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Ε/O.ΓΔ.110.03-02 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

 

Καηασώπιζηρ ζηο Γενικό Εμποπικό Μηηπώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ηηρ ζύζηαζης ηης Ανώνσμης Δηαιρείας με ηην επωνςμία 

«ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΤΛΙΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ 

ΠΧΛΗΔΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΧΝ ΚΑΙ ΠΔΣΡΟΥΗΜΙΚΧΝ», ηο διακπιηικό ηίηλο «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ 

Γ.Δ.Π.Π.Π. Α.Δ.» και απιθμό ΓΔΜΗ 162093601000. 

 

Σην 03/01/2022 καηασωπίζθηκε ζηο Γενικό Εμποπικό Μηηπώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καηατώριζης 

2768007, η με απιθμό 142903/03-01-2022 απόθαζη ηηρ Γ.Γ.Δ. & ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗ, ΓΔΝΙΚΗ 

Γ/ΝΗ ΑΓΟΡΑ, Γ/ΝΗ ΔΣΑΙΡΔΙΏΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΟΠΣΠΔΙΑ ΔΙΗΓΜΔΝΧΝ Α.Δ. & ΑΘΛΗΣΙΚΧΝ Α.Δ. 

(ΑΓΑ: ΦΓΥΙ46ΜΣΛΡ-ΓΓΤ), με ηην οποία εγκπίθηκε: 

 

1. Η ζύζηαζη νέας ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνςμία: «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ 

ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΤΛΙΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΧΛΗΔΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΧΝ ΚΑΙ 

ΠΔΣΡΟΥΗΜΙΚΧΝ», ηο διακπιηικό ηίηλο «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Γ.Δ.Π.Π.Π. Α.Δ.» και απιθμό ΓΔΜΗ 

162093601000 η οποία πποήλθε από διάζπαζη ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «Δλληνικά Πεηρέλαια 

Ανώνσμη Δηαιρεία», (διαζπώμενη) και αριθμό Γ.Δ.ΜΗ 296601000 με απόζτιζη ηοσ κλάδοσ διύλιζης, 

εθοδιαζμού και πωλήζεων πεηρελαιοειδών και πεηροτημικών, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων άπθπων 57 και 59-74 

ηος ν.4601/19, ηον Ν.4548/18, ηιρ από 10/12/2021 αποθάζειρ ηηρ Έκηακηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ ηων μεηόσων ηηρ 

«Διαζπώμενηρ» ανώνςμηρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «Ελληνικά Πεηπέλαια Ανώνςμη Εηαιπεία», ηιρ από 30-09-2021 

εκθέζειρ αποηίμηζηρ και γνωμοδόηηζηρ ηος κλάδος διύλιζηρ, εθοδιαζμού και πωλήζεων πεηπελαιοειδών και 

πεηποσημικών ηηρ εηαιπείαρ «Ελληνικά Πεηπέλαια Ανώνςμη Εηαιπεία» ηων Οπκωηών Ελεγκηών Λογιζηών Δημήηπη 

Δοςβπή και Παναγιώηη. 

 

2. Σο καηαζηαηικό ηης νέας εηαιρείας, όπωρ αςηό καηαπηίζηηκε µε ηην ςπ’ απιθ. 9.100 /27.12.2021 

ςμβολαιογπαθική ππάξη ηηρ ςμβολαιογπάθος Αθηνών ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΜΑΘΙΟΤΔΑΚΗ, με έδπα 

ηην Αθήνα, οδόρ Εμμανοςήλ Μπενάκη 24, αποηελούμενο από είκοζι ηέζζεπα (24) άπθπα. 

 

Σο καηαζηαηικό ηηρ ζςζηαθείζαρ εηαιπείαρ με ηην επωνςμία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ 

ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΤΛΙΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΧΛΗΔΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΧΝ ΚΑΙ 

ΠΔΣΡΟΥΗΜΙΚΧΝ», ηο διακπιηικό ηίηλο «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Γ.Δ.Π.Π.Π. Α.Δ.» και απιθμό ΓΔΜΗ 

162093601000, καηασωπίζηηκε ζηο Γ.Ε.ΜΗ. και ακολοςθεί ηην παπούζα, αποηελώνηαρ αναπόζπαζηο μέπορ αςηήρ 

     

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

 
                                                                                                                 ΓΙΩΣΑ ΑΘΑΝΑΙΟΤ                                                                                    
H γνηζιόηηηα ηος παπόνηορ μποπεί να επιβεβαιωθεί από ηο https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx 

Γ/ΝΗ: Γ.Δ.ΜΗ, ΑΔ, ΔΠΔ & Τ.Μ..  

ΣΜΗΜΑ: Β΄ 

Πληποθοπίερ: Μ. Κωνζηανηοπούλος 

Σηλέθωνο: 2103382439 

E-mail: mkon@acci.gr  

Αθήνα, 03/01/2022 

Απιθ. Ππωη. 13191 
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ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΩΝΤΜΙΑ 

«ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΤΛΙΗ 

ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΩΛΗΔΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΩΝ ΚΑΙ ΠΔΣΡΟΥΗΜΙΚΩΝ»  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Δπυνςμία – Έδπα – Γιάπκεια – κοπόρ 

 

Άπθπο 1  

Δπυνςμία 

Η επσλπκία ηεο Δηαηξείαο είλαη «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΑΝΧΝΤΜΗ 

ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΤΛΙΗ ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΠΧΛΗΔΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΔΙΓΧΝ ΚΑΙ 

ΠΔΣΡΟΥΗΜΙΚΧΝ» θαη ν δηαθξηηηθφο ηεο ηίηινο «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ Γ.Δ.Π.Π.Π. 

Α.Δ.». 

Γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο κε ηελ αιινδαπή, ε Δηαηξεία ζα ρξεζηκνπνηεί ηελ επσλπκία ηεο ζε πηζηή 

κεηάθξαζε θαη ην δηαθξηηηθφ ηεο ηίηιν κε ιαηηληθνχο ή άιινπο ραξαθηήξεο. 

 

Άπθπο 2 

Έδπα 

1. Έδξα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ν Γήκνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο. 

 

2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα ηδξχνληαη ππνθαηαζηήκαηα, 

πξαθηνξεία, γξαθεία ή άιιεο κνξθέο δεπηεξεχνπζαο εγθαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο ζε πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο ή ηνπ εμσηεξηθνχ. Με ηελ ίδηα απφθαζε θαζνξίδνληαη ζπλνπηηθά θαη νη φξνη 

ηδξχζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Άπθπο 3 

Γιάπκεια 

Η δηάξθεηα ηεο Δηαηξείαο νξίδεηαη ανξίζηνπ ρξφλνπ. 
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Άπθπο 4 

κοπόρ 

Α.  θνπφο ηεο Δηαηξείαο είλαη:  

1. Η άζθεζε νπνηαζδήπνηε εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο  δξαζηεξηφηεηαο ζρεηηθά κε ηνπο 

πδξνγνλάλζξαθεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά : 

α) Η δηχιηζε, βηνκεραληθή θαηεξγαζία, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη δηάζεζε 

πδξνγνλαλζξάθσλ ελ  γέλεη.  

β) Η αλάζεζε κε ζχκβαζε θάζε ηέηνηνπ έξγνπ ζε ηξίηνπο. 

γ) Η παξνρή ζπκβνπιψλ επί ζεκάησλ δηχιηζεο θαη βηνκεραληθήο θαηεξγαζίαο 

πδξνγνλαλζξάθσλ θαη δηαρείξηζε έξγσλ  ζπλαθψλ κε ηα παξαπάλσ ζέκαηα. 

δ) Η κειέηε, επίβιεςε, θαηαζθεπή θαη εθκεηάιιεπζε αγσγψλ κεηαθνξάο θαη 

δεμακελψλ απνζήθεπζεο πδξνγνλαλζξάθσλ, θαζψο θαη εγθαηαζηάζεσλ δηχιηζεο θαη 

επεμεξγαζίαο απηψλ, εγρψξηαο θαη αιινδαπήο παξαγσγήο ή πξντφλησλ δηχιηζεο θαη 

γεληθά θαηεξγαζίαο απηψλ. 

ε) Οη πξνκήζεηεο θαη εκπνξία αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ ηνπ θαη νη πσιήζεηο 

πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ. 

2. Η ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε δηπιηζηεξίσλ πεηξειαίνπ θαη δηάζεζε θαη εκπνξία 

πξντφλησλ δηπιίζεσο πεηξειαίνπ, ε ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε εξγνζηαζίσλ πεηξνρεκηθψλ 

θαη ρεκηθψλ ελ γέλεη πξντφλησλ, ε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ βηνκεραληθήο ππνδνκήο πνπ  

εμππεξεηνχλ ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο ιεηηνπξγίαο δηπιηζηεξίσλ πεηξειαίνπ θαη εξγνζηαζίνπ 

πεηξνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ ελ γέλεη πξντφλησλ ηεο ίδηαο σο θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζπλεξγάδνληαη ή ζπλδένληαη κε απηήλ, θαζψο θαη ε παξνρή δηαθφξσλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο απηέο.  

3. Η εκπνξία πεηξνρεκηθψλ θαη ρεκηθψλ πξντφλησλ, ε απνζήθεπζε πεηξειαηνεηδψλ θαη 

ρεκηθψλ πξντφλησλ ελ γέλεη, ε κεηαθνξά ηνχησλ δηα ζαιάζζεο, αέξνο θαη μεξάο, ε δηελέξγεηα 

ζπλαθψλ εκπνξηθψλ πξάμεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο αληηπξνζψπεπζεο νίθσλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ θαη θάζε ζπλαθήο πξνο ηα παξαπάλσ εξγαζία. 

 

Β. Γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ σο άλσ ζθνπψλ ε Δηαηξεία δχλαηαη λα ζπκκεηέρεη ζην 

θεθάιαην πθηζηάκελσλ ή ηδξπφκελσλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη λα ηδξχεη σο κφλε κέηνρνο 

εηαηξείεο γηα ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε πξνο ηνπο αλαθεξζέληεο ζθνπνχο 

ηεο, λα δαλεηνδνηεί ηέηνηεο επηρεηξήζεηο, λα εγγπάηαη ππέξ απηψλ, λα εθδίδεη νκνινγηαθά δάλεηα, 

λα ζπκκεηέρεη ζην θεθάιαην ππφ απηήο επηρεηξήζεσλ κε κεηαηξνπή ζε κεηνρέο ησλ εηο ρείξαο ηεο 

νκνινγηψλ ησλ δαλείσλ απηψλ. 
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Γ.  Η Δηαηξεία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε άιιε ελέξγεηα θαη πξάμε πξνο επηδίσμε ησλ 

ζθνπψλ ηεο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ, ζηελ 

αλάιεςε θάζε εκπνξηθήο ή άιιεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηε δηελέξγεηα θάζε πιηθήο πξάμεσο ή 

δηθαηνπξαμίαο άκεζα ή έκκεζα ζπλδεφκελεο κε ηνπο ζθνπνχο ηεο Δηαηξείαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Μεηοσικό κεθάλαιο - Μεηοσέρ 

 

Άπθπο 5 

Μεηοσικό κεθάλαιο 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 1.301.000.000 δηαηξνχκελν ζε 

130.100.000 θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κε ςήθν κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €10  ε θάζε κία. 

 

Άπθπο 6 

Μεηοσέρ 

1.     Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη θνηλέο, νλνκαζηηθέο θαη ειεχζεξα κεηαβηβάζηκεο. 

2. Η Δηαηξεία δχλαηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ λα κελ 

εθδψζεη κεηνρηθνχο ηίηινπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε κεηνρηθή ηδηφηεηα απνδεηθλχεηαη κε ηελ 

εγγξαθή ζην βηβιίν κεηφρσλ. Δάλ ηέηνηα εγγξαθή δελ ππάξρεη, ε κεηνρηθή ηδηφηεηα κπνξεί λα 

απνδεηρζεί θαη κε άιια έγγξαθα πνπ πξνζθνκίδεη ν κέηνρνο θαη πνπ, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε 

ηεο Δηαηξείαο, απνδεηθλχνπλ ηελ ηδηφηεηά ηνπ απηή. 

3. Η Δηαηξεία ηεξεί βηβιίν κεηφρσλ, ην νπνίν δχλαηαη λα ηεξείηαη θαη ειεθηξνληθά. Σα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ θάζε κεηνρή αλήθνπλ ζε απηφλ πνπ είλαη 

εγγεγξακκέλνο σο κέηνρνο ζην, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, βηβιίν κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Άπθπο 7 

Αύξηζη μεηοσικού κεθαλαίος 

1. Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απμάλεηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ε 

νπνία ιακβάλεηαη κε ηελ απαξηία ηνπ άξζξνπ 130 παξ. 3 θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 132 

παξ. 2 ηνπ N. 4548/2018. Με ηελ ίδηα απαξηία θαη πιεηνςεθία ε Γεληθή πλέιεπζε δχλαηαη λα 

απνθαζίδεη ηελ έθδνζε νκνινγηαθνχ δαλείνπ, κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε 

κεηνρέο, κε ηνπο φξνπο ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα νξίδεηαη φηη νη νκνινγίεο κεηαηξέπνληαη 
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ππνρξεσηηθά ζε κεηνρέο κε ηελ ζπλδξνκή πξνυπνζέζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο φξνπο ηνπ 

νκνινγηαθνχ δαλείνπ.   

2. α) Γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία απφ ηε ζχζηαζε ηεο Δηαηξείαο, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 

δχν ηξίησλ (2/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ, λα απμάλεη ην θεθάιαην κεξηθά ή 

νιηθά κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ, γηα πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξηπιάζην ηνπ 

αξρηθνχ θεθαιαίνπ.  

Η αλσηέξσ εμνπζία κπνξεί λα ρνξεγείηαη ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ην θεθάιαην κπνξεί λα απμάλεηαη θαηά πνζφ πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξηπιάζην ηνπ 

θεθαιαίνπ, πνπ ππάξρεη θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ε 

εμνπζία γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ εθαξκνδφκελνπ θαηά ηα ινηπά ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ 

λ.4548/2018 

β) Μέζα ζε πέληε έηε απφ ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ 

απαξηία ηνπ άξζξνπ 130 παξ. 3 θαη ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 132 παξ. 2 ηνπ λ. 4548/2018, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη κε απφθαζε ηνπ πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ 2/3 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ  λα εθδίδεη νκνινγηαθφ δάλεην κε ηελ έθδνζε 

νκνινγηψλ κεηαηξέςηκσλ ζε κεηνρέο γηα πνζφ φκσο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην ηξηπιάζην ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ 

ηε Γεληθή πλέιεπζε, εθαξκνδφκελνπ θαηά ηα ινηπά ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ λ.4548/2018. 

γ) Οη πην πάλσ εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη   θαηά ηα 

αλσηέξσ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε γηα 

θάζε αλαλέσζε.  

3.   Η παξάγξαθνο 2 εθαξκφδεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο νκνινγηψλ κε δηθαίσκα 

ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Γενική ςνέλεςζη 

 

Άπθπο 8 

Απμοδιόηηηερ ηηρ Γενικήρ ςνέλεςζηρ 

Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο θαη δηθαηνχηαη λα 

απνθαζίδεη γηα θάζε ππφζεζε πνπ αθνξά ηελ Δηαηξεία, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζην παξφλ 
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θαηαζηαηηθφ. Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 117 ηνπ Ν. 4548/2018, σο εθάζηνηε ηζρχεη. 

 

        Άπθπο 9 

          ύγκληζη Γενικήρ ςνελεύζευρ 

Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζπγθαιείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη 

ζπλέξρεηαη ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά θάζε εηαηξηθή ρξήζε ην αξγφηεξν έσο ηε δέθαηε  

(10
ε
) εκεξνινγηαθή εκέξα ηνπ έλαηνπ κήλα κεηά ηε ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη γηα ηελ εθινγή 

ειεγθηψλ (ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε). Η Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο 

ζπλέξρεηαη εθηάθησο νπνηεδήπνηε άιινηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θξίλεη ηνχην ζθφπηκν ή 

αλαγθαίν (έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε). 

 

Άπθπο 10 

ςμμεηοσή ζηη Γενική ςνέλεςζη 

1. ηε Γεληθή πλέιεπζε ηεο Δηαηξείαο δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε 

κέηνρνο. Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ 

αληηπξνζψπσλ. Αληηπξφζσπνο πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη 

δηαθνξεηηθά γηα θάζε κέηνρν.  Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξείο (3) αληηπξνζψπνπο, 

κεηφρνπο ή φρη.  

2. Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε ή αληηθαηάζηαζε   ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη 

εγγξάθσο ή κε ειεθηξνληθά κέζα θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Δηαηξεία κε ηνπο ίδηνπο ηχπνπο 

ηνπιάρηζηνλ 48 ψξεο πξηλ απφ ηελ νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δχλαηαη λα νξίδεη κία ή πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο 

δηεπζχλζεηο γηα ηελ θνηλνπνίεζε δηα κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή άιιε ηζνδχλακε 

απνηειεζκαηηθή κέζνδν θνηλνπνίεζεο κε ειεθηξνληθά κέζα ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο αλάθιεζεο 

αληηπξνζψπνπ.  

3. ηε Γεληθή πλέιεπζε νη κέηνρνη, νη ινηπνί δηθαηνχκελνη εθ ηνπ λφκνπ λα παξίζηαληαη 

ζε απηή, ή θάπνηνη απφ απηνχο, κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ απφ απφζηαζε κε νπηηθναθνπζηηθά ή 

άιια ειεθηξνληθά κέζα, εθφζνλ ηνχην απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ηε ζπγθαιεί. 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα απνθαζίζεη φηη ε Γεληθή πλέιεπζε δελ ζα ζπλέιζεη ζε 

θάπνην ηφπν, αιιά ζα ζπλεδξηάζεη εμ νινθιήξνπ κε ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ, απφ 

απφζηαζε κε ηα ειεθηξνληθά κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 125 ηνπ Ν. 4548/2018.  ε θάζε 

πεξίπησζε θάζε κέηνρνο κπνξεί λα αμηψζεη λα δηεμαρζεί ε ζπλεδξίαζε κε ηειεδηάζθεςε σο πξνο 
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απηφλ, αλ θαηνηθεί ζε άιιε ρψξα απφ εθείλε φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε ζπλέιεπζε ή αλ ππάξρεη 

άιινο ζπνπδαίνο ιφγνο, ηδίσο αζζέλεηα, αλαπεξία ή επηδεκία. 

4. Δθφζνλ ηνχην απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πνπ ζπγθαιεί ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

επηηξέπεηαη ε ςεθνθνξία απφ απφζηαζε, δηά αιιεινγξαθίαο ή κε ειεθηξνληθά κέζα, 

δηεμαγφκελεο πξηλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 

 

 Άπθπο 11 

Λήτη αποθάζευν με τηθοθοπία συπίρ ζςνεδπίαζη και πποζςπογπαθή ππακηικού συπίρ 

ζςνεδπίαζη 

1. Οη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα θάζε ζέκα εμαηξνπκέλσλ ησλ ζεκάησλ ηεο 

Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο, είλαη δπλαηφ λα ιακβάλνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο ρσξίο 

ζπλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπεη ην άξζξν 135 ηνπ Ν. 4548/2018. 

2. Η θαηάξηηζε θαη ππνγξαθή πξαθηηθνχ απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο αληηπξνζψπνπο 

ηνπο ηζρχεη σο απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Η ξχζκηζε απηή ηζρχεη θαη αλ φινη νη κέηνρνη ή 

νη αληηπξφζσπνί ηνπο ζπκθσλνχλ λα απνηππσζεί πιεηνςεθηθή απφθαζή ηνπο ζε πξαθηηθφ, ρσξίο 

ζπλέιεπζε. Σν ζρεηηθφ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο κε αλαθνξά ησλ ηπρφλ 

κεηνςεθνχλησλ. 

3. ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νη ππνγξαθέο ησλ κεηφρσλ ή 

ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη κε αληαιιαγή κελπκάησλ κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν (e-mail). 

 

Άπθπο 12 

Ππακηικά Γενικήρ ςνέλεςζηρ 

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξηνξίδνληαη ζηα ζέκαηα πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε δεκνζηεπφκελε, εκεξήζηα δηάηαμε θαη θαηαρσξνχληαη ζε πεξίιεςε ζε εηδηθφ 

βηβιίν πξαθηηθψλ. ην βηβιίν ησλ πξαθηηθψλ θαηαρσξίδεηαη θαη θαηάινγνο ησλ κεηφρσλ πνπ 

παξαζηάζεθαλ ή αληηπξνζσπεχζεθαλ ζηε Γεληθή πλέιεπζε. 

2. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο εθδίδνληαη θαη 

επηθπξψλνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ή απφ άιιν 

πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ νξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Γιοίκηζη ηηρ Δηαιπείαρ 

 

Άπθπο 13 

Σο Γιοικηηικό ςμβούλιο 

 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηεο Δηαηξίαο θαη είλαη 

αξκφδην λα απνθαζίδεη γηα θάζε πξάμε πνπ αθνξά ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο θαη γεληθά ηελ επηδίσμε ηνπ ζθνπνχ ηεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζεκάησλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο. 

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα αλαζέηεη ηελ ελάζθεζε κέξνπο ησλ εμνπζηψλ ή 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, εθηφο απφ απηέο πνπ απαηηνχλ ζπιινγηθή ελέξγεηα, θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε, 

δηνίθεζε ή δηεχζπλζε ησλ ππνζέζεσλ ή ηελ εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο, ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξφζσπα, κέιε ή κε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί επίζεο 

λα απνθαζίζεη ηελ ζπγθξφηεζε εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ζηελ νπνία ζα αλαηίζεληαη νξηζκέλεο 

εμνπζίεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ζχλζεζε, νη αξκνδηφηεηεο, ηα 

θαζήθνληα θαη ν ηξφπνο ιήςεο απνθάζεσλ ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, θαζψο θαη θάζε ζέκα 

πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο, ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζρεηηθά κε 

ηε ζπγθξφηεζή ηεο.  

3. Σα αλσηέξσ πξφζσπα ζηα νπνία αλαηίζεληαη εμνπζίεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ε 

αλσηέξσ εθηειεζηηθή επηηξνπή κπνξνχλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, λα αλαζέηνπλ πεξαηηέξσ ηελ άζθεζε ησλ εμνπζηψλ πνπ ηνπο 

αλαηέζεθαλ ή κέξνπο απηψλ, ζε άιια κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ζε ηξίηνπο. 

 

Άπθπο 14 

ύνθεζη - Θηηεία Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ επηά (7) έσο δεθαηξία (13) 

κέιε, ηα νπνία εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.  

2. Σν αξγφηεξν ζαξάληα (40) εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο πνπ έρεη ζπγθιεζεί γηα ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθή πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ πξνηείλεη δχν (2) 

ππνςεθίνπο, νη νπνίνη εθιέγνληαη σο κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηε Γεληθή 

πλέιεπζε.  
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3. Σα δχν (2) ππνςήθηα κέιε - εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, ζα εθιέγνληαη απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζηελ Δηαηξεία κε άκεζε θαζνιηθή ςεθνθνξία θαη κε ην ζχζηεκα ηεο απιήο 

αλαινγηθήο. 

4. Οη αξραηξεζίεο γηα ηελ εθινγή ησλ ππνςεθίσλ εθπξνζψπσλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δηεμάγνληαη απφ Δθνξεπηηθή Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη απφ ηελ πιένλ 

αληηπξνζσπεπηηθή πξσηνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ νπνία 

ζπκκεηέρεη έλαο ηνπιάρηζηνλ εθπξφζσπνο απφ θαζεκία απφ ηηο ππφινηπεο ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο ηεο Δηαηξείαο. Η δηαδηθαζία ησλ αξραηξεζηψλ, ν θαζνξηζκφο ησλ ηνπηθψλ 

Δθνξεπηηθψλ Δπηηξνπψλ, ν ρξφλνο θαη νη ιεπηνκέξεηεο ηεο ςεθνθνξίαο θαη ε εμαγσγή θαη 

αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ απνηεινχλ έξγν ηεο Δπηηξνπήο απηήο.  

5.  Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ – εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ αλαπιεξψλνληαη 

εάλ παξαηηεζνχλ ή εθιείςνπλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλαθαινχληαη κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία πνπ 

εθιέρζεθαλ.    

6. Η κε εθινγή ή κε έγθαηξε αλαπιήξσζε απφ νπνηαδήπνηε αηηία εθπξνζψπσλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, δελ παξαθσιχεη ηε ζπγθξφηεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ρσξίο 

ηα κέιε απηά. 

7. Η ζεηεία ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο. Καη' εμαίξεζε, ε ζεηεία 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη 

λα ζπλέιζεη ε ακέζσο επφκελε ηαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε.. 

8.  Σν παξφλ άξζξν δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εθφζνλ έρεη ιεθζεί απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο ζηελ νπνία ζα παξίζηαληαη ή ζα αληηπξνζσπεχνληαη 

κέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ πιένλ κηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηά ςήθνπ 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαη κε πιεηνςεθία ηνπ εκίζενο πιένλ κηαο ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηά ςήθνπ 

κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. 

 

Άπθπο 15 

Ανηικαηάζηαζη μελών Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

1. ε πεξίπησζε παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν απψιεηαο ηεο ηδηφηεηαο 

κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηα  απνκείλαληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

κπνξνχλ λα εθιέμνπλ αληηθαηαζηάηε  γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ 

αληηθαζίζηαηαη. Η απφθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε δεκνζηφηεηα ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 

4548/2018, φπσο ηζρχεη, θαη αλαθνηλψλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζηελ ακέζσο πξνζερή 

Γεληθή πλέιεπζε, ε νπνία δηθαηνχηαη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ εθιεγέληα, αθφκε θαη εάλ δελ 

πεξηέρεηαη ζρεηηθφ ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. ε θάζε πεξίπησζε, ε κε επηθχξσζε 
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αληηθαηάζηαζεο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, δελ επεξεάδεη 

ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

2. Αληί ηεο αληηθαηάζηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ηα απνκείλαληα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα ζπλερίζνπλ κφλα ηνπο ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ 

εθπξνζψπεζε ηεο Δηαηξείαο, εθ’ φζνλ ν αξηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ην ήκηζπ ησλ κειψλ πνπ 

πξνυπήξραλ. ε θάζε πάλησο πεξίπησζε, ηα απνκείλαληα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 

αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ηνπο, κπνξνχλ λα ζπγθαινχλ Γεληθή πλέιεπζε κε απνθιεηζηηθφ 

ζθνπφ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Άπθπο 16 

ςγκπόηηζη ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

1. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ακέζσο κεηά ηελ εθινγή ηνπ ζπλέξρεηαη θαη ζπγθξνηείηαη ζε 

ζψκα, εθιέγνληαο ηνλ πξφεδξν θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί 

επίζεο λα εθιέμεη εθ ησλ κειψλ ηνπ ηνλ αληηπξφεδξφ ηνπ. Δάλ έρεη εθιεγεί αληηπξφεδξνο, ν 

αληηπξφεδξνο είλαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξνέδξνπ, εθηφο αλ άιισο απνθαζίζεη ην Γηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην. 

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην εθιέγεη έλα απφ ηα κέιε ηνπ σο δηεπζχλνληα ζχκβνπιν 

δχλαηαη δε λα εθιέμεη θαη έλα απφ ηα κέιε ηνπ σο αλαπιεξσηή ηνπ. 

3. Δάλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ην απνθαζίζεη, είλαη δπλαηφλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ λα ην 

ζπλδξάκεη γξακκαηέαο, ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη κέινο ή κε κέινο απηνχ. 

 

Άπθπο 17 

ύγκληζη και ζςνεδπιάζειρ ηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος  

1. To Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ θαη 

ζπλεδξηάδεη ζηελ έδξα ηεο Δηαηξείαο ή εθηφο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο ζε γξαθεία, 

ππνθαηαζηήκαηα θαη εγθαηαζηάζεηο ηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα ή ζηελ αιινδαπή. 

2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη κε ηειεδηάζθεςε θαη κε θάζε άιιν 

ηξφπν πνπ ε θείκελε λνκνζεζία επηηξέπεη, εθφζνλ απηφ πξνβιέπεηαη θάζε θνξά ζηελ πξφζθιεζε 

πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαη ηερληθέο νδεγίεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

ζπλεδξίαζε. 

3. ην πιαίζην ηεο ιήςεο απνθάζεσλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ρσξίο ζπλεδξίαζε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 94 παξ. 1 Ν. 4548/2018, επηηξέπεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 94 παξ. 2 Ν. 

4548/2018 ε αληηθαηάζηαζε ππνγξαθήο ζπκβνχινπ ή αληηπξνζψπνπ ηνπ απφ κήλπκα 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πνπ απεπζχλεηαη ηνπιάρηζηνλ πξνο ηνλ πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
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πκβνπιίνπ ή πξνο άιιν κέινο ηνπ πνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην έρεη νξίζεη αξκφδην λα 

ιακβάλεη ηα κελχκαηα απηά. 

 

Άπθπο 18 

Ππακηικά Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

1. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαηαρσξνχληαη 

πεξηιεπηηθά ζε εηδηθφ βηβιίν πνπ κπνξεί λα ηεξείηαη θαη ειεθηξνληθά. Σν βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κπνξεί λα ηεξείηαη εληαία κε ην βηβιίν πξαθηηθψλ ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο. 

2. Αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εθδίδνληαη απφ 

ηνλ πξφεδξν ηνπ ή ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ ή θαη απφ ην πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ νξίδεη κε 

απφθαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Δηαιπική σπήζη - Γιάθεζη κεπδών 

 

                                                                            Άπθπο 19 

Δηαιπική σπήζη 

Η εηαηξηθή ρξήζε είλαη δσδεθάκελεο δηάξθεηαο αξρίδεη ηελ πξψηε (1ε) Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 

ηξηαθνζηή πξψηε (31ε) Γεθεκβξίνπ θάζε  έηνπο. 

   

Άπθπο 20 

Γιάθεζη κεπδών 

Σα θαζαξά θέξδε δηαηίζεληαη φπσο ν λφκνο νξίδεη θαη θαζ’φ κέηξν ν λφκνο επηηξέπεη, ζχκθσλα 

κε ηελ απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Δπηηξέπεηαη ε ρνξήγεζε ζε κέιε Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ  θαη ζε εξγαδφκελνπο ηεο Δηαηξείαο ακνηβήο ζπληζηάκελεο ζε θέξδε ηεο ρξήζεσο, 

ηε ρνξήγεζε θαη ην χςνο ηεο νπνίαο απνθαζίδεη ε Γεληθή πλέιεπζε, εληφο ησλ πεξηνξηζκψλ 

ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ. 

 

Άπθπο 21 
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Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ, εθαξκφδνληαη νη 

ππνρξεσηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4548/2018 φπσο εθάζηνηε, ηζρχνπλ. Όπνπ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ 

αξθείηαη ζηελ ηππηθή επαλάιεςε πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ, νη φξνη απηνί λννχληαη φηη 

αλαθέξνληαη ζηηο εθάζηνηε αληίζηνηρεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Σ΄ 

Σελικέρ και Μεηαβαηικέρ διαηάξειρ 

Άπθπο 22 

σημαηιζμόρ Μεηοσικού Κεθαλαίος 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 5 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζε 

€1.301.000.000 δηαηξνχκελν ζε 130.100.000 θνηλέο, νλνκαζηηθέο, κε ςήθν κεηνρέο, νλνκαζηηθήο 

αμίαο € 10  ε θαζεκία, ζρεκαηίδεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάζπαζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο 

κε ηελ επσλπκία «Διιεληθά Πεηξέιαηα Αλψλπκε Δηαηξεία» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «Διιεληθά 

Πεηξέιαηα Α.Δ.» (δηαζπψκελε εηαηξεία) δηά απφζρηζεο θιάδνπ κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο (ήηνη 

ηεο Δηαηξείαο), κε ζπλδπαζκέλε εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 57 παξ. 3  θαη 59 επ. ηνπ N. 4601/2019 

θαη ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ N. 4172/2013. Χο απνηέιεζκα ηεο νινθιήξσζεο ηεο δηάζπαζεο, ε 

δηαζπψκελε εηαηξεία θαζίζηαηαη κνλαδηθφο κέηνρνο ηεο Δηαηξείαο ιακβάλνληαο ην ζχλνιν ησλ 

κεηνρψλ έθδνζήο ηεο. 

 

Άπθπο 23 

ύνθεζη ππώηος Γιοικηηικού ςμβοςλίος 

Σν πξψην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ ηα αθφινπζα πξφζσπα: 

1. Ισάλλεο Παπαζαλαζίνπ ηνπ Γεκεηξίνπ, θάηνηθνο  Ακαξνπζίνπ  Αηηηθήο,  Υεηκάξξαο  8Α, 

Α.Γ.Σ. ΑΗ 588430/2009, κε Α.Φ.Μ. 010629701 ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΗΦΙΙΑ, Πξφεδξνο Γ..  

2. Αλδξέαο ηάκηζηεο ηνπ Νηθνιάνπ, θάηνηθνο  Ακαξνπζίνπ  Αηηηθήο,  Υεηκάξξαο  8Α, Α.Γ.Σ. 

ΑΑ 010147/2004, κε Α.Φ.Μ. 052194322 ηεο Γ.Ο.Τ. ΥΟΛΑΡΓΟΤ, Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

3. Γεψξγηνο Αιεμφπνπινο ηνπ Γεκεηξίνπ, θάηνηθνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, Υεηκάξξαο 8Α, 

Α.Γ.Σ. ΑΒ 049264/2006, κε Α.Φ.Μ. 053418412 ηεο Γ.Ο.Τ. ΦΤΥΙΚΟΤ, Μέινο  

4. Θεφδσξνο – Αρηιιέαο Βάξδαο ηνπ Γεκεηξίνπ, θάηνηθνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, Υεηκάξξαο 

8Α, Α.Γ.Σ. ΑΙ 677810/2011, κε Α.Φ.Μ. 019529595 ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΗΦΙΙΑ, Μέινο  

5. Κσλζηαληίλνο Παλάο ηνπ Παλαγηψηε, θάηνηθνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, Υεηκάξξαο 8Α, Α.Γ.Σ. 

ΑΒ 052712/2005, Σ.Α. Βξηιεζζίσλ, κε ΑΦΜ 042786184 ηεο Γ.Ο.Τ. ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ, Μέινο  
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6. Γεψξγηνο Γεκφγησξγαο ηνπ Παλαγηψηε, θάηνηθνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, Υεηκάξξαο 8Α, 

Α.Γ.Σ. Μ 502803 / 1985, Α.Σ. Βξεζζέλσλ Λαθσλίαο, κε ΑΦΜ 031022260 ηεο Γ.Ο.Τ. 

ΚΗΦΙΙΑ, Μέινο 

7. Νηθφιανο  Βξεηηφο ηνπ Αλδξέα, θάηνηθνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, Υεηκάξξαο 8Α, Α.Γ.Σ. ΑΜ 

134128/2015, κε Α.Φ.Μ. 030657924 ηεο Γ.Ο.Τ. ΚΑΣΟΙΚΧΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ, Μέινο  

8.  Αιέμαλδξνο Μεηαμάο ηνπ Νηθνιάνπ, θάηνηθνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, Υεηκάξξαο 8Α,    Α.Γ.Σ. 

ΑΒ 615326/2006, κε Α.Φ.Μ. 031472699 ηεο Γ.Ο.Τ. Γ΄ ΑΘΗΝΧΝ, Μέινο   

9. Αιθηβηάδεο - Κσλζηαληίλνο Φάξξαο ηνπ Αζαλαζίνπ, θάηνηθνο Ακαξνπζίνπ Αηηηθήο, 

Υεηκάξξαο 8Α, Α.Γ.Σ. ΑΚ 558868/2013, κε Α.Φ.Μ. 043969890 ηεο Γ.Ο.Τ. Γ΄ΑΘΗΝΧΝ, 

Μέινο.  

 

Η ζεηεία ηνπ άλσ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη  κέρξη ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 

ησλ κεηφρσλ, ε νπνία  ζα ζπλέιζεη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 10
ε
 επηεκβξίνπ 2022 ή λσξίηεξα 

κέρξη ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απφ Έθηαθηε  Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ 

ηεο Δηαηξείαο.  

 

 

Άπθπο 24 

Ππώηη εηαιπική σπήζη και ελεγκηέρ 

 

1. Η πξψηε εηαηξηθή ρξήζε αξρίδεη απφ ηελ θαηαρψξηζε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(Γ.Δ.ΜΗ.) ηνπ παξφληνο θαηαζηαηηθνχ θαη ηεο δηάζπαζεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «Διιεληθά Πεηξέιαηα Αλψλπκε Δηαηξεία»  δηά απφζρηζεο θιάδνπ κε ζχζηαζε λέαο 

εηαηξείαο (ήηνη ηεο Δηαηξείαο), ε νπνία δηέπεηαη απφ ην παξφλ θαηαζηαηηθφ, θαη ιήγεη ζηηο 

31.12.2022.  

2. Η εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Δξλζη & Γηαλγθ (Διιάο) Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 

Α.Δ.» κε ΑΜ ΟΔΛ 107,  νξίδεηαη σο ηαθηηθφο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εηήζησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηελ πξψηε εηαηξηθή ρξήζε 2022. 
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