
 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.ΜΗ. στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία». 

         

    Την 26 - 01 - 2016 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) µε Κωδικό Αριθµό 

Καταχώρισης 543402, η με αριθμό 8402/25-01-2016 απόφασή μας (ΑΔΑ: Ω6ΙΩ4653Ο7-Λ72), με την 

οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την 

επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΑΕΚ Ποδοσφαιρική Ανώνυμη 

Εταιρεία» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 131260660000, σύμφωνα με την από 10-12-2015 απόφαση της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. 

   Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο 

καταστατικού μαζί με τις τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ανακοίνωσης. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

«ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ 

Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό 

τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – 

ΑΕΚ  Π.Α.Ε»   

 

*********************** 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι  

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Α Ρ Θ Ρ Ο  1 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

1. Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ποδοσφαιρική 

Ανώνυμη Εταιρεία (Π.Α.Ε.) με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ 

Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό 

τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – 

ΑΕΚ  Π.Α.Ε»   

2. Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας, η επωνυμία 

και ο διακριτικός τίτλος  θα  αποδίδονται σε πιστή 

μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία.  
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Α Ρ Θ Ρ Ο   2 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εταιρείας είναι : 

1. Η δημιουργία, η οργάνωση και η διοίκηση 

επαγγελματικής αθλητικής ομάδας ποδοσφαίρου 

ανδρών. 

2. Η οργάνωση επισήμων ή φιλικών αθλητικών αγώνων 

επαγγελματικού χαρακτήρα της ομάδας αυτής και η 

συμμετοχή της σε κάθε είδους αγώνες.  

3. Η οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν στο άθλημα 

του ποδοσφαίρου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, τους 

εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, τους σκοπούς και τις 

αποφάσεις του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου και 

της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.  

4. Η εν γένει διαχείριση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν 

στη δραστηριότητά της αυτή.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  3  

ΕΔΡΑ 

Έδρα της εταιρείας ορίζεται η  Δημοτική Ενότητα 

Αμαρουσίου, Δήμου Αμαρουσίου, Περιφερειακής 

Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής. 

Επιτρέπεται η μεταγενέστερη μεταβολή της έδρας της 

εταιρείας, ύστερα από σχετική άδεια της Επιτροπής 

Επαγγελματικού Αθλητισμού και γνώμη της οικείας 

ομοσπονδίας και του οικείου επαγγελματικού συνδέσμου.  

Μεταγενέστερη αλλαγή της έδρας του Αθλητικού 

Σωματείου από το οποίο προήλθε η εταιρεία δεν 
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συνεπάγεται αναγκαστικά και την αλλαγή της έδρας της 

εταιρείας. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε εκατό (100) έτη και 

αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή 

(Υπουργείο Ανάπτυξης) της Διοικητικής απόφασης για τη 

χορήγηση άδειας σύστασης της εταιρείας και την έγκριση 

του παρόντος καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη 

ημερομηνία μετά την πάροδο των εκατό (100) ετών.  Η 

διάρκεια της εταιρείας μπορεί να παραταθεί μετά από 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και 

τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  5 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Η ιδρυόμενη εταιρεία αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα 

το καταστατικό, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των 

υπερκείμενων αθλητικών αρχών που αφορούν 

αγωνιστικά θέματα καθώς και των λοιπών αρμοδίων 

αρχών ή οργάνων.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  6 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ 

1.Η εταιρεία αναφέρει υποχρεωτικά στην επωνυμία της, 

την επωνυμία του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου και 

χρησιμοποιεί υποχρεωτικά ως σήμα της το έμβλημα 

αυτού και τα διακριτικά γνωρίσματα της εμφάνισής του για 

τους αγώνες της ομάδας της.  
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2.Η εταιρεία έχει το δικαίωμα για τη με οιονδήποτε τρόπο 

χρήση του σήματος και του διακριτικού τίτλου του 

σωματείου. Η χρήση αυτή δεν περιορίζει τα δικαιώματα 

του σωματείου στον τίτλο, στο έμβλημα, στο σήμα και στα 

διακριτικά εμφάνισης που εξακολουθούν να ανήκουν στο 

σωματείο και χρησιμοποιούνται ελεύθερα απ’ αυτό σε όλα 

τα τμήματά του. 

3. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 71 του Ν. 

2725/1999, η χρήση της επωνυμίας και των λοιπών 

διακριτικών γνωρισμάτων του ιδρυτικού Αθλητικού 

Σωματείου ως στοιχείου της επωνυμίας της εταιρείας, 

θεωρείται αυτοδικαίως με τη σύσταση της εταιρείας ως 

εισφορά σε είδος και αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό 

(10%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. 

 Η εισφορά αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το 

ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και 

μετά τη σύσταση της εταιρείας και άλλα αθλητικά τμήματα, 

πέραν αυτού του ποδοσφαίρου. Υπό την προϋπόθεση 

αυτή εκδίδονται στο όνομα του ιδρυτικού Αθλητικού 

Σωματείου και θα παραδίδονται σε αυτό ονομαστικές 

μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις εκατό (10%) 

του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και οι 

οποίες είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου με τα 

αναφερόμενα πιο κάτω προνόμια και αμεταβίβαστες. 

4. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του μετοχικού 

κεφαλαίου που θα προέλθει από την αύξηση αυτή 

θεωρείται ότι το καλύπτει αυτοδίκαια το ιδρυτικό της 
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εταιρείας Αθλητικό Σωματείο, στο οποίο και παραδίδονται 

ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν το δέκα τοις 

εκατό (10%) του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου, ως 

αντάλλαγμα για την κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 1 

του παρόντος, εισφορά του. Η αξία των μετοχών που 

εκδίδονται κατά τα ανωτέρω στο όνομα του Αθλητικού 

Σωματείου καταβάλλεται από τους εγγραφόμενους για την 

κάλυψη της αύξησης του κεφαλαίου, μετόχους, κατά το 

λόγο του αριθμού των αποκτωμένων από τον καθένα από 

αυτούς μετοχών ταυτόχρονα με την καταβολή της αξίας 

των μετοχών αυτών.   

5. Οι μετοχές που αποκτώνται κατά τα ανωτέρω από το 

ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο είναι σύμφωνα με την 

παράγραφο 3 του άρθρου 71 του Ν. 2725/1999 

προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου κατά την έννοια του 

δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της 

παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κ.Ν. 2190/1920.  

6. Τα κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου 

προνόμια συνίστανται: 

 α) στην απόληψη προ των κοινών μετοχών του κατά το 

άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920 μερίσματος και στην 

προνομιακή απόδοση του αναλογούντος στους κατόχους 

προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της 

εκκαθάρισης εταιρικής περιουσίας  

και  β) στην απόληψη από το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο 

σταθερού ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών 

κατά τη χρήση εισπράξεων της εταιρίας από αγώνες. Ως 

καθαρές εισπράξεις νοούνται οι πραγματοποιούμενες 



Φύλλο 3,5 

 
 
 
 
 

στους κάθε φύσεως αγώνες της εταιρίας όπως αυτές 

προκύπτουν από το οικείο φύλλο εκκαθάρισης και ύστερα 

από σχετικό έλεγχο της διοργανώτριας αρχής. Αν τα 

διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας σε ορισμένη εταιρική 

χρήση είναι τόσα, ώστε το συνολικώς καταβλητέο μέρισμα 

στο ιδρυτικό  Αθλητικό Σωματείο να υπερβαίνει το 

προαναφερόμενο πάγιο μέρισμα, τότε το σωματείο έχει 

δικαίωμα στη διαφορά.  

7. Για τα αποκτώμενα κατά την προηγούμενη παράγραφο 

μερίσματα το αθλητικό σωματείο απαλλάσσεται από το 

φόρο εισοδήματος.  

8. Απαγορεύεται η παροχή με το καταστατικό της 

εταιρείας οποιουδήποτε προνομίου σε μετοχές της, πλην 

των προνομίων που προβλέπει το άρθρο 71 του Ν. 

2725/1999 για τις αναφερόμενες σε αυτό μετοχές.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ   

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ  

Α Ρ Θ Ρ Ο  7  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

1. Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας ορίζεται σε τριακόσιες 

χιλιάδες (300.000,00€) ευρώ διαιρούμενο σε  τριάντα 

χιλιάδες (30.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 

δέκα (10) ευρώ εκάστης, εκ των οποίων οι τρεις  χιλιάδες 

(3.000) μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά 

ψήφου & οι υπόλοιπες είκοσι επτά χιλιάδες (27.000) 

μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου.  

2. Με την από 25 -02- 2015 Γενική Συνέλευση των 

μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού 
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κεφαλαίου κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες 

(1.200.000€) ευρώ με καταβολή μετρητών και την έκδοση 

εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) νέων ονομαστικών 

μετοχών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης. 

 Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται 

πλέον σε ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες 

(1.500.000,00€) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν πενήντα 

χιλιάδες (150.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, εκ των οποίων οι 

δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) μετοχές είναι προνομιούχες 

ονομαστικές μετά ψήφου & οι υπόλοιπες εκατόν τριάντα 

πέντε χιλιάδες (135.000) μετοχές είναι κοινές ονομαστικές 

μετά ψήφου. 

3. Με την από 10-12-2015 Γενική Συνέλευση των μετόχων 

αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 

εκατόν ογδόντα χιλιάδες τριακόσια (180.300,00€) Ευρώ 

με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων των μετόχων της 

εταιρείας και την έκδοση δεκαοκτώ χιλιάδων τριάντα 

(18.030) νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 

10 ευρώ εκάστης. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών 

ανέρχεται στα 100 ευρώ ανά μετοχή. 

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται 

πλέον σε ένα εκατομμύριο εξακόσια ογδόντα χιλιάδες 

τριακόσια (1.680.300,00€) ευρώ διαιρούμενο σε εκατόν 

εξήντα οκτώ χιλιάδες τριάντα (168.030) ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης, εκ 

των οποίων οι δεκαέξι χιλιάδες οκτακόσιες τρεις (16.803) 

μετοχές είναι προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου & οι 
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υπόλοιπες εκατόν πενήντα μία χιλιάδες διακόσιες είκοσι 

επτά (151.227) μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετά 

ψήφου. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  8 

1. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 

64 του Ν. 2725/1999, υποχρεούται να συνέλθει σε 

συνεδρίαση, εντός διμήνου από τη σύσταση της εταιρείας, 

με θέμα ημερήσιας διάταξης την πιστοποίηση της 

καταβολής ή μη του από το καταστατικό οριζόμενου 

αρχικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.   

2. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

η κατά τα ανωτέρω πιστοποίηση της καταβολής ή μη 

αυτού από το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να γίνεται 

εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ορισθείσα 

προθεσμία καταβολής του ποσού της αύξησης.  

Η προθεσμία καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών και 

μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα 

λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο όργανο 

της εταιρείας.  

Στην περίπτωση που η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

συνοδεύεται από ανάλογη τροποποίηση του σχετικού 

περί κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού, η προθεσμία 

καταβολής της αύξησης του κεφαλαίου αρχίζει από την 

ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, δυνάμενη να παραταθεί από το 

Διοικητικό Συμβούλιο για έναν (1) ακόμη μήνα. Η μηνιαία 
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αυτή προθεσμία δεν αρχίζει πριν από την καταχώριση της 

αύξησης στο Μητρώο.   

3. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της 

προθεσμίας των παραγράφων 1 και 2 η εταιρεία 

υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια Εποπτεύουσα 

Αρχή αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του 

κεφαλαίου δημιουργεί υποχρέωση στο διοικητικό 

συμβούλιο να επαναφέρει, με απόφασή του, το κεφάλαιο 

στο πριν από την αύξηση ποσό και με τροποποίηση του 

καταστατικού, εφόσον η αύξηση είχε γίνει, με τον τρόπο 

αυτόν, μέχρι το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε 

η προθεσμία καταβολής.  

Η καταβολή των μετρητών για κάλυψη του αρχικού 

μετοχικού κεφαλαίου ή τυχόν αυξήσεων αυτού, καθώς και 

οι καταθέσεις μετόχων με προορισμό τη μελλοντική 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, πραγματοποιούνται 

υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό της 

εταιρείας, που τηρείται σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα 

που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.   

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του παρόντος 

άρθρου, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη 

σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το 

δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία 

των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του να 

αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με την 

έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αύξησης δεν μπορεί 

να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.  
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Η πιο πάνω εξουσία μπορεί να εκχωρείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η 

οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 

άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920. Στην περίπτωση αυτή, το 

μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του 

κεφαλαίου που είναι καταβλημένο κατά την ημερομηνία 

που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω 

εξουσία.   

Η εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 

ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση με απόφαση που 

υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β του Κ.Ν. 

2190/1920, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 

πέντε (5) έτη για κάθε ανανέωση και η ισχύς τους αρχίζει 

μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.  

5. Με την επιφύλαξη της παρ. 7 του άρθρου αυτού, κατά 

τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της 

εταιρείας, η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με 

απόφασή της, λαμβανομένη κατά τις διατάξεις της 

απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από το 

άρθρο 18 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει εν όλω 

ή εν μέρει το Μετοχικό Κεφάλαιο με την έκδοση νέων 

μετοχών συνολικά μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικά 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

6. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται 

σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου αυτού, 

δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού.  

7. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω 

παραγράφων 4 και 5, όταν τα αποθεματικά της εταιρείας 
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υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, για την αύξηση αυτού απαιτείται 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβανομένη με την 

εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του 

παρόντος καταστατικού και ανάλογη τροποποίηση του 

σχετικού με το κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.  

8. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει 

το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 

μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής 

Συνέλευσης κατά την παράγραφο 5 του παρόντος 

άρθρου.   

9. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει 

τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον 

τρόπο κάλυψής τους, τον αριθμό και το είδος των μετοχών 

που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία, την τιμή διάθεσης 

αυτών και την προθεσμία κάλυψης.  

10. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρείας, τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  9  

ΜΕΤΟΧΕΣ  

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές.   

2. Οι τίτλοι των μετοχών και ο τύπος αυτών καθορίζεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι τίτλοι των μετοχών 

μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές, 

κόβονται από διπλότυπο βιβλίο, φέρουν τα κατά νόμο 

στοιχεία ήτοι το ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία του 
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μετόχου, τον αύξοντα αριθμό μετοχών και τίτλων, τον 

αριθμό του ΦΕΚ (ΤΑΕ & ΕΠΕ) στο οποίο δημοσιεύτηκε η 

σύσταση και το καταστατικό της εταιρείας, τη σφραγίδα 

της εταιρείας, τη χρονολογία εκδόσεως και την υπογραφή 

του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός άλλου 

συμβούλου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα 

λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών κανονίζονται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Μέχρι την έκδοση των οριστικών τίτλων των μετοχών 

μπορούν να παραδοθούν στους δικαιούχους προσωρινοί 

τίτλοι φέροντες όλα τα παραπάνω στοιχεία.   

Οι οριστικοί τίτλοι, όταν εκδοθούν, με φροντίδα του 

Διοικητικού Συμβουλίου παραδίδονται στους κυρίους των 

προσωρινών τίτλων οι οποίοι, προσωρινοί τίτλοι, 

επιστρέφονται στην εταιρεία και καταστρέφονται.  

3. Κάθε μετοχή δεν παρέχει άλλο δικαίωμα στον κάτοχό 

της, πλην του δικαιώματος ψήφου και της αξίωσης του 

κατά το καταστατικό διανεμόμενου μερίσματος και σε 

περίπτωση διαλύσεως της εταιρείας επί του  

αναλογούντος σ’ αυτή προϊόντος της εκκαθαρίσεως της 

εταιρικής περιουσίας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙΙ  

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ  

Α Ρ Θ Ρ Ο  10  

ΜΕΤΟΧΟΙ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ 

ΜΕΤΟΧΩΝ  

1. Μέτοχοι των Α.Α.Ε μπορούν να είναι μόνο φυσικά 

πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δημόσιου 
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τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις, καθώς και ημεδαπές εταιρείες ή άλλα 

ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Με τα 

προαναφερόμενα ημεδαπά πρόσωπα εξομοιώνονται τα 

φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια Κράτους - Μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ή 

οι εταιρείες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και έχουν την καταστατική έδρα, την κεντρική διοίκηση ή 

την κύρια εγκατάστασή τους σε ένα από τα κράτη αυτά.  

2. Aπόκτηση μετοχών Α.Α.Ε. από εταιρείες επιτρέπεται 

μόνο:  

α) Εάν πρόκειται για προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες 

περιορισμένης  ευθύνης, όταν το σύνολο των εταίρων 

είναι φυσικά πρόσωπα, με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου 

Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

β) Εάν πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες, όταν οι μετοχές 

τoυς είναι ονομαστικές και όλοι οι μέτοxοι πληρούν τις 

προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου. Εάν 

μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας είναι προσωπικές 

εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ισχύει ο 

περιορισμός της παραπάνω υπό στοιχείο α' περίπτωσης. 

Εάν μέτοxοι της ανώνυμης εταιρείας είναι ανώνυμες 

εταιρείες, τότε πρέπει και αυτών οι μετοχές να είναι 

ονομαστικές και όλοι οι μέτοχοί τους να είναι φυσικά 

πρόσωπα με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους - 

Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθ' εξής.  
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3. Εταιρείες και λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 

εγγράφονται στο ειδικό βιβλίο μετόχων Α.Α.Ε., μόνο 

ύστερα από άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού 

Αθλητισμού, στην οποία οφείλουν προηγουμένως να 

υποβάλουν:  

α) πίνακα, ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία 

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση) των μελών 

τους, μέχρι φυσικoύ προσώπου, κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.  

β) πίνακα με τα πλήρη στοιχεία (όπως παραπάνω) των 

μελών του διοικητικού τους συμβουλίου ή διαχειριστών ή 

άλλων οργάνων διοίκησης και  

γ) βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την 

ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων.  

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού χορηγεί την 

άδεια, όταν από τα παραπάνω στοιχεία δεν διαπιστώνεται 

παραβίαση των διατάξεων του παρόντος νόμου. 

Μεταβίβαση μετοχών Α.Α.Ε. σε νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η οποία διενεργείται πριν 

χορηγηθεί η ανωτέρω άδεια, είναι απολύτως άκυρη.  

4. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού 

Αθλητισμού κάθε απόκτηση μετοχών της από φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο μέσα σε δέκα ημέρες από την σχετική 

εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.  

5. Η Α.Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον οικείο 

επαγγελματικό, σύνδεσμο αδιακρίτως για κάθε 

μεταβίβαση μετοχών της μέσα σε δέκα ημέρες από τη 

σχετική εγγραφή στο ειδικό βιβλίο μετόχων της.  
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6. Οι εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα που 

συμμετέχουν στο κεφάλαιo μιας Α.Α.Ε. γνωστοποιούν σε 

αυτήν μέσα σε είκοσι (20) ημέρες οποιαδήποτε μεταβολή 

στην ταυτότητα των προσώπων που αναφέρονται στις 

περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού 

προσώπoυ προσκομίζοντας σχετικό πίνακα και βεβαίωση 

του νόμιμου εκπροσώπου τους, κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη παράγραφο.  

7. Η Α.Α.Ε. γνωστοποιεί στον οικείο επαγγελματικό 

σύνδεσμο και στην Επιτροπή Επαγγελματικού 

Αθλητισμού κάθε μεταβολή, κατά την έννοια της 

προηγούμενης παραγράφου, στην ταυτότητα των 

προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ 

της παραγράφου 3, μέχρι φυσικού προσώπου, μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από τη συντέλεση κάθε μεταβολής.  

8. Εν ενεργεία αθλητές, προπονητές, διαιτητές, 

παρατηρητές διαιτησίας, διαμεσολαβητές της 

παραγράφου 9 του άρθρου 90 του Ν. 2725/99, ιδιοκτήτες 

πρακτορείων προγνωστικών αγώνων ή στοιχημάτων, οι 

σύζυγοι αυτών και οι μέχρι δεύτερου βαθμού συγγενείς 

τους απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης ακυρότητας της 

δικαιοπραξίας, να αποκτούν μετoxές Α.Α.Ε. του 

αθλήματoς σε σχέση με το οποίο δραστηριοποιούνται 

αθλητικά ή επαγγελματικά.  

9. Α.Α.Ε., μέτοχος Α.Α.Ε., μέλη ή διοικητές νομικού 

προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείας που συμμετέχει 

στο κεφάλαιο Α.Α.Ε., καθώς  και οι σύζυγοι και οι μέχρι 

δεύτερου βαθμού συγγενείς όλων των παραπάνω 
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φυσικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή απόλυτης 

ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή 

εμμέσως, όπως, ιδίως δια παρένθετων προσώπων, 

μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν 

διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε., του ιδίου ή άλλου 

αθλήματος.  

Ως απαγορευμένη έμμεση απόκτηση, κατά την έννοια της 

προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται και αυτή που 

επιτυγχάνεται μέσω άλλου νομικού προσώπου ή 

εταιρείας, εφόσον πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση 

κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 

2190/1920 ή στην οποία το υποκείμενο στους ως άνω 

περιορισμούς πρόσωπο είτε κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο 

του είκοσι τοις εκατό (20%) του κεφαλαίoυ ή των 

δικαιωμάτων ψήφου είτε συμμετέχει στο όργανο 

διοίκησής της ή καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαχείρισή της 

είτε ασκεί κυριαρχική επιρροή στη διοίκηση ή τη 

λειτουργία της, ανεξάρτητα από το ποσοστό κεφαλαίου 

που διαθέτει σε αυτήν.  

10. Διαχειριστές ή μέλη οργάνου διοίκησης ή διευθυντικά 

στελέχη Α.Α.E., καθώς και οι σύζυγοι και οι μέχρι 

δεύτερου βαθμού συγγενείς τους, νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου ή εταιρείες που αποκτούν δικαιώματα 

διοίκησης ή να αναλαμβάνoυν διευθυντικά καθήκοντα 

Α.Α.Ε. απαγoρεύεται με ποινή απόλυτης ακυρότητας της 

δικαιοπραξίας, να αποκτούν αμέσως ή εμμέσως, 

σύμφωνα με την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, 

μετοχές ή δικαιώματα διοίκησης ή να αναλαμβάνουν 
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διευθυντικά καθήκοντα άλλης Α.Α.Ε. του ίδιου ή άλλου 

αθλήματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τα φυσικά 

πρόσωπα που είτε συμμετέχουν στη διοίκηση, είτε 

ασκούν διευθυντικά καθήκοντα είτε είναι μέλη των ως άνω 

νομικών προσώπων ή εταιρειών που αποκτούν 

δικαιώματα διοίκησης ή ασκούν διευθυντικά καθήκοντα 

μιας Α.Α.Ε. Πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η 

οικονομική διαχείριση Τ.Α.Α. ή είναι μέλη ή διοικητές 

τέτοιων νομικών προσώπων, απαγορεύεται, με ποινή 

απόλυτης ακυρότητας της δικαιοπραξίας, να αποκτούν 

μετοχές ή να αναλαμβάνουν διαxειριστικά ή διευθυντικά 

καθήκοντα Α.Α.Ε. άλλου ιδρυτικού αθλητικού σωματείου, 

καθώς και να συμμετέχουν ως μέλη ή διοικητές σε νομικά 

πρόσωπα ή εταιρείες που είναι μέτοχοι μιας τέτοιας 

A.A.E.  

11. Οι περιορισμοί των παραγράφων 9 και 10, με 

εξαίρεση τις απαγoρεύσεις που απευθύνονται στις ίδιες 

τις Α.Α.Ε., δεν ισχύουν όταν πρόκειται για απόκτηση 

μετοχών ή δικαιωμάτων διοίκησης ή για την ανάληψη 

διευθυντικών καθηκόντων σε άλλη Α.Α.Ε., η οποία 

ιδρύθηκε από το ίδιο αθλητικό σωματείo και 

δραστηριοποιείται σε διαφορετικό άθλημα.  

12. Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιασθεί κάποια 

από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του 

άρθρου αυτού με υπαιτιότητα οργάνων της Α.Α.Ε., η 

ομάδα της αποβάλλεται από το πρωτάθλημα, με 

απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, το οποίο 

επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση της Επιτροπής 
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Επαγγελματικού Αθλητισμού ή μετά από προσφυγή 

όπoιου έχει έννομο συμφέρον.  

13. Όποιος με πρόθεση παραβιάζει τις απαγορεύσεις των 

παραγράφων 3, 6, 8, 9 και 10 του παρόντος άρθρου 

τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 

πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.  

Εξουσιοδοτήσεις ή ιδιωτικά συμφωνητικά με τα οποία 

επιτυγχάνεται εικονική συμμετοχή στο κεφάλαιο μιας 

Α.Α.Ε. ή αντέγγραφα σχετικά με την καταβολή του 

τιμήματος αγοράς μετοχών, ενεχυριάσεις μετοxών, 

συμβάσεις εντολής, παραχωρήσεις δικαιωμάτων 

διοίκησης και κάθε άλλη πράξη που άγει σε 

καταστρατήγηση των διατάξεων, των παραγράφων 8, 9 

και 10 του παρόντος άρθρου, πάσχουν από απόλυτη 

ακυρότητα.  

14. Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις oποίες κάποιο φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο αποκτά συνoλικό ποσοστό 10% και 

άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., απαιτείται 

πάντοτε προηγούμενη άδεια της Επιτροπής 

Επαγγελματικού Αθλητισμού, για τη χορήγηση της 

οποίας, εκτός από όσα προβλέπονται στο άρθρο 69 του 

Ν. 2725/99, ο αποκτών οφείλει να προσκομίσει τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά  

α) Φορολογική και ασφαλιστική του ενημερότητα. β) 

Θεωρημένα αντίγραφα των φορολoγικών του δηλώσεων  

ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, των ισολογισμών 

των τριών τελευταίων ετών. γ) Aντίγραφο ποινικού 

μητρώου του ίδιου ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, 
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των νόμιμων εκπροσώπων του, από το οποίο να 

προκύπτει ότι στα ως άνω πρόσωπα δεν συντρέχουν τα 

κωλύματα των εδαφίων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3 του Ν. 2725/99 και δ) Βεβαίωση της Επιτροπής 

Φιλάθλου Πνεύματος ότι δεν έχει τιμωρηθεί ο ίδιος ή, σε 

περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί 

του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 

2725/99 ή ότι έχουν εκτίσει τυχόν ποινή που τους είχε 

επιβληθεί.  

15. Για μεταβιβάσεις μετοχών με τις οποίες αποκτάται 

συνολικά ποσοστό 33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου 

Α.Α.Ε. από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός από 

τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παράγραφο 1, 

υποβάλλεται και τριετές επιχειρηματικό σχέδιο, 

εγκεκριμένο από ανεξάρτητη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών ή συμβούλων, στο οποίο περιλαμβάνονται 

σχέδια δράσης για την Α.Α.Ε., αναμενόμενα 

αποτελέσματα και συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης.  

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την απόκτηση ποσοστού 

33% και άνω του μετοχικού κεφαλαίου μιας Α.Α.Ε., 

συνολικά, από περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, όταν τα πρόσωπα αυτά είτε είναι μέχρι τρίτου 

βαθμού συγγενείς είτε υφίσταται μεταξύ τους σχέση 

εργασίας, σύμβαση έργου ή εντολής είτε είναι 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 

42ε παράγραφος 5 του Κ.Ν. 2190/1920 είτε όταν τα 

πρόσωπα αυτά συμφωνούν για την από κοινού ανάληψη 

της διοίκησης μιας Α.Α.Ε.  
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16. Για τη χορήγηση της άδειας που προβλέπεται στις 

παραπάνω παραγράφους, ισχύουν τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 77Α του Ν. 2725/99.  

17. Οι μετοχές που αποκτώνται με την άσκηση του 

δικαιώματος προτίμησης από το συνδεόμενο με τη 

σύμβαση του άρθρου 61 του Ν. 2725/1999 φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο ή ομάδα αυτών, καθώς και από τα μέλη 

του ιδρυτικού Αθλητικού Σωματείου, είναι αμεταβίβαστες 

για μία τριετία από τη σύσταση της εταιρείας.  

 

 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   11 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της 

εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή τους στη 

Γενική Συνέλευση.  

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική 

Συνέλευση.  

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 

που δεν 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 έκδοσης μετόχων, ανάλογα με τη συμμετοχή 

τους στο υφιστάμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.  
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Μετά το τέλος της προθεσμίας, που όρισε το όργανο της 

εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση, για την ενάσκηση 

του δικαιώματος προτίμησης, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη από δεκαπέντε (15) ημέρες και μεγαλύτερη των 

τεσσάρων μηνών, οι μετοχές που δεν είχαν αναληφθεί, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται ελεύθερα από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε τιμή όχι κατώτερη 

της τιμής που καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.  

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της εταιρείας 

που αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

παρέλειψε να ορίσει την προθεσμία για την άσκηση του 

δικαιώματος προτίμησης, την προθεσμία αυτή ή τυχόν 

παράταση αυτής, ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό 

Συμβούλιο μέσα στα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του 

Κ.Ν. 2190/1920 χρονικά όρια.  

Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος 

προτίμησης στην οποία πρέπει να μνημονεύεται 

υποχρεωτικά και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να 

ασκηθεί αυτό το δικαίωμα δημοσιεύεται με επιμέλεια της 

εταιρείας στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως. Με τους περιορισμούς της παραγράφου 

10 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, με 

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως που λαμβάνεται με 

την απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 19 του παρόντος 

καταστατικού μπορεί να περιοριστεί ή καταργηθεί το 

δικαίωμα προτίμησης.  
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Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του 

Κ.Ν. 2190/1920, η πρόσκληση και η γνωστοποίηση της 

προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, κατά 

τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη 

γενική συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και 

έλαβαν γνώση της προθεσμίας που τάχθηκε για την 

άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ή δήλωσαν την 

απόφαση τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του 

δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση της πρόσκλησης 

μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί 

αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο 

σύνολό τους.  

4. Η κατοχή των μετοχών έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την 

αποδοχή του καταστατικού της εταιρείας και των 

αποφάσεων των οργάνων της που έχουν ληφθεί 

σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.  

5. Οι μέτοχοι για τις υποχρεώσεις της εταιρείας ευθύνονται 

μόνο μέχρι του ονομαστικού κεφαλαίου κάθε μετοχής.  

6. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Η εταιρεία αναγνωρίζει ένα 

μόνο κύριο κάθε μετοχής. Οι εξ αδιαιρέτου επικαρπωτές 

και ψιλοί κύριοι αυτής και όσοι έχουν αποκτήσει εξ 

αδιαιρέτου άλλα δικαιώματα σ’ αυτήν με οποιονδήποτε 

τρόπο, υποχρεούνται να αντιπροσωπεύονται στις σχέσεις 

τους με την εταιρεία με ένα πρόσωπο που θα ορίζεται με 

κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει ορισθεί κοινός 

εκπρόσωπος η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν 

από τη μετοχή είναι αδύνατη.  
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7. Κάθε μέτοχος οπουδήποτε και αν κατοικεί λογίζεται ως 

προς τις σχέσεις του με την εταιρεία, ότι έχει μόνιμη 

κατοικία του την έδρα της εταιρείας και υπόκειται στους 

Ελληνικούς νόμους. Κάθε διαφορά μεταξύ της εταιρείας 

και των μετόχων υπόκειται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της εταιρείας.  

8. Οι μέτοχοι και οι ειδικοί και καθολικοί διάδοχοί τους 

όπως επίσης και οι δανειστές τους, δεν μπορούν σε καμία 

περίπτωση να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγιση 

ολόκληρης ή μέρους της εταιρικής περιουσίας ή να 

αναμειχθούν στη διοίκηση της εταιρείας εξαιρουμένων 

των δικαιωμάτων που έχουν από το καταστατικό ως 

μέτοχοι. Έχουν όμως υποχρέωση να συμμορφώνονται με 

τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του 

Διοικητικού Συμβουλίου όταν τα όργανα αυτά ενεργούν 

μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  12  

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  

1.  Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 

διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη 

γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 

συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει 

περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την 

ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του 

διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο 

της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί γενική 

συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) 
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ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η 

σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με 

δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς 

πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά 

τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση 

αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, 

καθώς και η ημερήσια διάταξη.   

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό 

(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το 

διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην 

ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη 

συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση 

περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα 

πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να 

γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, 

κατά το 'Αρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Αν τα 

θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι 

δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής 

συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 και να 

προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο 

προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της εταιρείας.  

3. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 

ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού 

Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνελεύσεως είναι 

υποχρεωμένος να αναβάλει για μία μόνο φορά τη λήψη 

αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως 
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ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για τη λήψη τους, εκείνη 

που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, που όμως δεν 

μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα ημέρες από 

την ημέρα της αναβολής.  

Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της 

προηγούμενης και δεν απαιτείται η επανάληψη των 

διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των 

μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι 

μέτοχοι, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 

2 και 28 του Κ.Ν. 2190/1920.  

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που 

υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 

ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό 

συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση 

τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις 

υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 

χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που 

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο 

υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, 

εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία 

διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και 

κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε 

αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 
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αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα 

ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά 

5.  Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα 

πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η 

οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός της προθεσμίας 

της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο 

υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση 

πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων 

και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το 

διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος 

αναγράφεται στα πρακτικά. 

6. Στις περιπτώσεις του δευτέρου εδαφίου της 

παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του αυτού άρθρου 

οποιαδήποτε αμφισβήτηση, σχετικά με το βάσιμο της 

αιτιολογίας, επιλύεται από το αρμόδιο Μονομελές 

Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας, με τη διαδικασία των 

Ασφαλιστικών Μέτρων. Με την ίδια απόφαση το 

Δικαστήριο υποχρεώνει την εταιρεία να παράσχει τις 

πληροφορίες που αρνήθηκε. 

7. Σε περίπτωση αίτησης μετόχων, που εκπροσωπούν το 

ένα εικοστό (1/20) του καταβλημένου Μετοχικού 

Κεφαλαίου, η λήψη απόφασης για οποιοδήποτε θέμα της 

ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνελεύσεως γίνεται με 

ονομαστική κλήση. 

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος 'Αρθρου οι 

αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδείξουν τη μετοχική 

τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν 
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κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια 

απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1 και 2 του 'Αρθρου 28 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

9. Δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της εταιρείας από το 

μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας στην οποία 

εδρεύει η εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της 

εκούσιας δικαιοδοσίας, έχουν: μέτοχοι της εταιρείας που 

αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Ο έλεγχος 

διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις που 

παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της 

εταιρείας ή αποφάσεις της γενικής συνέλευσης. Σε κάθε 

περίπτωση, η αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται 

εντός τριών (3) ετών από την έγκριση των οικονομικών 

καταστάσεων της χρήσης, εντός της οποίας τελέστηκαν οι 

καταγγελλόμενες πράξεις 

10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα 

πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 

δικαιούνται να ζητήσουν από το δικαστήριο της 

παραγράφου 1 τον έλεγχο της εταιρείας, εφόσον από την 

όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των 

εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η 

χρηστή και συνετή διαχείριση 

 11. Οι αιτούντες τον έλεγχο μέτοχοι κατά τις ανωτέρω 

παρ. 9 και 10 οφείλουν να αποδείξουν στο δικαστήριο ότι 

κατέχουν τις μετοχές που τους δίνουν το δικαίωμα να 

ζητήσουν τον έλεγχο της εταιρείας. Τέτοια απόδειξη 
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αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών σύμφωνα με τις 

παραγράφους 1 και 2 του 'Αρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  IV 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Α Ρ Θ Ρ Ο  13 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το 

ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε 

υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι νόμιμες αποφάσεις 

της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή 

διαφωνούν. 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να 

αποφασίζει για τα εξής θέματα: 

α) Τροποποίηση του καταστατικού. 

β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκτός από την 

περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του 

παρόντος. 

γ) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου  

δ) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από 

την περίπτωση του άρθρου 27 του παρόντος. 

ε) Εκλογή Ελεγκτών. 

στ) Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

ζ) Διάθεση των ετήσιων καθαρών κερδών. 

η) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, μετατροπή, 

διάσπαση, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας. 

θ) Εκλογή Εκκαθαριστών. 
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3. Δεν υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 

Γενικής Συνέλευσης  τα θέματα που διαλαμβάνονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920. 

Α Ρ Θ Ρ Ο  14 

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται τακτικά στην έδρα 

της εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του 

νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, 

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο πάντοτε μέσα στο πρώτο 

εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη 

συνεδρίαση την Γενική Συνέλευση των μετόχων και όταν 

το κρίνει σκόπιμο. 2. Όταν στη Γενική Συνέλευση 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου με 

δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην 

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στην λήψη 

αποφάσεων μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο 

κείμενο στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

3. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές 

Συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται με αυτές, 

πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 

ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, 

στις οποίες συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. 

Η ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής 

Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν 

συνυπολογίζονται. 
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4. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει με 

τηλεδιάσκεψη, τηρουμένων των σχετικών αποφάσεων και 

διατάξεων του Νόμου (άρθρο 28 παρ. 7 του Κ.Ν. 

2190/1920). Επίσης, επιτρέπεται τηρουμένων των 

σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ αποστάσεως 

συμμετοχή στην ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση 

των μετόχων με την εκ των προτέρων αποστολή στους 

μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της 

γενικής συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων με τα 

θέματα αυτά. Τα θέματα και τα ψηφοδέλτια μπορεί να 

διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να γίνεται και 

ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που 

ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το 

σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα 

σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία 

δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα 

της γενικής συνέλευσης 

Α Ρ Θ Ρ Ο  15 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, συντάσσεται από 

το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τουλάχιστον το 

οίκημα με ακριβή διεύθυνση, την ημερομηνία και ώρα της 

συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με 

σαφήνεια, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται 

στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. Η 

πρόσκληση δημοσιεύεται όπως ο νόμος ορίζει.  

Α Ρ Θ Ρ Ο   16 
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

1. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική 

Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των 

μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα 

στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες 

πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης.   

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική 

Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από 

πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα, με έγγραφη 

εξουσιοδότησή τους.  

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα 

έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων 

πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε 

(5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης.  

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις 

των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να 

πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια 

αυτής.  

Α Ρ Θ Ρ Ο   17  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΨΗΦΟΥ 

Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση 

τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της 

εταιρείας πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα 

ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να 
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περιέχει τα ονόματα των μετόχων και των τυχόν 

αντιπροσώπων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων 

που έχει ο καθένας και τις διευθύνσεις των μετόχων και 

των αντιπροσώπων τους.  

Α Ρ Θ Ρ Ο   18  

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης όταν εκπροσωπείται σ’ αυτήν το είκοσι τοις εκατό 

(20%) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού 

Κεφαλαίου.  

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη 

συνεδρίαση, συνέρχεται Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 

μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της 

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που προσκαλείται πριν 

από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή 

Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 

εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας 

διάταξης, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που 

εκπροσωπείται σ’ αυτή. Νεότερη πρόσκληση δεν 

απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος 

και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου 

προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη 

επίτευξης απαρτίας.  
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3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με 

απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται 

σ’ αυτή.  

Α Ρ Θ Ρ Ο   19 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Εξαιρετικά, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 

και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης όταν εκπροσωπούνται σ' αυτήν τουλάχιστον τα 

δύο τρίτα (2/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού 

Κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν:  

α) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκτός από τις 

περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ. 4 και 5 του παρόντος ή 

επιβαλλόμενη από διατάξεις νόμων ή γενόμενη με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.  

β) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου. 

γ) Επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων.  

δ) Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών.  

ε) Μεταβολή του αντικειμένου της εταιρείας. 

στ) Μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας.   

ζ) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, 

μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας.  

η) Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση 

ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 

του Κ.Ν. 2190/1920.  

θ) Σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ορίζει 

ότι για τη λήψη ορισμένης αποφάσεως από τη Γενική 
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Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη απαρτία της 

παρούσης παραγράφου.  

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγούμενης 

παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται πρώτη 

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) 

ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που 

προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η 

επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 

αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ 

αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  

3. Αν δεν συντελεστεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται 

δεύτερη Επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε, που 

προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η 

επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 

αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ 

αυτήν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση που πρόκειται να 

ληφθεί απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η 

επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της 

αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν εκπροσωπείται σ’ 

αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.   



Φύλλο 18 

 
 
 
 
 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική 

πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των 

επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων 

συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης 

απαρτίας.  

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου λαμβάνονται με πλειοψηφία των δύο 

τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική 

Συνέλευση. 

Α Ρ Θ Ρ Ο   20 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1.Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν κωλύεται 

αυτός ο νόμιμος αναπληρωτής του.  2.Χρέη Γραμματέα 

εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο.  

3. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που είχαν 

δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του 

Προέδρου της και ενός Γραμματέα, που εκτελεί και χρέη 

ψηφολέκτη.   

Α Ρ Θ Ρ Ο   21   

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

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 

Συνέλευση τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από 

τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της.   
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3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των Πρακτικών 

επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.   

4. Εάν στη συνέλευση παρίσταται ένας μόνο μέτοχος, 

είναι υποχρεωτική η παρουσία συμβολαιογράφου, ο 

οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της γενικής 

συνέλευσης   

Α Ρ Θ Ρ Ο   22  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ  

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων, 

η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται 

με ονομαστική κλήση, αποφαίνεται για την απαλλαγή των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από 

κάθε ευθύνη για αποζημίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι 

ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 

2190/1920.   

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της 

εταιρείας ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές τους.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Α Ρ Θ Ρ Ο   23 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που 

αποτελείται από  πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη. 2. Τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για θητεία 
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τεσσάρων (4) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη 

Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους, 

η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη.  

3. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται μέτοχοι ή 

τρίτοι που μπορούν να επανεκλέγονται απεριορίστως και 

είναι ελευθέρως ανακλητά. Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο, το 

οποίο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για 

την άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

4. Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων 

καθορίζεται από την σχετική απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης που τους εκλέγει και δεν μπορεί κατ’ ανώτατο 

όριο να υπερβαίνει τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα αναπληρωματικά 

μέλη μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για την 

αναπλήρωση σύμφωνα με το άρθρου 27 του παρόντος, 

μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που 

παραιτήθηκαν, απέθαναν η απώλεσαν την ιδιότητά τους 

με οποιονδήποτε τρόπο.  

5. Ειδικότερα, το ιδρυτικό της εταιρείας Αθλητικό Σωματείο 

δικαιούται να διορίζει κατά τις διατάξεις των παραγράφων 

3 και 4 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920 και τη διάταξη 

της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του Ν. 2725/1999, ένα 

(1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το δικαίωμα αυτό 

τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό Αθλητικό 

Σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της 
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εταιρείας και άλλα αθλητικά τμήματα. Η άσκηση του 

δικαιώματος αυτού πρέπει να πραγματοποιείται πριν την 

εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική 

Συνέλευση η οποία περιορίζεται στην εκλογή των 

υπολοίπων συμβούλων. Ο διορισμός του συμβούλου 

πρέπει να γνωστοποιείται στην εταιρεία τρεις (3) πλήρεις 

ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και το 

Αθλητικό Σωματείο δεν συμμετέχει στην εκλογή των 

υπολοίπων συμβούλων. Ο οριζόμενος κατά τον τρόπο 

αυτό σύμβουλος μπορεί να ανακαλείται οποτεδήποτε από 

τον έχοντα το δικαίωμα του διορισμού του και να 

αντικαθίσταται από άλλο. Λόγω σπουδαίου λόγου που 

έγκειται στο πρόσωπο του διορισθέντος μπορεί ο 

Πρόεδρος Πρωτοδικών της περιφερείας στην οποία 

εδρεύει η εταιρεία, κατόπιν αιτήσεως μετόχων που 

εκπροσωπούν το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου, κατά την επ’ αναφορά διαδικασία, να 

ανακαλέσει τούτον.  

Α Ρ Θ Ρ Ο 24  

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Πρόσωπο στο οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα 

κωλύματα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν. 

2725/99, εκπίπτει αυτοδικαίως από τη θέση του ως 

οργάνου διοίκησης Α.Α.Ε. Η έκπτωση αυτή διαπιστώνεται 

με απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα 

από έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.  

2. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 

2725/99 εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα που είναι μέλη 
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διοίκησης Α.Α.Ε. ή είναι μέτοχοι Α.Α.Ε. με συνολικό 

ποσοστό μεγαλύτερο του ενός τοις εκατό (1%) του 

μετοχικού της κεφαλαίου. Σε περίπτωση που το εν λόγω 

ποσοστό συμμετοχήs ανήκει σε νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου ή εταιρεία, η υποχρέωση υποβολής 

δήλωσης περιουσιακής κατάστασης βαρύνει τα μέλη και 

τους διοικητές τους. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις η 

δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλεται 

απαραιτήτως και, στην Επιτροπή Επαγγελματικού 

Αθλητισμού, η οποία έχει στην προκειμένη περίπτωση 

όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητες του αρμόδιου 

Aντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τις οποίες ασκεί 

αποκλειστικά δια του Προέδρου της.  

3. Οι Α.Α.Ε. μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ανάληψη 

των καθηκόντων των μελών της διοίκησής τους, 

υποβάλουν προς την Επιτροπή Επαγγελματικού 

Αθλητισμού υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) κάθε μέλους της διοίκησής τους, 

στην οποία δηλώνεται ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό 

τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στον Ν. 

2725/99 για τη συμμετοχή τους στη διοίκηση Α.Α.Ε. και 

μέσα σε ένα (1) μήνα υποβάλουν αντίγραφο του ποινικού 

τους μητρώου. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε κάθε 

περίπτωση αντικατάστασης των μελών της διοίκησης της 

Α.Α.Ε., ενώ ισχύει και αναφορικά με πρόσωπα τα οποία 

με απόφαση ή με την ανοχή των Α.Α.Ε. ή με 

oποιονδήποτε άλλο τρόπο ασκούν οποιαδήποτε 

αρμοδιότητα ή έργο που σχετίζεται με τη διοίκηση, 
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διαχείριση ή την εκπροσώπηση των Α.Α.Ε. στο πλαίσιο  

οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή δημόσιας εκδήλωσης 

έστω και εάν αυτή ασκείται άτυπα ή περιστασιακά.  

4. Aνεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο 

άρθρο 77Α του Ν. 2725/99, η μη υποβολή στην Επιτροπή 

Επαγγελματικού Αθλητισμού, σύμφωνα με τις 

προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3, της δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης ή του αντιγράφου ποινικού 

μητρώου, έχει ως συνέπεια την αυτοδίκαιη έκπτωση από 

το οικείο διοικητικό αξίωμα ή θέση και την αποστέρηση 

των οικείων εξουσιών. Η έκπτωση διαπιστώνεται ή η 

αποστέρηση επιβάλλεται, με απόφαση του οικείου 

δικαιοδοτικού οργάνου, ύστερα από έκθεση της 

Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.  

5. Εάν η Α.Α.Ε. δεν συμμορφωθεί στην πιο πάνω 

απόφαση του  δικαιοδοτικού οργάνου, μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, η 

οικεία ομάδα αποβάλλεται από το πρωτάθλημα με 

απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  25  

ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη διοίκηση 

και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της 

περιουσίας της. Αποφασίζει για όλα γενικά τα ζητήματα 

που αφορούν την εταιρεία, μέσα στα πλαίσια του 

εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση εκείνα που σύμφωνα με το 

νόμο ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική 
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αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. Όλες οι 

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τελούν υπό την 

επιφύλαξη των άρθρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/20.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί αποκλειστικά και μόνο 

εγγράφως, να αναθέτει την άσκηση όλων των εξουσιών 

και αρμοδιοτήτων του, εκτός από αυτές που απαιτούν 

συλλογική ενέργεια, καθώς και την εκπροσώπηση της 

εταιρείας, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντές και υπαλλήλους της 

εταιρείας ή τρίτους, καθορίζοντας συγχρόνως και την 

έκταση αυτής της ανάθεσης.  

3. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αναθέτουν περαιτέρω 

την άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους 

τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, με την προϋπόθεση 

ότι τούτο ρητά προβλέπεται στην σχετική απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Περιορισμοί της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

από το καταστατικό ή από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους καλόπιστους 

τρίτους, ακόμη και αν έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  26 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του 

συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας τον 

Πρόεδρο και έναν ή περισσοτέρους Αντιπροέδρους. 
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2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή 

περισσοτέρους Διευθύνοντες Συμβούλους από τα μέλη 

του και μόνο, καθορίζοντας συγχρόνως και τις 

αρμοδιότητές τους.  

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις 

συνεδριάσεις του. Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 

κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των 

αρμοδιοτήτων του ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν 

κωλύεται, ένας Σύμβουλος που ορίζεται μετά από 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  27 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι 

Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον είναι τουλάχιστον 

τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη 

για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου που 

αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι 

υποχρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου 

περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο που προβλέπεται 

στο άρθρο 23 παρ. 1 του παρόντος, έτσι ώστε να 

συμπληρωθεί το όριο αυτό. 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, 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. Οι 
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πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό τον τρόπο 

θεωρούνται έγκυρες, ακόμη κι αν η εκλογή του δεν 

εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.  Ορίζεται ρητά ότι, 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)  

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  

Α Ρ Θ Ρ Ο  28  

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάζει κατόπιν 

προσκλήσεως του Προέδρου του στην έδρα της εταιρείας 

κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της 

εταιρείας το απαιτούν. Συγκαλείται επίσης οποτεδήποτε 

από τον Πρόεδρό του, ή αν το ζητήσουν δύο μέλη του. 2. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της 

έδρας του σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην 

αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 
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αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν 

αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη 

λήψη αποφάσεων.  

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρό 

του ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση που 

γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην 

πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με 

σαφήνεια και τα θέματα της ημερησίας διάταξης, 

διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο 

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη 

λήψη αποφάσεων.  

4. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να 

ζητήσουν δύο (2) από τα μέλη του με αίτησή τους προς 

τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 

υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, 

προκειμένου αυτό να συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) 

ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση 

πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με 

σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν το 

διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό 

συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός 

της ανωτέρω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που 

ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό 

συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη 

λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, 
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γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου.  

5. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με 

τηλεδιάσκεψη τηρουμένων των σχετικών διατάξεων του 

νόμου και αποφάσεων. Στην περίπτωση αυτή η 

πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη 

συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.   

Α Ρ Θ Ρ Ο  29  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ – ΑΠΑΡΤΙΑ – 

ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται 

στις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου με γραπτή 

εξουσιοδότηση από άλλο Σύμβουλο. Κάθε Σύμβουλος 

μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο Σύμβουλο που 

απουσιάζει.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα, όταν παραβρίσκονται ή 

αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των 

Συμβούλων ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρισταμένων 

αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος 

των τριών. Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας 

παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.  

3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται 

με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι 

παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός από 

την περίπτωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος. 
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Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του 

Προέδρου.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  30 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού 

Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, 

που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό 

σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του Διοικητικού 

συμβουλίου, ο πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει 

στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο 

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των 

παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη 

συνεδρίαση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται 

από τον πρόεδρο ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται προς 

τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών 

εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να 

απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.  

3. Τα αντίγραφα των πρακτικών των συνεδριάσεων του 

Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει 

υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων 

εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 7α του Κ.Ν. 2190/1920 

υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης μέσα σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  

4. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους 
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ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, 

ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  31 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να 

χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση που το ποσό της 

ορίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση με ειδική 

απόφαση. 

2. Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου βαρύνει την εταιρεία αν εγκριθεί με ειδική 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI 

ΕΛΕΓΧΟΣ 

Α Ρ Θ Ρ Ο  32 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

1. Προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική 

Συνέλευση σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς 

(Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) αυτοί θα πρέπει να 

έχουν ελεγχθεί προηγουμένως από έναν τουλάχιστον 

Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή.  

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο, 

σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, έναν τακτικό 

και έναν αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή, 

ορίζοντας και την αμοιβή τους.  

3. Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη συνεδρίαση της 

Γενικής Συνέλευσης που όρισε τους ελεγκτές, πρέπει να 

γίνει από την εταιρεία ανακοίνωση προς αυτούς του 
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διορισμού τους, σε περίπτωση δε που δεν αποποιηθούν 

το διορισμό αυτό μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών, 

θεωρούνται ότι έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους και 

έχουν όλες τις ευθύνες και υποχρεώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 37 του Κ.Ν. 2190/1920.  

4. Οι ελεγκτές της εταιρείας εκτός από τις υποχρεώσεις 

που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Κ.Ν. 

2190/1920, οφείλουν να επαληθεύσουν και τη συμφωνία 

του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τις σχετικές ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό η Έκθεση πρέπει να έχει 

τεθεί υπόψη τους τουλάχιστον τριάντα  (30) ημέρες πριν 

από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  

5. Η έκθεση των ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες 

που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του Κ.Ν.  

2190/1920, οφείλει επίσης να αναφέρει:  

α) Αν το προσάρτημα περιλαμβάνει τις πληροφορίες της 

παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 

β) Αν έγινε επαλήθευση της συμφωνίας που αναφέρεται 

στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 43α 

του Κ.Ν. 2190/1920.  

6. Οι ελεγκτές της εταιρείας δικαιούνται με αίτησή τους 

προς τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να 

ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η 

οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό 

Συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως 

της αιτήσεως στον Πρόεδρο, έχει δε αντικείμενο 

ημερήσιας διάταξης το αναφερόμενο στην αίτηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII 

ETHΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Α Ρ Θ Ρ Ο  33 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει 

την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του 

επομένου έτους.  

Α Ρ Θ Ρ Ο  34 

ΕΤΗΣΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ)  

1.Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό 

Συμβούλιο καταρτίζει τους ετήσιους λογαριασμούς 

(ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την έκθεση 

διαχείρισης, όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει.  Οι 

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να εμφανίζουν με 

απόλυτη σαφήνεια, την πραγματική εικόνα της 

περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής 

θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης, της εταιρείας. 

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεούται να 

συντάσσει σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, α) τον 

Ισολογισμό, β) το λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως, γ) 

τον Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και δ) το 

Προσάρτημα. Στον ισολογισμό αναγράφεται ξεχωριστά ο 

λογαριασμός «Ταμειακές Διευκολύνσεις Μετόχων» 2. Για 

να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση 

πάνω στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχουν 

εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, πρέπει να έχουν 

υπογραφεί από, α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
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Συμβουλίου ή το νόμιμο αναπληρωτή του, β) το 

Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο και σε περίπτωση 

που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του 

συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα 

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από αυτό 

και γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι 

παραπάνω, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς 

νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών 

καταστάσεων, οφείλουν να εκθέσουν εγγράφως τις 

αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση. 3. Η έκθεση 

διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη τακτική 

Γενική Συνέλευση, πρέπει να παρέχει σαφή και 

πραγματική εικόνα της εξέλιξης των εργασιών και της 

οικονομικής θέσης της εταιρείας, καθώς και πληροφορίες 

για την προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας και για τις 

δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και 

ανάπτυξης, ως και τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της 

παραγράφου 3 του άρθρου 43α του Κ.Ν. 2190/1920. 

Επίσης στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται και κάθε άλλο 

σημαντικό γεγονός που έχει συμβεί μέσα στο χρονικό 

διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα 

υποβολής της έκθεσης. 4. Οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις υποβάλλονται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας όπως ο νόμος κάθε φορά ορίζει, με τη 

μορφή και το περιεχόμενο, με βάση το οποίο ο ελεγκτής ή 

οι ελεγκτές της εταιρείας έχουν συντάξει την έκθεση 

ελέγχου τους. Αν οι ελεγκτές έχουν παρατηρήσεις ή 

αρνούνται την έκφραση γνώμης, τότε το γεγονός αυτό 
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πρέπει να αναφέρεται και να αιτιολογείται στις 

δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν αυτό 

προκύπτει από το δημοσιευόμενο σχετικό πιστοποιητικό 

ελέγχου. 5. Αντίγραφα των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 

συμβουλίου και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την 

εταιρεία στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή είκοσι (20) 

τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. 6. Ο 

Ισολογισμός της εταιρείας, ο λογαριασμός Αποτελέσματα 

χρήσεως και ο Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων, μαζί 

με το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού 

Ελεγκτή - Λογιστή, δημοσιεύονται όπως ορίζεται στην 

επόμενη παράγραφο 7. 

7. Το διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας οφείλει να 

δημοσιεύει τα έγγραφα της προηγουμένης παραγράφου 

6, στο σύνολό τους, είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις 

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

όπως ο νόμος ορίζει. 8. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την 

τακτική Γενική Συνέλευση, μαζί με το επικυρωμένο 

αντίγραφο των πρακτικών της, που προβλέπεται από την 

παράγραφο 2 του άρθρου 26α του Κ.Ν. 2190/1920, 

υποβάλλεται στην αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και 

αντίτυπο των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων. 9. 

Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση 

κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει από την εταιρεία τις ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις της καθώς και τις σχετικές 

εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.  
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Α Ρ Θ Ρ Ο  35 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 44α του 

Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών 

κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:  

α) Προηγείται η διάθεση του  ποσοστού για το σχηματισμό  

του τακτικού  αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 

παρ. 1 του Ν. 2725/1999. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται 

τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών 

κερδών. Η υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του 

αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του 

αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρείας.  

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την 

καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το 

'Αρθρο 3 του α.ν.148/1967 (ΦΕΚ 173 Α'), όπως ισχύει.  

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο. 

Α Ρ Θ Ρ Ο 36 

ΠΟΣΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ 

ΑΘΛΗΤΩΝ  

Τα ποσά που εισπράττονται από την εταιρία λόγω 

μεταγραφής αθλητών της απαγορεύεται να διανεμηθούν 

μεταξύ των μετόχων πριν εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις 

αυτής προς τους εργαζόμενους ή τρίτους.   

Α Ρ Θ Ρ Ο 37  

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Η εταιρία με την ίδρυσή της και χωρίς άλλη οποιαδήποτε 

διατύπωση, υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις 
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υποχρεώσεις, του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου που 

προκύπτουν κατά περίπτωση από τη δραστηριότητα του 

Τ.Α.Α. ή του τμήματος ερασιτεχνών αθλητών.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII  

ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ  

Α Ρ Θ Ρ Ο  38 

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η εταιρεία λύεται: α) Όταν παρέλθει ο χρόνος διάρκειάς 

της, εκτός εάν προηγούμενα αποφασισθεί από τη Γενική 

Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς της. β) Με απόφαση 

της Γενικής  Συνέλευσης λαμβανομένης κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 29 παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920. 

γ) Όταν τυχόν κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση 

πτώχευσης,  δ) Η εταιρεία λύεται επίσης με δικαστική 

απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 48α του Κ.Ν. 

2190/1920, ε) Σε περίπτωση που η εταιρεία υποβιβασθεί 

σε κατηγορία όπου δεν προβλέπεται η συμμετοχή Π.Α.Ε. 

2. Η συγκέντρωση όλων των μετοχών σε ένα πρόσωπο 

δεν αποτελεί λόγο για τη λύση της εταιρείας. 

3. Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγμα 

Ισολογισμού που προβλέπεται από το άρθρο 42γ του 

Κ.Ν. 2190/1920, γίνει κατώτερο από το μισό (1/2) του 

μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο 

υποχρεούται να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση, μέσα σε 

προθεσμία έξι μηνών από τη λήξη της χρήσης, 

προκειμένου να αποφασίσει τη λύση της εταιρείας ή την 

υιοθέτηση άλλου μέτρου. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  39 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

1. Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης,  τη λύση της 

εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της.  Στην περίπτωση 

του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του 

παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη 

εκκαθαριστή μέχρι να διορισθούν εκκαθαριστές από τη 

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση του εδαφίου β΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος, η Γενική 

Συνέλευση με την ίδια απόφαση ορίζει και τους 

εκκαθαριστές.  Στην περίπτωση του εδαφίου δ΄ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 38 του παρόντος, ο 

εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση 

που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας.  

Οι εκκαθαριστές, που ορίζει η Γενική Συνέλευση μπορούν 

να είναι δύο ως τέσσερις, μέτοχοι ή όχι και ασκούν όλες 

τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της 

εκκαθάρισης αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, 

όπως αυτές έχουν τυχόν περιοριστεί από τη Γενική 

Συνέλευση, με τις αποφάσεις της οποίας έχουν την 

υποχρέωση να συμμορφώνονται. 2. Οι εκκαθαριστές που 

ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, οφείλουν μόλις 

αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν απογραφή της 

εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον Τύπο και 

στο Τεύχος των Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 

Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 49 του 

Κ.Ν. 2190/1920, του οποίου αντίτυπο υποβάλλεται στην 
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αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή. Επίσης δημοσιεύουν  κάθε 

χρόνο Ισολογισμό σύμφωνα με το άρθρο 7α παράγραφος 

1, περίπτωση ιβ΄  του Κ.Ν. 2190/1920. Την ίδια 

υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και όταν λήξει η 

εκκαθάριση. 3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί 

όλα τα δικαιώματά της, κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 

4. Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν χωρίς 

καθυστέρηση τις εκκρεμείς υποθέσεις της εταιρείας, να 

μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική περιουσία, να 

εξοφλήσουν τα χρέη της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις 

αυτής. Μπορούν δε να ενεργήσουν και νέες πράξεις, 

εφόσον με αυτές εξυπηρετούνται η εκκαθάριση και το 

συμφέρον της εταιρείας. Οι εκκαθαριστές μπορούν επίσης 

να εκποιήσουν τα ακίνητα της εταιρείας, την εταιρική 

επιχείρηση στο σύνολό της ή κλάδους αυτής ή 

μεμονωμένα πάγια στοιχεία της, αλλά μετά την πάροδο 

τεσσάρων (4) μηνών από τη λύση της εταιρείας. Μέσα 

στην ίδια προθεσμία των τεσσάρων (4) μηνών από τη 

λύση της εταιρείας κάθε μέτοχος ή και δανειστής της 

μπορεί να ζητήσει από το Μονομελές Πρωτοδικείο της 

έδρας της εταιρείας, το οποίο δικάζει κατά τα άρθρα 739 

επ. του Kώδικα Πολιτικής Δικονομίας, να καθορίσει την 

κατώτερη τιμή πώλησης των ακινήτων, κλάδων ή 

τμημάτων ή του συνόλου της εταιρείας, η απόφαση δε 

αυτού δεσμεύει τους εκκαθαριστές και δεν υπόκειται σε 

τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.   5.Οι εκκαθαριστές 

μπορούν με αίτησή τους, που υποβάλλεται στο μονομελές 

πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και εκδικάζεται με τη 
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διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, να ζητήσουν τη 

διενέργεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με τις αναλόγως 

εφαρμοζόμενες διατάξεις που διέπουν τη δικαστική 

εκκαθάριση κληρονομίας (άρθρα 1913 επ. ΑΚ). Στην 

περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναγκαστική εκτέλεση 

κατά της εταιρείας στο στάδιο της εκκαθάρισης.  6. Οι 

μέτοχοι της λυθείσας εταιρείας υποχρεούνται να 

καταβάλουν το κεφάλαιο που ανέλαβαν και δεν έχουν 

ακόμη καταβάλει, στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο 

για την εκπλήρωση των σκοπών της εκκαθάρισης 7. Οι 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και οι οικονομικές 

καταστάσεις πέρατος της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη 

Γενική Συνέλευση. 8. Κατ’ έτος, τα αποτελέσματα της  

εκκαθάρισης  υποβάλλονται  στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων με έκθεση των αιτίων τα οποία παρεμπόδισαν το 

τέλος της εκκαθάρισης. 9. Μετά το πέρας της 

εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές καταρτίζουν τις τελικές 

οικονομικές καταστάσεις, τις οποίες δημοσιεύουν όπως 

προβλέπεται στο 'Αρθρο 43β παράγραφος 5 του Κ.Ν. 

2190/1920, αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων, καθώς 

και τα υπέρ το άρτιο ποσά, που είχαν τυχόν καταβληθεί, 

και διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της 

εταιρικής περιουσίας στους μετόχους, κατά το λόγο της 

συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 

10. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 111 

του Ν. 2725/1999, εάν το στάδιο της εκκαθάρισης υπερβεί 

την πενταετία, ο εκκαθαριστής υποχρεούται να 

συγκαλέσει γενική συνέλευση, στην οποία υποβάλλει 
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σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης. Το 

σχέδιο αυτό περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι τότε 

εργασίες της εκκαθάρισης, τους λόγους της 

καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την 

ταχεία περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να 

περιλαμβάνουν παραίτηση της εταιρείας από δικαιώματα, 

δικόγραφα και αιτήσεις, αν η επιδίωξη τούτων είναι 

ασύμφορη σε σχέση με τα προσδοκώμενα οφέλη ή 

αβέβαιη ή απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα ανωτέρω 

μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν και συμβιβασμούς, 

αναδιαπραγματεύσεις ή καταγγελία συμβάσεων ή και 

σύναψη νέων. Η γενική συνέλευση εγκρίνει το σχέδιο με 

την απαρτία και πλειοψηφία των παραγράφων 3 και 4 του 

'Αρθρου 29 του Κ.Ν. 2190/1920 και της παραγράφου 2 

του 'Αρθρου 31 του Κ.Ν. 2190/1920. Εάν το σχέδιο 

εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ολοκληρώνει τη διαχείριση 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο. Εάν το σχέδιο 

δεν εγκριθεί, ο εκκαθαριστής ή μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν την έγκρισή 

του από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της 

εταιρείας, με αίτησή τους που δικάζεται με τη διαδικασία 

της εκούσιας δικαιοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να 

τροποποιήσει τα μέτρα που προβλέπει το σχέδιο, όχι 

όμως και να προσθέσει μέτρα που δεν προβλέπονται σε 

αυτό. Ο εκκαθαριστής δεν ευθύνεται για την εφαρμογή 

σχεδίου που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω. 11. Ο 

διορισμός εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδικαίως την 
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παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. 12. 

Αναφορικά με τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως 

οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Οι συζητήσεις και 

αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται 

περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού 

Συμβουλίου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Α Ρ Θ Ρ Ο   40 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν 

εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 

2725/1999, όπως ισχύουν. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Α Ρ Θ Ρ Ο   41 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

1. Το  προβλεπόμενο στο άρθρο 7 του καταστατικού 

αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, εκ τριακοσίων 

χιλιάδων (300.000,00) ευρώ θα καλυφθεί ολόκληρο, με 

τον ακόλουθο τρόπο: α) Με εισφορά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 2 και 71 παρ. 1 του Ν. 

2725/1999, στη συνιστώμενη με το παρόν εταιρεία, από 

το ιδρυτικό Αθλητικό Σωματείο της χρήσης της επωνυμίας 

και των λοιπών διακριτικών του γνωρισμάτων. Η εισφορά 

αυτή αντιπροσωπεύει το δέκα τοις εκατό (10%) του 
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μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι τριάντα χιλιάδες 

(30.000,00) ευρώ. Έναντι αυτής της εισφοράς το ιδρυτικό 

Αθλητικό Σωματείο θα λάβει τρεις   χιλιάδες (3.000) 

ονομαστικές προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου μετοχές, 

ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστης. β) Με 

καταβολή  διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00) 

ευρώ σε μετρητά ποσό στο οποίο αντιστοιχούν είκοσι 

επτά  χιλιάδες (27.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 

αξίας δέκα (10) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

παραγράφους 3-9 του άρθρου 68 του Ν. 2725/1999. 2. Η 

κατά τα ανωτέρω καταβολή των μετρητών για την κάλυψη 

του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί 

υποχρεωτικά με κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό επ’ 

ονόματι της εταιρείας που θα τηρείται σε οποιαδήποτε 

τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.   

Α Ρ Θ Ρ Ο   42  

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει 

από την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ.) της διοικητικής απόφασης για την παροχή της 

άδειας σύστασης και έγκρισης του καταστατικού της και 

θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2015.   

Α Ρ Θ Ρ Ο   43  

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

(ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 

Η προσωρινή επιτροπή (προσωρινό Διοικητικό 

Συμβούλιο) της εταιρείας αποτελείται από τους κ.κ.: 1. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΔΕΔΕ του Γεωργίου και της Βασιλικής, 

Σύμβουλο Επιχειρήσεων, γεννημένο στην Αθήνα το έτος 
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1958, κάτοικο Νέας Σμύρνης, οδός Ναζλίου αριθμός 61, 

κάτοχο του με αριθμό ΑΕ 019731/10-1-2000 δελτίου 

ταυτότητας του Α.Τ. Νέας Σμύρνης, (ΑΦΜ 027640709  

Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης) , 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΛΕΞΙΟΥ  του 

Ιορδάνη και της Ειρήνης, δικηγόρο, γεννημένο στην 

Αθήνα το έτος 1967, κάτοικο Διονύσου, οδός Διός αριθμός 

17Α, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 207375/9-2-2006 δελτίου 

ταυτότητας του Α.Τ. Πειραιά, (ΑΦΜ 042028336  Δ.Ο.Υ. Α’ 

Πειραιά) 3. ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΑΣΛΑΝΙΔΗ του Ελευθερίου και 

της Ελένης,  ιατρό-καρδιολόγο, γεννημένο στον Πειραιά 

το έτος 1951, κάτοικο Βούλας Αττικής οδός Απόλλωνος 

αριθμός 46, κάτοχο του με αριθμό  Π.292224/1-2-1991 

δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Γλυφάδας (ΑΦΜ 025809898 

Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας),  4. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ 

του Στυλιανού και της Καλλιρρόης, επιχειρηματία, 

γεννημένο στα Στεφάνια Σκάλας Λακωνίας το έτος 1964, 

κάτοικο Φιλοθέης Αττικής οδός Μάλεμε αριθμός 6, κάτοχο 

του με αριθμό ΑΗ.064628/22-9-2009 δελτίου ταυτότητας 

του Τ.Α. Φιλοθέης Αττικής (ΑΦΜ 035290674 Δ.Ο.Υ. 

Ψυχικού), 5.  ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΩΤΑΚΗ του Νικολάου 

και της Μαρίας, επιχειρηματία, γεννημένο στην 

Ιεράπετρα Λασηθίου Κρήτης το έτος 1935, κάτοικο 

Κηφισιάς Αττικής, οδός Γ. Λύρα αριθμός 47, κάτοχο του 

με αριθμό ΑΗ 523827/12-3- 2009 δελτίου ταυτότητας του 

Τ.Α. Κηφισιάς (ΑΦΜ 009587610 Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), 6. 

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΣΚΡΕΚΗ του Αριστείδη και της 

Ζωής,  επιχειρηματία, γεννημένο στην Καλλιθέα Αττικής 

το έτος 1944, κάτοικο Βουλιαγμένης Αττικής, οδός Διός 
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αριθμός 20, κάτοχο του με αριθμό ΑΚ.585189/4-1-2013 

δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Βουλιαγμένης Αττικής (ΑΦΜ 

009495580 Δ.Ο..Υ Γλυφάδας) και 7. ΣΤΕΡΓΙΟ 

ΓΑΝΤΖΟΥΛΑ του Γεωργίου και της  Βασιλικής, 

επιχειρηματία, γεννημένο στο Γαρδίκι Τρικάλων το έτος 

1951, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής, οδός Ισμήνης αριθμός 

32, κάτοχο του με αριθμό ΑΒ 669569/14-12-2006 δελτίου 

ταυτότητας του Α.Τ. Κηφισιάς, (ΑΦΜ 011792907  Δ.Ο.Υ. 

Πειραιά.  

 Η θητεία των ανωτέρω μελών ορίζεται μέχρι τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που θα συνέλθει 

για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέσα σε 

προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη νόμιμη σύστασή 

της και έγκριση του καταστατικού της.   

Α Ρ Θ Ρ Ο   44 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται η 

ελεγκτική εταιρία με την επωνυμία  ««MAZARS A.E.» με 

αριθμό μητρώου Σ.Ο.ΕΛ. 154 και ειδικότερα ως τακτικός 

ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής  ο   κ. Κωνσταντίνος 

Μακρής του Γεωργίου και της Γαρυφαλλιάς, γεννημένος 

στην Αθήνα, κάτοικος Παλαιάς Φώκαιας, οδός 116 αρ. 

28Α,  με  ΑΔΤ ΑΕ006910, ΑΜ ΕΛΤΕ 1483,  με ΑΦΜ 

073501616 , Δ.Ο.Υ. Λαυρίου, με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 

26771 και ως αναπληρωματικός ο Ορκωτός Ελεγκτής – 

Λογιστής κ. Τσουκαλάς Γεώργιος του Νικολάου και της 

Αικατερίνης, γεννημένος στην Αθήνα, κάτοικος 
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Κερατσινίου Αττικής, οδός Τραπεζούντος αρ.22, με ΑΔΤ 

Χ109746, ΑΜ ΕΛΤΕ: 1845, με  ΑΦΜ 071805769 , Δ.Ο.Υ. 

Ε’ Πειραιά , με Αρ. Μητρώου ΣΟΕΛ 27621.     

Α Ρ Θ Ρ Ο  45 

ΕΥΘΥΝΗ 

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της 

υπό ίδρυση εταιρείας ευθύνονται για τις πράξεις αυτές 

απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η 

εταιρεία για τις πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της 

κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες από την 

απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε 

τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις πράξεις.  

 

 

Το παρόν Καταστατικό τροποποιήθηκε βάσει της από 

04/12/2015 Γενικής Συνελεύσεως. 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

……………………………………………………… 

   Ευάγγελος Ασλανίδης 

 


