίας το απαιτούν. 
 

Αρ.πρωτ. 1483796.2142960
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 121878660000
την  13/08/2019 με ΚΑΚ 1818018
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form



13 

 

2. Το ∆.Σ µπορεί να συνεδριάζει µε τηλεδιάσκεψη, εφόσον συµφωνούν όλα τα µέλη του. Στην 
περίπτωση αυτή, η πρόσκληση προς τα µέλη του ∆.Σ περιλαµβάνει και τις αναγκαίες 
πληροφορίες για τη συµµετοχή τους στη συνεδρίαση. 

 
3. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 90 επ. του ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει. 
 

 
Άρθρο 19 

Απαρτία - Πλειοψηφία - Αντιπροσώπευση µελών 
 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκεται 
ή αντιπροσωπεύεται κατά τη συνεδρίαση τουλάχιστον τα ήµισυ πλέον ενός των µελών του.  
 
2. Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται πάντοτε µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των συµβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός 
αν ο νόµος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν διαφορετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν 
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
 
3. Κατ’ εξαίρεση οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα παρακάτω ειδικά 
αναφερόµενα θέµατα, λαµβάνονται πάντοτε µε πλειοψηφία 2/3 τουλάχιστον του συνόλου 
των µελών του:  
(α) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθρου 10 του παρόντος καταστατικού· και 
(β) Έκδοση οµολογιακού δανείου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 περ. β’ και της παρ. 5 
περ. β’ του άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού. 
 
4. Σύµβουλος που απουσιάζει µπορεί να αντιπροσωπεύεται από άλλο σύµβουλο µε έγγραφη 
εξουσιοδότηση. Κάθε σύµβουλος µπορεί να αντιπροσωπεύει ένα µόνο σύµβουλο που 
απουσιάζει. 

 
 

Άρθρο 20 
Πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
1. Για τις συνεδριάσεις, συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γράφονται 
πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, που µπορεί να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα, και 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και τους συµβούλους που πήραν 
µέρος. Τυχόν άρνηση συµβούλου να υπογράψει τα πρακτικά, αναφέρεται σ' αυτά. Κάθε 
σύµβουλος, έχει δικαίωµα να ζητήσει να σηµειωθεί η γνώµη του στα πρακτικά.  
 
2. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα µέλη του ∆.Σ. ή τους αντιπροσώπους 
τους ισοδυναµεί µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµη και αν δεν έχει προηγηθεί 
συνεδρίαση. Η ρύθµιση αυτή ισχύει και αν όλοι οι σύµβουλοι ή οι αντιπρόσωποί τους 
συµφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνεδρίαση. Το 
σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλους τους συµβούλους 
 
3. Οι υπογραφές των συµβούλων ή των αντιπροσώπων τους µπορούν να αντικαθίστανται µε 
ανταλλαγή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email) ή άλλα ηλεκτρονικά µέση.  
 
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να ορίζει Γραµµατέα, µέλος του ή τρίτο, ο οποίος θα έχει 
την ευθύνη για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και θα επικουρεί τα αρµόδια 
µέλη του οργάνου στην τήρηση των εταιρικών διαδικασιών. 
 
5. Αντίγραφα και αποσπάσµατα των πρακτικών του ∆.Σ. εκδίδονται από τον Πρόεδρο ή τον 
αναπληρωτή του, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 
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6. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για τα οποία υπάρχει 
υποχρέωση καταχώρισής τους στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), σύµφωνα µε το 
άρθρο 12 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, υποβάλλονται στην αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή 
µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 
εντός της τυχόν διαφορετικής νόµιµης προθεσµίας. 

 
 

Άρθρο 21 
Εξουσία και αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί τη διοίκηση της Εταιρίας, διαχειρίζεται τις εταιρικές 
υποθέσεις, διαθέτει την εταιρική περιουσία και εκπροσωπεί την  Εταιρία έναντι κάθε τρίτου.   
 
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα γενικά τα  ζητήµατα που αφορούν την Εταιρία 
µέσα στο πλαίσιο του εταιρικού σκοπού, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή το 
καταστατικό αυτό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 

 
 

Άρθρο 22 
Ανάθεση αρµοδιοτήτων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί αποκλειστικά και µόνο εγγράφως και µε ειδική απόφασή 
του, να ορίσει θέµατα για τα οποία αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης 
σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη, διευθυντές της εταιρίας ή τρίτους. Τα 
πρόσωπα που κατά το καταστατικό εκπροσωπούν και δεσµεύουν την εταιρία, καθώς και οι 
αρµοδιότητές τους, ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. 
 
2. Τα πρόσωπα αυτά µπορούν, εφόσον δεν προβλέπεται το αντίθετο από τις σχετικές 
αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών 
που τους ανατέθηκαν ή µέρους τούτων σε άλλα µέλη του οργάνου ή τρίτους.  
 
3. Πράξεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ακόµα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, 
δεσµεύουν την Εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την 
υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να την γνωρίζει. ∆εν συνιστά απόδειξη µόνη η 
τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό της Εταιρίας ή τις 
τροποποιήσεις του. 
 
4. Περιορισµοί της εξουσίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από το καταστατικό ή από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόµη και αν έχουν υποβληθεί στις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας. 
 
5. Το διοικητικό συµβούλιο δύναται να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της Εταιρίας σε ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα, µη µέλη του ή, εάν ο νόµος δεν το απαγορεύει, και σε µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου.  
 
 

Άρθρο 23 
Αποζηµιώσεις και αµοιβές των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 
1. Στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους ως µέλη  του 
οργάνου, µπορεί να χορηγούνται αµοιβές από τα κέρδη, οι οποίες πρέπει να λαµβάνονται από 
το υπόλοιπο των καθαρών κερδών που αποµένει µετά την αφαίρεση των κρατήσεων για 
τακτικό αποθεµατικό και του ποσού που απαιτείται για τη διανοµή του πρώτου µερίσµατος 
υπέρ των µετόχων. Τα σχετικά ποσά αποφασίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση που 
εγκρίνει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και τη διάθεση των κερδών. 
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2. (α) Κάθε άλλη αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου βαρύνει την 
Εταιρία, µόνο αν εγκριθεί κατά ποσό µε ειδική απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. 
(β) Η διάταξη του προηγουµένου εδαφίου, δεν εφαρµόζεται προκειµένου για αµοιβές 
οφειλόµενες σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για υπηρεσίες τους που παρέχονται στην 
Εταιρία επί τη βάσει ειδικής σχέσης µισθώσεως εργασίας ή εντολής. Στην περίπτωση αυτή, 
εφαρµόζεται η διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του παρόντος καταστατικού και οι διατάξεις 
των άρθρων 99 έως 101 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
(γ) Σε περίπτωση που η ειδική σχέση µίσθωσης εργασίας ή εντολής προϋπήρχε της ιδιότητας 
του µέλους του ∆.Σ., η σχετική σύµβαση εργασίας ή εντολής εξακολουθεί να ισχύει και µετά 
την εκλογή µέλους του ∆.Σ. και δεν απαιτείται καµία έγκριση. 
 

 
 

Άρθρο 24 
Μη επιτρεπόµενες συµβάσεις 

 
1. Σχετικά µε τις µη επιτρεπόµενες συµβάσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 99 επ. 
του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
 

Άρθρο 25 
Απαγόρευση ανταγωνισµού 

 
1. Ως προς την απαγόρευση ανταγωνισµού εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 
4548/2018, όπως ισχύει. 
 
2. Κατ' εξαίρεση, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, µπορεί να παρέχεται άδεια στα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους ∆ιευθυντές της Εταιρίας να ενεργούν για δικό τους 
λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆' 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Άρθρο 26 

Αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης 
 
1. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται 
να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρία. Οι νόµιµες αποφάσεις της 
δεσµεύουν και τους µετόχους της που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 
 
2. Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για τα εξής θέµατα: 
(α) Για κάθε τροποποίηση του καταστατικού. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθ. 10 και 
της παρ. 9 του άρθ. 13 του  παρόντος Καταστατικού, ως τροποποίηση θεωρείται και η αύξηση 
ή µείωση του εταιρικού κεφαλαίου. 
(β) Για την εκλογή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών, µε την 
επιφύλαξη του άρθρου 17 του παρόντος καταστατικού. 
(γ)  Για  την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας. 
(δ)  Για τη διάθεση των ετησίων κερδών και την έγκριση των αµοιβών των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
(ε)  Για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη µετατροπή, την αναβίωση, την παράταση της 
διάρκειας και τη διάλυση της Εταιρίας. 
(στ) Για το διορισµό εκκαθαριστών. 
(ζ)  Για κάθε άλλο θέµα που ορίζει ο νόµος ή το καταστατικό της Εταιρίας. 
 
3. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 2 του ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει σήµερα. 
 

Αρ.πρωτ. 1483796.2142960
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 121878660000
την  13/08/2019 με ΚΑΚ 1818018
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form



16 

 

 
Άρθρο 27 

Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης 
 
1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην περιφέρεια 
άλλου δήµου εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έδρας, τουλάχιστον µία 
φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός 6 το πολύ µηνών από τη λήξη της χρήσης αυτής.  
 
2. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, µπορεί επίσης να συνέρχεται: 
(α) Εφόσον οι µετοχές της Εταιρίας δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο δηµόσιας προσφοράς, 
είτε στο πλαίσιο κάλυψης µετοχικού κεφαλαίου είτε στο πλαίσιο διάθεσης υφιστάµενων 
µετοχών, στην περιφέρεια του ∆ήµου Αθηναίων ή σε άλλο τόπο κείµενο στην ηµεδαπή ή την 
αλλοδαπή που ορίζει κατά περίπτωση το διοικητικό συµβούλιο µε την απόφασή του για την 
πρόσκληση της γενικής συνέλευσης· 
(β) Εάν οι µετοχές της Εταιρίας είναι εισηγµένες σε χρηµατιστηριακή αγορά που εδρεύει στην 
Ελλάδα, στην περιφέρεια του δήµου όπου βρίσκεται η έδρα του χρηµατιστηρίου. 
 
3. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται να συνέρχεται η Γενική Συνέλευση και σε άλλο τόπο 
κείµενο στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον στη συνέλευση παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου και κανείς 
µέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων. 
 
4. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκαλεί σε  έκτακτη  συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση 
των µετόχων όταν το κρίνει σκόπιµο. 
 
5. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται (α) 
από προσωρινό ∆.Σ. που ορίζεται  από το αρµόδιο ∆ικαστήριο σύµφωνα µε το άρθ. 69 ΑΚ, ή 
(β) αυτόκλητα µε µοναδικό θέµα την εκλογή ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µε την προϋπόθεση 
ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται κατά τη συνεδρίαση όλοι οι µέτοχοι εκπροσωπούντες το 
σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 
 

 
Άρθρο 28 

Πρόσκληση - Ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 
 
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 µε αντιπρόσωπο, ή, ενδεχοµένως, εξ 
αποστάσεως. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται είκοσι (20) τουλάχιστον 
πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα συνεδρίασης µε την καταχώρισή της στη Μερίδια της 
Εταιρίας που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. Στην περίπτωση που οι µετοχές της Εταιρίας είναι 
εισηγµένες σε χρηµατιστήριο η πρόσκληση δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 122 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  
 
2. ∆έκα (10)  ηµέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε µέτοχος µπορεί να πάρει 
από την Εταιρία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών. 
 
3. 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. 
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Άρθρο 29 
Κατάθεση µετοχών - Αντιπροσώπευση 

 
 
1. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 
 
2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετάσχει κάθε µέτοχος ο οποίος έχει και 
αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ηµέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.  
 
3. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να 
αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί νόµιµα. Μέτοχοι που είναι 
νοµικά πρόσωπα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των εκπροσώπων τους.  
 
5. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 
αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδεια της Γενικής 
Συνέλευσης. 
 
6. Στην περίπτωση εταιριών οι µετοχές των οποίων είναι εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018. 
 
 

Άρθρο 30 
Καθολική Γενική Συνέλευση 

 
1. Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και η εν γένει τήρηση των διατυπώσεων 
δηµοσιότητας που αναφέρονται παραπάνω δεν απαιτείται, στην περίπτωση κατά την οποία 
συντρέξουν σωρευτικά οι ακόλουθες τρεις προϋποθέσεις: 
(α) Ληφθεί σχετική απόφαση από το ∆.Σ., 
(β) 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, και 
(γ) Στο Πρακτικό Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, διαζευκτικά είτε αα) προσαρτηθεί η 
πλήρης ηµερήσια διάταξη, υπογεγραµµένη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης από  όλους τους  παρευρισκόµενους µετόχους που εκπροσωπούν το σύνολο του 
µετοχικού κεφαλαίου, είτε ββ) τεθούν στο τέλος του οι υπογραφές όλων των 
παρευρισκοµένων µετόχων που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού κεφαλαίου. 
 
2. Σε περίπτωση που δεν συντρέξουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η συνέλευση είναι 
απολύτως άκυρη και χωρίς καµία έννοµη συνέπεια. 
 
3. Σε κάθε περίπτωση, εφ' όσον πρόκειται για σύγκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης, 
πρέπει να δηµοσιεύονται σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό οι ετήσιες οικονοµικές 
καταστάσεις. 
 

Άρθρο 31 
Συµµετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγµατικό χρόνο  

 
 

1. Οι µέτοχοι δύναται να συµµετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση µε 
οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά µέσα, χωρίς φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής 
της. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρία λαµβάνει επαρκή µέτρα ώστε:  

  
(α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συµµετέχοντος προσώπου, τη 
συµµετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται ή να παρίστανται στη γενική 
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συνέλευση βάσει των άρθρων του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και του Καταστατικού 
της Εταιρίας, και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης, 
 
(β) να παρέχεται η δυνατότητα στο συµµετέχοντα να παρακολουθεί µε ηλεκτρονικά ή 
οπτικοακουστικά µέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη 
συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, 
καθώς και να ψηφίζει επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, και  
 
(γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συµµετέχοντος από 
απόσταση.  
 

2. Οι µέτοχοι που συµµετέχουν στη γενική συνέλευση από απόσταση λαµβάνονται υπόψη για 
το σχηµατισµό της απαρτίας και πλειοψηφίας όπως ακριβώς οι παρόντες. 
 

3. Οι µέτοχοι δύνανται να συµµετέχουν στην ψηφοφορία από απόσταση, δια αλληλογραφίας 
ή µε ηλεκτρονικά µέσα, διεξαγόµενης πριν από τη συνέλευση. Τα θέµατα και τα 
ψηφοδέλτια µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωσή τους να γίνεται και ηλεκτρονικά 
µέσω διαδικτύου ή σε έντυπη µορφή στην έδρα της Εταιρίας. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν δι’ 
αλληλογραφίας ή µε ηλεκτρονικά µέσα υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και 
της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρία το 
αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.   

 
 

Άρθρο 32 
Συνήθης απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 

 
1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της 
ηµερήσιας διάταξης, µε την επιφύλαξη του άρθρου 33 του παρόντος καταστατικού, αν  
εκπροσωπείται σ' αυτή τουλάχιστον το 1/5 του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. 
 
2. Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούµενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η 
Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τη µαταιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) 
τουλάχιστον ηµέρες, και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης 
οποιοδήποτε και αν είναι το τµήµα του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου που 
εκπροσωπείται κατ' 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. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των 
ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 
 

 
Άρθρο 33 

Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης 
 
1. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα επί των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα (2/3) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις 
που αφορούν: 
(α)  µεταβολή της εθνικότητας της Εταιρίας· 
(β) µεταβολή του αντικειµένου  της επιχείρησης της Εταιρίας· 
(γ) επαύξηση των υποχρεώσεων των µετόχων· 
(δ) αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, µε εξαίρεση τις αυξήσεις του άρθρου 10 παράγραφος 
3 του παρόντος καταστατικού, εκτός αν επιβάλλεται από το νόµο ή γίνεται µε κεφαλαιοποίηση 
αποθεµατικών· 
(ε)  µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται µε ακύρωση µετοχών· 
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(στ) έκδοση οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη (άρθρο 9 παρ. 4 του 
παρόντος καταστατικού) και οµολογιακού δανείου µε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές 
(άρθρο 9 παρ. 5 περιπτ. α΄ του καταστατικού)· 
(ζ) µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών· 
(η)  συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της 
Εταιρίας· 
(θ) παροχή ή ανανέωση της εξουσίας προς το διοικητικό συµβούλιο για αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 3 του παρόντος καταστατικού· 
(ι) σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόµος ή το καταστατικό αυτό ορίζουν ότι για  
τη λήψη ορισµένης απόφασης από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξηµένη απαρτία 
της παρούσης παραγράφου. 
 
2. Όλες οι αποφάσεις για θέµατα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαµβάνονται µε 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη συνέλευση. 
 
3. Εάν δεν επιτευχθεί η  απαρτία της προηγούµενης παραγράφου  στην  πρώτη συνεδρίαση, η 
Γενική  Συνέλευση προσκαλείται  και  συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τη µαταιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα (10) 
τουλάχιστον ηµέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 
συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή 
εκπροσωπείται τουλάχιστο το ένα δεύτερο (1/2) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί. 
 
4. (α) Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούµενη απαρτία, η γενική συνέλευση 
προσκαλείται και συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση σύµφωνα µε την 
παραπάνω παρ. 3, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεµάτων της 
αρχικής ηµερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή εκπροσωπείται ποσοστό τουλάχιστον το ένα 
πέµπτο (1/5) του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. (β) 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. 
 

 
Άρθρο 34 

Πρόεδρος και Γραµµατέας της Γενικής Συνέλευσης 
 
1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή 
όταν κωλύεται αυτός ο αναπληρωτής του ή πρόσωπο, µέτοχος ή µη, που έχει οριστεί σχετικά 
µε απόφαση του ∆.Σ. Χρέη γραµµατέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον 
προσωρινό Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. 
 
2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η συνέλευση 
προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός γραµµατέα που εκτελεί και χρέη 
ψηφολέκτη. 
 

 
Άρθρο 35 

Θέµατα συζήτησης και πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης  
 
1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέµατα που 
αναγράφονται στην ηµερήσια διάταξη.  
 
2. Για τα θέµατα που συζητούνται και αποφασίζονται στη Γενική Συνέλευση τηρούνται 
πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα της, µε την επιφύλαξη του 
άρθ. 30 παρ. 1 εδ. γ' αυτού του καταστατικού. 
 
3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσµατα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται 
από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του.  
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4. Εάν στη Συνέλευση παρίσταται ένας µόνο µέτοχος, είναι υποχρεωτική η παρουσία 
Συµβολαιογράφου που προσυπογράφει τα πρακτικά της Συνέλευσης. 
 

 
Άρθρο 36 

Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή  
των ελεγκτών από ευθύνη αποζηµίωσης 

 
1. Μετά την έγκριση των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, µε απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται µε φανερή ψηφοφορία, µπορεί να εγκρίνεται η συνολική 
διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση καθώς και απαλλάσσονται οι ελεγκτές 
της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τον έλεγχο της αντίστοιχης χρήσης. 
Παραίτηση της Εταιρίας από αξιώσεις της κατά την µελών του διοικητικού συµβουλίου ή 
άλλως προσώπων ή συµβιβασµός της Εταιρίας µε αυτούς µπορεί να λάβει χώρα µόνο µε τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 102 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Κατά τη 
δίκη για αποζηµίωση της Εταιρίας λόγω ευθύνης των µελών του διοικητικού συµβουλίου κατά 
τα άρθρα 102 και επ. του ν. 4548/2018, συνεκτιµάται η παραπάνω έγκριση.  
 
2. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης της συνολικής διαχείρισης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου δικαιούνται να µετέχουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µόνο µε 
µετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωπο άλλων µετόχων, εφόσον όµως έχουν 
λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και 
για τους υπαλλήλους της Εταιρίας.  
 

Άρθρο 37 
∆ικαιώµατα της µειοψηφίας 

 
1. Ως προς τα δικαιώµατα µειοψηφίας εφαρµόζεται το άρθρο 141 του ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει.  
 
2. Ως προς τα δικαιώµατα έκτακτου ελέγχου της Εταιρίας, εφαρµόζονται τα άρθρα 142 και 
143 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 
ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
Άρθρο 38 
Ελεγκτές 

 
Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, απλών και 
ενοποιηµένων, ενεργείται σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.   
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΚΕΡ∆ΟΖΗΜΙΕΣ 
 

Άρθρο 39 
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

 
1. Οι ετήσιες και ενοποιηµένες χρηµατοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται, 
ελέγχονται και εγκρίνονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4308/2014 και σύµφωνα µε κάθε 
άλλης ειδική διάταξη που ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά. Οι ετήσιες και ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας που τις 
συνέταξε.  
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Άρθρο 40 
Θεώρηση 

 
1. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων που έχουν καταρτιστεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο πρέπει να έχουν υπογραφεί 
από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από: 
(α) τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τον αναπληρωτή του, 
(β) τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο 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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου που ορίζεται από αυτό, και 
(γ) τον κατά νόµο υπεύθυνο λογιστή πιστοποιηµένο από το Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος 
κάτοχο άδειας Α τάξης για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.   
  
2. Οι παραπάνω σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νοµιµότητας του τρόπου κατάρτισης 
των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων οφείλουν να εκθέσουν έγγραφα τις 
αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 
 

 
Άρθρο 41 

Ετήσια Έκθεση ∆ιαχείρισης 
 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται κάθε χρόνο να συντάσσει και να 
υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση διαχείρισης. Η ετήσια έκθεση διαχείρισης έχει 
περιεχόµενο το προβλεπόµενο στα άρθρα 150 επ. του 4548/2018, όπως ισχύει, και κάθε 
άλλης ειδικής διάταξης που ρυθµίζει τα ζητήµατα αυτά.  

 
 

Άρθρο 42 
∆ηµοσιότητα 

 
 
Οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας 
που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 149 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.  
 

 
Άρθρο 43 

Εταιρική χρήση 
 
Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και 
λήγει την τριακοστή πρώτη (31η) ∆εκεµβρίου κάθε έτους.  

 
 

Άρθρο 44 
∆ιάθεση κερδών 

 
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 4548/2018, η διάθεση των καθαρών 
κερδών της Εταιρίας 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 τουλάχιστο το ένα εικοστό (1/20) των 
καθαρών κερδών. Σύµφωνα µε το νόµο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν 
αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστον µε το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου εταιρικού 
κεφαλαίου. 
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(β) Ακολουθεί η κράτηση του απαιτούµενου ποσού για την καταβολή του µερίσµατος, όπως 
τούτου ορίζεται στο άρθρο 161 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 
(γ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών µπορεί να διατίθεται ως πρόσθετο µέρισµα ή ως 
αµοιβή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή για το σχηµατισµό έκτακτου αποθεµατικού 
ή να µεταφέρεται εις νέο µε απόφαση ή να διατίθεται µε άλλο νόµιµο τρόπο κατά την σχετική 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' 

∆ΙΑΛΥΣΗ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 
 

Άρθρο 45 
Λόγοι λύσης της Εταιρίας 

 
1. Η Εταιρία λύεται: (α) Μόλις περάσει ο χρόνος διάρκειάς της, εκτός αν προηγούµενα 
αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της, (β) Με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης που λαµβάνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του παρόντος 
καταστατικού γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η Εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης, και δ) σε 
περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του 
οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας.  
 
2. Η Εταιρία λύεται επίσης µε δικαστική απόφαση, σύµφωνα µε τα άρθρα 165 και 166 του ν. 
4548/2018, όπως ισχύει σήµερα. 
 
3. Η συγκέντρωση όλων των µετοχών σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της Εταιρίας. 
 
4. Σε  περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας µειωθεί περισσότερο από 
το µισό του µετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την 
υποχρέωση να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη λήξη 
της εταιρικής χρήσης για να αποφασίσει, αν θα διαλυθεί η Εταιρία ή αν θα υιοθετηθεί άλλο 
µέτρο. 

 
 

Άρθρο 46 
Εκκαθάριση 

 
1. Εκτός από την περίπτωση της  πτώχευσης, τη λύση της Εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάρισή 
της. Στην περίπτωση των εδαφίων (α) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του 
παρόντος, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή µέχρι να διοριστούν 
εκκαθαριστές από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της ίδιας παραπάνω 
παραγράφου του ίδιου άρθρου, η Γενική Συνέλευση µε την ίδια απόφαση ορίζει εκκαθαριστές. 
Οι εκκαθαριστές που ορίζει η Γενική Συνέλευση µπορούν να είναι από δύο έως τρεις, µέτοχοι 
ή όχι, και ασκούν όλες τις συναφείς µε τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθάρισης 
αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική 
Συνέλευση µε τις αποφάσεις της οποίας έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται.  
 
2. Κατά τα λοιπά, για τον τρόπο διενέργειας της εκκαθάρισης εφαρµόζονται οι διατάξεις των 
άρθρων 167 επ. του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η' 
ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 

 
 

Άρθρο 47 
∆ικαίωµα της µειοψηφίας να ζητήσει 

την εξαγορά των µετοχών της από τον πλειοψηφούντα µέτοχο. 

Αρ.πρωτ. 1483796.2142960
Το παρόν αποτελεί αντίγραφο από το καταχωρισμένο στη μερίδα ΓΕΜΗ της εταιρείας
με Επωνυμία ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
και αρ.ΓΕΜΗ 121878660000
την  13/08/2019 με ΚΑΚ 1818018
Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να ελεγχθεί στο σύνδεσμο:
https://services.businessportal.gr/publicCertificateDownload/form



23 

 

 
1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δηµόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας 
µέτοχος απέκτησε µετά την ίδρυση της Εταιρίας και διατηρεί τουλάχιστον το ενενήντα πέντε 
τοις εκατό (95%) του µετοχικού κεφαλαίου της, ένας ή περισσότεροι από τους λοιπούς 
µετόχους µπορούν να ζητήσουν µε αγωγή, η οποία ασκείται εντός προθεσµίας πέντε (5) ετών 
από τότε που ο µέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό, την εξαγορά της συµµετοχής τους 
από το µέτοχο αυτόν. Στο ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που κατέχει ο 
παραπάνω µέτοχος συνυπολογίζονται τα ποσοστά που κατέχουν: (α) συνδεδεµένες µε αυτόν 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, και (β) τα στενά µέλη 
οικογένειας αυτού, όπως ορίζονται στο Παράρτηµα Α του ν. 4308/2014. 
 
2. Στην εξαγορά του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 
4 του άρθρου 45 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

 
 

Άρθρο 48 
Εξαγορά των µετοχών της µειοψηφίας  

από τον πλειοψηφούντα µέτοχο 
 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη δηµόσια πρόταση αγοράς κινητών αξιών, εάν ένας 
µέτοχος απέκτησε µετά την ίδρυση της εταιρείας και διατηρεί το ενενήντα πέντε τοις εκατό 
(95%) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου της µπορεί να εξαγοράσει τις µετοχές των 
µειοψηφούντων µετόχων έναντι ανταλλάγµατος, που πρέπει να ανταποκρίνεται στην 
πραγµατική αξία των µετοχών αυτών. Το δικαίωµα αυτό ασκείται εντός πέντε (5) ετών από 
τότε που ο πλειοψηφών µέτοχος απέκτησε το παραπάνω ποσοστό. 
 
2. Στον έλεγχο των προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώµατος εξαγοράς και στον 
προσδιορισµό του ανταλλάγµατος προβαίνει, µετά από αίτηση του πλειοψηφούντος µετόχου, 
το δικαστήριο µε τη διαδικασία της µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ο αιτών 
υποβάλλει στο δικαστήριο έκθεση πραγµατογνωµοσύνης που συντάσσεται από τα πρόσωπα 
της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει. Τα πρόσωπα αυτά ορίζει ο 
αιτών. Το διοικητικό συµβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να παράσχει στα πρόσωπα αυτά 
όλα τα αναγκαία οικονοµικά στοιχεία. Το δικαστήριο εκτιµά ελεύθερα την έκθεση των 
πραγµατογνωµόνων. 
 
3. Ο πλειοψηφών µέτοχος οφείλει να παρακαταθέσει το συνολικό αντάλλαγµα, που 
αντιστοιχεί στις µετοχές της µειοψηφίας, σε πιστωτικό ίδρυµα, το οποίο αναλαµβάνει να 
καταβάλει το αντάλλαγµα στους δικαιούχους µετόχους, µετά από έλεγχο της νοµιµοποίησης 
τους. Η καταβολή γίνεται µε την παράδοση των µετοχικών τίτλων, εφόσον έχουν εκδοθεί. Το 
πιστωτικό ίδρυµα µπορεί να επιφυλαχθεί του δικαιώµατος να παρακαταθέσει στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων το µέρος του ανταλλάγµατος που δεν αναζητήθηκε για διάστηµα 
τουλάχιστον έξι (6) µηνών. Η παρακατάθεση του ανταλλάγµατος στο πιστωτικό ίδρυµα 
συνοδεύεται από τη δικαστική απόφαση της παραγράφου 2 και αντίγραφο της έκθεσης 
πραγµατογνωµοσύνης. Οι µειοψηφούντες µέτοχοι δικαιούνται να λάβουν αντίγραφα των 
παραπάνω εγγράφων έναντι του κόστους αυτών. 
 
4. Η άσκηση του δικαιώµατος της παραγράφου 1 γίνεται, επί ποινή ακυρότητας, µε σχετική 
δηµόσια δήλωση, που περιλαµβάνει: 
(α) την επωνυµία της εταιρείας, τα στοιχεία του ασκούντος το δικαίωµα και το ποσοστό που ο 
τελευταίος έχει στην εταιρεία, 
(β) τα στοιχεία και το περιεχόµενο της δικαστικής απόφασης για τη διαπίστωση των 
προϋποθέσεων άσκησης του δικαιώµατος και τον προσδιορισµό του ανταλλάγµατος, 
(γ) τα στοιχεία του πιστωτικού ιδρύµατος όπου έχει γίνει η παρακατάθεση του ανταλλάγµατος 
και από το οποίο οι µέτοχοι της µειοψηφίας µπορούν να εισπράξουν το αντάλλαγµα, καθώς 
και τυχόν προϋποθέσεις για την είσπραξη τούτου. Ιδιαίτερα, πρέπει να επισηµαίνεται η 
δυνατότητα του πιστωτικού ιδρύµατος να παρακαταθέσει το αντάλλαγµα στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων. 
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5. Η δήλωση της προηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται σε δηµοσιότητα. Από την 
ηµεροµηνία της δηµοσίευσης, οι µετοχές των µειοψηφούντων µετόχων περιέρχονται 
αυτοδικαίως στον πλειοψηφούντα µέτοχο, και οι µειοψηφούντες µέτοχοι µπορούν να 
εισπράξουν αµέσως το αντάλλαγµα. Εάν έχουν εκδοθεί µετοχικοί τίτλοι, µέχρι την παράδοση 
τους κατά την παράγραφο 3, αυτοί ενσωµατώνουν µόνο το δικαίωµα λήψης του 
ανταλλάγµατος. 
 
6. Εάν οι µέτοχοι της µειοψηφίας είναι γνωστοί, ιδίως όταν πρόκειται για ονοµαστικές µετοχές, 
η δήλωση της παραγράφου 5 µπορεί να αντικατασταθεί µε ατοµική γνωστοποίηση προς τους 
µετόχους, µε τρόπο που αποδεικνύει την παραλαβή της. Στην περίπτωση αυτή, η µεταβίβαση 
των µετοχών κάθε µετόχου επέρχεται κατά το χρόνο της τελευταίας γνωστοποίησης, η οποία 
πρέπει να συντελεσθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την πρώτη. Σχετική ειδοποίηση για 
το χρόνο της πρώτης και της τελευταίας γνωστοποίησης γίνεται µε νέα δήλωση του µετόχου 
που ασκεί το δικαίωµα εξαγοράς µε τον ίδιο τρόπο. 
 
7. Η µεταβίβαση των µετοχών δεν κωλύεται από τυχόν άσκηση ένδικων µέσων, αίτησης 
ανάκλησης ή µεταρρύθµισης ή τριτανακοπής κατά της απόφασης που διαπίστωσε τις 
προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώµατος εξαγοράς και όρισε το αντάλλαγµα. Στην περίπτωση 
αυτή, αξίωση αποζηµίωσης δεν αποκλείεται. 
 

 
Μ Ε Ρ Ο Σ  Γ' 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  
_________________________________ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 49 
Εφαρµογή του ν. 4548/2018 

 
Για όσα θέµατα δεν ρυθµίζει το παρόν καταστατικό εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και 
ερµηνευτικά οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «αναµόρφωσης του δικαίου των ανωνύµων 
εταιριών», όπως αυτός τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει σήµερα. 
 

_____________________ 
 
 

Ακριβές αντίγραφο  
του καταστατικού της Εταιρίας όπως ισχύει  

µετά την από 28.06.2019 απόφαση  
της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

 
Ασπρόπυργος, 28 Ιουνίου 2019  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.  
 
 
 
 

Παναγιώτης Ι. Μπήτρος  
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