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«Άρθρο 19
ο
 

ύνθεση και Θητεία του Διοικητικού 

υμβουλίου 

1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη από Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην πνπ  απαξηίδεηαη από ηξεηο (3) 

έσο έληεθα (11) Σπκβνύινπο, εθηειεζηηθά 

θαη κε εθηειεζηηθά κέιε, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαθξίζεηο ηνπ Ν. 3016/2002, κεηόρνπο ή κε 

ηεο Εηαηξείαο. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

εθιέγεηαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζε 

κπζηηθή ςεθνθνξία γηα πεληαεηή ζεηεία. 

Μέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξεί 

λα εθιεγεί θαη λνκηθό πξόζσπν. Η ζεηεία 

αξρίδεη από ηελ εθινγή ηνπο θαη ιήγεη κε ηελ 

εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ από 

ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ έηνπο 

ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, ε 

ζεηεία ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

εληόο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε 

ακέζσο επόκελε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε 

κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ.  

2. Οη Σύκβνπινη κπνξνύλ λα επαλεθιεγνύλ 

θαη λα αλαθιεζνύλ ή λα αληηθαηαζηαζνύλ 

από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαηά πάληα ρξόλν. 

3. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην εθιέγεη, κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία, κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, 

κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ή 

αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειώλ ηνπ, ηνλ 

Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν ή Αληηπξνέδξνπο, 

ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν ή Αλαπιεξσηέο 

απηώλ ή Εληεηαικέλνπο Σπκβνύινπο θαη 

νξίδεη ηα εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά 

κέιε, πιελ ησλ αλεμαξηήησλ κειώλ, 

ζύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ Ν. 

3016/2002. Τν αμίσκα ηνπ Αληηπξνέδξνπ, 

ηνπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ θαη ηνπ 

Γεληθνύ Δηεπζπληή κπνξεί λα ζπκπίπηνπλ 

ζην απηό πξόζσπν. Η εθινγή ηνπο γίλεηαη 

ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, κεηά ηελ εθινγή ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ από ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε. 

4. Τνλ Πξόεδξν, όηαλ απνπζηάδεη ή 

θσιύεηαη, αλαπιεξώλεη θαηά ζεηξά ν 

Αληηπξόεδξνο, εθηειεζηηθό κέινο, ν 

Αληηπξόεδξνο, κε εθηειεζηηθό κέινο θαη ν 

Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ή θσιύκαηνο απηώλ, Σύκβνπινο 

πνπ νξίδεηαη από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 
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ύνθεση και Θητεία του Διοικητικού 

υμβουλίου 

1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη από Δηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην πνπ  απαξηίδεηαη από ηξεηο (3) 

έσο έληεθα (11) Σπκβνύινπο, εθηειεζηηθά 

θαη κε εθηειεζηηθά κέιε, ζύκθσλα κε ηηο 

δηαθξίζεηο ηνπ Ν. 3016/2002, κεηόρνπο ή κε 

ηεο Εηαηξείαο. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

εθιέγεηαη από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ζε 

κπζηηθή ςεθνθνξία γηα πεληαεηή ζεηεία. 

Μέινο ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κπνξεί 

λα εθιεγεί θαη λνκηθό πξόζσπν. Η ζεηεία 

αξρίδεη από ηελ εθινγή ηνπο θαη ιήγεη κε ηελ 

εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ από 

ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ έηνπο 

ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο. Καη’ εμαίξεζε, ε 

ζεηεία ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ 

παξαηείλεηαη κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο 

εληόο ηεο νπνίαο πξέπεη λα ζπλέιζεη ε 

ακέζσο επόκελε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε 

κεηά ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ.  

2. Οη Σύκβνπινη κπνξνύλ λα επαλεθιεγνύλ 

θαη λα αλαθιεζνύλ ή λα αληηθαηαζηαζνύλ 

από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαηά πάληα ρξόλν. 

3. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην εθιέγεη, κε 

κπζηηθή ςεθνθνξία, κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ, 

κε απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ ή 

αληηπξνζσπεπνκέλσλ κειώλ ηνπ, ηνλ 

Πξόεδξν, ηνλ Αληηπξόεδξν ή Αληηπξνέδξνπο, 

ηνλ Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν ή Αλαπιεξσηέο 

απηώλ ή Εληεηαικέλνπο Σπκβνύινπο θαη 

νξίδεη ηα εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά 

κέιε, πιελ ησλ αλεμαξηήησλ κειώλ, 

ζύκθσλα κε ηνπο νξηζκνύο ηνπ Ν. 

3016/2002. Τν αμίσκα ηνπ Αληηπξνέδξνπ, 

ηνπ Δηεπζύλνληνο Σπκβνύινπ θαη ηνπ 

Γεληθνύ Δηεπζπληή κπνξεί λα ζπκπίπηνπλ 

ζην απηό πξόζσπν. Η εθινγή ηνπο γίλεηαη 

ζηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, κεηά ηελ εθινγή ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ από ηε Γεληθή 

Σπλέιεπζε. 

4. Τνλ Πξόεδξν, όηαλ απνπζηάδεη ή 

θσιύεηαη, αλαπιεξώλεη θαηά ζεηξά ν 

Αληηπξόεδξνο, εθηειεζηηθό κέινο, ν 

Αληηπξόεδξνο, κε εθηειεζηηθό κέινο θαη ν 

Δηεπζύλσλ Σύκβνπινο θαη ζε πεξίπησζε 

απνπζίαο ή θσιύκαηνο απηώλ, Σύκβνπινο 

πνπ νξίδεηαη από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην. 



5. Εάλ κείλεη θελή ε ζέζε Σπκβνύινπ, ιόγσ 

ζαλάηνπ, παξαίηεζεο ή γηα νπνηνδήπνηε 

άιιν ιόγν, πξηλ ιήμεη ε ζεηεία ηνπ, ην 

Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνρξενύηαη, εθόζνλ 

νη ελαπνκείλαληεο Σύκβνπινη είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3), πξηλ από νπνηαδήπνηε 

άιιε απόθαζε λα εθιέμεη πξνζσξηλό 

αληηθαηαζηάηε κέρξη ηελ πξνζερή Γεληθή 

Σπλέιεπζε, νπόηε απηή απνθαζίδεη νξηζηηθά, 

ρσξίο σζηόζν ηπρόλ αξλεηηθή απόθαζε ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο λα πξνζβάιιεη ηελ 

εγθπξόηεηα ησλ πξάμεσλ ηνπ πξνζσξηλνύ 

Σπκβνύινπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ 

κεζνιάβεζε. Σε θάζε πεξίπησζε, ν αξηζκόο 

ησλ Σπκβνύισλ πνπ εθιέγνληαη θαη’ 

εθαξκνγή ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ, είλαη 

ππνρξεσηηθά ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ 

απνρσξνύλησλ Σπκβνύισλ, έηζη ώζηε ν 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ Σπκβνύισλ λα κε 

κεηαβάιιεηαη.». 

5. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην εθιέγεη κέιε 

ηνπ ζε αληηθαηάζηαζε κειώλ πνπ 

παξαηηήζεθαλ, απέζαλαλ ή απώιεζαλ ηελ 

ηδηόηεηά ηνπο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξόπν, 

ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε αλαπιήξσζε ησλ 

αλσηέξσ κειώλ δελ είλαη εθηθηή από 

αλαπιεξσκαηηθά κέιε, πνπ έρνπλ ηπρόλ 

εθιεγεί από ηε γεληθή ζπλέιεπζε, εθόζνλ 

ηνύην επηηξέπεηαη από ην θαηαζηαηηθό. Η 

αλσηέξσ εθινγή από ην δηνηθεηηθό 

ζπκβνύιην γίλεηαη κε απόθαζε ησλ 

απνκελόλησλ κειώλ, εάλ είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ηξία (3), θαη ηζρύεη γηα ην ππόινηπν ηεο 

ζεηείαο ηνπ κέινπο πνπ αληηθαζίζηαηαη. Η 

απόθαζε ηεο εθινγήο ππνβάιιεηαη ζηε 

δεκνζηόηεηα ηνπ άξζξνπ 7β θαη 

αλαθνηλώλεηαη από ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην 

ζηελ ακέζσο πξνζερή γεληθή ζπλέιεπζε, ε 

νπνία κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο 

εθιεγέληεο, αθόκε θαη αλ δελ έρεη αλαγξαθεί 

ζρεηηθό ζέκα ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 

6. Οξίδεηαη ξεηά όηη ζε πεξίπησζε 

παξαίηεζεο, ζαλάηνπ ή κε νπνηνλδήπνηε 

άιιν ηξόπν απώιεηαο ηεο ηδηόηεηαο κέινπο ή 

κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ηα 

ελαπνκείλαληα κέιε κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ 

ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εθπξνζώπεζε ηεο 

εηαηξείαο θαη ρσξίο ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ 

ειιεηπόλησλ κειώλ ζύκθσλα κε ηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν, κε ηελ 

πξνϋπόζεζε όηη ν αξηζκόο ησλ 

ελαπνκεηλάλησλ κειώλ ππεξβαίλεη ην ήκηζπ 

ησλ κειώλ, όπσο είραλ πξηλ από ηελ 

επέιεπζε ησλ αλσηέξσ γεγνλόησλ. Σε θάζε 

πεξίπησζε ηα ελαπνκείλαληα κέιε δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη ιηγόηεξα ησλ ηξηώλ 

(3).». 

 

 

 


