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ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Άρθρο 24ο 

Διατυπώσεις Συγκλήσεως – Πρόσκληση ‐ 
Δημοσιότητα 

 

 

1.  Η  Γενική  Συνέλευση,  εξαιρέσει  των 
επαναληπτικών  συνελεύσεων  και  των 
εξομοιουμένων  με  αυτές,  πρέπει  να 
συγκαλείται  είκοσι  (20)  τουλάχιστον  πλήρεις 
ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται 
για τη συνεδρίαση. Η ημέρα της δημοσίευσης 
της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η 
ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. 

2.  Η  πρόσκληση  περιλαμβάνει 
τουλάχιστον  το  οίκημα  όπου  θα  συνέλθει  η 
Γενική  Συνέλευση,  την  ημερομηνία  και  ώρα 
της συνεδρίασης και 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 
Γενική  Συνέλευση  και  να  ασκήσουν  τα 
δικαιώματά  τους  αυτοπροσώπως  ή  δι’ 
αντιπροσώπου  ή  ενδεχομένως  και  εξ 
αποστάσεως.  Η  πρόσκληση  δημοσιεύεται  ως 
εξής: (α) στο τεύχος "Ανωνύμων Εταιρειών και 
Εταιρειών  Περιορισμένης  Ευθύνης"  της 
Εφημερίδας  της  Κυβερνήσεως,  (β)  σε  μία 

Άρθρο 24ο  

Διατυπώσεις Συγκλήσεως της Γενικής 
Συνέλευσης  

Πρόσκληση ‐ Ημερήσια Διάταξη Γενικής 
Συνέλευσης 

1.  Η  Γενική  Συνέλευση,  εξαιρέσει  των 
επαναληπτικών  συνελεύσεων  και  των 
εξομοιουμένων  με  αυτές,  πρέπει  να 
συγκαλείται  είκοσι  (20)  τουλάχιστον  πλήρεις 
ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίζεται 
για  τη  συνεδρίαση.  Η  ημέρα  της  δημοσίευσης 
της πρόσκλησης για τη Γενική Συνέλευση και η 
ημέρα της συνεδρίασης δεν υπολογίζονται. 

2.  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  δικαιώματα 
τους  αυτοπροσώπως  ή  δι`  αντιπροσώπου  ή, 
ενδεχομένως,  και  εξ  αποστάσεως.  Επίσης  η 
πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 2β 
του  άρθρου  26  του  κ.ν.  2190/1920  και 
δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 26 
του  κ.ν.  2190/1920.  Νεώτερη  πρόσκληση  δεν 
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ημερήσια πολιτική εφημερίδα, που εκδίδεται 
στην  Αθήνα  και  έχει  σύμφωνα  με  την  κρίση 
του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  ευρύτερη 
κυκλοφορία  σε  ολόκληρη  τη  χώρα, 
επιλεγόμενη  από  τις  εφημερίδες  του  άρθρ.3 
του Ν.3557/1957, όπως  ισχύει,  και  (γ) σε μία 
ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί 
τα κριτήρια του εδαφίου (γ) της παραγράφου 
2 του άρθρου 26 του κ.. 2190/1920 και (δ) σε 
μία  ημερήσια  ή  εβδομαδιαία,  νομαρχιακή  ή 
εβδομαδιαία  πανελλήνιας  κυκλοφορίας 
εφημερίδα,  που  πληροί  τα  κριτήρια  του 
εδαφίου  (ε)  της  παραγράφου  2  του  άρθρου 
26 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει.  

3.  Πρόσκληση  για  σύγκληση  Γενικής 
Συνέλευσης  δεν  απαιτείται  στην  περίπτωση 
κατά  την  οποία  παρίστανται  ή 
αντιπροσωπεύονται  κατ’  αυτήν  μέτοχοι  που 
εκπροσωπούν  το  σύνολο  του  μετοχικού 
κεφαλαίου  της  Εταιρείας  και  κανείς  από 
αυτούς  δεν  αντιλέγει  στην  πραγματοποίησή 
της και στη λήψη αποφάσεων.  

4.  Είκοσι  (20)  τουλάχιστον  πλήρεις 
ημέρες  προ  πάσης  γενικής  συνελεύσεως,  η 
Εταιρεία  υποχρεούται  όπως  υποβάλει 
κεκυρωμένο  αντίγραφο  της  ημερήσιας 
διάταξης  μαζί  με  επεξηγηματική  έκθεση  των 
θεμάτων  που  αναγράφονται  σε  αυτήν,  και 
ενός  αντιτύπου  των  εφημερίδων  στις  οποίες 
δημοσιεύθηκε.  

5.  Η  πρόσκληση  προκειμένου  περί 
επαναληπτικής  Γενικής  Συνελεύσεως  καθώς 
και  των  εξομοιουμένων  προς  αυτήν 
δημοσιεύεται  δέκα  (10)  τουλάχιστον  πλήρεις 
ημέρες  στις  εφημερίδες  και  στο  Τεύχος 
Ανωνύμων  Εταιρειών  και  Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης. Νεώτερη πρόσκληση 
δεν  απαιτείται,  εάν  στην  αρχική  πρόσκληση, 
ορίζονται  ο  τόπος  και  ο  χρόνος  των 
επαναληπτικών  εκ  του  νόμου  συνεδριάσεων, 
για την περίπτωση της μη επίτευξης απαρτίας.

6.  Η  Εταιρεία  υποχρεούται  εντός  είκοσι 
(20) ημερών από της συνεδριάσεώς της Γενική 
Συνελεύσεως  να  υποβάλει  στο  Υπουργείο 

απαιτείται,  εάν  στην  αρχική  πρόσκληση 
ορίζονται  ο  τόπος  και  χρόνος  των 
επαναληπτικών  συνεδριάσεων,  που 
προβλέπονται  από  τον  νόμο,  εάν  δεν 
επιτευχθεί  απαρτία,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι 
μεσολαβούν  τουλάχιστον  δέκα  (10)  πλήρεις 
ημέρες  ανάμεσα  στην  εκάστοτε  ματαιωθείσα 
συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική.  

3.  Πρόσκληση  για  σύγκληση  Γενικής 
Συνέλευσης  δεν  απαιτείται  στην  περίπτωση 
κατά  την  οποία  στη  συνέλευση  παρίστανται  ή 
αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν 
το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς 
από  αυτούς  δεν  αντιλέγει  στην 
πραγματοποίησή  της  και  στη  λήψη 
αποφάσεων.  

4.  Η  Εταιρεία  υποχρεούται  εντός  είκοσι 
(20) ημερών από της συνεδριάσεώς της Γενικής 
Συνελεύσεως  να  υποβάλει  στο  Υπουργείο 
Εμπορίου  κεκυρωμένο  αντίγραφο  των 
πρακτικών αυτής.  

5.  Στις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 
4 του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι κατά 
τη  διάρκεια  της  εκκαθαρίσεως  συγκαλούμενες 
γενικές  συνελεύσεις  των  μετόχων  της 
Εταιρείας. 
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Εμπορίου  κεκυρωμένο  αντίγραφο  των 
πρακτικών αυτής.  

7.  Στις  διατάξεις  των  παραγράφων  4,  5 
και 6  του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι 
κατά  τη  διάρκεια  της  εκκαθαρίσεως 
συγκαλούμενες  γενικές  συνελεύσεις  των 
μετόχων της Εταιρείας. 

Άρθρο 25ο 

1.  Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική 
Γενική  Συνέλευση,  κάθε  μέτοχος  δικαιούται 
να  λάβει  από  την  Εταιρεία  τις  ετήσιες 
οικονομικές  καταστάσεις  καθώς  και  τις 
σχετικές  εκθέσεις  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ελεγκτών.  

2.  Σαράντα οκτώ  (48) ώρες πριν από  την 
καθορισμένη  ημέρα  και  ώρα  κάθε  Γενικής 
Συνέλευσης  πρέπει  να  τοιχοκολληθεί  στα 
γραφεία  της  Εταιρείας  κατάλογος  των 
μετόχων  που  έχουν  δικαίωμα  ψήφου  στη 
Γενική  Συνέλευση.  Ο  κατάλογος  πρέπει  να 
περιλαμβάνει  τα  ονόματα  των πληρεξουσίων 
των  μετόχων,  τον  αριθμό  των  μετοχών  και 
ψήφων κάθε μετόχου και τις διευθύνσεις των 
μετόχων  και  των  τυχόν  αντιπροσώπων  τους. 
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να 
καταχωρίσει  στον  κατάλογο  αυτόν  όλα  τα 
ονόματα  των  μετόχων  που  έχουν 
συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 26 
του παρόντος καταστατικού. 

3.  Αν  κάποιος  έχει  αντιρρήσεις  ως  προς 
το περιεχόμενο του καταλόγου, μπορεί να τις 
προβάλλει  μόνο  στην  αρχή  της  συνεδρίασης 
της  Συνέλευσης  και  πριν  από  την  έναρξη 
συζήτησης  των  θεμάτων  της  ημερήσιας 
διάταξης. 

Άρθρο 25ο 

1.  Δέκα  (10)  ημέρες πριν από  την  Τακτική 
Γενική Συνέλευση,  κάθε μέτοχος δικαιούται να 
λάβει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις  καθώς  και  τις  σχετικές  εκθέσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

 
2.  Είκοσι  τέσσερις  (24) ώρες πριν από  την 
καθορισμένη  ημέρα  και  ώρα  κάθε  Γενικής 
Συνέλευσης τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του 
καταστήματος  της  Εταιρείας  νόμιμα 
συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν 
δικαίωμα  ψήφου  στη  Γενική  Συνέλευση.  Ο 
πίνακας  πρέπει  να  περιέχει  όλα  τα  στοιχεία 
που  αξιώνει  ο  νόμος,  όπως  τις  ενδείξεις  των 
τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, των αριθμό 
των  μετοχών  και  ψήφων  του  καθενός  και  τις 
διευθύνσεις  των  μετόχων  και  των  τυχόν 
αντιπροσώπων τους.  
 
 

 
3.  Αν κάποιος έχει αντιρρήσεις ως προς το 
περιεχόμενο  του  καταλόγου,  μπορεί  να  τις 
προβάλλει  μόνο  στην  αρχή  της  συνεδρίασης 
της  Συνέλευσης  και  πριν  από  την  έναρξη 
συζήτησης  των  θεμάτων  της  ημερήσιας 
διάταξης. 

Άρθρο 26ο 

Κατάθεση Μετοχών ‐ Αντιπροσώπευση 

1.  Οι  μέτοχοι,  που  επιθυμούν  να 
μετάσχουν  στη  Γενική  Συνέλευση,  οφείλουν 
να  καταθέσουν  στο  Ταμείο  της  Εταιρείας  ή 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε 
οποιαδήποτε  νόμιμα  λειτουργούσα  στην 

Άρθρο 26ο 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής στη Γενική 
Συνέλευση – Αντιπροσώπευση 

1.  Στην  Γενική  Συνέλευση  δικαιούται  να 
συμμετέχει  και  να  ψηφίζει  κάθε  μέτοχος,  είτε 
αυτοπροσώπως  είτε  μέσω  αντιπροσώπων, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28α 
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Ελλάδα  Τράπεζα  σχετική  βεβαίωση  της 
ανώνυμης  εταιρείας  “Ελληνικά 
Χρηματιστήρια”  (Ε.Χ.Α.Ε.),  σύμφωνα  με  το 
άρθρο 51  του Ν. 2396/1996 ή βεβαίωση που 
αντιστοιχεί  σε  βεβαίωση  της  ως  άνω 
ανώνυμης  εταιρείας  εκδιδόμενη  από 
οποιαδήποτε  άλλη  Υπηρεσία  ή  Αρχή  ήθελε 
ορισθεί  κατά  Νόμο,  από  την  οποία  να 
προκύπτουν οι μετοχές που τους παρέχουν το 
δικαίωμα αυτό, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για 
τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 

2.  Οι  μέτοχοι,  που  έχουν  δικαίωμα 
συμμετοχής  στη  Γενική  Συνέλευση,  μπορούν 
να  αντιπροσωπευθούν  σε  αυτήν,    από 
πρόσωπο  που  έχουν  εξουσιοδοτήσει  νόμιμα, 
με  έγγραφο.  Οι  ανήλικοι,  οι  απαγορευμένοι 
και  τα  νομικά  πρόσωπα  αντιπροσωπεύονται 
από  τους  νομίμους  αντιπροσώπους  τους.  Τα 
έγγραφα  νομιμοποίησης  των  αντιπροσώπων 
των  μετόχων,  πρέπει  να  καταθέτονται  στην 
Εταιρεία  πέντε  (5)  τουλάχιστον  πλήρεις 
ημέρες  από  τη  Συνεδρίαση  της  Γενικής 
Συνέλευσης.  

3.  Μέτοχοι που δεν  έχουν συμμορφωθεί 
προς  τις  διατάξεις  των  παραγράφων  (1)  ή  / 
και  (2)  του  παρόντος  άρθρου,  μπορούν  να 
μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον μετά 
από άδειά της. 

του Κ.Ν. 2190/1920.  

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις 
διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920, 
μπορούν  να  πάρουν  μέρος  στη  Γενική 
Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.  
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Άρθρο 32ο  

 

 

1.  Μετά  την  έγκριση  των  ετησίων 
οικονομικών  καταστάσεων,  η  Γενική 
Συνέλευση  αποφαίνεται  σε  ειδική 
ψηφοφορία  που  ενεργείται  με  ονομαστική 
κλήση,  για  την  απαλλαγή  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου  και  των  ελεγκτών  από  κάθε 
ευθύνη  αποζημίωσης.  Η  απαλλαγή  αυτή 
καθίσταται  ανίσχυρος  στις  περιπτώσεις  του 
άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920. 

2.  Στη ψηφοφορία για την απαλλαγή του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  από  την  ευθύνη 
αποζημίωσης,  οι  σύμβουλοι  μπορούν  να 
μετάσχουν  μόνο  με  τις  μετοχές  που  έχουν 
στην  κυριότητά  τους.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για 
τους υπαλλήλους της Εταιρείας. 

Άρθρο 32ο 

Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ελεγκτών  

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών 
(ετήσιων  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.  

2.  Στην  ψηφοφορία  περί  απαλλαγής  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  δικαιούνται  να 
μετέχουν  τα  μέλη  του  μόνο  με  μετοχές,  των 
οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων 
μετόχων,  εφόσον  έχουν  λάβει  σχετική 
εξουσιοδότηση  με  ρητές  και  συγκεκριμένες 
οδηγίες  ψήφου.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τους 
υπαλλήλους της εταιρείας.  

3.      Η  απαλλαγή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου 
είναι  ανίσχυρη  στις  περιπτώσεις  του  άρθρου 
22α του Κ.Ν. 2190/1920.  

Άρθρο 38ο 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 

1.  Κατόπιν  αιτήσεως  μετόχων, 
εκπροσωπούντων  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του 
καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  το 
Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να 
συγκαλεί  έκτακτη  Γενική  Συνέλευση  των 
μετόχων,  ορίζοντας  ημέρα  συνεδριάσεως 
αυτής,  μη  απέχουσα  περισσότερο  των 
σαράντα πέντε   ημερών από την ημερομηνία 
της  επιδόσεως  της  αιτήσεως  προς  τον 
Πρόεδρο  του  Διοικητικού  Συμβουλίου.  Η 
αίτηση πρέπει να περιέχει το αντικείμενο της 
ημερήσιας  διάταξης.  Εάν  δεν  συγκληθεί 
Γενική  Συνέλευση  από  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  εντός  είκοσι  (20)  ημερών από  την 
επίδοση  της  σχετικής  αίτησης,  η  σύγκληση 
διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους, με 
δαπάνες  της  Εταιρείας,  με  απόφαση  του 
Μονομελούς  Πρωτοδικείου  της  έδρας  της 
Εταιρείας,  που  εκδίδεται  κατά  τη  διαδικασία 

Άρθρο 38ο 

Δικαιώματα Μειοψηφίας 

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) 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 
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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  της  Γενικής 
Συνέλευσης,  που  έχει  ήδη  συγκληθεί 
πρόσθετα  θέματα,  εάν  η  σχετική  αίτηση 
περιέλθει  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο 
δεκαπέντε  (15)  τουλάχιστον ημέρες πριν από 
τη  Γενική  Συνέλευση.  Τα  πρόσθετα  θέματα 
πρέπει  να  δημοσιεύονται  ή  να 
γνωστοποιούνται, με ευθύνη  του Διοικητικού 
Συμβουλίου,  κατά  το  άρθρο  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  του  παρόντος  άρθρου  και  να 
προβούν  οι  ίδιοι  στη  δημοσίευση  κατά  τα 
οριζόμενα  στο  προηγούμενο  εδάφιο,  με 
δαπάνη της εταιρείας.  

3.  Κατόπιν  αιτήσεως  μετόχων, 
εκπροσωπούντων  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του 
καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  ο 
Πρόεδρος  της  Συνέλευσης    υποχρεούται  να 
αναβάλει  μία  φορά  μόνο  τη  λήψη 
αποφάσεων  της  Γενικής  Συνελεύσεως, 
τακτικής  ή  έκτακτης,  για  όλα  ή  ορισμένα 
θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως προς 
λήψη  αυτών  την  οριζόμενη  στην  αίτηση  των 
μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει 
περισσότερο από τριάντα  (30) ημέρες από τη 
χρονολογία  της  αναβολής.  Η  μετ'  αναβολή 
Γενική  Συνέλευση  αποτελεί  συνέχιση  της 
προηγουμένης  και  δεν  απαιτείται  η 
επανάληψη  των  διατυπώσεων  δημοσιότητας 
και  δημοσίευσης  της  πρόσκλησης  των 
μετόχων, σε αυτήν δε μπορούν να μετάσχουν 
και  νέοι μέτοχοι,  τηρουμένων  των διατάξεων 
του  άρθρου  27,  παρ.  2  και  28  του  κ.ν. 

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 
άρθρο  26  του  κ.ν.  2190/1920,  επτά  (7) 
τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  τη  γενική 
συνέλευση.  Η  αίτηση  για  την  εγγραφή 
πρόσθετων  θεμάτων  στην  ημερήσια  διάταξη 
συνοδεύεται  από  αιτιολόγηση  ή  από  σχέδιο 
απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση 
και  η  αναθεωρημένη  ημερήσια  διάταξη 
δημοσιοποιείται  κατά  τον  ίδιο  τρόπο  όπως  η 
προηγούμενη  ημερήσια  διάταξη,  δεκατρείς 
(13)  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία  της 
γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη 
διάθεση  των  μετόχων  στην  ιστοσελίδα  της 
Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο 
απόφασης  που  έχει  υποβληθεί  από  τους 
μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 
παρ.3 του κ.ν. 2190/1920.  

3.       Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 
ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
θέτει  στη  διάθεση  των  μετόχων  έξι  (6) 
τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  ημερομηνία 
της  γενικής  συνέλευσης,  σχέδια  αποφάσεων 
για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική 
ή τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η 
σχετική  αίτηση  περιέλθει  στο  Διοικητικό 
Συμβούλιο  επτά  (7)  τουλάχιστον  ημέρες  πριν 
από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.  

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  δεν  είναι 
υποχρεωμένο  να  προβαίνει  στην  εγγραφή 
θεμάτων  στην  ημερήσια  διάταξη  ούτε  στη 
δημοσίευση  ή  γνωστοποίηση  αυτών  μαζί  με 
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2190/1920. 

4.  Κατόπιν  αιτήσεως  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  ανακοινώσει  στη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων, εφόσον είναι 
τακτική,  τα  ποσά,  τα  οποία  κατά  την 
τελευταία  διετία  καταβλήθηκαν  από  την 
Εταιρεία  σε  κάθε  μέλος  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρείας, 
καθώς  και  κάθε  άλλη  παροχή  προς  τα 
πρόσωπα  αυτά  ή  από  οποιαδήποτε  αιτία  ή 
σύμβαση  της  Εταιρείας  με  αυτούς.  Το 
Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να αρνηθεί  την 
παροχή  των  αιτουμένων  πληροφοριών  σε 
όλες  τις  παραπάνω  περιπτώσεις  εξαιτίας 
αποχρώντος  λόγου,  της  αιτιολογίας 
αναγραφομένης στα πρακτικά.  Τέτοιος  λόγος 
μπορεί  να  είναι,  κατά  τις  περιστάσεις,  η 
εκπροσώπηση  των  αιτούντων  μετόχων  στο 
διοικητικό  συμβούλιο  σύμφωνα  με  τις 
παραγράφους  3  ή  6  του  άρθρου  18  του  κ.ν. 
2190/1920. 

5.  Κατόπιν  αιτήσεως  μετόχων 
εκπροσωπούντων  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του 
καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου, 
υποβαλλομένης  στην  Εταιρεία  εντός  της 
προθεσμίας  της  προηγουμένης  παραγράφου, 
το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να 
παράσχει  κατά  τη  Γενική  Συνέλευση 
πληροφορίες περί της πορείας των εταιρικών 
υποθέσεων  και  της  περιουσιακής 
καταστάσεως  της  Εταιρείας.  Το  Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 

αιτιολόγηση  και  σχέδια  αποφάσεων  που 
υποβάλλονται  από  τους  μετόχους  αν  το 
περιεχόμενο  αυτών  έρχεται  προφανώς  σε 
αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη.  

4.  Με  αίτηση  μετόχου  ή  μετόχων  που 
εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του 
καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  ο 
πρόεδρος  της  συνέλευσης  υποχρεούται  να 
αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων 
από  τη  γενική  συνέλευση,  τακτική  ή  έκτακτη, 
για  όλα  ή  ορισμένα  θέματα,  ορίζοντας  ημέρα 
συνέχισης της συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται 
στην  αίτηση  των  μετόχων,  η  οποία  όμως  δεν 
μπορεί  να  απέχει  περισσότερο  από  τριάντα 
(30) ημέρες από τη χρονολογία 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 , 28 και 28α του κ.ν. 2190/1920.  

5.  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. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί  να απαντήσει 
ενιαία  σε  αιτήσεις  μετόχων  με  το  ίδιο 
περιεχόμενο.  Υποχρέωση  παροχής 
πληροφοριών  δεν  υφίσταται  όταν  οι  σχετικές 
πληροφορίες  διατίθενται  ήδη  στην  ιστοσελίδα 
της  εταιρείας,  ιδίως με  την μορφή ερωτήσεων 
και  απαντήσεων.  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 
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πληροφοριών  εξαιτίας  αποχρώντος 
ουσιώδους  λόγου,  της  αιτιολογίας 
αναγραφομένης στα πρακτικά.  Τέτοιος  λόγος 
μπορεί  να  είναι,  κατά  τις  περιστάσεις,  η 
εκπροσώπηση  των  αιτούντων  μετόχων  στο 
διοικητικό  συμβούλιο  σύμφωνα  με  τις 
παραγράφους  3  ή  6  του  άρθρου  18  του  κ.ν. 
2190/1920,  εφόσον  τα  αντίστοιχα  μέλη  του 
Διοικητικού  Συμβουλίου  έχουν  λάβει  τη 
σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή. 

6.  Στις  περιπτώσεις  του  δευτέρου 
εδαφίου  των  παραγράφων  4  και  5  του 
παρόντος  άρθρου,  τυχόν  αμφισβήτηση  ως 
προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης 
παροχής  πληροφοριών  επιλύεται  από  το 
Μονομελές  Πρωτοδικείο  της  έδρας  της 
εταιρείας,  με  απόφασή  του  που  εκδίδεται 
κατά  τη  διαδικασία  των  ασφαλιστικών 
μέτρων. Με την  ίδια απόφαση το Δικαστήριο 
υποχρεώνει  την  Εταιρεία  να  παράσχει  τις 
πληροφορίες που αρνήθηκε. 

7.  Κατόπιν  αιτήσεως  μετόχων 
εκπροσωπούντων  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του 
καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου  η 
λήψη αποφάσεως επί θέματος της ημερησίας 
διατάξεως Γενικής Συνελεύσεως ενεργείται με 
ονομαστική κλήση. 

8.  Μέτοχοι,  που  ασκούν  τα  δικαιώματα 
του  άρθρου  αυτού,  οφείλουν  να  αποδείξουν 
την μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των 
μετοχών  του  κατέχουν,  κατά  την άσκηση  του 
σχετικού  δικαιώματος.  Τέτοια  απόδειξη 
αποτελεί  και  η  προσκόμιση  στην  Εταιρεία 
σχετικής  βεβαίωσης  της  ανώνυμης  εταιρείας 
“Ελληνικά  Χρηματιστήρια”  (Ε.Χ.Α.Ε.), 
σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996 ή 
βεβαίωσης  που  αντιστοιχεί  σε  βεβαίωση  της 
ως άνω ανώνυμης  εταιρείας  εκδιδόμενη από 
οποιαδήποτε  άλλη  Υπηρεσία  ή  Αρχή  τυχόν 
ορισθεί  κατά  Νόμο,  από  την  οποία  να 
προκύπτει η μετοχική ιδιότητα και οι μετοχές 
που τους παρέχουν το δικαίωμα αυτό. 

9.  Δικαίωμα  να  ζητήσουν  έλεγχο  της 
Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της 

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  αρνηθεί  την  παροχή  των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο 
οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.  

6.    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.  

7.    Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 
του  καταβεβλημένου  εταιρικού  κεφαλαίου,  η 
λήψης  αποφάσεως  επί  τινος  θέματος  της 
ημερησίας  διατάξεως  γενικής  συνελεύσεως 
ενεργείται δι` ονομαστικής κλήσεως.  

 

8.      Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  του  παρόντος 
άρθρου  οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να 
αποδείξουν  τη  μετοχική  τους  ιδιότητα  και  τον 
αριθμό  των  μετοχών  που  κατέχουν  κατά  την 
άσκηση  του  σχετικού  δικαιώματος.  Τέτοια 
απόδειξη  αποτελεί  η  προσκόμιση  βεβαίωσης 
από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές 
αξίες  της  Εταιρείας  ή  η  πιστοποίηση  της 
μετοχικής  ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική 
σύνδεση φορέα και Εταιρείας..  

9.  Μέτοχοι  της  Εταιρείας  που 
αντιπροσωπεύουν  τουλάχιστον  το  ένα  εικοστό 
(1/20)  του  καταβεβλημένου  μετοχικού 
κεφαλαίου  μπορούν  ζητήσουν  τον  έλεγχο  της 
εταιρείας  από  το Μονομελές  Πρωτοδικείο  της 
έδρας της.  



 

Σελίδα 9 από 10 
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περιφέρειας  όπου  εδρεύει  η  Εταιρεία,  που 
δικάζει  κατά  την  διαδικασία  της  εκούσιας 
δικαιοδοσίας,  έχουν  οι:  (α)  Μέτοχοι 
εκπροσωπούντες  το  ένα  εικοστό  (1/20) 
τουλάχιστον  του  καταβεβλημένου  μετοχικού 
κεφαλαίου και (β) η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
του  Χρηματιστηρίου,  προκειμένου  περί 
εταιρειών  των  οποίων  οι  μετοχές  έχουν 
εισαχθεί  σε  αυτό,  έχουν  το  δικαίωμα  να 
ζητήσουν  έλεγχο  της  Εταιρείας  από  το 
αρμόδιο  δικαστήριο  της  περιφέρειας  της 
έδρας  της  Εταιρείας,  (γ)  ο  Υπουργός 
Ανάπτυξης  ή  η  κατά  περίπτωση  αρμόδια 
εποπτεύουσα  αρχή.  Ο  έλεγχος  διατάσσεται, 
εάν  πιθανολογούνται  πράξεις  που 
παραβιάζουν  διατάξεις  των  νόμων  ή  του 
καταστατικού  της  Εταιρείας ή αποφάσεις  της 
Γενικής  Συνελεύσεως.  Σε  κάθε  περίπτωση  η 
αίτηση ελέγχου πρέπει να υποβάλλεται εντός 
τριών  (3)  ετών  από  την  έγκριση  των 
οικονομικών  καταστάσεων  της  χρήσης,  εντός 
της  οποίας  τελέσθηκαν  οι  καταγγελλόμενες 
πράξεις.  

10.  Δικαίωμα  να  ζητήσουν  έλεγχο  της 
Εταιρείας  έχουν  μέτοχοι  εκπροσωπούντες  το 
ένα  πέμπτο  (1/5)  του  καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, από το δικαστήριο  της 
προηγουμένης  παραγράφου,  εφόσον  εκ  της 
όλης  πορείας  των  εταιρικών  υποθέσεων 
καθίσταται  πιστευτό  ότι  η  διοίκηση  των 
εταιρικών  υποθέσεων  δεν  ασκείται  όπως 
επιβάλλει  η  χρηστή  και  συνετή διαχείριση.  Η 
διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η 
αιτούσα  μειοψηφία  εκπροσωπείται  στο 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.  

11.  Οι μέτοχοι, που ζητούν τον έλεγχο της 
Εταιρείας,  από  το  αρμόδιο  Δικαστήριο, 
σύμφωνα  με  τις  παραγράφους  9  και  10  του 
παρόντος  άρθρου,  οφείλουν  να  αποδείξουν 
στο δικαστήριο ότι  κατέχουν  τις  μετοχές που 
τους  δίδουν  το  δικαίωμα  ελέγχου  της 
Εταιρείας.  Τέτοια  απόδειξη  αποτελεί  και  η 
προσκόμιση  βεβαίωσης  της  ανώνυμης 
εταιρείας “Ελληνικά Χρηματιστήρια” (Ε.Χ.Α.Ε.) 

10.  Μέτοχοι  της  εταιρείας,  που  εκπροσωπούν 
το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του  καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν 
από το Μονομελές Πρωτοδικείο  της έδρας της 
εταιρείας  τον  έλεγχο  της  εταιρείας,  εφόσον 
από  την  όλη  πορεία  της  καθίσταται  πιστευτό 
ότι  η  διοίκηση  των  εταιρικών  υποθέσεων  δεν 
ασκείται  όπως  επιβάλλει  η  χρηστή  και  συνετή 
διαχείριση.  
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ή βεβαίωσης που αντιστοιχεί σε βεβαίωση της 
ως άνω ανώνυμης  εταιρείας  εκδιδόμενη από 
οποιαδήποτε  άλλη  Υπηρεσία  ή  Αρχή  τυχόν 
ορισθεί  κατά  Νόμο,  από  την  οποία  να 
προκύπτουν οι μετοχές που κατέχουν. 

12.  Η  Εταιρεία  υποχρεούται  να  χορηγεί 
στους  μετόχους  αντίγραφα  των  πρακτικών 
των  γενικών  συνελεύσεων.  Μέτοχοι  στους 
οποίους  η  Εταιρεία  αρνείται  την  χορήγηση 
πρακτικών  συνεδρίασης  της  γενικής 
συνέλευσης  στην  οποία  παρέστησαν 
αυτοπροσώπως,  ή  δια  νομίμου 
αντιπροσώπου,  μπορούν  να  απευθυνθούν 
στην αρμόδια διοικητική αρχή, όπου τηρείται 
ο  φάκελος  της  Εταιρείας,  η  οποία 
υποχρεούται  να  τους  χορηγήσει  αντίγραφα. 
Οι  τρίτοι  και  οι  μη  παραστάντες  μέτοχοι 
μπορούν να λάβουν αντίγραφα, μόνον ύστερα 
από εισαγγελική παραγγελία. 

 


