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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 
Την 14/12/2020 συστήθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «DELIVERY HERO DMART GREECE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την επωνυμία (ξενόγλωσσα) «DELIVERY HERO DMART 
GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME», τον διακριτικό τίτλο «DELIVERY HERO DMART GREECE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο (ξενόγλωσσα) «DELIVERY HERO DMART GREECE 
SINGLE MEMBER S.A.» και με τα ακόλουθα στοιχεία:  

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 157513401000  

Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης 157513401000  

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 801470140  

Αρμόδια Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  

Κ.Α.Δ. : [47910000] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47911100] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47911200] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47911300] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΚΡΕΑΤΟΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47911500] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΑΡΙΩΝ, 
ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΙΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47911600] ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47911700] ΛΙΑΝΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47911800] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ 
Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47911900] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΒΓΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47912100] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΓΙΟΥ, ΚΑΚΑΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ, ΜΕ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47912200] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47912300] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 
ΒΡΕΦΗ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, 
ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47912400] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47912500] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ 
ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47912600] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΟΤΩΝ, 
ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47912700] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47913100] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47916200] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η 
ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47916300] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47916700] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ 



ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47917600] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ, ΜΕ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47918400] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ 
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, [47918600] ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΩΝ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α., ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

 

Προσοχή: Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το νόμο (παρ. 12 άρθρου τρίτου ν. 4156/2013) «Για κάθε πράξη εκπροσώπησης ή 
διαχείρισης νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου αρκεί η υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, το 
όνομα του και η περιγραφή της ιδιότητας του. Διατάξεις που προβλέπουν την υποχρεωτική ύπαρξη / χρήση εταιρικής 
σφραγίδας για την απόδειξη της εκπροσώπησης ή / και διαχείρισης των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου καταργούνται».  
Συνεπώς, απαίτηση για χρήση εταιρικής σφραγίδας από το νόμιμο εκπρόσωπο ως προϋπόθεση σε συναλλαγές της εταιρείας 
όπως πχ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, παροχή τηλεφωνικών ή διαδικτυακών υπηρεσιών, άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού 
στο όνομα της εταιρείας είναι παράνομη.  
 
Πρόσβαση στην εγκύκλιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας 
από τον παρακάτω σύνδεσμο:  
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6ΑΩΓ465ΧΙ8-4ΣΘ  

Το καταστατικό της εταιρείας καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολουθεί την παρούσα, αποτελώντας 
αναπόσπαστο μέρος αυτής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%91%CE%A9%CE%93465%CE%A7%CE%998-4%CE%A3%CE%98


KΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Συνιστάται με το παρόν καταστατικό Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «DELIVERY HERO DMART GREECE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «DELIVERY HERO DMART GREECE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.». Για τις διεθνείς συναλλαγές της εταιρείας η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της 
θα χρησιμοποιούνται σε πιστή μετάφραση ή με λατινικά στοιχεία, δηλαδή στην αγγλική γλώσσα «DELIVERY 
HERO DMART GREECE SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME» και «DELIVERY HERO DMART GREECE SINGLE 
MEMBER S.A.». 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΣ 

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: 

α) H εισαγωγή, εξαγωγή, προμήθεια, αγορά, χονδρική ή λιανική πώληση, αποθήκευση, διάθεση με 
οποιονδήποτε τρόπο, σε φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα ή επί αυτοκινήτου ή οχήματος, παράδοση, 
διανομή (delivery) συσκευασμένων ή μη τροφίμων, γαλακτοκομικών προϊόντων, ειδών διατροφής, 
αρτοποιίας, συμπληρωμάτων διατροφής, καλλυντικών, ειδών ντελικατέσσεν, προϊόντων παντοπωλείου ή 
σουπερμάρκετ, βιολογικών τροφίμων και προϊόντων, ετοίμων τροφίμων, γευμάτων, ειδών 
ζαχαροπλαστικής, παραφαρμακευτικών προϊόντων, φρέσκων ή κατεψυγμένων τροφίμων και συναφών 
ειδών, αλκοολούχων ή μη ποτών, αναψυκτικών, καφέ, χυμών, ροφημάτων, προϊόντων καπνού ή 
ατμίσματος, ηλεκτρονικών τσιγάρων και σχετικών αξεσουάρ, προϊόντων περιπτέρου, καρτών κινητής 
τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ψιλικών, ειδών δώρων, εποχιακών ειδών, εφημερίδων, 
περιοδικών και οποιωνδήποτε εντύπων, προϊόντων προσωπικής περιποίησης, ένδυσης, υπόδησης, 
αξεσουάρ, καθώς και συναφών ειδών και γενικά οποιωνδήποτε προϊόντων απευθύνονται στον καταναλωτή. 

β) Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, logistics, συσκευασίας, ταχυμεταφορών, συμβουλευτικών, 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, επικοινωνίας και συναφών υπηρεσιών. 

γ) H ίδρυση, εκμετάλλευση και διαχείριση κάθε είδους καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή 
εμπορικού καταστήματος ή πολυκαταστήματος ή κυλικείου ή αποθηκευτικού χώρου και η παροχή 
υπηρεσιών σχετικές με αυτά.  

2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: 

α) Να ιδρύει, εξαγοράζει, συμμετέχει ή συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, 
συμπεριλαμβανομένης της σύστασης κοινοπραξιών, ενώσεων με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες 
οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με μετοχές εισηγημένες ή μη σε 
χρηματιστηριακή αγορά. 

β) Να συνεργάζεται και συμβάλλεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και 
με οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας. 

γ) Να ιδρύει εγκαταστάσεις, υποκαταστήματα, πρακτορεία, γραφεία ή αποθήκες οπουδήποτε στην Ελλάδα 
ή στην αλλοδαπή. 

δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. 

ε) Να μισθώνει, εκμισθώνει, αγοράζει ή εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο κινητά πράγματα, ακίνητα, 
λογισμικό, μηχανολογικό ή άλλο εξοπλισμό, προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για την πραγμάτωση των 
σκοπών της και γενικότερα να προβαίνει σε κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πραγμάτωση των σκοπών της 
ή παρεμφερών σκοπών. 

στ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου και υπέρ επιχειρήσεων στις 
οποίες συμμετέχει η εταιρία ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιονδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως 
ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες. 



3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μπορεί με τροποποίηση του παρόντος άρθρου να 
καθορίζει και άλλες δραστηριότητες ως σκοπό της. 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΕΔΡΑ 

1. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών 
της Περιφέρειας Αττικής. 

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της η εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκαταστήματα, 
αποθήκες, γραφεία, πρακτορεία και γενικώς εγκαταστάσεις οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίζει τις αρμοδιότητες, τους όρους λειτουργίας των ιδρυομένων 
υποκαταστημάτων, καθώς και τα καθήκοντα των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων, τα οποία είναι 
δυνατόν να καταργούνται επίσης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε αορίστου χρόνου και αρχίζει από την ημέρα καταχώρισης της εταιρείας 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του αρμόδιου Επιμελητηρίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΜΕΤΟΧΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 
€), διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η 
καθεμία, το οποίο θα καλυφθεί με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 36 του παρόντος Καταστατικού.  

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να 
αναφέρει τουλάχιστον το ποσό της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψής του, τον αριθμό και το 
είδος των μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών, καθώς και την 
προθεσμία κάλυψης. 

2. Η Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αύξηση κεφαλαίου σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 25 του Ν. 
4548/2018, μπορεί στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό 
Συμβούλιο να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το επιτόκιο και τον τρόπο 
προσδιορισμού του, σε περίπτωση έκδοσης προνομιούχων μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, εντός 
χρονικού διαστήματος που ορίζει η Γενική Συνέλευση και το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. 
Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία καταβολής του κεφαλαίου κατά το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 αρχίζει 
από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται η τιμή διάθεσης των 
μετοχών ή και το επιτόκιο ή ο τρόπος προσδιορισμού του, κατά περίπτωση. 

3. 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 υπέρ των μετόχων κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο 
μετοχικό κεφάλαιο. 

4. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που 
αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της προθεσμίας καταβολής του 
κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δεκατεσσάρων (14) ημερών, ούτε μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης 
της απόφασης αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ.  

5. Μετά το τέλος των προθεσμιών αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, διατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα, 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, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με απόφασή του την προθεσμία αυτή ή την τυχόν 
παράτασή της, εντός των χρονικών ορίων που προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018. 

6. Η πρόσκληση για την ενάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, στην οποία μνημονεύεται υποχρεωτικά 
και η προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα, δημοσιεύεται με επιμέλεια της 
εταιρείας στο ΓΕΜΗ. Η δημοσίευση της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή ή 
ταχυμεταφορά «επί αποδείξει», εφόσον οι μετοχές είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Με την επιφύλαξη 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, 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 απόφασή τους για 
την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. 

7. Το δικαίωμα προτίμησης της ως άνω παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μπορεί να περιορισθεί ή 
να καταργηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 
4548/2018. Για να ληφθεί η απόφαση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική 
Συνέλευση γραπτή έκθεση στην οποία αναφέρονται οι λόγοι που επιβάλλουν τον περιορισμό ή την 
κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή που προτείνεται για την 
έκδοση των νέων μετοχών. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Δεν υπάρχει 
αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, όταν οι μετοχές 
αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που έχουν 
δικαίωμα να δέχονται τίτλους προς φύλαξη, για να προσφερθούν στους μετόχους σύμφωνα με την ως άνω 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Επίσης, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης, όταν 
η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο κεφάλαιο της εταιρείας σύμφωνα με 
τα άρθρα 113-114 του Ν. 4548/2018. 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ 

1. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές. Κάθε μετοχή είναι αδιαίρετη. 

2. Η μετοχική ιδιότητα και η έκταση αυτής αποδεικνύεται από το Βιβλίο Μετόχων του άρθρου 40 παρ.2 
Ν. 4548/2018, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά.  

3. Οι τίτλοι των μετοχών τηρούνται σύμφωνα με το άρθρο 40 Ν. 4548/2018 και υπογράφονται από τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από ένα μέλος του. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να 
ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Τα λοιπά σχετικά με την έκδοση των μετοχών και τα στοιχεία 
που θα φέρουν αυτές, καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά 
διατάξεις. 

4. Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρείας εξαρτάται από την έγκριση της εταιρείας. Την έγκριση 
παρέχει η Γενική Συνέλευση των μετόχων με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 16 του 
παρόντος κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις αμέσως επόμενες παραγράφους. 

5. Οποιοσδήποτε μέτοχος επιθυμεί να μεταβιβάσει μέρος ή σύνολο των μετοχών του υποχρεούται για 
την εγκυρότητα της μεταβίβασης να έχει προηγουμένως προσφέρει τις προς μεταβίβαση μετοχές του στους 
λοιπούς μετόχους και να επιδώσει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, το οποίο και θα συγκαλέσει 
τη Γενική Συνέλευση, σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Την προβλεπόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, η οποία δεν δύναται να ορίζεται για χρονικό σημείο που 
απέχει λιγότερο από εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο. 

β) Τον ακριβή αριθμό των μετοχών που προτίθεται να μεταβιβάσει. 

γ) Το τίμημα των πωλούμενων μετοχών, το οποίο δεν θα είναι ανώτερο από την πραγματική τους αξία, 
καθώς και τους όρους καταβολής του τιμήματος. 

δ) Τους τυχόν λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που σχετίζονται με την μεταβίβαση των μετοχών. 



ε) Απόδειξη περί της γνωστοποίησης όλων των ανωτέρω στοιχείων προς τους λοιπούς μετόχους. 

6. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται να εξετάσει την υπό ανωτέρω παράγραφο 5 αίτηση μετόχου στην 
πρώτη μετά την υποβολή της συνεδρίασής της και πάντως όχι αργότερα από τριάντα (30) ημέρες από την 
υποβολή της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Η έγκριση ολοκληρώνεται από τη λήψη της σχετικής απόφασης 
λαμβανομένης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και δεν συνιστά τροποποίηση 
του παρόντος. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον αιτούντα και τους 
λοιπούς μετόχους της εταιρείας εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της και περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
τους όρους της μεταβίβασης σύμφωνα με τα στοιχεία της αίτησης της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 
υπό την έννοια ότι η μη τήρησή τους από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο καθιστά την τυχόν μεταβίβαση άκυρη. 

7. Οι λοιποί μέτοχοι της εταιρείας δικαιούνται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
σ’ αυτούς της κατά τα ανωτέρω απόφασης να δηλώσουν ότι προτίθενται ν’ ασκήσουν το προβλεπόμενο από 
το άρθρο 6 παρ. 3 του παρόντος δικαίωμα προτίμησης επί των προς μεταβίβαση μετοχών, κατά την 
αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο ή και πέραν αυτής, εφόσον κάποιοι από 
τους υπόλοιπους δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος με έγγραφη δήλωσή τους προς τον μεταβιβάζοντα 
μέτοχο, που κοινοποιείται εντός της αυτής προθεσμίας και προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έγγραφη 
δήλωση εκάστου ενδιαφερομένου μετόχου δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνει αντιπρόταση.  

8. Οι τυχόν μη αναληφθείσες μετοχές από τους λοιπούς μετόχους από παράλειψη ή εκπρόθεσμη 
απάντηση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, καθώς και από αρνητική 
απάντηση ή απάντηση με βάση την οποία δεν γίνονται αποδεκτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχει 
θέσει ο προσφέρων τις μετοχές του μέτοχος στην αίτηση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 
επιτρέπει στον μέτοχο που επιθυμεί να μεταβιβάσει τις μετοχές του να προχωρήσει ελεύθερα στην διάθεση 
αυτών προς οιονδήποτε τρίτον στην ίδια ή υψηλότερη τιμή και υπό τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις 
που είχε θέσει στην αίτησή του προς τους λοιπούς μετόχους. 

9. Οποιαδήποτε μεταβίβαση μετοχών χωρίς την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρη και ο κατά 
τον τρόπο αυτό αποκτών δεν γίνεται κύριος των μετοχών, ούτε φορέας οποιωνδήποτε δικαιωμάτων έναντι 
της εταιρείας. 

10. Εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί να εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών ή δεν δίνει απάντηση στο 
μέτοχο εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται η 
εταιρεία, μετά από αίτηση του μετόχου και εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή αυτής, να εξαγοράσει 
τις μετοχές του σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4548/2018. Μετά τη λήξη της προθεσμίας χωρίς η εταιρεία 
να έχει προβεί στην εξαγορά, ο μέτοχος μπορεί να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών του από την εταιρεία 
με αγωγή, η οποία μπορεί να ασκηθεί εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου 
εδαφίου. 

11. Από τα παραπάνω εξαιρείται η μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου και οι διατάξεις των παραγράφων 
4 έως και 10 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΕΤΟΧΟΙ 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή 
τους στη Γενική Συνέλευση. Η ιδιότητα του μετόχου συνεπάγεται την αποδοχή του Καταστατικού ως ισχύει 
και των κατά νόμο αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Ο 
μέτοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία τα στοιχεία επικοινωνίας του, περιλαμβανομένης 
διεύθυνσης μόνιμης εγκατάστασής του (γραφείου ή κατοικίας του) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-
mail).  

2. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Όλα τα δικαιώματα των μετόχων από τη 
μετοχή είναι υποχρεωτικώς ανάλογα με το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η μετοχή στο κεφάλαιο. Σε 
περίπτωση συγκυριότητας επί μετοχής, τα δικαιώματα των συγκυριών ασκούνται υποχρεωτικά από έναν 
κοινό αντιπρόσωπο που υποδεικνύεται στην εταιρεία.  



ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Για την άσκηση του δικαιώματος μειοψηφίας και έκτακτου ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 
4548/2018 όπως ισχύει.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να 
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την εταιρεία. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους 
που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 

α) Τροποποιήσεις του καταστατικού, ως τέτοιων θεωρουμένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του εταιρικού 
κεφαλαίου, 

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών, 

γ) Έγκριση των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας,  

δ) Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατ’ άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή ελεγκτών,  

ε) Διάθεση των ετησίων κερδών, 

στ) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας, 

ζ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατ’ άρθρο 109 Ν. 4548/2018 και  

η) Διορισμό εκκαθαριστών. 

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 
117 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει. 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια 
άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, τουλάχιστον μια φορά κάθε 
εταιρική χρήση, το αργότερο έως τη δεκάτη (10) ημερολογιακή ημέρα του ενάτου μήνα μετά τη λήξη της 
εταιρικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και σε άλλο τόπο κείμενο στην Ελλάδα ή την 
αλλοδαπή, όταν σ’ αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του 
μετοχικού κεφαλαίου με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης 
και τη λήψη αποφάσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει σκόπιμο. 

2. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις, πρέπει να καλείται είκοσι 
(20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της. Η ημέρα της δημοσίευσης της 
πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασής της δεν υπολογίζονται. 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή 
διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, 
τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι 
μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως 
ή διά αντιπροσώπου ή εξ αποστάσεως και δημοσιεύεται α) με καταχώριση στη Μερίδα της εταιρίας  στο 
Γ.Ε.ΜΗ. και β) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας, εφόσον η διεύθυνση αυτής έχει καταχωρισθεί 
στη Μερίδα της εταιρείας. 



Στην περίπτωση που οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές στο σύνολό τους και οι μέτοχοι της 
εταιρείας έχουν γνωστοποιήσει εγκαίρως στην εταιρεία τη διεύθυνσή τους και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους, η δημοσίευση της πρόσκλησης κατά το παρόν άρθρο μπορεί να αποσταλεί και με 
σχετική κοινοποίηση με δικαστικό επιμελητή ή με συστημένη επιστολή, ή με παράδοση της πρόσκλησης 
μέσω ταχυμεταφοράς ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) επί αποδείξει παραλαβής, 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης. 

2. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της 
επαναληπτικής συνεδριάσεως, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προυπόθεση ότι 
μεσολαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην 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 απ' αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 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, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από εκείνη που έχει οριστεί για τη 
συνεδρίαση της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του προηγούμενου εδαφίου, μετέχουν στη 
Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους από ένα (1) έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα. 

2. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευτούν σ' 
αυτήν από πρόσωπα που έχουν νόμιμα εξουσιοδοτήσει εγγράφως. 

3. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των 
μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης. 

4. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος άρθρου 
μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. 

5. Είναι δυνατή η διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης, τηρουμένων των σχετικών 
διατάξεων. Επίσης επιτρέπεται, τηρουμένων των σχετικών διατάξεων, η εξ αποστάσεως συμμετοχή στην 
ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς 
τη φυσική παρουσία του μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της με την εκ των προτέρων αποστολή στους 
μετόχους των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125 
του Ν. 4548/2018, εφόσον η εταιρία διασφαλίζει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη 
συμμετοχή των προσώπων που δικαιούνται να συμμετάσχουν, τη δυνατότητα του συμμετέχοντος να 
παρακολουθεί με οπτικοακουστικά ή ηλεκτρονικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να συμμετέχει, 
προφορικά ή εγγράφως, καθώς και την ακριβή καταγραφή της ψήφου.  

ΑΡΘΡΟ 14 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ 

Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση των γραφείων 
της έδρας της εταιρείας, ή γνωστοποιείται σε αυτούς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), πίνακας 
των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. Ο πίνακας αυτός πρέπει να 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. 

ΑΡΘΡΟ 15 - ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό 51% 
(πενήντα ένα τοις εκατό) 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, 
προσκαλούμενη προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα 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 της επαναληπτικής 
συνεδριάσεως, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, με την προυπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα και στην επαναληπτική. 

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 
εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν:  

α) στη μεταβολή της εθνικότητας της εταιρείας, 

β) στη μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής,  

γ) στην επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, 

δ) στην τακιτκή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν η αύξηση επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται 
με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, 

ε) στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4548/2018, 

στ) στη μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, 

ζ) στη συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της εταιρείας 

η) σε προγράμματα διάθεσης μετοχών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο προσωπικό της 
εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων μ’ αυτή εταιριών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) 
απόκτησης μετοχών και σε δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στο 
προσωπικό, 

θ) στον περιορισμό ή κατάργηση τυχόν δικαιώματος προτίμησης, 

ι) στη σύσταση ή απορρόφηση θυγατρικής εταιρίας, 

ια) στην έγκριση του συνολικού έργου των εκκαθαριστών και την απαλλαγή των ελεγκτών σε περίπτωση 
εκκαθάρισης και 

ιβ) σε κάθε άλλη περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό,  

η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι εκπροσωπούντες τα δύο τρίτα (2/3) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

2. Αν δεν συντελεστεί η απαρτία της προηγουμένης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται 
επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη συνεδρίαση που ματαιώθηκε και ύστερα 
από πρόσκληση προ δέκα (10) τουλάχιστον ημερών. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα πάνω στα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' 
αυτήν τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 

3. Όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα 
τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  



4.  Όλες οι αποφάσεις για τα θέματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση. 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή όταν 
κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται από 
τον Πρόεδρο. 

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η συνέλευση προβαίνει στην 
εκλογή του οριστικού Προέδρου της και ενός γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

ΑΡΘΡΟ 18 - ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, 
που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε μετόχου ο Πρόεδρος της 
συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης αυτού. Στο ίδιο βιβλίο 
καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, στις εταιρείες που δεν έχουν 
μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (είτε πρωτότυπα είτε με 
ηλεκτρονική υπογραφή) από όλους τους μετόχους ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. Οι πρωτότυπες υπογραφές των μετόχων 
ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail), στα οποία θα επισυνάπτονται σκαναρισμένα αντίγραφα του πρακτικού της Γενικής 
Συνέλευσης, με τις υπογραφές των μετόχων. 

3. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και το 
Γραμματέα της. 

4. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή σε περίπτωση κωλύματος του, από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων η Γενική Συνέλευση, με φανερή ψηφοφορία, 
αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση κατ’ 
άρθρο 108 Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για 
αποζημίωση. Στη ψηφοφορία μπορούν να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι 
της εταιρείας μόνον με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι. Εάν μετέχουν ως αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, 
θα πρέπει να έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές οδηγίες ψήφου.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως επτά (7) μέλη. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πέντε (5) έτη. Κατ’εξαίρεση η θητεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει 
η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του. 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από μετόχους ή τρίτους που μπορούν να 
επανεκλεγούν και είναι ελεύθερα ανακλητά. 



ΑΡΘΡΟ 21 – ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπεί την εταιρεία σε όλες τις σχέσεις της. Έχει την απεριόριστη 
διοίκηση της εταιρείας και τη διαχείριση της εταιρικής περιουσίας. Κατά συνέπεια αποφασίζει για όλα 
γενικώς τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει μέσα στα πλαίσια του 
εταιρικού σκοπού, με εξαίρεση τα θέματα εκείνα για τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή το παρόν καταστατικό 
απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή για εκείνα για τα οποία αποφάσισε ήδη η Γενική Συνέλευση. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί, αποκλειστικά και μόνο με έγγραφη απόφασή του, να αναθέτει την 
άσκηση όλων ή μέρους 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, υπαλλήλους της εταιρείας ή τρίτους, 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. 

3. Οι πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου ακόμα και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού δεσμεύουν την 
εταιρεία έναντι των τρίτων, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού 
ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δεν συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το 
καταστατικό της εταιρείας ή τις τροποποιήσεις του. 

ΑΡΘΡΟ 22 - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

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 δύναται να εκλέγει ένα ή δύο από τα μέλη του ως Διευθύνοντες  ή 
Εντεταλμένους Συμβούλους, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. Είναι δυνατή η σύμπτωση 
στο ίδιο πρόσωπο των ιδιοτήτων του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή του Αντιπροέδρου και 
Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου. 

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, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ο Διευθύνων Σύμβουλος. 

ΑΡΘΡΟ 23 – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 

ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, 
απεβίωσαν ή απώλεσαν την ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή από το 
Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3) και 
ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται 
σε δημοσιότητα σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν 
δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Οι πράξεις του συμβούλου που εκλέχτηκε με αυτό 
τον τρόπο θεωρούνται έγκυρες, ακόμη και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

2. 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). 

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. 



ΑΡΘΡΟ 24 - ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το 
καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα σε άλλο τόπο εκτός της έδρας της εταιρίας, 
είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 
όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη 
αποφάσεων. 

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον συμφωνούν όλα τα μέλη 
του. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις 
αναγκαίες τεχνικές οδηγίες και πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του με πρόσκληση, που 
γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση με μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τα μέλη, με 
επιβεβαίωση παραλαβής ή με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα 
να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων 
επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων. 

5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων, η πραγματοποίηση 
της συνεδρίασης θα αναβάλλεται για πέντε (5) πλήρεις ημέρες, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, 
κατόπιν νέας πρόσκλησης που θα κοινοποιείται τουλάχιστον στα απόντα μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην προηγούμενη παράγραφο. 

6. 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.  

7. Στην αίτηση πρέπει, με ποινή απαράδεκτου, 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, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

ΑΡΘΡΟ 25 - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΑΠΑΡΤΙΑ - ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ (1/2) πλέον ενός των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των 
παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων μπορεί να είναι κατώτερος των τριών (3).  Προς εξεύρεση του 
αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα. 

2. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
αντιπροσωπευόμενων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας  υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Εξαιρετικά, για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης το Διοικητικό Συμβούλιο θα βρίσκεται σε 
απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα τέσσερα πέμπτα (4/5) των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και θα λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις με αυξημένη πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) 
των παριστάμενων ή αντιπροσωπευόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι για:  

α) αγορά, πώληση ή μεταβίβαση άμεσων ή έμμεσων συμμετοχών ή παγίων σε οποιαδήποτε επιχείρηση, 
καθώς και η αγορά ή πώληση ακινήτου της Εταιρίας, 



β) οποιαδήποτε τροποποίηση ή διακοπή στους τομείς δραστηριοποίησης της Εταιρίας, η δημιουργία νέων 
τομέων εμπορικής δραστηριότητας ή συναλλαγή που εξέρχεται των εμπορικών σκοπών της Εταιρίας, 

γ) σύσταση υποκαταστήματος ή η διακοπή του, ο διορισμός Διευθυντή του και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του, 

δ) οποιεσδήποτε συναλλαγές που αφορούν σε παράγωγα χρηματιστηριακά μέσα και προθεσμιακές 
συναλλαγές για τίτλους που γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε χρηματιστηριακή αγορά, 

ε) εξωδικαστικό συμβιβασμό για ποσά άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ σε περίπτωση που η 
Εταιρία διατηρεί απαίτηση κατά τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή σε περίπτωση συμβιβασμού με 
οποιαδήποτε φορολογική, δημόσια ή ανεξάρτητη αρχή,  συμμετοχή σε διαδικασία διεθνούς διαιτησίας, 
λήψη απόφασης για εκούσιο συμβιβασμό ή συνδιαλλαγή με πιστωτές σε περίπτωση πτώχευσης ή θέσης 
της Εταιρίας σε αναγκαστική διαχείριση ή διαπραγμάτευση και συμφωνία με σωματείο εργαζομένων, 

στ) σύναψη ή καταγγελία τραπεζικών δανειακών συμβάσεων, ομολογιακού δανείου ή η παροχή εγγύησης 
οποιουδήποτε ποσού, 

ζ) εγγραφή υποθήκης, σύσταση ενεχύρου ή άλλου βάρους επί περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, 
μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσίας της Εταιρίας ή 
περιουσιακού στοιχείου της Εταιρίας, η αξία του οποίου υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) 
ευρώ, 

η) σύναψη, χορήγηση και τροποποίηση κάθε είδους συνταξιοδοτικού, ασφαλιστικού ή άλλου 
προγράμματος που αφορά σε παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους της Εταιρίας, έκδοση πιστοποιητικών 
δικαιώματος απόκτησης μετοχών και έκδοση τίτλων των μετοχών της Εταιρίας (σε περίπτωση που η Γενική 
Συνέλευση αποφασίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σε εργαζόμενους της Εταιρίας), 

θ) σύναψη συμβάσεων με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 
4548/2018, όπως ισχύει, 

ι) διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση και 

ια) ανάληψη οποιασδήποτε φύσεως υποχρέωσης της εταιρίας, η αξία της οποίας υπερβαίνει το ποσό των 
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ανά διακριτή πράξη ή συνολικά κατ’έτος, εκτός αν πρόκειται για 
συναλλαγή με συνδεδεμένα με την Εταιρία μέρη. 

4. Η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν δύναται να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν ανήκουν σ’ αυτό. 
Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο που απουσιάζει. 

ΑΡΘΡΟ 26 - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό 
βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. 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 παρισταμένων ή αντιπροσωπευόμενων κατά την συνεδρίαση μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του και 
από όλα τα παριστάμενα ή αντιπροσωπευόμενα κατά τη συνεδρίαση μέλη του. 

3. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού (πρωτότυπα ή με ηλεκτρονικά μέσα) από όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

4. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται επίσημα από τον 
Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους. 



5. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση 
καταχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 12 Ν. 4548/2018, υποβάλλονται προς δημοσίευση στο ΓΕΜΗ μέσα σε 
προθεσμία 20 ημερών από τη συνεδρίαση. 

ΑΡΘΡΟ 27 - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να χορηγηθεί αποζημίωση, της οποίας το ποσό ορίζεται 
με ειδική απόφαση από την τακτική Γενική Συνέλευση. 

2. Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση, που χορηγείται για οποιοδήποτε λόγο σε μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, βαρύνει την εταιρεία μόνον αν εγκριθεί κατά ποσό για κάθε σύμβουλο με ειδική απόφαση της 
τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 

3. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου για αμοιβές που οφείλονται 
σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρέχουν στην Εταιρεία με βάση ειδική σχέση 
μίσθωσης εργασίας ή εντολής. 

ΑΡΘΡΟ 28 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχουν με οποιοδήποτε τρόπο στη 
διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς άδεια της Γενικής 
Συνέλευσης για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από 
τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε εταιρείες που 
επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

2. Σε περίπτωση παράβασης της ανωτέρω διάταξης, η εταιρεία έχει δικαίωμα για αποζημίωση, δύναται 
όμως αντ’ αυτής να απαιτήσει, προκειμένου μεν για πράξεις που έγιναν για λογαριασμό του ίδιου του 
μέλους ή του διευθυντή, να θεωρηθούν οι πράξεις αυτές ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της εταιρείας, 
προκειμένου δε για πράξεις που έγιναν από το μέλος ή τον διευθυντή για λογαριασμό τρίτων, να δοθεί στην 
εταιρεία η αμοιβή από τη μεσολάβηση ή να εκχωρηθεί σε αυτή η εκ της αμοιβής απαίτηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

ΑΡΘΡΟ 29 - ΕΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

1. H εταιρία υπόκειται σε έλεγχο σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία. Oι ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και εγκρίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4308/2014, όπως ισχύει και σύμφωνα με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά.  

2. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε χρόνο ένα νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο ή διορίζει 
ορκωτούς ελεγκτές σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 30 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγει την τριακοστή 
πρώτη (31η) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. 

ΑΡΘΡΟ 31 - ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις (ετήσιους λογαριασμούς) και την έκθεση διαχείρισης σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, όπως 
ισχύει. 

 

 



ΑΡΘΡΟ 32 - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 158 επ. Ν. 4548/2018 , 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 ο νόμος, 
δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των καθαρών κερδών. Σύμφωνα 
με το νόμο η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει σε ποσό ίσο τουλάχιστο με το 
ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού κεφαλαίου. 

β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος. 

γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το υπόλοιπο των καθαρών κερδών. 

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των ετησίων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσόν καταβάλλεται σ’ αυτούς, μέσα σε 
δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 

ΛΥΣΗ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΑΡΘΡΟ 33 - ΛΥΣΗ 

1. Η εταιρεία λύεται: 

α) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία, 

β) όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης, 

γ) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τα άρθρα 165-166 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

2. Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Στην 
περίπτωση α΄ της ανωτέρω παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη 
εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διορισθεί εκκαθαριστής από τη 
Γενική Συνέλευση, ενώ στην περίπτωση β΄ της ιδίας ως άνω παραγράφου 1, η Γενική Συνέλευση με την ίδια 
απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή. Στην περίπτωση γ΄, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την 
απόφαση που κηρύσσει τη λύση της εταιρείας. 

ΑΡΘΡΟ 34 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή. Οι εκκαθαριστές που ορίζονται από τη Γενική 
Συνέλευση μπορούν να είναι ένας (1) έως τρεις (3) και ασκούν όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το 
σκοπό της εκκαθάρισης αρμοδιότητες που καθορίζονται από το νόμο και τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης, στις οποίες έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται. Ο διορισμός εκκαθαριστών 
συνεπάγεται αυτοδικαίως την παύση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά τους 
εκκαθαριστές, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εκκαθάριση 
διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 167 επ. του Ν. 4548/2018. Οι συζητήσεις και οι 
αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ 

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

ΑΡΘΡΟ 35 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Νόμου 4548/2018 
όπως εκάστοτε ισχύει. 

 



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 36 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, θα καλυφθεί 
εξ ολοκλήρου σε μετρητά από τη μοναδική ιδρύτρια - μέτοχο εταιρεία με την επωνυμία «DELIVERY HERO 
STORES HOLDING GmbH» με κατάθεση σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό επ’ ονόματι της εταιρείας μετά την 
καταχώριση του παρόντος καταστατικού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), προκειμένου να αναλάβει 
το σύνολο των εκδοθησόμενων μετοχών της εταιρείας, δηλ. δέκα χιλιάδες (10.000) ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας τριάντα (30,00) ευρώ έκαστη.  

ΑΡΘΡΟ 37 

ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση της Εταιρείας θα αρχίζει από την καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (ΓΕΜΗ) του παρόντος καταστατικού και θα λήξει την 31/12/2020. 

ΑΡΘΡΟ 38 

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Kατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 19 του παρόντος καταστατικού το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο 
που θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, θα απαρτίζεται από τους: 

1) Κωνσταντίνο Ακρίβο του Θρασύβουλου Ακρίβου και της Ευγενίας Αθανασιάδου, ιδιωτικό υπάλληλο, 
γεννηθέντα στην Αθήνα την 11/02/1980, κάτοικο Νέας Ιωνίας Αττικής (οδός Ανθέων αριθμ. 9, Τ.Κ. 14235), 
κάτοχο του δελτίου ταυτότητας υπ’ αριθμ. ΑΝ.071996/11-03-2017 του Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. 
023893088 (Δ.Ο.Υ Ν. Ηρακλείου), ελληνικής υπηκοότητας, υπό την ιδιότητα του Προέδρου, 

2) Κωνσταντίνο - Πέτρο Κυρκίνη του Σπύρου – Πέτρου και της Δήμητρας, επιχειρηματία, γεννηθέντα στην 
Αθήνα την 15/07/1976, κάτοικο Νέας Ερυθραίας Αττικής (οδός Λόφου αριθμ. 2, Τ.Κ. 14671), κάτοχο του 
δελτίου ταυτότητας υπ’ αριθμ. ΑΝ.161443/27-09-2017 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ 062216885 (Δ.Ο.Υ 
Κηφισιάς), ελληνικής υπηκοότητας, υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, 

3) Νικόλαο - Επαμεινώνδα Κυρκίνη του Σπύρου – Πέτρου και της Δήμητρας, επιχειρηματία, γεννηθέντα στην 
Αθήνα την 17/10/1981, κάτοικο Κηφισιάς Αττικής (οδός Γούναρη αριθμ. 34, Τ.Κ. 14562), κάτοχο του δελτίου 
ταυτότητας υπ’ αριθμ. ΑΗ.097038/22-08-2008 του Τ.Α. Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 115742714 (Δ.Ο.Υ Κηφισιάς), 
ελληνικής υπηκοότητας, υπό την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου, 

4) David Pieter-Jan Vandepitte του Walter Vandepitte και της Nelly Bruggeman, ιδιωτικό υπάλληλο, 
γεννηθέντα εις Leuven Βελγίου την 19/03/1977, κάτοικο Βερολίνου Γερμανίας (Neue Kanstrasse 3, 14057), 
κάτοχο του διαβατηρίου υπ’ αριθμ. ΕΝ040632/03-12-2015 του Βελγίου, η ισχύς του οποίου λήγει την 
02/12/2022, με Α.Φ.Μ 167897678 (Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού), βελγικής υπηκοότητας, υπό την ιδιότητα 
του Αντιπροέδρου και 

5) Emmanuel François Jean-Claude Laurent Thomassin του Dominique Claude και της Brigitte Françoise 
Jeanne Thomas, ιδιωτικό υπάλληλο, γεννηθέντα εις Troyes Γαλλίας την 08/03/1969, κάτοικο Βερολίνου 
Γερμανίας (Nassauische 24), κάτοχο του διαβατηρίου υπ’ αριθμ. 17DH52552/03-08-2017 της Γαλλικής 
Δημοκρατίας, η ισχύς του οποίου λήγει την 02/08/2027, με Α.Φ.Μ 166893424 (Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού), 
γαλλικής υπηκοότητας, υπό την ιδιότητα του Μέλους. 

Η εταιρεία εκπροσωπείται εξ ολοκλήρου από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο ή τους Διευθύνοντες 
Συμβούλους, οι οποίοι με την υπογραφή τους και ειδικότερα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή οποιοσδήποτε 
εκ των Διευθυνόντων Συμβούλων ενεργούντες από κοινού ή οι δύο Διευθύνοντες Σύμβουλοι ενεργούντες 
από κοινού δεσμεύουν την εταιρία για κάθε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, με κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, με κάθε Τράπεζα, χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή ίδρυμα, με κάθε 
αρχή (δημόσια, δημοτική, κοινοτική, διοικητική, εισαγγελική, οικονομική, φορολογική, επαγγελματική, 



προξενική κ.ο.κ.), Οργανισμό ή Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Ο 
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος ή οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι μπορούν ο καθένας εξ αυτών να διορίσουν 
πληρεξουσίους ή να εξουσιοδοτήσουν τρίτους για την διεξαγωγή των ανατιθεμένων σε αυτούς 
αρμοδιοτήτων. 

ΑΡΘΡΟ 39 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Η μοναδική ιδρύτρια – μέτοχος άνω εταιρεία όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, δίνει την ειδική και 
ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα στον Νικόλαο Βασιλείου του Ιωάννη και της Ελένης, λογιστή, 
γεννηθέντα στην Αθήνα την 20/09/1977, κάτοικο Βριλησσίων Αττικής (οδός Πλαταιών αριθμ. 18, Τ.Κ. 
15235), κάτοχο του δελτίου ταυτότητας υπ’ αριθμ. ΑΗ.503015/22-10-2008 του Τ.Α. Καλιθέας, με Α.Φ.Μ. 
067276000 (Δ.Ο.Υ. Χολαργού), όπως τόσο στο όνομα και για λογαριασμό της όσο και στο όνομα και για 
λογαριασμό της συσταθησόμενης με το παρόν μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας παρίσταται ενώπιον 
οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταμείου και τις εκπροσωπεί και προβεί σε κάθε απαιτούμενη πράξη για την 
εγγραφή των άνω εταιρειών σε αυτό, καθώς επίσης και όπως παρίσταται και τις εκπροσωπεί ενώπιον κάθε 
αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Αρχής (Δ.Ο.Υ.) και αντιπροσωπεύει τη συσταθησόμενη με το παρόν 
μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία ως Φορολογικός Εκπρόσωπος και Αντίκλητος αυτής ενώπιον 
οποιασδήποτε αρμόδιας δημόσιας, διοικητικής, φορολογικής αρχής ή υπηρεσίας, Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), Επιμελητηρίων, του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) και πάσης φύσεως 
άλλων ασφαλιστικών οργανισμών και φορέων, της Επιθεώρησης Εργασίας και γενικώς ενώπιον κάθε 
αρμόδιου φυσικού ή νομικού προσώπου και ενεργεί οποιαδήποτε πράξη απαιτούμενη για την ολοκλήρωση 
των διαδικασιών της σύστασης της εταιρείας και της έναρξης λειτουργίας της, την υπ’ αυτής απόκτηση 
Βιβλίων και Στοιχείων κατά τον Κ.Φ.Α.Σ. και την έναρξη της δραστηριότητάς της με έναρξη εργασιών 
υπογράφοντας για τον σκοπό αυτό πάσης φύσεως αιτήσεις και έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και 
υπευθύνων δηλώσεων του Ν. 1599/1986, καθώς και να διορίζει και άλλους πληρεξούσιους με τις ίδιες ή 
λιγότερες εντολές και να τους ανακαλεί σύμφωνα με τον νόμο. 
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