
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, το διακριτικό τίτλο ALTEC SOFTWARE Α.Ε και αριθμό ΓΕΜΗ 8802901000. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ανακοινώνει ότι :  
 

Την 17/10/2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 802220,  η από 
12/10/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALTEC 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8802901000 με την οποία αποφασίστηκε η 
τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της. 
 
Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο καταστατικού μαζί με τις 
τροποποιήσεις του. Το νέο κείμενο του καταστατικού είναι συνημμένο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 
ανακοίνωσης. 

 
 

Kοινοποίηση:  
1. Εταιρεία: «UNISOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 

Δ/νση: ΠΑΤΜΟΥ 12 
Τ.Κ.: 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ 

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Βόρειος Τομέας 
Δ/νση Ανάπτυξης 
Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών 
Δ/νση : Μεσογείων 372 
ΤΚ. 153 41   Αγ.Παρασκευή  

 
Η γνησιότητα της παρούσας, μπορεί να ελεγχθεί, στην Ηλ. Δ/νση: https://www.businessregistry.gr/ - επιλογή «Δημοσιότητα». 

 
 

  

 

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 
Δ.νση: Ακαδημίας 7 
Τ.Κ.: 10671 
Πληροφορίες: ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 
Τηλέφωνο: 2103382136 
Fax: 2103616464 
E-mail: tsiboukis@acci.gr 
 

Αθήνα,20/10/2016 
Αριθ.Πρωτ.: 672234 
 

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www. acci.gr, Email: info@acci.gr 
 

Ε/O.ΓΔ.110.03-02 
 

mailto:info@acci.gr
https://www.businessregistry.gr/


 

 1 

ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ UNISOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «UNISOFT A.E». (ΑΡΜΑΕ 
68011/01/ΑΤ/Β/09/162) ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 12/10/2016 ΕΚΤΑΚΤΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.  
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ι 

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός - Διάρκεια 
Άρθρο 1 

Σύσταση - Επωνυμία 
 

 
Συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «UNISOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» και το διακριτικό τίτλο 
«UNISOFT A.E». Για τις συναλλαγές της με την αλλοδαπή η επωνυμία που θα 
χρησιμοποιείται θα είναι σε πιστή μετάφραση στην αγγλική γλώσσα και ο διακριτικός 
τίτλος θα είναι « UNISOFT S.A».  

 
 
 

Άρθρο 2 
Έδρα 

 
1. Έδρα της Εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Αμαρουσίου. 
2. Η Εταιρία με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της θα μπορεί να ιδρύει 
υποκαταστήματα, πρακτορεία και αντιπροσωπείες ή άλλα γραφεία σε άλλες πόλεις της 
Ελλάδας ή του εξωτερικού. Σε κάθε απόφαση θα καθορίζονται με λεπτομέρεια οι όροι 
λειτουργίας, διεύθυνσης και διαχείρισης αυτών. 

 
 

Άρθρο 3 
Σκοπός 

Σκοπός της εταιρείας είναι:  
1. Η σχεδίαση, κατασκευή και πώληση με σκοπό το κέρδος προγραμμάτων 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
2. Η εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
3. Η μηχανογραφική επεξεργασία πληροφοριακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων. 
4. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα σχεδίασης και ανάπτυξης 

προγραμμάτων λογισμικού και εν γένει πληροφοριακών συστημάτων, νέων 
τεχνολογιών και συστημάτων επικοινωνίας. 

5. Η προαγωγή της έρευνας και η ανάπτυξη της τεχνολογίας στους τομείς της 
ηλεκτρονικής και πληροφορικής. 

6. Η εισαγωγή από το εξωτερικό και η αγορά από το εσωτερικό συγκροτημάτων, 
μηχανημάτων, συσκευών και συναφών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών με 
σκοπό την μεταπώλησή τους. 

7. Η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού, που έχουν τους 
ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς και η συμμετοχή σε όμοιες ή παρεμφερείς 
επιχειρήσεις. 

8. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Ιδιωτικού και Δημοσίου 
τομέα που αφορούν τα ανωτέρω. 

9. Η συνεργασία με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ΝΠΔΔ καθώς και όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμμετοχή σε Εθνικά και Κοινοτικά Προγράμματα, που 
αφορούν την έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. 

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρία δύναται: 
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α) να συμμετέχει σε εταιρίες οιουδήποτε εταιρικού τύπου, υφιστάμενες ή μέλλουσες να 
συσταθούν, που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό με την εταιρεία. 
β) να δημιουργεί υποκαταστήματα, να διορίζει αντιπροσώπους στην ημεδαπή και 
αλλοδαπή, να αναπτύσσει-εφαρμόζει συστήματα δικαιόχρησης είτε ως εντολέας είτε 
ως εντολοδόχος. 
γ) να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα, να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις 
ή συνεργασίες με κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση ή 
επιχειρηματικό σχήμα ανεξάρτητα από την νομική μορφή τους, να συμμετέχει σε 
διαγωνισμούς ή να αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση εργασίες που άπτονται του 
σκοπού της εταιρείας και οι οποίες θα ανατίθενται σε αυτήν από κάθε τρίτο πρόσωπο, 
περιλαμβανομένων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, Νομαρχιών και κάθε οργανισμού του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να ιδρύει η ίδια ή να συμμετέχει ή 
συνεργάζεται με άλλα νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά σχήματα της 
ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς, ανεξάρτητα από 
το νομικό καθεστώς τους, το είδος, την μορφή και την έκταση της συμμετοχής ή της 
συνεργασίας, να παρέχει την εταιρική εγγύησή της ή άλλης μορφής ασφάλεια επί 
περιουσιακών στοιχείων της, να μεριμνά για την έκδοση πάσης φύσεως εγγυήσεων, 
εγγυητικών επιστολών ή την παροχή άλλου είδους ασφάλειας από και προς τρίτους 
υπέρ τόσο της εταιρείας όσο και υποδειχθησομένων από την εταιρεία προσώπων. 

 
Άρθρο 4 
Διάρκεια 

 
Η διάρκεια της Εταιρίας ορίζεται για πενήντα (50) έτη, που αρχίζει από την καταχώριση 
στο μητρώο Α.Ε. από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή του καταστατικού της Εταιρίας 
και λήγει  την αντίστοιχη ημερομηνία του 2059. 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές 

Άρθρο 5 
1. Το  μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ορίζεται σε ευρώ εξήντα χιλιάδες (60.000) και 
διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εξήντα (60) ευρώ η κάθε μία.  
2. Με την από 7/7/2009 απόφαση της έκτακτής γενικής συνέλευσης των μετόχων της 
εταιρείας αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά 240.000,00 ευρώ (με 
απορρόφηση του κλάδου λογισμικού και ολοκληρωμένων συστημάτων E.R.P 
επιχειρήσεων (software) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Altec Ανώνυμος 
Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών" αξίας 
1.599.694,16 ευρώ) με έκδοση 4.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 60,00 ευρώ 
εκάστης. Η διαφορά του ποσού των 1.359.694,16 ευρώ που προκύπτει από το ποσό 
της παρούσας αύξησης και της αξίας της καθαρής θέσης του εισφερόμενου κλάδου, η 
ως άνω  έκτακτη γενική συνέλευση αποφάσισε όπως αποτελέσει ειδικό αποθεματικό 
(υπόλοιπο εις νέο – διαφορά εκ της καθαρής θέσης του εισφερόμενου κλάδου) 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μελλοντικής αύξησης του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 
300.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 5.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 60,00 ευρώ 
εκάστης.   
 

 
Άρθρο 6  

Μετοχές – Βιβλίο Μετόχων 
 
1. Οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και υπογράφονται από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και ένα μέλος του που ορίζεται από αυτό. Οι τίτλοι των 
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μετοχών μπορούν να ενσωματώνουν μία ή περισσότερες μετοχές. Οι υπόλοιπες 
λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση των μετοχών ορίζονται με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
2. Επιτρέπεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έκδοση προσωρινών τίτλων 
μετοχών. Αυτοί ανταλλάσσονται με οριστικούς τίτλους, αμέσως μόλις εκδοθούν. 
3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές και μη εισηγμένες σε 
χρηματιστήριο, η Εταιρία δύναται κατά την κρίση της να μην εκδώσει μετοχικούς 
τίτλους, ούτε προσωρινούς ούτε οριστικούς.  Στην περίπτωση αυτή, η μετοχική 
ιδιότητα αποδεικνύεται με την εγγραφή στο βιβλίο μετόχων.  Εάν τέτοια εγγραφή δεν 
υπάρχει, η μετοχική ιδιότητα μπορεί να αποδειχθεί και με άλλα έγγραφα που 
προσκομίζει ο μέτοχος και που, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρίας, αποδεικνύουν 
την ιδιότητά του αυτή. 
4. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας είναι ονομαστικές, η Εταιρία τηρεί βιβλίο μετόχων, 
που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία όλων των μετόχων, με ξεχωριστή μερίδα ανά 
μέτοχο, ασχέτως του τρόπου απόκτησης των μετοχών τους: 
α. Ονοματεπώνυμο ή εταιρική επωνυμία. 
β. Διεύθυνση ή έδρα. 
γ. Επάγγελμα. 
δ. Εθνικότητα. 
ε. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή δήλωση ότι τέτοια διεύθυνση δεν 
υφίσταται. 
στ. Αριθμός μετοχών που ο μέτοχος έχει στην κυριότητά του κάθε φορά. 
ζ. Αύξων αριθμός των μετοχών αυτών. 
η. Τρόπος απόκτησης των μετοχών ή τυχόν μεταβίβασής τους, μαζί με τη σχετική 
χρονολογία 
θ. Τυχόν άλλα στοιχεία που η Εταιρία κρίνει σκόπιμα. 
Στο βιβλίο αυτό γίνονται οι εγγραφές που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 
8β του κ.ν. 2190/1920 όσον αφορά στη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών. 
 Οι μέτοχοι υποχρεούνται να συνδράμουν την Εταιρία για την ορθή τήρηση του βιβλίου 
μετόχων, ενημερώνοντάς την για κάθε αλλαγή στα ανωτέρω στοιχεία που τυχόν 
αγνοεί.  Επίσης, υποχρεούνται να της γνωστοποιούν εγγράφως τα υπό α’ έως ε’ 
στοιχεία και τις τυχόν μεταβολές τους.  

 
Άρθρο 7 

Αρμοδιότητα Γενικής Συνέλευσης 
 
Πέραν των άλλων αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το νόμο, η Γενική Συνέλευση 
έχει και το δικαίωμα που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 2 του κ.ν. 
2190/1920. 

 
Άρθρο 8 

Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης και λήψη αποφάσεων 
 

1. Στη γενική συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου, που ορίζει και πρόσωπο να ενεργεί ως γραμματέας και ψηφολέκτης.  
Αφού διαπιστωθεί ποιοι είναι οι παριστάμενοι ή αντιπροσωπευόμενοι και δικαιούμενοι 
να ψηφίσουν μέτοχοι, μαζί με τον αριθμό των ψήφων τους, εκλέγεται ο οριστικός 
πρόεδρος και ο οριστικός γραμματέας και ψηφολέκτης της γενικής συνέλευσης. 
2. Εφόσον δεν προβλέπεται αντίθετα από το νόμο, η ψηφοφορία διεξάγεται δια βοής 
για την εκλογή του οριστικού προεδρείου της γενικής συνέλευσης, και από εκεί και 
πέρα διά βοής, με ψηφοδέλτια, με ονομαστική κλήση ή όπως αλλιώς κρίνει σκόπιμο το 
προεδρείο της γενικής συνέλευσης κατά την απόλυτη κρίση του.  
3. Εφόσον οι μετοχές της Εταιρίας δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο, η Γενική 
Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη, εφόσον τούτο αποφασίσει το 
διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί.  Επίσης, είναι δυνατή, εφόσον τούτο 
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αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί, και η συμμετοχή μετόχων στη 
γενική συνέλευση εξ αποστάσεως, με αποστολή ψηφοδελτίων ή συμπλήρωσή τους 
μέσω του διαδικτύου, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 
28 του κ.ν. 2190/1920.  Το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τις λεπτομέρειες για την 
πραγματοποίηση των ανωτέρω. 

 
Άρθρο 9 

Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης 
 

1. Εφόσον η Εταιρία δεν είναι εισηγμένη σε χρηματιστήριο και οι μετοχές της είναι όλες 
ονομαστικές, το διοικητικό συμβούλιο δικαιούται, αντί των προβλεπομένων στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, να κοινοποιεί την πρόσκληση: 
α. είτε με δικαστικό επιμελητή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος. 
β. είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση που αναφέρεται στο βιβλίο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος, που αποστέλλεται τουλάχιστον πέντε 
ημέρες πριν από την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστης προθεσμίας για τη 
δημοσίευση της πρόσκλησης. 
γ. είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο 
βιβλίο της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος.  Στην περίπτωση αυτή η 
Εταιρία δικαιούται να ζητά από το μέτοχο να απαντήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
ότι έλαβε την πρόσκληση και αυτός υποχρεούται να το πράξει. 
δ. είτε με συνδυασμό των ανωτέρω. 
Η Εταιρία ευθύνεται για την τυχόν αποστολή της πρόσκλησης σε λάθος διεύθυνση, 
λόγω λανθασμένης καταγραφής από την Εταιρία της διεύθυνσης στο βιβλίο της 
παραγράφου 4 του άρθρου 6 του παρόντος.  Ευθύνεται επίσης, στην περίπτωση του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν δεν παραδοθεί η ηλεκτρονική επιστολή λόγω 
οποιουδήποτε τεχνικού λόγου, πλην της δυσλειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή του μετόχου.  Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι η πρόσκληση δεν 
δόθηκε ποτέ στον συγκεκριμένο μέτοχο. 

 
Άρθρο 10 

Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

1. Η Εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) έως 
εννέα (9) μέλη. Η Γενική Συνέλευση μπορεί εάν κρίνει σκόπιμο να εκλέγει και 
αναπληρωματικά μέλη, ως τον αριθμό των εκάστοτε τακτικών μελών. 
2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για 
πενταετή θητεία.  
3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να είναι και νομικά πρόσωπα. 

 
Άρθρο 11 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 
 
1. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αναθέτει όλες ή κάποιες από της εξουσίες του 
διαχείρισης και εκπροσώπησης, πλην αυτών που κατά νόμο απαιτούν συλλογική 
ενέργεια, σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, ενεργώντας χωριστά ή από κοινού, μέλη 
του ή μη. 
2. Πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων που έχει από το νόμο, το διοικητικό συμβούλιο: 
α. είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακών δανείων, πλην αυτών που αναφέρονται 
στο άρθρο 3β του κ.ν. 2190/1920.  Όσον αφορά σε ομολογιακά δάνεια μετατρέψιμα σε 
μετοχές, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την έκδοση τους σύμφωνα με 
το άρθρο 13 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920. 
β. έχει το δικαίωμα να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σύμφωνα με το 
άρθρο 13 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του κ.ν. 2190/1920.  
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Άρθρο 12 

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου 
 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά την εκλογή του συνέρχεται και συγκροτείται 
σε σώμα, εκλέγοντας τον πρόεδρό του. 
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους 
ή/και έναν ή περισσότερους διευθύνοντες συμβούλους από τα μέλη του και μόνο, 
καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 
3. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις συνεδριάσεις. Τον πρόεδρο 
όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του ο 
αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται ή εάν δεν υπάρχει, άλλος σύμβουλος εφόσον 
τούτο έχει προβλεφθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Άρθρο 13 

Αναπλήρωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου 
 

1. Αν κενωθεί θέση συμβούλου ή συμβούλων, για οποιαδήποτε αιτία: 
α. Εάν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος ή αναπληρωματικά μέλη, καλύπτει ή 
καλύπτουν την κενωθείσα θέση ή θέσεις. 
β.  Εάν δεν υπάρχουν, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί είτε να συνεχίσει τη διαχείριση 
και την εκπροσώπηση της Εταιρίας, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι 
υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των συμβούλων πριν από την κένωση 
της θέσης ή θέσεων, είτε, εφόσον οι εναπομείναντες σύμβουλοι είναι τουλάχιστον 
τρεις, να εκλέξουν αναπληρωματικό σύμβουλο ή αναπληρωματικούς συμβούλους για 
την πλήρωση της θέσης ή των θέσεων και για το υπόλοιπο της θητείας του συμβούλου 
που αναπληρώνεται ή των συμβούλων που αναπληρώνονται. Η εκλογή αυτή 
υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.  
Η επιλογή μίας εκ των δύο ανωτέρω υπό β. λύσεων γίνεται από το διοικητικό 
συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του. 

 
Άρθρο 14 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  
Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με τηλεδιάσκεψη. 

 
Άρθρο 15 

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης 
 
Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της γενικής 
συνέλευσης επικυρώνονται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον νόμιμο 
αναπληρωτή του, εάν αυτός κωλύεται, ή το τυχόν άλλο ή άλλα πρόσωπα που θα 
ορίσει το διοικητικό συμβούλιο. 

 
Άρθρο 16 

Διάθεση κερδών 
 
Αφού κρατηθεί τακτικό αποθεματικό σύμφωνα με το άρθρο 44 του κ.ν. 2190/1920 και 
καταβληθεί το μέρισμα του άρθρου 3 του α.ν. 148/1967, τα εναπομείναντα κέρδη 
διατίθενται σύμφωνα με την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης. 

Άρθρο 17 

Εταιρική Χρήση 
 
Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 
και λήγει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους.  
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Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της παρούσας εταιρείας αρχίζει από την 
καταχώριση της σύστασης της εταιρείας από την αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στο 
Μητρώο Α.Ε. και θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2010. 

 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 18 

Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος, θα 
καλυφθεί και θα καταβληθεί με τη νόμιμη σύσταση της Εταιρίας ολόκληρο από την 
ιδρύτρια της Εταιρίας με τον ακόλουθο τρόπο: Η ιδρύτρια εταιρεία «ALTEC ABEE» θα 
καταβάλει σε μετρητά εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και θα αναλάβει χίλιες (1.000) 
μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας εξήντα (60) ευρώ και συνολικής εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ. 

 
Άρθρο 19 

Σύνθεση πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα τρία (3) μέλη:  
α) Αθανάσιος Αθανασούλης του Χρήστου και της Χρυσούλας, Τεχνολόγος 
Ηλεκτρονικός Μηχανικός, γεννημένος στη Λιβαδειά Βοιωτίας το 1956, κάτοικος 
Αμαρουσίου Αττικής, κάτοχος του με αριθμό Ξ 436568/1988 Δελτίου Ταυτότητας  του 
Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος, 
β) Σπυρίδων Παμπουκίδης του Θεοδόσιου και της Ελευθερίας, Μηχανικός 
Υπολογιστών, γεννημένος στην Θεσσαλονίκη το 1966, κάτοικος Πολίχνης 
Θεσσαλονίκης, κάτοχος του με αριθμό Χ 744119/2003 Δελτίου Ταυτότητας του ΙΖ’ Τ.Α. 
Θεσσαλονίκης, Έλληνας υπήκοος, και 
γ) Νικήτας Κατσαράς του Αγαπητού και της Ελένης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, γεννημένος 
στον Πειραιά Αττικής το 1964, κάτοικος Χαλανδρίου Αττικής, κάτοχος του με αριθμό 
ΑΕ 514319/2007 Δελτίου Ταυτότητας του Τ.Α. Χαλανδρίου, Έλληνας υπήκοος.  
Η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα λήξει κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα 
συνέλθει μέσα σε έξι (6) μήνες από την λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης, δηλαδή 
μέχρι την 30η Ιουνίου 2011. 

 
Άρθρο 20 

Παροχή Εξουσιοδότησης 
 
Η συμβαλλομένη εντέλλεται και εξουσιοδοτεί από τώρα τους δικηγόρους: α) Χαρίκλεια 
Μιχαλοπούλου του Παναγιώτη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17708) και β) Αθανάσιο Τσιρωνά του 
Βασιλείου (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 20659), αμφοτέρους μέλη της δικηγορικής εταιρείας με την 
επωνυμία «Κ. Σ. Ρέμελης & Συνεργάτες – Δικηγορική Εταιρεία» (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 
80099/06) που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Αλεξ. Παπαναστασίου αρ. 3, 
όπως από κοινού ή ο κάθε ένας χωριστά ενεργήσουν ως αντιπρόσωποι και για 
λογαριασμό των εντολέως, προκειμένου να υποβάλουν, στην αρμόδια εποπτεύουσα 
αρχή, την αίτηση έγκρισης του παρόντος και γενικά να προβούν σε όλες τις νόμιμες 
διατυπώσεις για την παροχή της έγκρισης σύστασης της Εταιρείας, έχοντας την 
ειδικότερη εντολή και πληρεξουσιότητα να προβούν σε διορθώσεις είτε εξαιτίας 
παραδρομών και παραλείψεων είτε εξαιτίας υποδείξεων της αρμόδιας εποπτεύουσας 
αρχής σε σχέση με το παρόν Καταστατικό, καταρτίζοντας και υπογράφοντας 
συμβολαιογραφικό έγγραφο με το οποίο να συμπληρώνονται τυχόν παραλείψεις, να 
διορθώνονται τυχόν παραδρομές και να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται 
σύμφωνα με τον νόμο οι διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, συμπεριλαμβανομένης 
και της αλλαγής επωνυμίας της με το παρόν συνιστωμένης εταιρείας, ελεύθερα κατά 
την κρίση τους. 
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Το παρόν συντάχθηκε με βάση σχέδιο της δικηγόρου Αθηνών, Χαρίκλειας 
Μιχαλοπούλου του Παναγιώτη (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17708) μέλους της δικηγορικής εταιρείας 
με την επωνυμία «Κ. Σ. Ρέμελης & Συνεργάτες – Δικηγορική Εταιρεία» (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 
80099/06) που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, οδός Αλεξ. Παπαναστασίου αρ. 3, 
αντίγραφο δε του σχεδίου αυτού θεωρημένο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 
προσαρτάται στο παρόν. Επίσης στο παρόν προσαρτάται και το με αριθμό Μ03068   
γραμμάτιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 
Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα προς τους εμφανισθέντες τις διατάξεις και τη 
διαδικασία έγκρισης του παρόντος Καταστατικού από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, 
τις διατάξεις περί δημοσίευσης περίληψης του παρόντος Καταστατικού στο Τεύχος 
Ανωνύμων Εταιριών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, καθώς και τις συνέπειες της τυχόν παράλειψης τήρησης των ως άνω 
διατάξεων. 

 
 

Mαρούσι 12/10/2016 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ  

 
 

 
 

 


