
|Δ|ΩTlκo ΣYMΦοNHτ|κo ΣYΣτAΣι-iΣ ΙΔ|Ωτlκι{Σ
κEΦAΛA|oYXlKHΣ ΕτAtPElAΣ (|.κ.E.) ME τHΝ

EΠΩNYM|A ( A.D. sURGERY |ΔIΩτtKo |ATPEIo l.K.E. Σ

Σι]μφωvα με τlζ δΙαrdξε|ζ τoU N'4o72l2o12σε συvδUασμ6 με
τo Π.Δ. 84/2001 6πωζ τρoπoτo|ηΘηκε καl toxιiεl με τov
Ν'4093l2012'

Σημερα δ0o Noεμβρiou τoU ετous δυo XΛldδεζ δεKα εξl
(2016) ημερα τετdρτη στo γραφεio πoU βρiσκεταl επl τηζ
oδolj l, Δραγdτση 8 στoν Πε|ρα|d, o| παρακdτω
συμβαM6μεvol:

A) ΔαρdJμ Aλiξαvδρoζ τoU |αKωβoυ καl τηζ Ελεvηζ, tατρ6ζ
ΓεVΙK6ζ Χε|ρoUργ6ζ τΓoU γεvνηΘηκε στηV Kωvσταvτ|voλιiπoλη
ToUρκ1αζ στIζ 24Ι1111966 , Kdτo|Koζ Παλα|oιi ΦαληρoU
AττtKηζ , 0δ6ζ ΠΙvδdρou αρΙΘμ6ζ 1,1-,13 , κdτoxoζ τoU ΔελτΙoU
AσTUvoμtκηζ Tαυτ6τητα9 με αρlΘμ6 AE6oο271 , πoU
εKδ6ΘηKε τηv 24lo5 t2oo7 ατ6 τo Τ.A. ΠαλαIoιj ΦαληρoU , με
AΦλΙ: 057683118 τηζ Δ.o,Y. Α ΠEΙPAIA Kαι ηλεκTρovlKη
δlε0Θυvoη a-darom@hotmait.com, Ελληv|Kηζ Uτηκo6τηTαζ
Kαl

B) Παπαπελεκdvou Mαρiα τoU Kωσlαvτivou καl τηζ
AγYελΙKηζ πoU γεWηθηKε στov Xoλαργ6 Aττ,κηζ σΤΙζ
10Ι04Ι1984 , κατo|Koζ Παλα|oιi ΦαληρoU Aττ|Kηζ , 0δ6ζ
Π|vδdρou αρ|Θμoζ 11-,13, κdτoxoζ Τou ΔελTioU AστUvoμ|κηζ
ΤαUτ6Tηταζ με αρlΘμ6 Φ060705 πoU εKδ6θηKε τηv
25/10l2ao0 α]τ6 τo A,T, ΠεIραΙd, με AΦM:1o76456o1 τηζ
Δ.o,Y, Παλα|oι Φαληρoυ καl ηλεκτρovIKη δ]ε0θUvση



a-darom@hotmail.com, EΜηvlκηζ Uπηκo6τηταζ,

σUμφωVo0v, σUvoμoλoγoυv κα| σUvαπoδεXovται τα

ταρακατω:

Mε τo παρ6v συμφωvητ|κ6 σUστηvoυv ιδtωτ|κf

Kεφαλαtouxtκη Eτα|ρεiα πoU δliτrεταl ατ16 τls δΙατdξεlζ

τωv dρΘρωγ 43 και επ6μεvα τoυ N.4072ι2012,τηρoνμΕνηs

τηζ δ|αδlκασiαζ τoυ ιiρΘρoυ 5A τoυ N.3853/201ο, 6πωζ

αυτ6 πρoστ6Θηκε με τo ιiρΘρo 117 παρ6γραφoζ 3 τoυ

N.4072ι2o12' κα| Tηv K1 -802/23.3-2011 (6πoυ 6Xε|

εφαρμoγη) σε σUvδυασμ6 με τo Π.Δ. 84/2011 6τrιυζ tσxliε|

με τoυζ ακ6λoUΘoυE 6ρoυg καl τηg oτroiα5 τo καταoτατIκ6

6Χεl ιυζ εξηζ:

κEΦAΛAlo A.

|ΔPYΣH τHΣ EτAIPE|AΣ

ΑρΘρo 1

ΣYΣτAΣH - |ΔIoτ|-lTA- EΠΩNYM|A

Συvloτιiταl με τo παρ6V |δΙωτΙκη Kεφαλα|oUχlκι1 εταlρεiα με

τηv |δι6τηTα Kαl τα xαρακτηρ|σTlKd αυτηζ τηζ ετα|ρtKηζ

μoρφηζ, τηζ oπoiαζ η επωvUμια εινα| ( A'D. SURGERY

|Δ|Ωτ|κo |AτPE|o l.K.E. Σ Kα| τov δIακρΙτικ6 τiτλo ( A.D.

SURGERY |Δ|Ωτ|Ko |AτPElo Ι.K.E. Σ . Γ|α τlζ σΧεσε|ζ τηζ

ετα|ρεiαζ με τηv αλλoδαπη, η επωvUμ1α κα| o δ|ακρ|τ|κ6ζ

τiτλoζ τηζ Εταtρiαζ Θα Xρησ|μo,ΙΤoΙotivτα| με λατινικd στolxεiα

η σε π|στιi μετdφραση,



AρΘρo 2

Eδρα

1,.Eδρα τηE εταΙρεiαζ oρiζεTαl o Δημoζ nεlρα|d με δΙει]ΘUvση

γραφεiωv στηv |, Δραγdτση 8 στov Πεtρα|d.

2, Mεταφoρd τηζ με τo παρ6v (καταστατlκηζ) εδραζ τηt
εταlρεiαg oε dMη xι-i,lρα τoU ΕUρωπαΙκoU olκovoμlκoι] XιbρoU
δεv επ|φερεl τη λ0ση τηζ εταtρεiαζ, Uπ6 τov 6ρo 6τ| η χΦρα
αUτη αvαγvωρiζεl τη μεταφoρd καl τη συvεXΙση τηζ voμlκηg
πρoσωτrικ6τηταζ. o δ|αXεlρ|στηζ καταρτiζεl εκΘεση, στηv
oπoΙα εξηγoυvταΙ ot σUvιlπεlεζ τηζ μεΤαφoρdζ Yια τoUζ
εταiρouζ, τoUζ δαvεtστεζ καl τoUζ ερYαζ6μεvoug. H εKΘεση
αUτη, μαζi με τlζ olκovoμΙ,(ιiζ κατασΤdσε|ζ μεταφoρdζ Tηζ
.δραζ καταXωρoιjvταl στo Γ.Ε,MH. κα| τiθεvτα| στη δ|dΘεση
Τωv εΤαiρωv, τωv δαvεIστΦv Kα| τωv ερYαζoμεvωv. H
απ6φαση μεTαφoριig δεv λαμβdvεταΙ αv δεν παρdλΘoUV δυo
(2) μηvεζ απ6 τη δημoσiεUση Tωv αvωτdρω, H μεταφoρci τηg
καταστατtκηs €δραg τηE εTα|ρεiαζ λαμβdvεταl με oμ6φωvη
απ0φαση τωv εταiρωγ. H αρμ6δtα Yπηρεσiα KαταΧιορ|σηζ
στo Γ,Ε,MH, μπoρεΙ Vα απoρρiψεΙ rηv α|Tηση καταΧωρ|σηζ
τηζ μεTαφoραζ γlα λ6YoUζ δημ6σΙ0U συμφερovτoζ.

3, H εTα|ρεiα μπoρεi vα ]δριiεΙ UπoκαTασlημαΤα σε dλλouζ
τoπoUt τηζ Eλλdδαζ η τηζ αλλoδαπηs,



Aρθρo 3

Δ|APκEIA

1, H δ|dρKε|α τηζ εταIρεiαζ oρiζετα| σε εiκoσt πεvτε €τη κα|

αρxiζεt απ6 τηv καταXΦρlση τoU παρ6vτoζ στηv αρμ6δ|α

Uπηρεσiα Γ,E,|ν]|-{, καl ληγε| τηv αvτiστo|xη ημερoμηviα

τou ετous 2041.

2. H δldρκεlα τηg εταtρεiαζ μπoρεi vα παραταΘεi με απ6φαση

τωv εταiρωv, πoU λαμβdvετα| με τηv αυξημ€vη πλε|oψηφiα

των 2ι3 τoν σUvoλ|κo0 αρlΘμo0 τωv εταlρ!K6v μερ|δiωv

σιjμφωvα με τo dρΘρo 72 παρ.5 Ν'4072Ι2012'

AρΘρo 4

Σκoπ6ζ

Σκoπ6ζ τηζ σUvΙστΦμεvηζ με τo παρ6v ιδιωτ|κηζ

KεφαλαloυXΙKηξ Eτα|ρεiαζ εΙvα|:

. H ταρoΧη lατρlκιilv υπηρεοlΦv Π,Φ,Y, ε|δlκ6τητταζ

Γεv|κo0 XεlρoUργo0, Kατd τov τρ6πo πoU πρoβλεπεταl

Kα| KαΘoρiζεταΙ ατ6 τηv |σχ0oUσα voμoΘεσiα σε

σUνεργασiα με dλλous φoρεiζ παρoxηs |ατριKΦv

UπηρεσΙωv,

. |-| εκμετιiMευoη με κiρδoζ oπoΙouδηπoτε ιαTρεioU η

εργαστηρiou πoU εφαρμ6ζε| Kdθε |ατριK6 η γεvιKd

ετ|στημov|κ6 τρoπo eρευvαζ Kαl δldYvωσηζ,

. ι-] σUμμετoXη επlστημovlKιijv σUvεργαTΦv,

επ|στημ6vωv κα| βoηθητ|κoυ τρoσωπ|κoιi, πoU

πρoσφερoUv Uπηρεσiεζ στηv Ετα|ρε1α, σε σUζητησεΙζ,

δ|αλεξε|ζ, σεμΙvαρ|α η συv6δρΙα πoυ λαμβζivoυv χΦρα



στηv ημεδαπη η αΜoδαπη y|α εvημ.ρωση πdvω στηv
αλματιιδη εξ€λlξη τηζ τεχvoλoγiαζ Kαl τηζ επΙστημηζ.

. H αvdληψη απ,τηv EταΙρεiα, επ,αμolβη επΙστημovlκΦV
εργασΙωv, πρωτoκ6Mωv καt dMωv ερεUvητΙκΦv
ερYασlΦv πoU Θα ζητoι]σαv φUσIκd η voμlκd
πρ6σωπα, δημoσiou η |δlωτΙκoυ δlκαΙou, τηζ
ημεδαπηζ η τη9 αλλoδαπηζ'

. H σUvεργασiα με φoρεiE τoυ Δημoσiou η voμlκΦv
πρoσωπωv Ιδlωτ|κoυ η δημoσiou δiκαiou ιi
επ|Xε|ρησε|s Kαl φUσΙκd πρ6σωπα γlα τηv εvημερωση
καl τηv δtευρUvση τoU γγωσTlκoU αvτiKε.μεVoU σε
σXεση με Θεματα UYεiαζ καl παΘησεωv εv yεvε|

Γ|α τηv επiτεUξη τoU σκoπoυ τη9 η ετα|ρεΙα μπoρεi :

. Να lδρυε| Uπoκαταστηματα, Vα σUvερYdζεTαl με dλλα
φUσΙκα η voμlκd ΤΓρ6σωπα καl vα σUμμετεχει σε dMα
voμ|κα Τrρ6σωπα,

o Nα χρησ|μoπoιεΙ oπolεσδηπoτε |δ16κτητεζ η
μlσθωμεvεg εγκαταστdσε|ζ η εγκατασTασεlζ τρiτωv,
αvIαπoKρlv6μεvεζ στlζ σιjγχρovεζ αrTαlτησε|ζ τηζ
ΙατρlKηζ επ|στημηζ.

. Nα σUμμετεΧε] σε σUvεδρ|α η ημερiδεζ τoU εσωτερ|κoιi
η ToU εξωτερlκoιj κα| σε δ!δακT|Kd πρoγρdμματα με
σUvαφεζ αvτΙKεiμεvo.



ΑρΘρo 5

EτAιPιKι| ΔIAΦANElA

1, Σε κdθε εvτυπo τηζ εταtρεiαζ πρeτεI απαραiτητα vα

αvαφeρovται η επωvuμiα τηξ, τo εταtρtκ6 Kεφdλαlo Kα| τo

σUvoλ|K6 πoσ6 τωv εγγυηT|KΦv ε|σφoριiv τoυ dρΘρoU 79 τoU

Ν.407212012' o αριΘμ6ζ Γ.Ε,MH. τηζ εταlρεiαζ, η 6δρα τηζ Kα|

η ακρ|βηζ Tηs διεoΘUvση, Kαθωζ KαI αv η εταtρεiα βρiσKετα|

Uπo εκκαΘdρ|ση. Avαφ6ρεταl επiσηζ η lστoσελiδα τηζ

ετα|ρεiαζ,

2. H |διωτ]KΙi Kεφαλα|oυΧ|κιi ετα|ρεiα oφεiλεt μεσα σε εvα μηvα

απ6 τη σ0σταση τηζ vα απoκτησεl εταΙρtKη lστoσελiδα, 6πoU

πρετεtvα εμφαvlζovταΙ με μeρ|μvα κα|εUΘ0vη ToU δ|αΧεiρtστη

τα ovoματεπωvυμα καl ol δlευθ0voεlg τωv εταiρων με τηv

κατηγoρiα ειoφoριilv ΤoU καΘεv6ζ, τo πρ6σωπo πoU ασKεi τη

δlαxεiρ|ση, καΘΦζ κα| o| πληρoφoρiεζ τηζ πρoηγoυμεvηζ

παραγραφoυ,

Στo Γ.E,λ/Ι!-{, KαταxωρiζεTαl Kα| η |στoσελiδα Tηζ εταlρεiαζ.

Ev6σω η ετα|ρεΙα δεv δΙαΘeτε| εταlρ|κη |στoσελΙδα, εiνα|

υπoxρεωμ6vη vα διδεΙ η vα απoστeMεl δωρεαv καl Xωρiζ

καΘUστeρηση τ|ζ τληρoφoρiεζ τηζ πρoηγouμεvηζ

παραγρdφou σε oπoιovδηπoτε τ|ζ ζητε|.

AρΘρo 6

|ΔPYτEΣ . ΕYΘYNH τΩΝ ιΔPYτΩN

|δρuτ6ζ τηζ με τo παρ6v σUv|στωμεvηζ ετα|ρεiαζ εivα| o

ΔαρΦμ Aλiξαvδρoζ τoU lαK6βoυ κα| η Παπαπελεκdvoυ

Mαρiα τoυ Kωσταντivou. o| ιδρUτeζ πoυ σUvαλλdXθηκαν με



τρΙToUs στo 6voμα rηζ εταlρεΙαζ πρtv απ6 Tη συστασΙi τηs
εUΘι,vovτα| απερI6ρIστα κα| εΙζ oλ6κληρ6v. ΕUΘυvετα| 6μω9,
μ6vη η εΤα|ρεΙα γlα τlζ πρdξε|ξ πoU eγlvαv κατd τo δldστημα
αUτ6 αv μεσα σε τρε|ζ μlivεE απ6 τη σιiσταση τηζ αv€λαβε μεπρdξη Tou δ,αXεtρ|σTη τlg σχετlκεE UπoXρεΦσεtζ.

AρΘρo 7

Δημoσt6τητα tηs EταΙρεiαζ

H σι]σταση τη9 |δJωτlκη9 KεφαλαΙoUXiκηζ ΕταlρεΙαζ γivεTαl με
εγγραφη τηζ εταΙρεiαζ στo Γ,Ε,MH..

Στo Γ.E.MH. Uπoβdλλovταl στη δημoσ16Tητα πoU
πρoβλεπεταt απ6 To dρΘρo ,1θ τoU N,3419/2oo5 κα| ot
τρoπoπolησε|s τoU κατασIατΙκoιj, καΘιilE καl 6σα dMα
στolxεiα αvαφερoνταΙ στo Ν6μo αUτ6 καΘΦg καt στo
Ν'407212012' Ωζ πρoζ τα απoτε^.
εταΙρεiαg στo Γ.Ε'MH. καl ,,, -";::;;:J:::.,:;
dΜωv στolxεiωv τηζ παραYρdφoυ 2 τoU dρΘρoυ 52 τoU
Ν'407212012 loxι]oυv oi δlατdξas τoU (iρΘρou 15 τoU
Ν,3419/2005.

κEΦA^Aιo B,

KEΦA^Ato-EτA|PlκA MEPΙΔ|A KAl ElΣΦoPEΣ EτAΙPΩΝ

AρΘρo 8

τo εiδoζ τωv εlσφoριiv Tωv εταiρωv εlvαl κεφαλαlαKεg κα|
εξωκεφαλαlακig εvΦ δεv uπdρXoυv εYγuητlKεζ ε|σφoρεζ.



KEΦA^A|o-κEΦAΛAIAκEΣ E|ΣΦoPEΣ

τo Kεφ6λαlo τηζ ετα|ρεiαζ oρiζετα| στo πoσ6 τωv πεvτε

x|λliiδωv (5.ooo) εUρΦ, δ|α|ρo0μεvo σε τεvτε χιλldδεζ

(5,ooo) ετα|ρ|Kd μερiδ|α, ovoμαστlκηζ αξiαζ εv6ζ (1,00) εUρω

τo καΘεvα, τo oπoio καλ0φΘηκε oλoσΧερωζ σε μετρητα απo

τoUζ εταiρouζ A (Δαρ(bμ Aλ6ξαvδρos) Kαl B

(ΠαπαπελεκdvoU Mαρiα) Kατα τα Kατω'.ρω:

α) o A Kατεβαλε oλoσΧερΦζ σε μετρητd τρειζ X|λ|dδεζ εκατ6

(3.1oo) εUρ6 κα| ελαβε Τρεiζ x|λ|dδεζ εKατ6 (3,100) εταlρlκα

μερiδ|α, αξiαg εv6ζ (1,00) εUρ(i) τo Kαθ.vα,

β) o B Kατ6βαλε oλoσXεριi}ζ σε μετρητd Χiλ|α εWαK6σ|α

(1.9oo) εUρ6 και ελαβε Χiλια εW|αK6σΙα (1.900) εταιρικα

μερiδ|α, αξiαζ εv6ζ (1,00) ευρω τo καΘεvα,

EΞΩκEΦA^AιAκEΣ ElΣΦoPEΣ

o| εξωKεφαλα|ακεζ εtσφoρεζ ατΤoτ|μ(i)vταl σημερα, με κo|vη

σUμφωviα τωv εταiρωv Kατd ρητη δηλωση τoUζ στo παρov

6γγραφo, oτo πoo6 τωv δεκιiτr6vτε 1lλIdδωv (15.000) ευρΦ,

δ|α|ρoι]μενεζ σε δεκαπεvτε ΧΙλlαδεζ (15.000) εταΙρ|κd μερiδ|α,

ovoμαστ|Kηζ αξiαζ εv6ζ (1,00) εUρd} To KαΘεvα, o| εtσφoρeζ

αUτeζ Θα KαλUφΘo0v απoκλεlστlKd ατEδ Tov A εταiρo με

εισφoρd πρoσωπtκηg εργαoiαq στηv εταtρεiα Kατα τα

Kατωτερω:

α) o A λαμβdνε| δεκατεντε X|λ|αδεζ (15.ο00) εταιρlκd μερiδια,

αξiαζ εvδζ (1,oo) εUρω τo KαΘενα Kαl αvαλαμβdvεt τηv

Uπoxρeωση vα παρ6Xε| ' σε τρiτoυζ γ|α λoγαρtασμo τηζ

εTα|ρεiαζ, Uτηρεσiεζ |ατρoο - Γεν|Ko0 Xε|ρoUργoι] γΙα Tα τρiα

τρωτα xρovlα απ6 τη συσταση τnζ ετα|ρεiαζ. oI Uπηρεσiεζ θα



παρεXoνταt σε χρ6vo κα| τ6πo πoU Θα καΘoρiζετα| απ6 Τov A
Kατα τρ6πo πoU πρoβλεπεται κα| καθoρiζεταl απ6 ΤηV
lσX0oUσα voμoΘεσiα.

ΣUμφωvεiταt ρητd καI αvεπtφUλακTα με
εγyραφ6 6τl:

τo παρ0v

α) η πρoαvαφερΘεiσα εlσφoρ(i ε

δεv απoτελεi 
",,"*η .ξ",,;J'ii,:#;.il':::

δημloUρYεiκαμiα Uπoχρεωση Kαταβoληζ μlσΘo0 η απoδoΧΦv
πdσηζ φυσεω9 Kαl ετT|δoμdτωv κdΘε εΙδoUζ στov εlσφερovτα
εTαiρo (A),

β) ιl εταlρε1α Ylα τηv ττρoαvαφερΘεiσα εξωKεφαλαΙακη
εlσφoρd δεv εXεI καμiα Uπoχρ€ωση καταβoλ6ζ ερyoδoτΙKΦv
& ασφαλ|στlκΦv εlσφoρωv - σε oπolαδηπoτε ασφdλΙση,
Uπoxρεωτlκη Ι(αTd τo ν6μ0 σε περiπτωση σιjμβασηζ
εξαρτημεvηζ εργασiαζ η απ6 oπolαδηπoτε dΜη εΙσφoρd κατd
To v6μo βαροvε| τous ερYoδ6τεζ - αφoU πiραv τωv 6σωv
πρoαvαφ.ρoηκαv Kα! λ6Yω τηs φUσηζ τηζ εlσφoριig 

,δiδεταt τo δtκαΙωμα oτov εταΙρo τoσo τη( επlλoγηζ τoU
Xρovou πoU Θα εlσφερε| τηv ερYασiα τoU , 6σo καl η
δUvαToτητα αv δεv καταστεi δUvατ
αυτηζ 

' στo χρoV|κ6 u,u,,n,o "",:J;::::: ^ffiJ^i,":μεTρηTα τηv αξiα Iωv μερlδiωv πoU εΧε| λdβε| σιiμφωvα με τo
aρΘρo 78 τoυ v '407212012 '

KΕΦA^Ato τHΣ EτAΙPE|AΣ - EτA|P|κA MΕPIΔ|A .
E|ΣΦoPEΣ EτAιPΩN

o σUvoλ|κ6ξ αρtΘμ6ζ τωv ετα|ρ|κdJv μερΙδiωv εivα| εΙKoσ|
ΧΙλ|dδεζ (2o.ooo) ovoμαoτlκιjg αξiα9 εν6E (1} εUρΦ τo
l{αθivα.



τo κεφdλα|o τηζ ετα|ρειαt εivα| π€vτε Xtλ|ιiδεζ (5.000)

ευρΦ δια|ρoιjμεvo σε τriγτε Xtλtdδεζ (5.000) ετα|ρlκd

μερiδ|α,

o εταiρoζ A 6Xε| δεκαωXτ6 X|λ|dδεζ εKατ6 (18,100) ετα|ρlκd

μερiδ|α, αξiαζ δεKαωXτ6 χιλ|dδωv εκατ6 (18.100) ευρΦ, ητo|

αξiαζ εv6ζ (1) ευριb τo καΘ6vα, α,!τ6 τα oπoiα τρεiζ xtλldδεζ

εκατ6 (3,100) ετα|ρ|κd μερiδ|α απoτελoιjv (εκτrρoσωπoιiv)

Kεφαλα|ακεζ εIσφoρ6ζ (μετρητd) Kα! δεκαπεντε Χtλtdδεζ

(15'000) εταΙρ|Kd μερiδ|α απoτελo0v (εκτΙρoσωτo0ν)

εξωκεφαλαlαkeζ ε|σφ0ρ6ζ, (παρoxi πρoσωπ|κηζ ερYασiαζ)

Kα!

o εΤαiρoζ B εχει Xιλια ενv|αKδσ|α (1,900) εταtρlκd μερiδtα,

αξiαζ x|λiωv εwιακooiωv (1,900) εUρΦ, ητot αξiαζ εv6ζ (,1)

ευρω τo KαΘ€vα , τα oπoiq στo σ8voλo τoUζ απoτελo0ν

(εκπρoσωπo0v) κεφαλαιαK6ζ ε|σφoρεζ (μετρητd).

EΓΓYιlT|κEΣ ElΣΦoPΕΣ _ Δεv UπdρXoUv

KEΦA^AIo Γ-

MEτABIBAΣ}| τΩN ΕTA|PIKΩΝ MEPlΔ|ΩN

AΛΛEΣ METABoΛEΣ Στι{ ΣYΝΘEΣl{ τHΣ EτAIPE|AΣ

ΑρΘρo 9

H μεταβiβαση Kα| η επ|βdρUvση των μερ]δiωv |δlωΤ|Kηζ

KεφαλαΙoυχ|κηζ εταtρεiαζ εv ζω( η αtτiα Θαvdτou εivα|

ελε0θερη, με τηv επlφ0λαξη τωv dρΘρων 84, 85, 86, 87 Kα|

88 τoυ N,4072l2012,
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Eταiρoζ με μεριδ|α πoU αvτΙσΙo|Xoov σε εξωKεφαλα|αKη η
εγYUητ|κη εlσφoρd, πoU δεv εXεt εξ oλoκληρou Kα'αβληΘεi,
δεv επ|τρdπετα| vα μεταβ|βdσεl τα μερΙδ|d τοU, εv6σω δεv
εξαγoρdζεI τ|ζ UπoχρεdJσεlζ τoU πoU απoρρεοUv απ6 αUτfE
σUμφωvα με Τo dρθoo 82 τoυ Ν'4072Ι2012'

H μεταβiβαση η επβdρUvση Tωv ετα|ρlKωv μερ|δiωv εv ζωη
γivεταl εYγρdφωs καl επdYεταΙ απoτε^εσματα ωζ πρoζ τηv
εταlρεiα Kα| τoUζ εταiρouζ απ6 τη γvωστoπoiηση σε αUTη Tηζ

μεταβΙβαση9, |{ Yvωστoπoiηση αUτη εivαl 6γγραφη KαJ

UπoγραφεTα| αrτ6 τov μεταβ|βdζovτα κα| τov απoKτ6VTα, H
Kolvoπoiηση τoU εγYρdφoU γvωσToπoiησηζ στηv ετα|ρεiα

μπoρεi vα YivεI καt με ηλεκτρovlK6 ταΧUδρoμεio (e-mai|)' o
δtαΧεlρtσTηζ oφεiλε| vα KαταXωρiζεΙ αμ€σωζ τη μεταβiβαση
στo β|βλio τωv εταiρωv, Uπ6 τηv πρoυπ6θεση 6τl τηρηΘηκαv
oJ πρoUπoθεσεlζ Y|α Τη μεταβΙβαση, 6T.ωs πρoβλετfovταl oτo .

v6μo καI τo παρov καταστατlκo. Ω6 πρoE τoUζ τρiτouζ η
μεταβiβαση Θεωρεiταl 6τt εγivε απ6 τηv καταxιi:ρloη oτo
β|βλio τωv εταiρωv,

ol εταiρo] μπoρoυv vα σUμφωνoιjv μεταξιj τoUζ η με τρiTouζ
τηv παρoXη δ|κα|Φματoζ πρoαiρεσηζ αγoρds 4 πΦλησηζ
μερlδiωv, H συμφωviα αUτη KαταYρdφεταt oτo βlβλio εταiρωv.
Av o δtαXεtρΙσTηζ βεβα|ωθεi 6τΙ ασκηΘηκε τo δlκαΙωμα
πρoαiρεσηζ, oφεiλε| vα εYγρdψεΙ αμεMητi στo βlβλio τη

μεταβoλη ToU δ|Kα|o6XoU.

H εταlρεiα δεv επ|τρεπετα| Vα απoκτα, dμεσα η εμμεσα, δlKd
τηs μερiδlα. Mερiδlα πoυ απoκτιilντα|, με oπo]oδηπoTε τρ6π0,
παρα τη δ|αταξη τoU πρoηγoυμεvou εδαφiou αKUρωvovτα]
quτoδ|καΙωζ, Σε περiπτωση σUγΧωVεUσηζ |δtωrlKηζ

11



Kεφαλα!oUXικηζ εTα|ρεiαζ με απoρρ6φηση dΜηg εταιρεiαζ, η

oτroiα Kατεχε| μερiδ|α τηζ πρωTηζ, τα μερiδ|α αυτd

ακUρΦvovταt αUτoδ|καiωζ με τη σUvτελεση τηζ σUγXΦVεUσηζ.

ΣτIζ παραπdνω περ|πτωσε|9 o δlαΧε|ρ|στηζ oφεiλε| με πρdξη

τoυ vα πρoβεi Xωρiζ καθUστ6ρηση στη δ|αΤriστωση τηζ

μεiωσηζ τoU αρ|Θμoιj τωv εταlρ!κΦv μερ|διωv Kα|

εvδεΧoμεvωs τη9 αvτiστo|χηζ μεiωσηζ κεφαλαiou καl Vα

πρoβεi στη σΧετlKη KαταχΦρ|ση στo Γ,E.ΝiH.. H κατdσχεση

τωv ετα|ρ|KΦv μερ|διωv εivα| δUvατη αK6μη KαI αv η

μεταβiβαση TοιjTωv απoKλεiεταl η Uπ6KεtTα| σε περιoρισμo0ζ,

|-,| Kατdσxεση γivεται συμφωvα με τα dρΘρα 1022 επ. τoυ

KΦδΙKα Πoλlτ|κηζ ΔIKovoμiαζ. Ι.| σxετΙKη αiτηση τoU δαvε|στη

KαΙ η απ6φαση τoU δ]καστηρiou πoU δ|αTdσσεt τηv κατdσXεση

ετr]δiδovTαl καl στηv εταΙρεiα. To δ|Kαστηρ|o μπoρεi vα

δ|ατdξεΙ ωξ πρ6σφoρo μεσo γ|α τηv αξΙoπoiηση τoU

δlκα|Φματoζ Kατα Τo dρΘρo 1024 τoU KΦδιKα Πoλ|τ|Kηg

Δ|κovoμiαζ κα| τη μεταβiβαση τωv ετα|ρIKων μερ|δiωv σε

εταiρoυζ η σε πρ6σωπo ττoU UτToδε|Kvθεt η εταιρεiα με

πληρωμη πληρoUζ τ|μημαToζ, τΤoU πρoσδloρ[ζεταl απ6 τo

δlκαστηρlo. To δIKαστηρ.o λαμβdVε| γvΦση τoU

εvδlαφερovτoζ τωv εταiρωv ( τoυ τρiτoυ πoU Uπoδε|κvιiετα|

απo τηv ετα|ρεiα με oπoloνδηπoτε πρ6σφoρo διKοvoμ|κ6

τρ6πo.

Σε περiπτωση πτωΧεUσηζ εταiρoυ τα ετα|ρ|κd τoυ μερΙδ|α

αvηκouv στηv πτωΧευτ|κη τερ|ouσiα καl εκπolo0vτα| κοτ.

εφαρμoγη τoU dρΘρoU 146 τoU ΠTωXεUτ|Koι] Kιbδ|κα. Avτiτηζ

εκπoiηoηg, τo πτωxεUτ|κ6 δικασTηρ|o μπoρεivα δ|ατdξεl, μετd

απ6 αiτηση τηζ εταlρεiαζ' Ιη μεταβιβαση τωv εταΙρ|κωv

μερ|δiωv σε εταiρoUζ η τρiToUζ πoυ υτroδεlκvιεΙ η ετα|ρεiα, με
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Kαταβoλη στov π|σΤωτη π^ηρoUζ τlμηματos' πoU
πρoσδ|oρiζεταl απ6 τo δlκαστηρ|o,

AρΘρo 10

Eiσoδoζ v€oU εταiρoU - Niεζ ε|σφoρi6 απ6 Uπ{iρΧovτεζ

εταiρoUζ

Γ|α Tηv ε[σoδo vιlou εTαiρoU η τηv αvdληψη vdωv εlσφoρΦv
απo UπαρΧovτεζ εταΙρoυg, αταtτεiταl oμ6φωvη απ6φαση τωv
εταiρωv, ι] απ6φαση αUτη πρεπεl vα μvημovεoεl Tov αρlΘμ6
τωv απoκτΦμεvωv μερlδiωv καt τηv εloφoρα πoU πρ6κεlταl vα
αvαληφθεΙ. Av η απ6φαση δεv μπoρεi vα ληφΘεi λ6Yω
αVτIρρησεωv εταiρou η εTαiρωv, τωv oπoiωv μεlΦvovτα| Tα
πoσoστα, Τo δlκαστηρΙo μπoρεΙμετd απ6 αiτηση τηζ εταlρεiαs
vα επΙτρεψεl τηv εiσoδo τoυ εTαiρoU η τηv αvdληψη εlσφoρ6v
ατo UπdρXovτεζ εταiρou6, αv σUvτρεχεl σπouδα1oζ λ6Yoζ,
πoU επlβdMεταl απ6 τo σUμφ€ρov τηζ ετα|ρεiαζ. τα αvωτερω
δεV εφαρμ6ζovταl σε περiπτωση αι]ξησηζ τoU KεφαλαioU,

κEΦMAlo Δ.

ΔΙAXΕΙPiΣH κAι EKΠPoΣΩΠtlΣιl τ|-lΣ ΕτAtPE|AΣ

AρΘρo 11

ΔΙαxε|ρ|στ6s - oρ|αμ6g δlφ1ειρlατιilv

τηv ετα|ρεiα δlαΧεlρiζετα| KαΙ εKπρoσωπεi .vαζ η
περlσσ6τερo| δΙαΧεIρΙστ{:ζ, oπoυ γivεται λ6γ0ζ γ|α
(δ|αxε,ρ|στη), vooυvTαl κα| oΙ ΤrερIσσ6τερol δlαχεlρΙστdζ,
ΔIαχεlρlστηζ δlα τoυ παρ6vτoζ oρiζεTαl o ΔαρΦμ
,qλiξαvδρos τoU |αKωβoU.
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AρΘρo 12

EξoυoiεE δtα1εlριoτli - αμotβη δlα1εlρlατη

1, o δ!αXεlρ|στηζ εKπρoσωπεi τηv εταΙρεiα καt εvεργεi oτo

6voμd τηζ KdΘε πρdξη πoU αφoρα στη δ|oiKηση τηζ ετα|ρεiαζ,

τη δtαχεiρlση τηζ περloυαiαg τηg καl τηv εv γεvεt επδiωξη τoU

σκoπoU τηζ.

2' Πρdξε|s τoU δ|αXειρlστη, αK6μη Kα| αv εivαt εκτ69 τoυ

ετα|ρ|Ko0 σκoπoU, δεσμεUoUv τηv εταιρεiα απ.vαvτ| στoUζ

TρΙτoυζ, εKT6ζ αv η εταlρεiα απoδεiξε| 6ΤΙ o Τρ[Toζ YvΦρlζε τηv

Uπερβαση τoυ ετα|ρlκo0 oκoπo0 η 6φεlλε vα τη γvωρiζεt. Δεv

σUv|στd απ6δεlξη μ6vη η τηρηση Τωv δ|ατUπωσεωv

δημooloτηταg ωζ πρoζ τo καταστατ|κ6 η τlζ τρoπoπo|ησε|ζ

τoU, Περloρtσμo[ τηζ εξoUσiαζ τoU δ|αχεlρ|στη τηζ εTαlρεiαζ,

πoU πρoKιjπτoUv απ6 τo παρ6v η ατ6 ατoφαoη τωv εταiρωv,

δεν αvτlτdσσovτα| στoUζ τρiτoUE, αK6μη καl αv €XoUv

υπoβληΘεi στIs δ|ατUτdJσεtζ δημoσ|6τηταζ,

3, o δlα1εlρtoτηζ μπoρεi vα αvαΘ.τεl τηv dσκηση

σUγκεκρtμ€vωv εξoUσlωv τoU σε εταiρoUζ η TρiτoUζ,

4, o δ|αΧεlριστιiζ δεv αμεiβετα| γ|α τη δlαΧεiρ|ση εκτ6ζ εdv

απoφασiσε| δIαφoρετ|Kd η Γεvtκη ΣUvελεUση τωv εταiρωv,

Aρ0ρo 13

YττoΧρiωση πiστεο)ζ

1, o δ|αΧεlρ|στηζ dxεl υπoxρiωoη πiστεωζ απεvαvτt στηv

ετα|ρεiα. oφεiλε| |δiωζ;

(α) Nα μηv επ|δtωKει iδια συμφ6ρovτα πoU αντ|βαivouv στα

σUμφερovτα τηζ ετα|ρεlαζ,
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(β) Να απoκαλ0πτε| εYκα|ρα στoUζ εταiρoυg τα iδIα
σUμφερovτd τoU, πoU εvδεΧεταl vα αvακιjψouv απ6
συvαMαYεζ τηζ εταIρεiαζ, oI oπoiεζ εμπΙπτoυv oτα καΘηκovτιi
τoU, καθΦζ Kαl κdΘε dλλη σιjYκρoUση lδiωv oυμφερ6vτωv με
αUτα τηζ ετα|ρεΙαt η oυvδεδεμ6vu-rv με αuτηv επlΧε|pησεωv
κατα τηv 6wolα τηζ παρ, 5 τoU dρΘρou 42ε τoυ Κ'ν'
219οΙ192o, πoυ αναKιjπτεl KαΤd τηv ασκηση τωv καΘηK6vτωv
τoUζ,

(γ) Να μηv εivαt εταiρoζ τrρoσωπ|κηE ετα|ρεiαζ, E,Π,Ε. η
|δlωT|κηζ κεΦαλα|oUXlκηζ εταlρεiαζ, τrou επlδlωKεl τov iδ|o
σκoπo, εκτ6ζ αv ol εTαiρo| απoφασiσouv 6τ| επlΤρ.πovταΙ
τ6τolεs πρdξε.ζ Kαl

(δ) Να τηρεΙ εΧεμ0Θε|α Ylα τ|ζ εταlρ|κεζ Uπoθεσε]ζ,

2, Σε περiπτωση παρdβασηζ τηζ απαγoρεUσηζ τηζ
περiπτωσηζ γ, τηζ παρoYρdφou 1 τoU παρovτoζ. η εταlρεiα
δικαtoιjταl αvτi απoζημiωσηg vα απαlτεl, πρoκε|μεvoU μεv γlα
πραξεlζ πoU εγ|vαv γ|α λoγαρΙασμ6 τoU iδIoυ τoU δ|αχεlρ|στη,
vα ΘεωρηΘεΙ oτ| oΙ πρdξεΙE αUτεζ δlεvεργηΘηκαv YΙα
λoYαρlασμ6 τηg εταlρεiαg, πρoκε|μ€vou δε γ|α πρdξεIζ πoU
εYlvαv γ,α λoYαρIασμ6 dλλoU, vα δoθεiσTηv εταlρεiα η αμo]βη
Yια τη μεσoλdβηση η vα εκXωρηΘεi σε αUTηv η σΧετΙκη
απαiTηση, ol απαlTησε|s αUτεζ παραγρdφovτα] μετd απ6 εξΙ
(6) μηvεζ απ6 T6τε πoU oI παραπdVω πρciξεlg αvακotvΦΘηκαv
σToUζ εταiρoUζ καI σε κdΘε περ[πTωση μετα απo τρ|ετiα,
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AρΘρo 14

τηρηση β|βλiωv

1, o δ|αΧειρΙστηζ oφεiλε|vα τηρε[:

(α) <β|βλio εταiρωv,,, στo oπoΙo Kαταχωρiζε| τα ov6μαTα τωv

εταiρωv, Tη δ|ε,ΘUvση τoUζ, τoν αρ|Θμ6 τωγ μερ|δiωv πoυ

KατεXεl κdΘε εταiρoζ, τo εΙδoζ τηζ ε!σφoρdζ πoυ

εκπρoσωπoov τα μερiδ|α, τη ΧρovoλoYiα Kτησεωζ Kαl

μεταβiβασηζ η επlβdρυvoηg αυτΦv καl τα εtδtκd δtκαlΦματα

πoυ παρεxεi τo καταστατ|K6 στoUζ εταiρoυζ Kαι

(β) (εv|αιo βlβλio πρακτlκιi.lv απoφασεωv των εταiρωv Kα|

απoφdσεων τηζ διαΧεiρ|σηζΣ. Στo τελευταio αUτ6 β|βλio

καταχωρiζovταl 6λεζ o| ατoφdσειζ τωv εTαiρωv Kαt ot

απoφdσεIζ τηζ δtαΧεiρ|σηζ ,tτou λαμβdvovτα' απ6

περ|σσ6τερoUζ δlαxεlρloτ69 Kαt δεv αφoρoιjv Θεματα

τρ€ΧoUσαζ δtαxεiρloηg η αvεξdρτητα ατ16 τov αρ|Θμ6 τωv

δ|αχεtρ|στωv, σUv|στo0v πραξεlE κατα1ωρ|στεεζ στo

Γ.E,Ml-i,,

2, H ετα|ρεio φ.ρε| τo βdρoζ ατ6δεlξη9 oτl ol απoφdσε|ζ τωv

εταiρωv καl τoυ διαΧε|ρtστη 6λαβαv XΦρα τηv ημερoμηviα Kα|

ιi,:ρα πoυ αvαγραφεταl στo βlβλio.

AρΘρo ,15

EυΘ0vη δlα1ειρloτli

,1, o δ|αΧε|ρ|σTηζ εUθυvετα| ivαvτ| τηζ ετα|ρεiαζ γtα

παραβασε|ζ τoυ Ν'a072l2012' τoU -rαρoνroζ καταστατ|κoυ



κα| τωv απoφdσεωv Tωv εταiρωv, καθΦζ καt γ|α κdΘε
δlαΧεjρ|στ|K6 πTαiσμα. ι,] εUΘUνη αUτη δεv UφΙσταTα|
πρoKεlμεvou yΙα πρdξε|ζ η παρα^ε|ψεlζ πoU στηρiζovταl σε
συWoμη απ6φαση τωV εTαΙρωv η πoυ αφoρoυv ε0λoγη
επιXεlρηματJκη απ6φαση, η oπoiα εληφΘη με καλη πiστη, μεβdση επαρKεΙs πληρoφoρiεζ κql απoκλεΙστlκd πρoζ
εξUπηρdτηση ToU ετσ|ρJκo0 σUμφερovToζ. Av περΙσσoτερol
δ|αΧεtρlστ.s εvηργησαv απ6
oλ6κληρo- 

κolvoιj, εUΘ,vovταl εΙζ

2, Mε απ6φαση τωv εταiρωv μπoρε| vα απαλλdσσετα| o
δlαχεlρlστηζ μεΤd τηv 6Yκρlση τωv ετησ|ωv olKovoμ|κΦv
KατασTασεωv μ6vo γtα τα δΙαΧεlρlστIκ(i πταiσματα, εκτ6ζ αv
o| εταΙρoI παρι1XoUv oμ6φωVα γεvlκη απαλλαYη,

3, H αξiωση τηs εTαlρεiαζ παραγρdφεταΙ μετd τρlετiα απ6 τηv
τε,tεoη τηq πριiξη6,

4, Tηv αYωYη Τηζ εταIρεiαζ γlα απoζημiωση ασκεΙ καl
oπoloσδηπoτε εταiρoζ η δlαXειρ|στηζ τηq εταlρεiα6, Mε
απ0φαση τωV εταiρωv μπoρεi vα oρiζεταl εlδlκ6ζ
εκτρoσωπoζ τηζ εταlρεiαζ γ|α Tη δlεξαγωγη τηζ δΙκηζ,

AρΘρo 16

Δtoρlσμ6ζ * αvdκληση - iλλεΙψη διαxειρtστη.

,Δημoσl6τητα

o δlαXεlρ|σTηζ πoU ασκεi κατασΓατ|κη δlαXεΙρ|ση αvακαλεΙταl
με απoφαση τωv εταiρωv πoU λαUβαvετα| uε πλεloιJηφiα επi
τoU σUVoλlκoιi αρΙθμoιj τωv εταΙρ|κωv μερIδiωv,
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Σε ττερiπτωση περlσσ6τερωv δ|αχε|ρ|στΦν, δυvαταI εvαζ η

τερ|σσ6τερoι απo αυτoιζ vα διoρiζoνταl Kαι να αναKαλoovταt

απ6 σUγKεκρ|μεvo εταiρo η εταiρoυζ με κo|vη διiλωση τoUζ. ι-l

αvdκληση τετoιou δlαXε|ρ|στη πρ6πεt να συvoδειεταl απ6

δloρ|σμ6 v6ou, Eν6σω αUτ6ζ πou εχει To δtKαiωμα δεν

πρoβαivεl σε διoρtσμ6 δlαxεlρlατη η δεv qvτιKαΘιστd τo

δtαXε|ρlστη τoU ανακdλεσε, η διαΧεiρlση δlεVεργεiται απo

τoυζ Uπ6λoιπoUζ διαΧεlρtστ6ζ.

Av συντρeXε| σπouδαioζ λ6γoζ, τo δικασηρio μπoρεi vα

αvακαλεi τo διαΧειρlστη πoU ασKεi KατασrαTtκη δlαXεiρlση

μετd απ6 αiτηση εταιρωv πoU κατexouv τo 6vα δεKατo (1/,10)

τoU σUνoλιKoo αριΘμo0 τωV εταlρ|KΦv μερtδiωv. Ωζ

σπouδαioζ λ6γ0ζ Θεωρεiταt rδiωζ η ooβαρη παρdβαση

καΘηκovτωv η η αvlKαv6τητα πρoζ ταKτ|κη διαxεiρ|ση.

Συμφωviα γlα μη ανdκληση απ6 τo δ|Kαστηρto για σπouδαΙo

λ6γo εΙvα| αKUρη,

Σε περiττωση αvdκλησηζ δ|αXεlρlστη τη διαχεiρtση ασκoUν ol

λo|πoi δtαXε|ρΙστ6ζ, o εταiρoζ 6μωζ η o| εταiρol πoυ ε|Χαv

δtoρiσει τov αvακληΘ6vτα δlαχεlρΙστη μτoρoιjv vα δtoρiσoUν

dλλo πρ6σωπo στη Θ6ση τoU' Av δεv υπdρχoυv dλλoι

δlα1εlρloτfg καl εv6σω ot εταΙρolδεv πρoβαivoUν σε δloρΙσμo

vioU δ|αXεΙριστη, tσXι]εl η v6μlμη δlαXεiρlση,

Σε περiπτωση αvdKλησηζ τoυ δlαxειριoτη Kατd τo dρθρo 59

Ιoυ Ν.4o72t2o12 καθΦg καl σε τεριπτωση θαvατou,

παραitηoηg η 6κπτωσηζ αUτo0 Y|α dλλo λ6γ0, ο νεoζ

δ]αχε|ρ|σrηζ διoρiζεται με απ6φαση τωv εταiρωv.

KαΘε εταiρoζ η δlαΧεlρlστηζ μπoρεivα σUγKαλεi Tη συvελεUση

-ων εταiρωv γlα εκλoγη vtoυ δrαxεlρlorη,
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o δloρloμ6E' 
η αvdκληση Kαl r

Uπ6κεJvταl σε δημoσ|6τητα 
] αvτJκατασταση τoU δlαχεJρlστη

σΧεTlκεζ δlαΤdξεlζ τoυ ιν,eηls,, 
Γ'Ε,MH., ooμφωvα με τIq

εXεΙ τlE σUvεπε|εζ τη, *, , .::::,:,.i::: :ffi:;:'
Ελdττωμα ωζ πρoζ τo δi(
qvτiΤασσετα| σToUζ τ,n",,, .*.1Ιi]^^l"j 

δtαXεlρΙστη δεv

τo δloρlσμ6,ou u,o,,.,"o.,,,]il""}}::,;:T.HJ:
εκToζ αv η εταΙρεiα απoδεiξεl oTl o| τρiτoΙ YvωρIζαv τoελdττωμα.

KΕΦA^Alo E,

At]oΦAΣElΣ TΩN ΕTΑtPΩN

H ΣYΝE^EYΣH τΩΝ ETAΙPΩN

Aρgρo 17

Aρμoδr6τητα Eταiρωv

1, ol εταiρo| απoφασΙΦUv y|α κdθε εταlρΙκη UτΓ6Θεση.

2. oΙ εταiρol εivαl ol μ6vo| αρμ6δlol vα λαμβdvoUv απoφdσεlζ:
(α) Γlα τΙζ τρoπoπotησaE τoU l
περlλαμβdvovταl 

η αιiξηση Kαl η,".,-,,:ft;::;**
(β) ΓΙα τo δloρlσμ6 καt τηv αvdκληση τoU δ|αXεlρ|σTη, με Ιηv
επIφ0λqξη τoU dρΘρ oυ 60 τoυ Ν.4o72t2o12.

(γ) Γ|α Τηv dγKρlση τωv εTησlωv oΙκo
δΙαvoμη κερδιiv' τo δtoρtoμo ;;:1:H1.#1J;
δ|αXεlρ,στη απ6 τηv εUΘιjvη,

(δ) Γrα τov απoκλεloμ6 εταΙρoU,

(ε) Γlα τη λψgη 1ηq.τα,ρεiσζ 
η τηv παoαταση τηζ δlαρκεΙαζ τηζ
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Kα|

(στ) Γlα τη μετατρoπη li τη σUγX6νεUση τηs εταιρεiαζ,

AρΘρo 18

ΣυνtλεUση τuJv εταiρωγ

1. Mε τηv επlφ0λαξη τoυ ιiρΘρoυ 73 Ιoυ Ν'4072Ι201?' o1

απoφιioεlg τωv εταiρωv λαμβdvovταl σε συv.λευση.

2, |-i σUvελεUση σUγκαλεΙτα| τoυλdx|στov μiα φoρd Kατ. ετoζ

καl μεσα σε τεσσερlg (4) μηvεζ ατ6 τη ληξη τηζ ετα|ρlκηg

xρηoηg με αvτIκεiμεvo τηv fγκρtοη τωv ετησtωv o|κovoμ|κωv

Kαταστdσεωv (ταKτlκη σUv6λεUση),

ol απoφdσε|ζ των εταiρωv, αv εivα| oμ6φωvεζ, μπoρo0v vα

λαμβdvovταt εγγρdφωζ Xωρiζ σUvελευση. H ρ0Θμloη αυτη

|σxt]ε| Kαl αv 6λ0l o| εταiρol Ι1 o| αvτιπρ6σωπoΙ τoUζ

σUμφωvo!]v vα απoτυπωΘεi πλεloψηφrκη απ6φαo( τoυg oε

εYγραφo, Xωρiζ σUv6λεUση. τo σXετΙκo πρακτ|Ko

Uπoγρdφεταl απ6 6λ0υζ τoυζ εταiρoυζ με αvαφoρd τωv

μειoψηφoι]vτωv, ot Uτ'oYραφ€ζ τωv εταiρωv μπoρouν vα

αvτ|καΘiσταvTαl με αvTαλλαγη μηvυμdτωv με ηλεκτρov|κo

ταxυδρoμεio (e.maiι) η dMα ηλεκτρovιKd μεσα,

τα παραπdνω πραKτ|κα καταΧωρiζoνταt στo βlβλio

πραKτιKΦv πoU τηρεiται κατd τo dρΘρo 66 τoU Ν.4σ7212012.

Αρθρo 19

Σιiγκληαη

,1, 
t-{ σ0γκληση τηζ σUνiλευσηζ γivεταΙ απ6 τo δIαΧειρtσ]η,

σ0μφωvα με τ|ζ διατdξε|ζ τoU παρ6vτoζ, σε κdΘε περiπτωση

6μωζ πρo oκτω (8) τouλdΧ|στov ημεριi]v, t'l ημ€ρα τηζ
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σUγK^ησηζ Kαl η ημερα τηζ σUvελεUσηs δεv υτoλoγiζovτα|
στην πρoΘεσμΙα αUτη, AπαlTε[ταΙτρoσωπ|Kη πρ6σκληση τωv
ετα|ρωv με KdΘε κατdλληλo μεσo, περ|λαμβαvoμιlvoυ τoυ

ηλεKTρov|κo0 ταΧUδρoμεioU (e-ma j|),

2. Εταiρo| πoU εXouv τo εVα δ6κατo (1/1o) τoU σUνoλΙKo0

αρ|Θμo0 Tωv ετα|ρlKΦν μερtδiωv δ|καto0vτα| vα ζητησoUv απ6
τo δlαXεΙρlστη τη oιiγκληoη σUv6λευσηζ πρoσδloρiζovταζ τα
Θεματα τηζ ημερηolαg δΙdTαξηζ, Av o δIαXε|ρIσTηζ μεσα σε
δεKα (10) ημερεζ δεv σUγκαλεσε| τη σUvε^εUση, ol αlτoυvTεζ
εTαiρoΙ πρoβαivoUv oΙ iδlol στη σliγκληση με Tηv πρoταΘεiσα

ημερησ]α δldταξη.

3. H πρ6σκληση τηs σUvελεUσηζ τρεπεl vα περ|εΧε| με
ακρiβεlα τov τ6π0 κα| To Χρ6vo, 6πoU Θα λdβεl 1Φρα η
συVeλεUση, τιζ πρoιjπoθ6σεls γ|α τη σUμμεToXη Tωv εTαiρωv,
καΘιis κα| λεπτoμερη ημερησΙα δΙdταξη,

4. Kατd παρdκKλlση απ6 τ|ζ πρoηγo0μεvεζ δlατdξεΙζ η
σUvdλεUση μπoρε, Vα σUvεδρIdζε| εγκ0ρωζ, αv 6λ0Ι ot εταiρoI
εΙvαt παρ6vτεζ η αvτtπρoσωπευovτα| καl σUvαlvo0v (καθoλlκη
σUvε^ευση),

ti σUvιlλεUση μπoρεi vα σUvερxεταl oπoυδηπoτε στo
εσωτερ|Ko η To εξωτερ|K6, AV δεv αvαφερεταl o τ6πoζ αUτ6ζ,

η σUvελεUση μπoρεi vα oυviρxεταt oτηv €δρα τηg εταlρεiαg η

κα| oπoUδητroTε αλλo0, αv σUvαΙvoιiv 6λoI o| εταiρo|,

Στη σUvελεUση μετ6ΧoUv oλoI ol εTαiρo| αUτoπρoσωπωζ η με
αvτ|πρ6σωπo, ,Εxoυv 

τo δlκαiωμα vα λdβouv τo λ6γo καl vα

ψηφiσoUv,

KdΘε εταΙρ|Ko μερiδlo παρεΧε, δΙKαiωμq ΙJιαζ ψηφoU,
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To δ|καiωμα ψηφoU δεv μπoρεi vα ασκεiται απ6 εταiρo,

δ|αΧε!ρ!στη η μη, αv πρ6κειτα| vα απoφασ|σΘεi o oρ|σμδζ

ε|δ|κoυ εκπρoσΦτoU γtα δlεξαγωγη δiκηg εvαvτiov τoU

(Ν'4o72l2o12 dρΘρo 67 παρdγραφoζ 4) η η απαMαγη απ6

τηv εuΘ0vη τoυ (Ν.407212012 dρΘρo 67 παρdγραφoζ 2) η o

απoKλεtσμ6ζ τoU απo τηv εταιρεiα Kατ,dρΘρo 93 τoυ αvω

Ν6μoU.

|-| σUv6λεUση απoφασiζε| με ατr6λUτη ]Tλειoψηφiα τoU

συvoλΙKoo αρ|Θμot] τωv εταiρ|KΦv μερ|δiωv. ot απoφασε|ζ Tηζ

συvελευσηζ δεσμει]oUv τoυζ ατovTεζ η τoUζ δtαφωvoovTεζ

εταiρoUζ.

Στ|ζ περ|πτΦσεtζ τηζ παραγραφoU 2 τoυ dρΘρoυ 68 τoU

Ν.4o72t2o12' περ|πτωσεlζ α,, δ., ε. κα| στ,, η σUvελεUση

απoφασiζε| με τηv αυξημενη πλεloψηφiα τωv δι]o τριτωv (2/3)

τoU σUvoλlΚo(l αρ|Θμoιj τωv εταIρtKιiν μερlδiωv-

oΙ απoφdσε|ζ τωv εταiρωv KαταΧωρiζovTαl στo β|βλio

πρακτ|κΦv τoU τηρεiτα| Kqτd τo dρΘρo 66 τoυ Ν.407212012'

Aπ6φαση τηζ σUvελευoηζ τωv εταiρωv πoυ ληφΘηκε με

τρ6πo πaU δεv εivαt σ0μφωvoζ με τo v6μo η τo παρ6v

καταστατlKo η κατd KατdΧρηση Tηζ εξoUσiαζ τηζ πλεloψηφiαζ

Uπ6 τoUζ 6ρoUζ τoυ αρΘρoU 281 τoU Aστ|κo6 K6δ|κα'

ακUρΦvεται απ6 τo δlκαoτ(ριo. H ακι]ρωση μπoρεivα ζητεΙταl

απ6 τo δ|αXεΙρlστη, KαΘΦζ Kαl απ6 KdΘε εταiρo πoU δεV

παρ€στη στη oυv6λευoη η αvτ|τdΧΘηκε στηv απoφαση, με

αiτηση TΓoU Uπoβdλλετα| στo αρμoδ|o δ|KαστΙiρ|o μεσα σε

πρoΘεσμiα τεσσdρωv (4) μηvωv ατ6 τηv KαταXΦρ|ση τηζ στo

βΙβλio ΓΓραKτlKΦv, o α|τωv μπoρεi vα ζητησε| ατo τo

δ|καστηρ lo τo διoρIσμ6 ε|δ|Ko0 εKτρoσωπoU τηζ ετα|ρε|αζ γiα
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τη δ|εξαYωγη τηζ δiκηζ, H TελεσiδlKη απ6φαση περi
ακUρ0τηταζ |σXliε| ιivαντ| πdvτωv, Av η πρoσβαΜ6μεvη
απoφαση τηζ σUvdλεUσηζ KαταXωρiσΘηκε στo Γ,Ε.MH.,
καταXωρiζετα| κα| η δ|καστ|κη ατoφαση πoU τηv αKUρΦvε|,

Aπ6φαση τηζ σUvελεUσηζ Tωv εταiρωv πoU εivα| αvτlθετη στo
voμo η τo παρ6v καταστατtκ6 εivαI dκUρη, H αKUρ6Tητα

αvαγvωρiζετα| απ6 τo δΙKαστηρlo υσΙερα απ6 αiτηση πoυ
υπoβdλλετα! απ6 κdΘε πρ6σωπ0 τo oπoio 6xεl dwoμo
σUμφερovl. εvT6ζ πρoθεσμiαζ fξl (6) μηvιilv απ6 τηv
καταXωρ|ση τηs απ6φασηζ στo β|βλio πρακτlκΦv, Σε
περiπτωση πoU με ΤρoπoπoΙηση ToU ταρ6vτoζ KατασταT|Kοιi

o σκoπoζ τηζ εTαtρεiαs καΘiστατα| παρdvoμos η αvτ|κεiμεvoζ
στη δημ6σIα τιiξη, καΘιb9 κα| 6ταν απ6 Τηv απ6φαση
πρoκυττε| δ|αρKηζ παρdβαση δlαTdξεωv αvαγκαστlκo0
δικαiou, η πρoβoλη τηζ ακUρ6τηταζ δεv Uπ6Kε|Tα| σε
πρoΘεσμiα.

Aπ6φαση πoU απoτUπΦVεταl σε εYγραφo, Xωρiζ vα
σUvτρεχoUv oi πρoιiπoΘdσεlg τoυ dρΘρo υ73 Ιoυ Ν'4o72t2o12
η πoυ εivα| αvτiΘετη στo v6μo η τo παρ6v Kαταστατtκo, εivα|
ακUρη, Τα διio τελευταiα εδdφtα τηE πρoηγo0μεvηζ
παραYραφoυ εφαρμ6ζovτα| αvαλ6γωζ,

ΑρΘρo 20

Aιiξηση ετα|ρ|κo0 κεφαλαiou

Η αnξηση τoU KεφαλαioU γivετα] με αiξηση τoU αρlΘμoυ τωv
ετα|ρΙKωV μερΙδiωv,

Σε περiπτωση αιiξησηξ KεφαλαioU πoU δεγ γivεTαl με εlσφoρd
σε εiδoζ 6λo| o| εταiρo| dΧouv δ|καΙωμα rΓρoτiμησηζ στo vεo
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Κεφdλα|o, αvdλoγα με τov αρ|Θμ6 τωv ετα|ρ|κΦv μερ|δiωv πoU

εΧεl o καΘεvαζ. τo δ|καiωμα πρoτiμησηs ασκεiτα! με δηλωση

πρoζ την εταΙρεiα μ6σα σε εiΚoσi (20) ημ6ρεζ απo τηv

Kαταxωρlση τηζ απoφασηζ των εταiρωv στo Γ.E.MH.

AρΘρo 21

Mεiωση ετα|ρικo0 κεφαλαioυ

|-{ μεiωση KεφαλαioU γivεταΙ με αK0ρωση Uφlσταμεvωv

μερ|δiωv πoU αvτlστo|Χo0v σε κεφαλαtαKeζ εlσφoρεζ κα| με

τηρηση τηζ αρΧηζ τηζ iσηζ μεταXεiρtσηζ τωv εταiρωv τoU

exoUv τeτo|α μερiδ|α,

H μεiωση δεv επιτρεπετα| vα επlφ6ρει μηδεv|σμo τoU

KεφαλαioU, εκτ6q αv γivεταt ταυτ6xρoνη αtjξηση τoιiΤou. Σε

περiπτωoη μεiωσηζ τoυ κεφαλαiou Τo ατΙoδεσμευoμεvo

ενερYητιK6 μπoρεi να απoδΙδετα| στoUζ εταiρoυζ με μερiδlα

πoU αvτIστolxoιjν σε Kεφαλαιακεζ ε|σφoρεζ, μovo αv ol

ετα|ριKoi δαvεlστ6ζ δεv πρoβdλλoUν αντ|ρρησε|ζ' ι-1 πρoβoλη

αvτlρρησεωv πρ€πει vα γivει με δηλωση Tωv δαvεtστωv πρoζ

τηv ετα|ρεiα μθσα σε ιivα (1) μηνα ατ6 τηv KαταXωριση τηζ

απ6φασηζ των εταiρωv γ|α μεiωση τoυ κεφαΛα|oυ στo

Γ,E,MH, Av υπαρξεt τeτoια δηλωση, α'1Toφαινετα| τo

δικαoτηρlo μετd απ6 αiτημα τηζ ετα|ρεiαζ, τo δtκαστηρlo

μπoρεi vα ετιτρεψε! τηv απ6δooη τoυ εvεργητ|κoυ στoυζ

εταiρoυg η vα τηv εξαρτησεl ατT6 εξ6φληση τoU δαvεlσrη,

παρoXη σε αυτ6v επαρκιi-lv ασφαλεlΦv η αvαληψη

πρoσωτIKηζ Uπoxρeωσηζ α,Ιτ6 εταιρoUζ, Edv Uπoβληθo0v

αντ|ρρησεIζ απ6 περ|σσ6τερ0υζ δαvεΙστ6ζ, εκδiδεται μiα

ατ6φαση ωζ πρoζ 6λεζ,
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AρΘρo 22

-Ξξoδos 
εταiρoU

KιiΘε εταΙρog μπoρεi vα εξdλθει τηE εταlρεiαζ YΙα σπouδαio
λ6Yo με απ6φαση τoU δικαστηρiou, πoU εKδiδεταI μεTd απ6
αiτηση τoU,

o εξερχ6μεvoζ εταiρoζ δlκαlo0ταI vα λdβε| Tηv πλ4ρη αξΙα τωv
μερlδΙωv τoU, Av τα μ€ρη δεv σUμφωVoUv στηv απoτiμηση η
To παρ6v κατασTαTrκ6 δεv oρiζεl τov τρoπo πρooδloρtαμoι!
τηζ, απoφασΙΦ| τo δlι(αστηρlo. Σε κdΘε περΙπτωση, η ετα|ρεiα
μπoρεi vα αξlωσεl απoζημiωoη κατιi τo dρ6ρo 7s
παραγραφoζ 4 τoU N'4o72l2o12'

|\,4ετd τηv εξoδo τoU εταiρou o δIαXεlρΙστηζ UπoΧρεooταtxωρiζ
καθUσT6ρηση vα πρoβεiσε ακιjρωση τωv μερ|δΙωv τoU Kαl, αv
συvTρεXεΙ περiπτωση, σε μεiωση ToU κεφαλαiou Kα| Vα
αvαπρooαρμ6oεl Τov αρlΘμ6 τωv ετα,ρlKωv μερ|δiωv με
σXετlKη καταXΦρηση oτo Γ.E.lι,ΙH,,

AρΘρo 23

Aπoκ]λε|σμ69 εταiρoU

Aγ υπdρXεJ σΠoUδαΙoζ λ6Yoζ, To δIκασΤηρlo, μετd απ6 αΙTηση
KdΘε δlαΧε|ρlσT4 η εταiρou, μπoρε| vα απoκλεiσε| απo τηv
εΤα|ρεiα Kdπolov εταiρo, αv υπfρξε γr αUτo απ6φαση τωv
λo|πωv εταiρωv συμφωvα με τo dpΘρo 72 παρdγραφoζ 4 τoU
Ν.407212012' H αiτηση πρεπεl vα Uπoβdλλεταl μεσα σε
εξηvτα (60) ημ.ρεζ απo τη λ4ψη τηζ απoφασηζ τωv εταiρωv.
τo δ|καστηρlo μπoρεi vα εκδΙδει Ι.ρoσωρlvη δ|αταγη με τηv
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oπoiα δtατdσσε| τα αναγKαiα ασφαλlστ1Kd μiτρα, πoU μπoρε!

να τερlλαμβdνouv πρoσωρινη αvαστoλη τoU δlκαlωματoζ

ψηφoU τoU υπ6 απoKλεισμ6 εταiρoυ, Aπ6 τηv τελεσlδικiα τηζ

απ6φασηζ Kαt την Kαταβoλη σTov απoκλε|6μενo τηζ πληρoUζ

αξiαζ τωv μερtδiωv τoυ, πoU πρoσδloρiζovτα| κατα τα

αvωτ6ρω, η εταlρεiα σUvεXiζετα| μεταξι] τωv λolπdjv εταiρωv.

Σε KdΘε περi]Tτωση η εταtρεiα μπoρεivα αξ|Φσεl απoζημiωση

Kατd τo dρΘρo 78 παρdγραφoζ 4 τoU Ν,4o72l2012. Kατα τα

λoΙτd εφαρμoζεται αvαλ6γωζ η παρdγραφoζ 4 τoU dρΘρoU 92

τoU ωζ dvω Ν.4o72l2o12'

KEΦAΛAlo ΣT.

ΣxEΣE|Σ ETA!PΩN ME τιlΝ ETA|PElA KAl

ΣxEΣEιΣ MEτAΞY τΩN ETA|PΩN

A.ρΘρo 24

ΔtκαιΦματα Kαt UπoxρεΦσεtζ εταιρωv

Σε περiπτωση μη ρητηζ πρoβλεψηζ στov Ν,407212012 η στo

τΙαρov KαταστατlK6, τα ετα|ρlκd μερiδΙα παρεXoυv iσα

δtκαlΦματα Kαl υπoχρεΦσε|ζ, ανεξdρτητα απ6 τo εiδoζ τηζ

ε|σφoρdζ στηv oπoiα αvτ|στoιXoov, Για τηv παρoχη στoUζ

εταiρouζ veων δ|καtωμdτωv η επtβoλη v€ωv Uπoxρεωσεωv

απαlTεiταl τρoπoπo1ηση τoU παρoντoζ με σUμφωviα 6λωv

των εταiρωv η τη σUvαιvεση εκεiνou, τov oπoio αφoρα η

υτoXρειυση.

KdΘε εταiρoζ διKα|otiτα| vα λαμβdvει γvΦση αυτoπρoσωτωζ

η με αντ|πρoσωτo τηζ πoρεiαζ Τωv εταιρ|Kωv Uπoθfσεωv Kαι
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Vα εξετdζε| τα βlβλiα καt τα .YYραφα τηζ εταlρεiαζ' ΔlκαΙoυTαΙεπiσηζ με δαπdvεζ ΤoU vα λαμβιivε| απoσπ(iσματα ΤoU
βΙβλiou τωv εΙαiρωv Kα| ToU βlβλiou πρακTlKωv ToU dρΘρou
66 τoυ N.4072/2012'

Γl εΤαlρεiα μπoρεi vα αρvηθεi τl
πρoσβαση στα β|βλiα αv UlV 

παρoχη πληρoφoρlΦv η τηV

επΙXε|ρηματlκd σUμ,,,"",,,n,".]l|..j,o,oβαρη 
απεlλη στα

KdΘε εταiρoζ δlκαlotjται vα ζηTεt πΛηρoφoρiεξ πoU εivαl
απαρα,τηlεζ γlα τηv καταv6ηση i(αl τηv εκTiμηση τωv θεμdτωv
τηζ ημερησlαζ δldTαξηζ Τηζ σUvε^εUσηζ,

Εταiρot πoυ εΧouv τo εvα δ.
αρlΘμo0 τωv εταlρ|K,,,,o,u,," J-;,":;;,";:lJ;;::T;
ζητησouv απ6 τo δlκαoτl]ρlo τo δ|oρΙσμ6 αvεξdρTηToU
oρκωToυ ελεYκτη-λoγlστη 

γlα
Uπ6voΙεζ παρdβασηζ τoU v6μou ;1" 

j :::::::il":;1T
γvωστoπo|ησε| τo απoτελεσμα με 6κθεση ΙoU στout εTαiρoug
KαΙ τηv εTαlρεΙα,

AρΘρo 25

ΣuμβdσεΙζ ετα|ρε.α9 με εταiρoug η τo δΙαxεΙρΙστη

KιiΘε o0μβααη μεTαξυ εταlρεiαg Kαl τωv εταΙρωv η τoU
δlαΧε|ρ|στη πρεπεl vα Ι(αTαγρdφεταl στo βrβλio πρακτlκιilv τou
dρΘρou 66 τoU Ν.4072/2o12 με μt.ρ|μνα τoU διαΧεlρlστη κα| Vα
αvακo|vωvεταΙ σε 6λoUζ τoUζ εταiρouζ μεσα σε εvαv (1) μ6vααπo τη σ0vαψη τηζ.

iJ εKTdλεση τωv σUμβdσεωv Τηζ πρΦτηζ παραYρdφoU ΤoUπαρ6vτoE dρΘρou απαγoρε0εταJ, εφoσov με τηv εκτιlλεοη
αUτη ματαlιδvεταl' εv oλω Ιi εv μ.ρε|' η Ικαvoπoiηση τωV
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λoΙτων δαvε|στΦv τηζ ετα1ρεiαζ,

ΣUμφωviεζ ετα|ρεiαζ KαΙ εταiρωv, πoU αφoρo0v τη δlαxεiριoη

τηζ περιoUσiαζ τηζ ετα|ρεiαζ εκ μ.ρoUζ τωv τελευταlωv, εivα|

επ|τρεπτ.ξ,

KEΦA^AIo z

ETHΣlEΣ oιKoNoMIKEΣ KATAΣTAΣEιΣ - Δ|ANoMH
. 

κEPΔoN - EΛEΓXoΣ

ΑρΘρo 26

H |δ|ωτtκη κεφαλαloυxικ( ετα|ρεiα σUvτdσσε| ετησlεζ

otKovoμlKεζ KαταστdσεΙζ τoU περ|λαμβdvoUv:

(α) τov |σoλoγ|σμ6, (β) τo λoYαριασμ6 απoτελεoματωv

Xρησεωζ, (γ) τov πιvαKα διdΘεσηζ απoτελεσμdτωv κα! (δ)

τρoσdρτημα πoU περ|λαμβαvε| 6λεζ τ,ζ αvαγκαiεζ

πληρoφoρiεζ Kαl ετrεξηγησεIζ Ylα τηv πληρ6o'τερη καταv6ηoη

των αΜωv Kαταστdσεωv, KαΘΦζ Kα| τηv ετησ|α 6KΘεση τoυ

δ|αXεlρΙστη γΙα τηv εταlρ|κη δραστηρ|6τητα Kατd τη Xρηση πoU

εληξε. ol Kαταστdσε|ζ Uπoγρdφovτα| q,]τ6 τo δ|αχε|ρ|στη Kαι

απoτελo!v εv|αio σ0voλo.

|M|α φoρd τo Xρ6vo, στo τeλoζ τηζ ετα|ρ|κηζ Xρησηζ, o

διαXεΙρ|στηζ Tηζ εταIρεiαζ Uπoxρεoυταt vα oυvτdξει

ατoγραφη 6λωv τωv στoιXεiων τoυ εvεργητ|Koυ κα| τoU

παΘητΙKoιi τηζ, με λετττoμερη περ|γραφη κα| απoτiμηση, ol

ετησ|εζ oΙKovoμlKεζ καταoτdoεtg τηζ ετα|ρεiαζ καταρτiζovται

απ6 τo δΙαXε|ρ|στη τηg με βιioη τηv απoγραφξ αυτη,

Γ]α τηv καταρτlση ]ων ετησ|ωv oιKovoμ|Kωv Kαταστασεωv
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εφαρμ6ζovτα| αvαλ6γωζ oι δlατdξε|s Ιων 6ρΘρων 42' 42α,
42β' 42Υ, 426' 42ε' 43, 43α και 43γ τoU K'ν' 2'|got1g2o.,oταν
KαTα τιζ |σXιioUσεζ δlατdξεls ot ετησIεζ o|κovoμlκεζ
κατασΤdσεIζ Kαταρτiζovταl σ0μφζυvα με τα ΔΙεΘvη Λoγ|στ|κd
Πρ6τUπα, |σXυouv αvαλ6Yωζ τα oρlζ6μεvα στα dρθρα 134 επ,
τoυ Κ'ν' 219011920'

Mε μερtμvα tou δΙαΧεlρlστη Yivεταl δημoσiεUση Tωv ετησlωv
olκovoμlκ(iv καταστdσεωv στo Γ,Ε.MH, κα| στηv lσToσελiδα
τηζ εταlρεΙα9 μεσα σε τρεlg (3) μηvεζ απ6 τη λι]ξη τηE
ετα|ρΙκηζ Xρησηζ. ΣΧετlκd εφαρμ6ζovTαl αvαλ6Yωζ oΙ
δlατdξεΙs Tωv παραYρdφωv ,1 καl 2 τoU dρΘρou 43β ToU K.v.
2190/1920.

Γ|α τov ελεYXo τωv olκovoμΙκΦV KατασTασεωv τωv Iδ|ωτ|κΦv
κεφαλαloυxlκΦv εταlρε|Φv εφαρμ6ζovταl αvαλ6γωg ol
διατdξεlζ Tωv dρΘρωv 36,36α,37 Kαl 38 KαΘωζ KαΙ τηζ
παραγραφoU 4 ToU dρΘρou 43α τoU κ,v, 21got1g2o' oι
ελεγκτ6ζ oρiζovταI απ6 ToUζ εταiρoUE καI o δ10ρlσμ6ζ τoUζ
καταXωρiζεTαl oτo Γ,Ε,MH.

,δIωτlKεζ κεφαλαΙoUX|κεζ ετα,ρεiεζ πoU κατd τo κλε1σlμo τoU
|σoλoYlσμo0 δεv Uπερβαivouv τα 6ρlα τωv δυo απ6 Tα τρiα
KρΙτηρlα τoU αρΘρoυ 42α παρ, 6 τoυ Κ'ν' 21gol1g2o'
απαΛλdσσovταl απ6 τηv UπoXρεωση ελ6γXoU τωv
olKovoμlKΦv καταστdσεΦv τoUζ απ6 oρκωτoιjζ ελεγκτεζ
λoYlστεζ, Εφαρμ6ζovταΙ αvαλ6Yω9 ol παρdγραφo| 7 καl 8 τoU
πΙo παvω dρΘρou 42α τoU κ,V, 21gο/1g2o'

Γ|α Tηv.γκρlση τωv ετησιωv oIKovoμlκωv καταστdσεωv κα| τη
δ|αVoμιi Kεoδιiv απα|τεiταl απ6φαση τωV εταlρωv.
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KdΘε dτoζ KαΙ πρ|v ατ6 κdΘε δ|αvoμη κερδωv πρεπε| vα

Kρατεiται τouλdx|στoν τo εvα ε|κ0στ6 (1/20) των καθαρΦv

κερδdjv, γtα σxηματlσμo TακτΙκoο απoΘεματlκo0. τo

απoΘεμαTΙK6 αυτ6 μπoρεi μ6vo vα Kεφαλαloπo|εiται η vα

σUμψηφiζετα! με ζημiεζ, Πρ6σΘετα απoΘεματ|Kd μπoρoυv vα

πρoβλeπovταt απ6 τo Kαταστατlκ6 η vα απoφασiζovTα| απ6

τoUζ εταiρoUζ.

Γlα vα δlαvεμηΘo0v Kερδη, πρεπε| αuτd να,]τρoKoπτoυv ατΙ0

τ|ξ ετησΙεζ ο|Kovoμ|κfg καταoτdoεlq, ol εταiρoι ατoφασiζouv

γ|α τα κερδη πoU Θα δ|αvεμηΘoι]ν,

H σUμμετoχη τωv εταiρωv στα Kερδη εivαΙ αvdλoγη πρoζ τoν

αρrΘμ6 των μερrδiωv πoυ εΧεt καΘε εταiρoζ, Kατα παρ.KKλΙση

γ|α τα δ€Kα τIρωτα ετη απo τη συσταση τηζ ετα|ρεiαζ μπoρεi

η σUμμετoχη τωv εταΙρωv στα Keρδη vα δlαφoρoπo|ηΘεi απ6

To τoσoστ6 συμμετoχηζ τoUζ στηv εταlρεiα με απ6φαση τηζ

ΣUvελεUσηζ Τωv εταiρωv.

o| εταiρoι πoU εισεπραξαv K€ρδη Kατd παρdβαση τωv

πρoηγooμεvωv παραγρdφωv oφεiλouv vα τα επιστρεψouv

στηv εταlρεια. |-l αξiωση αUτη μπoρεi vα ασKηθεi Kαι

πλαγ|αστ|Kd απ6 ToUζ δαVε|στ6ζ,

H πρoηγoiμεvη παραγραφoζ εφαρμ6ζεται Kαl σε

περIπτ6σεlζ κεKρυμμεvηζ Kαταβoληζ Kερδωv η eμμεσηζ

ετrtστρoφηζ ε|σφoρων,

KdΘε lδ|ωτ|Kη KεφαλαloυX|κη εταIρεiα, πoU δ|επεTα| απo τo

ελληv|κ6 διKα|o, αv εivαl μητρ|κη καTd Tα oρ|ζ6μεvα σTηv

περiπτωoη A, τηζ παρ. 5 toυ dρΘρou 42ε τoυ K'ν '2190/1920'

υπoΧρεo0ταl vα καταρτiζε| εVoπo|ημεvεζ olκovoμ|K.ζ
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καTαστασεl9 Kα| εvoπolημεvη dκΘεoη διαxεiρloηg.

Γlα τηv κατdρτ|ση τωv

Kαταστασεωv εφαρμ6ζovTαΙ oI
,]09 

τoU κ.v, 219ol1g2o'

εvoπolημεvωv o|κovoμ|κΦv

δ]ατdξεlζ τωv dρΘρωv 90 εωζ

KEΦA^Alo H.

IAτP|κ}l ΔEoNτoΛoΓ|A

AρΘρo 27

. KANoNΙΣMoΣΛEIToYPΓΙAΣ

Γ|α κdθε παρoXη Uπηρεoiαg ΠρωτoβdΘμlαg ΦρovτiδαE YγεiαE
oρiζεταi, ωζ επισTημov|κd UπειiΘUvoζ, lατρ6ζ αVτiσTolχηζ
ε|δ|κ6TηΤαs, πoU exεl απoδεδε|γμεvη δ|ετη τoUλdxlστov
dσKηση στηv εlδ!κ6Tητα Kα| dδεlα YΙα τη Χρηση ε|δlKo0
επ|στημovlκoι] εξoπλlσμo0, σιiμφωvα με Tα oριζ6μεvα απ6 τΙs
|σXUoUσεζ εκdστoTε ε|δlKεζ δ|ατdξε|ζ καΙ απ6 τ|ζ δlατdξεΙζ Π-Δ.
84t2001.

Γl γ|α oτΓoloδηπorε λ6Yo απoXωρηση ΕπlστημovlKd
UπεoΘUvoU σUvoδε0εταl, ταUτdxρovα, με τov oρtoμ6 τoυ
αvτlκατασTdτη τoU, καI τηv υπoβoλη εvτ6g δεκα πεvτε (15)
ημερωv αiτησηζ γlα τηV τρoπoπoiηση τηζ dδεΙαζ iδρUσηζ καl
λεlΤouργiαζ, δlαφoρετlKd δΙακ6πTεταl η σUYKεκρ|μεvη
δραστηρl6τητα Toυ φoρεα παρoχηζ υπηρεσ|ωv Ιl.Φ,Y,

Αρθρo 28

iAτP|κH ΔEoΝτoΛoΓlA

ol σXεσεlζ μεταξυ τωv λε|τouργΦv τηζ Uγεiαζ καl oxιloεlE
αUτωv με τoUζ ασΘεvεiζ , olεργασiεζ τηξ |ατρJKηζ εταlρεiαζ Kαl
γεv|κoτερα η λε|ToUρYiα τηζ ετα|ρεiαζ καθoρiζεταt qπ6 τoV
K(i)δ|κα lατρlκηζ Δεovτoλoyiαζ τΙoU σUvτασσετα| κα| εKδiδεtαΙ
με Πρoεδρlκo Δlατqγμσ μετd απo πρoτqση τoυ αρμ6δloυ
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Yπouργoo Kαι με τηv γvΦμη τoU nαvελληvlou ιατρ|Koιj

ΣUM6γoυ,

KEΦAΛAιo z.

ΛYΣH KAt EKκΑΘAPlΣH

AρΘρo 29

Λ6γo| Λ0σηs

ι-l Ιδ|ωτ|κη Kεφαλα|oυΧtKη ετα|ρεiα λι]ετα!: α) oπoτεδηπoτε με

απ6φαση τωv εταiρων' β) oταv παρελΘει o oρ|σμεvoζ Χρ6voζ

δldρκειαζ, εiτ6g αν o Χρovoζ αUτ6ζ παραταΘεΙ πρ|v ληξεΙ με

απ6φαση τωv εταiρωv, Y) αv KηρυXΘεi η εTαlρεiα σε τπωΧευση

Kαι δ) σε dλλεζ περ!τπΦσε|ζ Τfou Τrρoβ^επε| o Ν'4072l2u2 n

τo KαταστατtK6.

Η λ0ση τηg ετα|ρεiαζ' αv δεv oφεiλετα| στηv πdρoδo τoU

Χρ6voυ δldρKε|αζ, KαταXωρiζετα| στo Γ.E,MH. με μερ|μvα τoυ

εKKαΘαρΙστη,

ΑρΘρo 30

EκκαΘdρlση και εκκαθαρ|στηζ

Av λυΘεi η ετα|ρεiα γlα oπoloδηπoτε λ6γ0, εKτ6ζ απo τηv

KηρUξη αUτηζ oε ττιi.lxευoη, αKoλouθεi τo στdδlo τηζ

εKκαΘdρισηζ. Mεχρι τo τεραζ τηg εκκαΘdρloηg η εταtρεiα

λoγiζεταl 6τr εξακoλoUΘεi Kα| δlατηρεi τηv ετωvυμiα τηζ, στηv

oπoiα πρooτiΘεvταl o| λ6ξεΙζ (Uπ6 εKκαΘαρ|σηΣ.

|l εξouσiα τωv oργdvων τηζ εταιρεiαζ κατd τo στdδto τηζ

εKKαθαρlσηζ περloρiζεταt στιζ αvαγKαiεζ γtα τηv εKKαθαρ|ση

Ιηζ ετα!ρtκηζ τεριoUσiαζ πρdξε|ζ, o εKκαθαρ|στηζ μτoρεi vα
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ενεργησεl καΙ vεεζ πρdξε|s, εφ6σov με αUτεE εξuπηρεΤo0vτα|
η εκκαΘdριση l(αl τo σUμφερov τηζ ετα|ρεiαζ,

H εKκαθdρlση εvεργεiτα| απ6 τo δlαXεlρtστη, εKτ6ζ αv τo
KαταστατΙK6 πρoβλεπει δlαφoρετtKd η απoφdσΙσαv dMωζ ot
εΤαiρol. o| δ|ατdξεlζ γΙα τo δ|αχεiρΙστη εφαρμoζovταI αvdλoγα
Kαl στov εKKαΘαρlστη,

|ν1ε τηv εvαρξη τηζ εκκαΘdρ|σηζ, o εκκαθαρ|στηζ Uττoxρεoυταl
vα εvεργησεl απoγραφη τωv περΙoUσlακΦv ατolxεiωv καl τωv
Uπoχρεωσεωv τη6 εταlρεiαg καl vα καTαρτiσεl o|κovoμlκεζ
καταστασε|ζ τdλouζ Χρησεωζ, ol oπoiεE εγκρivovταl με
απoφαση Tωv εΤαiρωv. Eφ6oov, η εKκαΘdρ|ση εξακoλoUΘεi, o
εκκαθαρlστηζ UπoχρεoιjταtVα Kσταρτiζεl στo τελoζ κdΘε ετoUζ
oΙκovoμ|κεζ καταστdσεlζ. o εκκαΘαρlστηζ υπoxρεoιiταl vα
περαΤΦσεΙ αμελλητi τlζ εκKρεμεΙζ UπoΘ€oεlg τηE εταιρεiα9, vα
εξoφλησε| τα xρeη τηξ, vα εlαπραξεl τtζ αποlτησε|ζ Τηζ κα| vα
μετατρεψεl oε 1ρημα τηv εταΙρΙκη περ|ouσiα. Kατd τη
ρεUστoπoiηση τωv περloUσΙαKωv στoΙXεiωv τηζ ετα|ρεiαζ, o
εκKαΘαρIστηζ oφεiλε| vα Τ|ρoτlμ(i ΤηV εκπoiηση τηζ
επlxεiρησηζ ωζ σUv6λoU, 6πoU τo,τo εΙvαt εφ|KT6.

ETαΙρot με εξωκεφαλαlακEg εroφoρεq εξακoλouΘoιiv KαΙ κατd
τo σTdδlo τηζ εκκαΘdρ|σηζ vα παρεxouv UπηρεσΙεE, τrou
απoTελoυv To αvτlKεiμεvo τηζ εlσφoρdξ τoUζ, στo μετρo πoυ
Τoιjτo εivαt αvαγκαio γ|α τηv δΙεκπεραiωση τωv εργασiΦv τηs
εκKαθdρισηζ, ol εταiρol με μερiδlα πoU αvτJστoΙXoov σε
εγγUητli(dζ ε|σφoρεζ εξαKoλouθoιjv vα εΙvα| υπ6xρεol r1vαvτl
τρiτωv γ|α τηv καTαβoλi τωv χρεωv τηζ εταΙρε'αζ Yια δldστημα
τρlΦv (3) ετΦv μετd Tη λ0ση τηζ ετα|ρεEαζ.

Edv To στdδ|o εκκαΘιiρron6 Uπερβεi τηv τρiετiα, εφαρμ6ζεταl
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αvαλ6γωζ τo dρΘρo 49, παρ.6, τoU κ.v 2190/1920. τo σXεδto

ετ|τdχUvσηζ Kαl περdτωσηg τηζ εKκαΘdρΙσηζ εγκρivεταl με

απ6φαση τωv εταEρωv Kατd To dρΘρo 72, παρdγραφoζ 5 τoυ

Ν.407212012' |{ τUX6v αiτηση στo δ|KαστηρΙo Uπoβdλλετα|

απ6 εταiρouζ πoυ εXoUv τo εvα δεκατo (1/10) τoU σUvoλιKoΙj

αρ|Θμo0 τωv εταtρΙKωv μερ|δiωv,

Mετd τηv oλoKληρωση τηζ εκKαΘdρ|σηs, o εκKαΘαρ!στηζ

Kαταρτiζει o|Kovoμ|κeζ Kαταστdσε|ζ περατωσηζ τηζ

εKKαΘdρ|σηζ,. T|ζ oπoΙεζ oI εταiρoι KαλoovταΙ vα εγKρΙvoUν με

απoφαση τous, Mε βdση τ|ζ καταστdσε|ζ αυτ6ζ o

εκKαΘαρΙστηζ δlαvεμε| τo πρoΙ6v τηζ εκKαΘdρIσηζ στoUζ

εταiρouζ, αvdλoγα με τov αρIΘμ6 μερ|διωv KαΘεv6ζ' Mε

σUμφωviα 6λωv τωv εταiρωv o εκKαΘαρlστηg μπoρεi vα

πρoβεi σε αUτo0σΙα δ|αvoμη τηs περloUσiαζ,

o εKKαΘαρlστηζ μερIμvα Y|α τηv καταxωρ|ση τηζ

oλoκληρωσηζ Tηζ εKκα9dρ|σηζ στo Γ.Ε,|ν1H,.

EVoσω δlαρκεi η εκKαΘdρlση η μετα τηv τερατωση τηζ

πτΦΧεUσηζ λ6γω TελεσiδΙKηξ επ|K0ρωσηζ τoυ σXεδioυ

αvαδ|oργdvωσηζ η γ|α τo λ6γ0 τoU dρΘρoυ 170, π.αραγραφoζ

3 τoυ ΠτωXεUτ|Ko0 KΦδlKα (v.3588i2007), η εταtρεiα μπoρεi

vα αvαβ|ωσε| με oμ6φωνη απ6φαση τωv εταiρωv,

ΑρΘρo 31

EΠ|ΛYΣH ΔlAΦoPΩN

,1, Γlα Τ|ζ υπoΘεσεlζ πoU, κατd τ|ζ δ|ατdξεlζ τoυ B. |\Ι6ρoUζ τoU

Ν'407212012, υπdγoντα| σε δ|Kαστηρ|o' ατoκλε|στ|κα

αρμ6δ|o εivαl τo εiρηvoδ|Kεlo τηζ eδραζ τηζ ετα|ρεiαζ,]τou
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KρΙvε| με τη δ|αδΙκασiα τηζ εκo0σ|αζ δ|κα|oδoσiαζ, εKτ6ζ αv
oρiζεταl Kdτl dλλo,

2, Mε τo αρχlκ6 καταστατlK6 μπoρo0v vα Uπdγovταl ol
Uπoθεσε|ζ τηζ παραγρdφou 1 τoU αρθρoU 48 τoU
Ν'4072l2a12, KαΘωζ Kαl Kdθε dMη δ|αφoρd πoU αvακoπτεt
απo τηv εταlρjKη σXεση μεταξi, εTαiρωv η μεΤαξ0 αUτ(;Jv Kα|
τηζ ετα|ρεiαζ, σε δlαlτησiα, Pητρα δΙα|τησiαζ εΙσαYoμεvη με
τρoπoττoΙηση τoU κατασταTlκoιj |σXιεl μ6vo αv απoφασiστηκε
oμoφωvα. .

τελoζ, τα σUμβαλλ6μεvα μ€ρη δηλωσαV 6τ| παραlToιivτα|
αμotβαiα απ6 κdΘε δlκαiωμd τoUζ γ,α δldρρηξη η πρoσβoλη
αUτoU τoU σUμβoλαioU, γlα oπoloδηπoτε oUσlαστ|κo η τUπ|κ6

^oγo. 
ωζ καl Yl, αUToυζ πoU αvαφερovταt στα dρΘρα 178 κα|

179 τoU AσTlκoιj Kιbδlκα.

Σ0μφωvα με τηv Uπ, αρlΘμ6v Δ|A\nA1l18368l25-g-2ao2
απ0φαση τoU YπoUργotj ΕσωΤερ|t(ωv, Δημ6σ|αζ ΔloiKησηζ
Kαl Aπoκεvτρωσηζ (ΦΕΚ 1276Ι1.,1o-2οo2 τ. B,) o|
σUμβαλλ6μεvoΙ με αToμIKη τoU εUΘιjvη ιiκαστos καl
γvωρIζovταζ τ|ζ κUρωσεΙζ πoU πρoβλεπovταl απ6 τ|ζ
δ|ατdξε|ζ τηζ παρ, 6 τoU αρΘρoυ 22 τoU Ν- 1599/86 κατd τΙζ
oπoiεζ; (,oπoloζ εv YvΦσε| τoU δηλωvε| ψεUδΙi γεYov6τα η
αρvεiταl η απoKρoπτε| τα αληΘ|vd με dγγραφη UπευΘUvη
διjλωoη τou dρΘρou 8 τ|μωρεiτα| με φU^αKΙση τouλdΧlστov
τρ|Φv μηVωv, ΕdV o Uπαiτloζ αUτdJv τωv πραξεωv σκ6πεUε vα
πρoστoρlσεi στov εαUτ6v τoU η σε dλλov περlouσlακ6
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6φελoζ, βλdττovταζ τρiτov η σK6πευε vα βλdψεI dλλov,

τ|μωρεΙTαI με κdΘεIρξη μεΧρ| 
,10 ετ(bv) 0τl: η μoν|μη Kατo|KIα

τoUζ εivαΙ η αvαγραφoμεvη στην αρχη τoυ ταρ6vτoζ,

Σε βεβαiωση τωv παραπdvω σUvτdXΘηKε τo παρov σε

τfσσερα αvτiγραφα .

o| ΣUμβαλλ6μεvoI

Γ1απαπελεκ6voU Mαρiα

εBΕft γΙ]ΗPΕΣιΑ ΓξM|l
Σι]μφωvα μ€ τoν Ν. 2δ90/1999 κα!
τov N' 34,19/2005 lτrωg IσΧυouv.
EΞ!Ψβitvεταt τo ταρ6v αv γραφo απ6
fo 1//1λι4.a'74'ι!4,, τΤου βρ|9(ετα| qlΙ!)

αρ1sto t.lcg uε Aρ, ΓΕMΗ '1'cΩ'f1-ξ-Sο tr9ao
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