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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

  

ΑΡΘΡΟ 1 
Επωνυμία 

Η συνιστώμενη Εταιρεία έχει την 
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.». Για τις 
συναλλαγές και τις εν γένει σχέσεις της 
Εταιρείας με πρόσωπα της αλλοδαπής, 
θα χρησιμοποιείται η επωνυμία 
«HOLDING Company ADMIE (IPTO) S.A.» 
και ο διακριτικός τίτλος «ADMIE (IPTO) 
HOLDING S.A. 

Ως έχει  

  

ΑΡΘΡΟ 2 
Έδρα 

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος 
Αθηναίων.  

2. Η Εταιρεία μπορεί να μεταφέρει την 
έδρα της σε άλλο δήμο της χώρας μετά 
από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
κατά τροποποίηση της διατάξεως αυτής 
του καταστατικού, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.  

3. Κάθε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας 
αφενός και των μετόχων ή 
οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου 
προερχομένη από τον νόμο ή το 
καταστατικό ή από σύμβαση ή άλλη 
νόμιμη αιτία υπάγεται στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Η Εταιρεία ενάγεται στην έδρα της για 
κάθε διαφορά, εκτός εάν ο Νόμος ορίζει 
διαφορετικά  
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της Εταιρείας, εκτός αν διαφορετικά 
ορίζει ο νόμος  
 

ΑΡΘΡΟ 3 
Σκοπός 

1. Σκοπός της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι 
η προαγωγή του έργου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, 
μέσω της συμμετοχής της στον διορισμό 
των βασικών διοικητικών της στελεχών, 
η συνεργασία με τον Στρατηγικό 
Επενδυτή, καθώς και η επικοινωνία της 
δραστηριότητας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στους 
μετόχους και το ευρύτερο επενδυτικό 
κοινό  
Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο σκοπός της 
Εταιρείας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
και τα εξής:  
α. Την άσκηση των δικαιωμάτων που 
απορρέουν από την ανωτέρω 
συμμετοχή και η συμμετοχή στην 
λειτουργία νομικών προσώπων.  
β. Την ανάπτυξη και άσκηση 
οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής 
δραστηριότητας στην ημεδαπή ή την 
αλλοδαπή.  
γ. Οποιαδήποτε άλλη πράξη, ενέργεια ή 
δραστηριότητα είναι συναφής ή 
προάγει τον ανωτέρω σκοπό.  
2. Για την προώθηση των σκοπών της, η 
Εταιρεία μπορεί ιδίως:  
(α) να ιδρύει υποκαταστήματα στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό, θυγατρικές 
εταιρίες ή επιχειρήσεις και να συγκροτεί 
κοινοπραξίες με τον ίδιο, ταυτόσημο ή 
παρόμοιο σκοπό στην ημεδαπή και στην 
αλλοδαπή,  
(β) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε 
εταιρεία ή επιχείρηση οποιασδήποτε 
μορφής, νεοϊδρυόμενη, λειτουργούσα ή 
μη, με παρεμφερή σκοπό, στην 
ημεδαπή και την αλλοδαπή,  
(γ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε 
τρόπο και να συνάπτει κάθε είδους 
συμφωνίες με οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο ή οργανισμό,  
(δ) να εγγυάται και να προκαλεί την 
έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της 

 
 

         Προσθήκη 
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Εταιρείας με τους περιορισμούς του 
νόμου 4548/2018, και  
(ε) να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του 
Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(στ) να παρέχει συμβουλευτικές, 
ερευνητικές ή άλλες δραστηριότητες σε 
συγγενείς ή άλλες εταιρείες. 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
Διάρκεια 

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε 
τριάντα(30) χρόνια και αρχίζει από την 
καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος 
καταστατικού και της διοικητικής 
απόφασης για τη σύστασή της.  
2. Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων. 

    
 

1. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται 

σε τριάντα (30) χρόνια και αρχίζει 

από την καταχώρηση στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του 

αρχικού καταστατικού και της 

διοικητικής απόφασης για τη 

σύστασή της. 

 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ 

 

  

ΑΡΘΡΟ 5 
Μετοχικό Κεφάλαιο 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 
ορίσθηκε σε τετρακόσια ενενήντα ένα 
εκατομμύρια οχτακόσιες σαράντα 
χιλιάδες (491.840.000) ευρώ και 
διαιρείται, σε διακόσια τριάντα δύο 
εκατομμύρια (232.000.000) 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας δύο ευρώ και δώδεκα λεπτών 
(2,12) εκάστης.  
Το ιδρυτικό μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας, αναλήφθηκε εξολοκλήρου 
από τη Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Α.Ε., ήτοι, ποσό 
τετρακοσίων ενενήντα ενός 
εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα 
χιλιάδων (491.770.000) ευρώ, που 
αντιστοιχεί στην ισόποση αποτίμηση 

Ως έχει  



 4 από 19 
 

του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αποτίμηση την οποία 
υπογράφει η ελεγκτική εταιρεία 
«Deloitte» και έχει δημοσιευθεί κατ’ 
άρθρο 9 παρ. 4 και 6 σε συνδυασμό με 
άρθρο 7β του κ.ν. 2190/1920, το οποίο 3  
αποτέλεσε αντικείμενο εισφοράς σε 
είδος από την ΔΕΗ ΑΕ στην Εταιρεία και 
ποσό εβδομήντα χιλιάδων ευρώ σε 
μετρητά, διαιρείται, δε, σε διακόσια 
τριάντα δύο εκατομμύρια (232.000.000) 
ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 
αξίας δύο ευρώ και δώδεκα λεπτών 
(2,12) εκάστης. 

  

ΑΡΘΡΟ 6 
Μετοχές 

1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι 
ονομαστικές, αδιαίρετες, εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών και άυλες, 
τηρούνται δε σε λογιστική μορφή όπως 
προβλέπεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις.  

2. Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας 
τηρείται ηλεκτρονικά και δύναται να 
τηρείται από κεντρικό αποθετήριο, 
πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση 
επενδύσεων που έχουν δικαίωμα να 
φυλάσσουν χρηματοπιστωτικά μέσα. 
Μέτοχος έναντι της Εταιρείας λογίζεται 
ο εγγεγραμμένος στο μητρώο που 
καταχωρίζονται οι άυλες μετοχές, ή ο 
ταυτοποιούμενος ως τέτοιος μέσω των 
εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις.  

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις 
εκάστης μετοχής παρακολουθούν τον 
κατά νόμο κύριο αυτής.  

4. Η κυριότητα της μετοχής αυτοδίκαια 
συνεπάγεται την αποδοχή του 
Καταστατικού της Εταιρείας και των 
νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, 
από κάθε μέτοχο. Οι μέτοχοι ή οι 
καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί τους και 
οι δανειστές μετόχων ή κάτοχοι από 

Ως έχει  
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κάποια νόμιμη αιτία μετοχών της 
Εταιρείας, όπως θεματοφύλακες, 
μεσεγγυούχοι, ενεχυρούχοι και λοιποί 
δανειστές, σε καμία περίπτωση, δεν 
μπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή 
σφράγιση, της εταιρικής περιουσίας ή 
των βιβλίων της Εταιρείας ή των 
εμπιστευμένων σε αυτή κινητών ή να 
επιδιώξουν την εκκαθάριση ή διανομή 
της εταιρικής περιουσίας ή να 
αναμιχθούν στη διοίκηση της Εταιρείας 
ασκώντας δικαιώματα περισσότερα 
από όσα αναγνωρίζονται στους 
μετόχους με το Καταστατικό αυτό και 
την νομοθεσία που ισχύει.  

5. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα 
κυριότητας επί της περιουσίας της 
Εταιρείας σε περίπτωση εκκαθάρισης 
και συμμετοχής στα καθαρά κέρδη της 
ανάλογα με τις μετοχές που κατέχουν 
και ασκούν τα δικαιώματα αυτά όπως 
ορίζουν ο Νόμος, το Καταστατικό αυτό 
και οι νόμιμες αποφάσεις των οργάνων 
της Εταιρείας.  

6. Οι μέτοχοι ευθύνονται μέχρι της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών τους 
και όχι παραπάνω απ’ αυτήν  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

  

ΑΡΘΡΟ 7 
Αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης 

Οι αρμοδιότητες της Γενικής 
Συνέλευσης είναι αυτές που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις και το παρόν 
καταστατικό. 

 
 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της Εταιρείας είναι το ανώτατο 

όργανο της και αποφασίζει για 

κάθε υπόθεση που αφορά στην 

Εταιρεία, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά στο παρόν 

Καταστατικό, πλην όμως είναι η 

μόνη αρμόδια να αποφασίζει για 

τα θέματα που αναφέρονται  στο 

άρθρο 117 του Ν. 4548/2018, 

όπως εκάστοτε ισχύει.  

2. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την 
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Πολιτική Καταλληλότητας των 

μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και κάθε 

ουσιώδη τροποποίηση της.   

 

 
 

 

ΑΡΘΡΟ 8 
Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 
συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας, ή 
στην περιφέρεια άλλου Δήμου εντός της 
περιφέρειας της έδρας ή άλλου Δήμου 
όμορου της έδρας, ή στην περιφέρεια 
του Δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, τουλάχιστον 
μία φορά κάθε εταιρική χρήση, εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης 
περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες που ορίζονται στο Ν. 
4548/2018 και δημοσιεύεται νομίμως  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Η πρόσκληση της Γενικής 

Συνέλευσης περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τις πληροφορίες που 

ορίζονται στο Ν. 4548/2018 και 

δημοσιεύεται νομίμως είκοσι (20) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν 

από την ημέρα της συνεδρίασης, 

με την καταχώριση της στο 

Γ.Ε.Μ.Η. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 9 
Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση - 

Αντιπροσώπευση 
1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να 
συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος 
εμφανίζεται ως μέτοχος της Εταιρείας 
στα αρχεία του φορέα, στον οποίο 
τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας 
κατά την ημερομηνία καταγραφής 
(record date) όπως η ημερομηνία αυτή 
ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 
4548/2018. Η άσκηση των εν λόγω 
δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη 
δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου 
ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης 

 
 
 

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να 
συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος 
εμφανίζεται ως μέτοχος της 
Εταιρείας στα αρχεία του φορέα, 
στον οποίο τηρούνται οι κινητές 
αξίες της Εταιρείας κατά την 
ημερομηνία καταγραφής, όπως η 
ημερομηνία αυτή ορίζεται στις 
σχετικές διατάξεις του Ν. 
4548/2018.   

2.  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων 
δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των 
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διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη 
δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης 
αυτών κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία 
καταγραφής (record date), όπως η 
ημερομηνία αυτή ορίζεται στον ν. 
4548/2018, και στη Γενική Συνέλευση.  
2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή 
αντικατάσταση του εκπροσώπου ή 
αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται 
εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και 
υποβάλλεται στην Εταιρεία με τους 
ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ (48) 
τουλάχιστον ώρες πριν από την 
ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης. Η κοινοποίηση του 
διορισμού και της ανάκλησης ή 
αντικατάστασης του εκπροσώπου ή 
αντιπροσώπου μπορεί να γίνεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 
αναφέρεται στην Πρόσκληση της 
Γενικής Συνέλευσης υπό τους όρους του 
Ν. 4548/2018. Μέτοχοι που δεν έχουν 
συμμορφωθεί με την ανωτέρω 
προθεσμία μετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση εκτός αν η Γενική Συνέλευση 
αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για 
σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την 
άρνησή της. 

μετοχών του δικαιούχου, ούτε την 
τήρηση άλλης ανάλογης 
διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη 
δυνατότητα πώλησης και 
μεταβίβασης αυτών κατά το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
ανάμεσα στην ημερομηνία 
καταγραφής και στη Γενική 
Συνέλευση.   

3.  Ο διορισμός και η ανάκληση ή 
αντικατάσταση του εκπροσώπου ή 
αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται 
εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα 
και υποβάλλεται στην Εταιρεία με 
τους ίδιους τύπους, σαράντα οκτώ 
(48) τουλάχιστον ώρες πριν από την 
ορισθείσα ημερομηνία 
συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης.   

4.  Η κοινοποίηση του διορισμού και 
της ανάκλησης ή αντικατάστασης 
του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου 
μπορεί να γίνεται μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-
mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
που αναφέρεται στην Πρόσκληση 
της Γενικής Συνέλευσης υπό τους 
όρους του Ν. 4548/2018.   

5.  Μέτοχοι που δεν έχουν 
συμμορφωθεί με την ανωτέρω 
προθεσμία μετέχουν στη Γενική 
Συνέλευση εκτός αν η Γενική 
Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή 
αυτή για σπουδαίο λόγο που 
δικαιολογεί την άρνησή της. 

6.  Οι μέτοχοι, οι λοιποί δυνάμενοι εκ 
του Νόμου να παρίστανται σ αυτήν, 
ή κάποιοι απ’ αυτούς μπορούν να 
συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
από απόσταση με οπτικοακουστικά 
ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη 
φυσική παρουσία τους στον τόπο 
διεξαγωγής της, εφόσον τούτο 
αποφασίσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο που την συγκαλεί. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
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αποφασίσει ότι η Γενική Συνέλευση 
δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, 
αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου 
με συμμετοχή των ανωτέρω 
προσώπων, από απόσταση με τα 
ηλεκτρονικά μέσα που 
προβλέπονται στο άρθρο 125 του 
Ν. 4548/2018  και εφόσον έχουν 
ληφθεί όλα τα επαρκή μέτρα, ώστε 
να διασφαλίζονται τα 
προβλεπόμενα στο ανωτέρω 
άρθρο.  

 

  

ΑΡΘΡΟ 10 
Θέματα συζήτησης. Πρακτικά Γενικής 

Συνέλευσης 
Για τα θέματα, που συζητούνται και 
αποφασίζονται στη Συνέλευση 
τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και 
αποσπάσματα των πρακτικών 
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον 
αναπληρωτή του. 

Ως έχει 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

  

ΑΡΘΡΟ 11 
Σύνθεση και Θητεία του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
1. Η Εταιρεία διοικείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται 
από πέντε (5) έως επτά (7) συμβούλους.  
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της Εταιρείας για τριετή (3) 
θητεία. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι πάντοτε 
επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.  

3. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορεί να είναι και νομικό πρόσωπο. 
Στην τελευταία περίπτωση, το νομικό 
πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα 
φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των 

 
 
 

1.  Η Εταιρεία διοικείται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο  
αποτελείται από πέντε (5) έως επτά 
(7) μέλη. Τα μέλη του διακρίνονται 
εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 5 του Ν. 4706/2020. Τα 
ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 
δεν θα πρέπει να υπολείπονται του 
ενός τρίτου (1/3) του συνολικού 
αριθμού των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, και σε κάθε 
περίπτωση δεν πρέπει να είναι 
λιγότερα από δύο (2).  
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εξουσιών του ως μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  
 

2.  Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου εκλέγονται από τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
Εταιρείας   για τριετή (3) θητεία και 
είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και 
ελεύθερα ανακλητά.  

3.  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορεί να είναι και νομικό 
πρόσωπο. Στην τελευταία 
περίπτωση, το νομικό πρόσωπο 
υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό 
πρόσωπο για την άσκηση των 
εξουσιών του ως μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

4.  Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου θα πρέπει να πληρούν 
τα κριτήρια που έχουν οριστεί στην 
Πολιτική Καταλληλότητας της 
Εταιρείας και αφορούν ενδεικτικά 
στο ήθος, την φήμη, την επάρκεια 
γνώσεων των μελών, τις δεξιότητες 
τους, την ανεξαρτησία κρίσης και 
την εμπειρία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους, καθώς και τις 
προϋποθέσεις που θέτει ο Ν. 
4706/2020, όπως την απουσία, 
κατά το τελευταίο έτος προ ή από 
την εκλογή τους, τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης που 
αναγνωρίζει την υπαιτιότητά τους 
για ζημιογόνες συναλλαγές 
Εταιρείας ή μη εισηγμένης 
εταιρείας του Ν. 4548/2018 με 
συνδεδεμένα μέρη. Επίσης τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου  
απαγορεύεται να είναι διευθυντικά 
στελέχη, υπάλληλοι ή 
αντιπρόσωποι εταιρειών που έχουν 
συναφείς σκοπούς με αυτούς της 
Εταιρείας. 

5. Τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου συμμετέχουν στις 
υποχρεωτικές εκ του Νόμου 
Επιτροπές της Εταιρείας και 
συγκεκριμένα στην Επιτροπή 
Ελέγχου, στην Επιτροπή Αποδοχών 
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και στην Επιτροπή  
Υποψηφιοτήτων, αλλά και σε  άλλες 
Επιτροπής που κατόπιν αποφάσεως 
του Διοικητικού Συμβουλίου 
συσταθούν.  

6.  Στο πλαίσιο της εκλογής των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου και για 
την ενημέρωση των επενδυτών, 
τηρείται η διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 του Ν. 
4706/2020.  

 

  

ΑΡΘΡΟ 12 
Εξουσία και Αρμοδιότητες του 

Διοικητικού Συμβουλίου 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη 
διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της 
εταιρικής περιουσίας και την 
εκπροσώπηση της Εταιρείας. 
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 αυτό το καταστατικό ανήκουν 
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της 
Γενικής Συνέλευσης.  

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 ή όχι, καθορίζοντας 
συγχρόνως και την έκταση αυτής της 
ανάθεσης. 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 προβλέπεται στη 
σχετική απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  

 
 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει 
τη διοίκηση (διαχείριση και 
διάθεση) της εταιρικής 
περιουσίας και την 
εκπροσώπηση της Εταιρείας. 
Αποφασίζει για όλα γενικά τα 
ζητήματα, που αφορούν στην 
Εταιρεία μέσα στα πλαίσια 
του εταιρικού σκοπού, με 
εξαίρεση εκείνα, που 
σύμφωνα με το νόμο ή αυτό το 
καταστατικό ανήκουν στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα 
της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
εγκρίνει τον Κανονισμό 
Λειτουργίας της Εταιρείας και 
την Πολιτική Καταλληλότητας 
των Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, με ελάχιστο 
περιεχόμενο το οριζόμενο στις 
διατάξεις περί Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, όπως αυτές 
εκάστοτε ισχύουν και 
διασφαλίζει την επαρκή και 
αποτελεσματική λειτουργία 
του συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου της Εταιρείας. 
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3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της 
Εταιρείας σε ένα ή περισσότερα 
πρόσωπα, μέλη του ή μη  
 

3. 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 ή όχι, 
καθορίζοντας συγχρόνως και 
την έκταση αυτής της 
ανάθεσης. Τα εν λόγω 
πρόσωπα, στην περίπτωση 
που είναι μέλη του, θα πρέπει 
να πληρούν τα κριτήρια που 
ορίζονται στην Πολιτική 
Καταλληλόλητας της Εταιρείας 
και να μην έχει εκδοθεί εντός 
ενός (1) έτους, πριν ή από την 
εκλογή τους τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση που 
αναγνωρίζει την υπαιτιότητά 
τους για ζημιογόνες 
συναλλαγές Εταιρείας ή μη 
εισηγμένης του Ν. 4548/2018 
με συνδεδεμένα μέρη, στη 
περίπτωση δε, που είναι τρίτα 
πρόσωπα, να μην έχει εκδοθεί 
εντός ενός (1) έτους, πριν ή 
από την εκλογή τους 
τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση που αναγνωρίζει 
την υπαιτιότητά τους για 
ζημιογόνες συναλλαγές 
Εταιρείας ή μη εισηγμένης του 
Ν. 4548/2018 με συνδεδεμένα 
μέρη 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 
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προϋπόθεση ότι τούτο 
προβλέπεται στη σχετική 
απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να αναθέτει τον 
εσωτερικό έλεγχο της 
Εταιρείας σε ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα.  

 

  

ΑΡΘΡΟ 13 
Συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως 
μετά την εκλογή του συνέρχεται και 
συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας τον 
Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να 
εκλέγει έναν ή δύο Διευθύνοντες 
Συμβούλους από τα μέλη του 
καθορίζοντας, συγχρόνως, και τις 
αρμοδιότητές τους, καθορίζει δε και 
εξουσιοδοτεί τα πρόσωπα που 
υπογράφουν στο όνομα και για 
λογαριασμό της Εταιρείας δεσμεύοντας 
αυτήν.  

3. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. 
Τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την 
έκταση των αρμοδιοτήτων του ο 
Αντιπρόεδρος και αυτόν όταν κωλύεται, 
μετά από απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή 
ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
οριζόμενο από αυτό.  

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να 
επικουρείται στις εργασίες του από 
Εταιρικό Γραμματέα, μέλος του ή τρίτο 
πρόσωπο, τον οποίο διορίζει με 
απόφασή του  
 

Ως έχει 
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ΑΡΘΡΟ 14 
Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού 

Συμβουλίου 
1. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, 
έκπτωσης από το αξίωμά του με 
οποιοδήποτε τρόπο, ή κηρύξεως 
έκπτωτου με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου λόγω αδικαιολόγητης 
απουσίας από τις συνεδριάσεις επί 
τρεις συνεχείς μήνες, ή με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της 
ιδιότητας μέλους ή μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να συνεχίσει τη 
διαχείριση και εκπροσώπηση της 
Εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση των 
ελλειπόντων μελών εφόσον τα 
εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον 
πέντε (5).  
2. Σε περίπτωση που τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν 
κάτω από πέντε (5) και εφόσον τα 
εναπομείναντα μέλη είναι τουλάχιστον 
τρία (3), το Διοικητικό Συμβούλιο 
υποχρεούται να εκλέξει αντικαταστάτες 
για το υπόλοιπο της θητείας των μελών 
που αντικαθίστανται τουλάχιστον μέχρι 
του αριθμού των πέντε (5). Η απόφαση 
της εκλογής υποβάλλεται στη 
δημοσιότητα του άρθρου 13 του 
Ν.4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, και 
ανακοινώνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική 
Συνέλευση, η οποία μπορεί να 
αντικαταστήσει τους εκλεγέντες ακόμα 
κι αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα 
στην ημερήσια διάταξη. Πάντως, όλες οι 
πράξεις των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου που έχουν εκλεγεί με τον 
τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες ακόμη 
και αν τα μέλη αντικατασταθούν από τη 
Γενική Συνέλευση. 

Ως έχει 

  

ΑΡΘΡΟ 15 
Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου 
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται 
από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο 

Ως έχει  
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που τον αναπληρώνει και συνεδριάζει 
στην έδρα της Εταιρείας ή με 
τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του 
Ν.4548/2018, τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα.  
2.Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκύρως 
συνεδριάζει και εκτός της έδρας του σε 
άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε στην 
αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση 
αυτή παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και 
κανένα δεν αντιλέγει στην 
πραγματοποίηση της συνεδρίασης και 
τη λήψη αποφάσεων. 

  

ΑΡΘΡΟ 16 
Απαρτία, Πλειοψηφία 

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται 
σ’ αυτό το ήμισυ πλέον ενός των 
συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός 
των παρόντων συμβούλων μπορεί να 
είναι μικρότερος των τριών (3). Σε 
περίπτωση απουσίας μέλους, αυτός 
μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο 
μέλος, δυνάμει ρητής εξουσιοδότησης 
για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση. Σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί ο ίδιος 
σύμβουλος να αντιπροσωπεύει 
περισσότερους από έναν συμβούλους 

 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται 
σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, 
όταν παρευρίσκονται ή 
αντιπροσωπεύονται σ’ αυτό το 
ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, 
ουδέποτε όμως ο αριθμός των 
παρόντων συμβούλων μπορεί να 
είναι μικρότερος των τριών (3). Σε 
περίπτωση απουσίας μέλους, 
αυτός μπορεί να εκπροσωπείται 
από άλλο μέλος, δυνάμει ρητής 
εξουσιοδότησης για τη 
συγκεκριμένη συνεδρίαση. Σε 
καμία περίπτωση δεν μπορεί ο ίδιος 
σύμβουλος να αντιπροσωπεύει 
περισσότερους από έναν 
συμβούλους. 

2. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου που έχουν ως θέμα την 
κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας, ή η 
ημερήσια διάταξη των οποίων 
περιλαμβάνει θέματα για την 
έγκριση των οποίων προβλέπεται η 
λήψη απόφασης από τη γενική 
συνέλευση με αυξημένη απαρτία 
και πλειοψηφία, σύμφωνα με τον ν. 
4548/2018, το Διοικητικό 
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Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, 
όταν παρίστανται δύο (2) 
τουλάχιστον ανεξάρτητα μη 
εκτελεστικά μέλη. Σε περίπτωση 
αναιτιολόγητης απουσίας 
ανεξάρτητου μέλους σε δύο (2) 
τουλάχιστον συνεχόμενες 
συνεδριάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το μέλος αυτό 
λογίζεται ως παραιτηθεί. Η 
παραίτηση αυτή διαπιστώνεται με 
απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, το οποίο προβαίνει 
στην αντικατάσταση του μέλους, 
σύμφωνα με την διαδικασία της 
παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 
4706/2020. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 17 
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου 

1. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται 
πρακτικά.  

2. Αντίγραφα και αποσπάσματα των 
πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον 
αναπληρωτή του, ή άλλο πρόσωπο που 
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

3. Σε περίπτωση κατάρτισης πρακτικού 
χωρίς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, οι 
υπογραφές των συμβούλων ή των 
αντιπροσώπων τους δύναται να 
αντικαθίστανται με ανταλλαγή 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή άλλα ηλεκτρονικά 
μέσα.  
 

Ως έχει  

  

ΑΡΘΡΟ 18 
Αποζημίωση Μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου 
1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή άλλες 
παροχές, το ποσό των οποίων ορίζεται 
από την Γενική Συνέλευση και, κατά 

Ως έχει  



 16 από 19 
 

περίπτωση, την πολιτική αποδοχών της 
Εταιρείας. 2.Κάθε άλλη αμοιβή ή 
παροχή που χορηγείται σε μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την 
Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.  
3.Αμοιβή σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για υπηρεσίες προς την 
Εταιρεία βάσει ειδικής σχέσης, όπως 
ενδεικτικώς, από σύμβαση εργασίας, 
έργου ή εντολής καταβάλλεται με τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 99 έως 101 
του Ν. 4548/2018.  
4. Η πολιτική αποδοχών που εγκρίνεται 
σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 
4548/2018 εφαρμόζεται και στα 
ανώτατα διευθυντικά και διοικητικά 
στελέχη. 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ 
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

 

  

ΑΡΘΡΟ 19 
Εταιρική Χρήση 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης 
διάρκειας. Αρχίζει την πρώτη (1η) 
Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή 
πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε 
ημερολογιακού έτους. 

Ως έχει 

  

ΑΡΘΡΟ 20 
Διάθεση Κερδών 

1. Αναφορικά με την διάθεση των 
κερδών της Εταιρείας, προσωρινού 
μερίσματος και την μεταγενέστερη 
διανομή κερδών και προαιρετικών 
αποθεματικών, εφαρμόζονται τα άρθρα 
158-163 του Ν. 4548/2018, όπως 
εκάστοτε ισχύει.  
2. Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθαρά 
κέρδη της Εταιρείας, εφόσον και στο 
μέτρο που μπορούν να διατεθούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 
4548/2018, αυτά διατίθενται με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά 
την εξής σειρά:  

Ως έχει  
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α) αφαιρούνται τα ποσά των 
πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης 
αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν 
πραγματοποιημένα κέρδη.  
β) αφαιρείται η κατά Ν. 4548/2018 
κράτηση για σχηματισμό τακτικού 
αποθεματικού.  
γ) κρατείται το απαιτούμενο ποσό για 
την καταβολή του ελάχιστου 
μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο 
άρθρο 161 του Ν. 4548/2018.  
δ) το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, 
όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που 
μπορεί να προκύψουν και να διατεθούν, 
σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν. 
4548/2018, διατίθεται κατά τις 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  
3. Με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός 
της χρήσης, είναι δυνατή η διανομή 
προσωρινών μερισμάτων με τις εξής 
προϋποθέσεις:  
α) καταρτίζονται οικονομικές 
καταστάσεις από τις οποίες προκύπτει 
ότι υφίστανται τα προς τούτο αναγκαία 
ποσά,  
β) οι παραπάνω οικονομικές 
καταστάσεις υποβάλλονται στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας δύο (2) 
μήνες πριν από τη διανομή,  
γ) Το ποσό που θα διανεμηθεί δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
κερδών που προκύπτει με βάση την 
παράγραφο 2 του άρθρου 159 του Ν. 
4548/2018.  
4. Διανομή κερδών και προαιρετικών 
αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα 
εταιρική χρήση είναι δυνατή και με 
απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή του 
Διοικητικού συμβουλίου, υποκείμενη 
σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 
162 του Ν. 4548/2018.  
5. Η πληρωμή των μερισμάτων αρχίζει 
από την ημέρα που ορίζεται από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση ή με 
εξουσιοδότησή της από το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά την έγκριση των 
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ετήσιων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων και μέσα σε προθεσμία 
δύο (2) μηνών. Η πληρωμή γίνεται στην 
έδρα της Εταιρείας. Όσοι δεν ζητήσουν 
έγκαιρα την πληρωμή των μερισμάτων 
που τους ανήκουν δεν μπορούν να 
έχουν απαίτηση για τόκο. Όσα 
μερίσματα δεν ζητήθηκαν μέσα σε μία 
πενταετία από τότε που έγιναν 
απαιτητά, παραγράφονται. 

  

  
 
 

Προσθήκη 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
Λύση – Εκκαθάριση  

 
Όσον αφορά στους λόγους λύσης και 
στην διαδικασία εκκαθάρισης της 
Εταιρείας εφαρμόζεται η εκάστοτε 
ισχύουσα Νομοθεσία.  

 
 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

  

ΆΡΘΡΟ 21 
1. Ολόκληρο το νέο κείμενο του 
καταστατικού όπως διαμορφώνεται 
μετά από κάθε τροποποίησή του, 
μπορεί να συντάσσεται με ευθύνη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και 
έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Το νέο 
κείμενο του καταστατικού υπογράφεται 
υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τον 
αναπληρωτή του.  
2. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν 
Καταστατικό εφαρμόζονται οι οικείες 
διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως 
εκάστοτε ισχύει.  
3. Παραπομπές του Καταστατικού 
αυτού σε διατάξεις του παραπάνω Ν. 
4548/2018 ή άλλων νόμων που τυχόν θα 

 ΆΡΘΡΟ 22 

1. Για οτιδήποτε δεν προβλέπεται 
από τις διατάξεις του παρόντος 
καταστατικού, εφαρμόζονται οι 
υποχρεωτικές διατάξεις του Ν. 
4548/2018 και του Ν. 4706/2020, 
όπως εκάστοτε ισχύουν.  

2. Παραπομπές του Καταστατικού 
αυτού σε διατάξεις των ανωτέρω 
Νόμων ή άλλων νόμων που τυχόν 
θα πάψουν να ισχύουν κατά την 
διάρκεια της Εταιρείας, θα 
θεωρούνται και θα ισχύουν ως  
παραπομπές στις διατάξεις που θα 
τις αντικαταστήσουν. 
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πάψουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια 
της Εταιρείας, θα θεωρούνται και θα 
ισχύουν σαν παραπομπές στις διατάξεις 
που θα τις αντικαταστήσουν. 

  

 


