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Αναφορικά με τον ακριβή σκοπό και το πλαίσιο της προτεινόμενης τροποποίησης παραπέμπουμε στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Αριθμός Άρθρου 
Καταστατικού 

 

Τρέχον Λεκτικό Προτεινόμενο Νέο Λεκτικό Αιτιολόγηση 
Τροποποίησης 

Άρθρο 22 
Σύγκληση της 

Γενικής 
Συνέλευσης 

 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά 
στην έδρα της εταιρείας ή στην περιφέρεια 
άλλου δήμου εντός της περιφέρειας της έδρας ή 
άλλου δήμου όμορου της έδρας ή άλλου δήμου 
στην Ελλάδα, προβλεπόμενου στο 
Καταστατικό. Ενόσω οι μετοχές της εταιρείας 
είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, που 
εδρεύει στην Ελλάδα, η γενική συνέλευση 
μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του 
δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης 
αγοράς. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το 
διοικητικό συμβούλιο. 
 
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και 
κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, σύμφωνα με 
το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. Δικαίωμα να 
ζητήσει τη σύγκληση γενικής συνέλευσης έχει 
και ο ελεγκτής της εταιρείας με αίτησή του προς 
τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Η 
συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από 
το διοικητικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών 
από την επίδοση της αίτησης, έχει δε ως 
αντικείμενο ημερήσιας διάταξης τα θέματα που 
περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική συνέλευση 
δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται 
υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην 
περιφέρεια άλλου δήμου εντός της 
περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου 
της έδρας ή άλλου δήμου στην Ελλάδα, 
προβλεπόμενου στο Καταστατικό. Ενόσω οι 
μετοχές της εταιρείας είναι εισηγμένες σε 
ρυθμιζόμενη αγορά, που εδρεύει στην 
Ελλάδα, η γενική συνέλευση μπορεί να 
συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, 
όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης 
αγοράς. Τη γενική συνέλευση συγκαλεί το 
διοικητικό συμβούλιο. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η 
Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε 
κάποιο τόπο, σύμφωνα με το άρθρο 120 
του ν. 4548/2018, αλλά θα συνεδριάσει εξ 
ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων της 
Εταιρείας από απόσταση με τα 
ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο 
άρθρο 125 του ν. 4548/2018, ως ισχύει. 
2. Η γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί 
και κατόπιν αιτήματος της μειοψηφίας, 
σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν. 4548/2018. 
Δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση γενικής 
συνέλευσης έχει και ο ελεγκτής της εταιρείας 
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Τροποποίηση του Άρθρου 
22 του Καταστατικού 
σύμφωνα με το άρθρο 120 
παρ. 3 του Ν. 4548/2018 
 



παραγράφου 1 του άρθρου 141 του Ν. 
4548/2018. 

διοικητικού συμβουλίου. Η συνέλευση αυτή 
συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό 
συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την 
επίδοση της αίτησης, έχει δε ως αντικείμενο 
ημερήσιας διάταξης τα θέματα που 
περιέχονται στην αίτηση. Αν η γενική 
συνέλευση δεν συγκληθεί εντός της 
προθεσμίας αυτής, εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 
141 του Ν. 4548/2018. 
 

 

  


