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1. Εισαγωγή  

Η εταιρεία με την επωνυμία «ARCELA INVESTMENTS LIMITED» είναι εταιρεία που έχει 

ιδρυθεί και λειτουργεί στην Κύπρο σύμφωνα με το δίκαιο της Κύπρου και είναι 100% 

θυγατρική της εταιρείας με την επωνυμία «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

(εφεξής, η «Μητρική»). 

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

Με Μετοχές με την επωνυμία «ARCELA INVESTMENTS LIMITED» (εφεξής, η «Εταιρεία») 

περιγράφει τις βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της Εταιρείας. 

O παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (εφεξής αναφέρεται και ως 

«Κανονισμός») καταρτίστηκε σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ισχύοντος 

Ελληνικού θεσμικού και εποπτικού πλαισίου και συμπληρωματικά σε σχέση με τις 

διατάξεις του Καταστατικού και των λοιπών εγγράφων της Εταιρείας.  

Με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου και συγκεκριμένα το άρθρο 1, 

παράγραφος 16 του Ν. 4706/2020, η Εταιρεία αποτελεί σημαντική θυγατρική της 

Mητρικής. Επίσης, με βάση το άρθρο 14, παράγραφος 1 του Ν 4706/2020, η Μητρική 

έχει την υποχρέωση να μεριμνήσει για την κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας της 

Εταιρείας, ως σημαντικής θυγατρικής της.   

 Ο παρών Κανονισμός βασίζεται στο ισχύον εγκεκριμένο οργανόγραμμα της Εταιρείας 

και ανταποκρίνεται στις δραστηριότητές της, στο μέγεθός της, στο αντικείμενό της και 

στις αρχές σύγχρονης οργάνωσης και λειτουργίας. Η τήρησή του είναι υποχρεωτική σε 

όλα τα πεδία δραστηριοτήτων της Εταιρείας σύμφωνα με τους σκοπούς της, όπως 

αυτοί αναφέρονται στο Ιδρυτικό της Έγγραφο και παρατίθενται στο Παράρτημα Ι. 

 

2. Οργανωτική Δομή 

Η οργανωτική δομή της Εταιρείας σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπ’ όψη τις λειτουργικές της 

ανάγκες, καθώς και τις αρχές του «διαχωρισμού καθηκόντων», προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της και να εξασφαλίζεται η άρτια λειτουργία, σύμφωνα με 

το μέγεθός της και η συμμόρφωση στις εκάστοτε νομοθετικές και κανονιστικές 

απαιτήσεις.  

Η γενική οργανωτική δομή της Εταιρείας παρουσιάζεται στο γράφημα του 

Παραρτήματος ΙΙ. 
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3. Διακυβέρνηση της Εταιρείας  

 

3.1 Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι όργανο της και δικαιούται να 

αποφασίζει για  ζητήματα  που αφορούν στην Εταιρεία εντός του πλαισίου  που το 

Καταστατικό Έγγραφο και Εταιρικό Δίκαιο της Κύπρου καθορίζουν.  

 

3.2 Σύμβουλοι (Διευθυντές) 

Η Εταιρεία διοικείται από Συμβούλους (Διευθυντές), οι οποίοι είναι από ένας (1) έως 

εφτά (7) εκτός και εάν διαφορετικά αποφασιστεί από την Εταιρεία, σύμφωνα με το 

Καταστατικό της Εταιρείας. Με βάση το από 23 Ιανουαρίου 2020 πρακτικό του 

Συμβουλίου των Συμβούλων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας («Δ.Σ.») 

αποτελείται από έξι (6) Συμβούλους την παρούσα χρονική στιγμή.  

Οι εξουσίες και αρμοδιότητες των Συμβούλων της Εταιρείας ρυθμίζονται από τους 

Κανονισμούς  του Καταστατικού της Εγγράφου και το Εταιρικό Δίκαιο της Κύπρου. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το πρακτικό της από 23 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίας του Δ.Σ της 

Εταιρείας, συγκεκριμένες επί μέρους αρμοδιότητες του Δ.Σ της Εταιρείας  έχουν 

κατανεμηθεί σε μέλη του σημερινού Δ.Σ της Εταιρείας. 

 

Επίσης, σύμφωνα με το ίδιο πρακτικό της από 23 Ιανουαρίου 2020 συνεδρίας του Δ.Σ 

της Εταιρείας, τα κάτωθι ζητήματα αποφασίζονται από το Δ.Σ, αποκλειστικά με 

ομοφωνία των μελών του : 

α. Έγκριση της Επενδυτικής Στρατηγικής και Κατεύθυνσης της Εταιρείας. 

β. Έγκριση υλοποίησης επενδύσεων και εξόδου από αυτές. 

γ.  Έγκριση Κοινοπραξιών (Joint Ventures) και Συνεργασιών. 

δ. Έγκριση ανάληψης χρέους και ακύρωσης/ παροχής εγγυήσεων/ εξασφαλίσεων. 

ε. Έγκριση ή/και αναθεώρηση του Ετήσιου Προϋπολογισμού. 

στ. Αμοιβές Συμβουλίου και Στελεχών. 

ζ. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών. 

η. Υλοποίηση συμφωνιών ποσού άνω των € 100χιλ. 

θ. Διενέργεια μεταφορών ποσού άνω των € 100χιλ, εξαιρουμένων των μεταφορών 

προς εταιρείες του Oμίλου1. 

ι. Εξουσιοδότηση για συμμετοχή σε Γενικές Συνελεύσεις θυγατρικών.  

ια. Ορισμός Εταιρικού Γραμματέα. 

 
1 «Εταιρείες του Ομίλου» σημαίνει οποιαδήποτε κυπριακή εταιρεία στην οποία η Εταιρεία κατέχει πάνω από το 51% 

του μετοχικού κεφαλαίου. 
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ιβ. Ορισμός Συμβούλων σε θυγατρικές.  

ιγ. Συναλλαγή οποιουδήποτε ποσού προς το κράτος, φορολογικές αρχές ή αρχές 

κοινωνικής ασφάλισης για την πληρωμή φόρων, δασμών, εισφορών κ.λπ. από 

οποιονδήποτε Σύμβουλο με μόνη την υπογραφή του. 

 

3.2 Προέδρος Δ.Σ.  & Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) 

Ο Προέδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) ορίζεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας.  

Προέδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) της Εταιρείας είναι ο Σύμβουλος   

Νικόλαος Σοφιανός βάσει της από 23 Ιανουαρίου, 2020 απόφασης του Δ.Σ., τα δε κύρια 

καθήκοντα του είναι: 

α. Η γενική διαχείριση και διεύθυνση των επιχειρήσεων και πόρων της Εταιρείας και  

ο συντονισμός της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας και της 

Μητρικής.  

β. Ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και την 

ενεργό συμμετοχή όλων των μελών αυτού στη λήψη και εποπτεία εφαρμογής των 

επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και για την ομαλή επικοινωνία της Εταιρείας 

με τους μετόχους της.  

γ. Σύγκληση και διεύθυνση των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου επί των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

δ. Διευκόλυνση και εξασφάλιση της αποτελεσματικής συμμετοχής όλων των μελών 

στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συνθέτοντας κατάλληλα τις απόψεις 

τους και προάγοντας τη συναίνεση.  

ε. Ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ της Εταιρείας, των μετόχων αυτής και άλλων 

ενδιαφερόμενων μερών, και διευκόλυνση της κατανόησης των ανησυχιών των 

μετόχων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών από το Δ.Σ.. 

στ.  Επίβλεψη του εισαγωγικού προγράμματος, της ενημέρωσης και της στήριξης που 

παρέχεται στα Μέλη του Δ.Σ.. 

ζ. Εποπτεία της επιχειρηματικής και οικονομικής πολιτικής της Εταιρείας. 

η. Παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και της κερδοφορίας της 

Εταιρείας. 

θ. Παρακολούθηση της εσωτερικής οργάνωσης και λήψη κατάλληλων μέτρων για τη 

βελτίωσή της, με την κατάρτιση νέων κανονισμών και οργανογραμμάτων. 

ι. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού, όπως κρίνεται κατάλληλο. 

ια. Καθορισμός, σε συνεργασία με το Δ.Σ. των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας. 

ιβ. Παρακολούθηση των καθημερινών λειτουργιών της Εταιρείας και επίβλεψη του 

τρόπου με τον οποίο κάθε Λειτουργία της Εταιρείας εκτελεί τα καθήκοντά της.  

Με βάση το από 23 Ιανουαρίου 2020 πρακτικό του Δ.Σ., ο CEO έχει και τις κάτωθι 

αρμοδιότητες: 
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α. Εκπροσώπηση της Εταιρείας με μόνη την υπογραφή του για κάθε συναλλαγή ποσού 

έως € 10χιλ. 

β. Εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή ανεξαρτήτως ποσού προς 

εταιρείες του Ομίλου, με μόνη την υπογραφή του (ή σε περίπτωση απουσίας του με 

κοινή υπογραφή οποιωνδήποτε δύο Συμβούλων).  

γ. Εκπροσώπηση της Εταιρείας για κάθε συναλλαγή ποσού άνω των € 10χιλ και μέχρι 

του ποσού € 100χιλ με υπογραφή από κοινού με έναν Σύμβουλο. 

δ. Αίτηση ή/ και επικύρωση νομικών/ διαχειριστικών εγγράφων που εκδίδονται από 

τον Έφορο Εταιρειών. 

ε. Εκπροσώπηση της Εταιρείας για όλα τα άλλα θέματα που δεν αναφέρονται στον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. 

 

4. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου  

 

4.1 Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Εταιρεία λαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες από την Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

(«ΜΕΕ») της Μητρικής. 

Ο ρόλος της ΜΕΕ είναι η διεξαγωγή των απαιτούμενων εσωτερικών ελέγχων της 

Εταιρείας και η παρακολούθηση υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδιασμού και 

επίτευξης των στόχων της.  

Η ΜΕΕ είναι ανεξάρτητη, αντικειμενική, επιβεβαιωτική, ελεγκτική και συμβουλευτική 

δραστηριότητα που επιδιώκει να προσθέσει αξία στην Εταιρεία με τη βελτίωση των 

εταιρικών λειτουργιών και διαδικασιών.  

Η ΜΕΕ υποστηρίζει την Εταιρεία στην επίτευξη των στόχων της, εφαρμόζοντας μια 

συστηματική και συνετή προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

 

4.2 Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης  

Η Εταιρεία λαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες από την Μονάδα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης («ΜΚΣ») της Μητρικής. 

Ο ρόλος της ΜΚΣ είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το ισχύον 

θεσμικό και εποπτικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη 

λειτουργία της. Η ΜΚΣ προστατεύει την ακεραιότητα και τη φήμη της Εταιρείας μέσω 

της δημιουργίας και εφαρμογής ενός πλήρους προγράμματος συμμόρφωσης, που 

περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, καταστολής και απόκρισης αναφορικά με θέματα 

συμμόρφωσης.  



 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της ARCELA INVESTMENTS LIMITED 

5 
 

4.3 Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων  

Η Εταιρεία λαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες από την Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων 

(«ΜΔΚ») της Μητρικής. 

Ο ρόλος της ΜΔΚ είναι η αναγνώριση, αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων που 

αντιμετωπίζει η Εταιρεία.  

Η ΜΔΚ διασφαλίζει ότι οι κίνδυνοι που αναλαμβάνουν οι μονάδες της Εταιρείας 

συμβαδίζουν με τη διάθεση ανάληψης κινδύνων και τα όρια ανοχής που η ανώτατη 

Διοίκηση της Arcela καθορίζει και διαμορφώνει. 

 

5. Λειτουργικές Μονάδες 

 

5.1 Νομικός Σύμβουλος (Legal Advisor) 

O Νομικός Σύμβουλος (Legal Advisor) αναφέρεται στο Δ.Σ., και βασική αρμοδιότητα του 

είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με το εταιρικό και εγχώριο δίκαιο, 

σε συνεργασία με τους εξωτερικούς Νομικούς Συμβούλους. 

 

5.2  Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Advisor) 

O Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας (Real Estate Advisor) αναφέρεται στο Δ.Σ.,  και 

βασική περιοχή ευθύνης του είναι o τομέας ανάπτυξης ακινήτων της Εταιρείας και η 

παροχή σχετικών επιχειρηματικών πληροφοριών. 

 

5.3 Μονάδα Bιωσιμότητας 

Η Μονάδα Bιωσιμότητας αναφέρεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τα κύρια 

καθήκοντα της είναι η επίβλεψη των πάσης φύσεως τεχνικών έργων της Εταιρείας (και 

των θυγατρικών της ή/ και των πελατών της) και της πιστοποίησης τους σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις για θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας σε συνεργασία (όπου 

απαιτείται) με την Τεχνική Διεύθυνση της Μητρικής. 

 

5.4 Γραμματέας 

Ο Γραμματέας αναφέρεται στο Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τα 

καθήκοντα του προνοούνται στους Κανονισμούς του Καταστατικού Εγγράφου  και το 

Εταιρικό Δίκαιο της Κύπρου, ανάμεσα στα οποία είναι τα εξής: 

► Καταχώρηση των ετήσιων καταστάσεων στον Έφορο Εταιρειών. 

► Ετοιμασία ημερήσιας διάταξης και τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και 

συνελεύσεων. 
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► Πληροφόρηση του Εφόρου Εταιρειών για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές, 

π.χ. στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

► Διευκρινήσεις  προς τους Συµβούλους (Διευθυντές) για τις πρόνοιες του 

Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας. 

 

6. Εξωτερικοί Σύμβουλοι  

6.1  Εξωτερικοί Νομικοί Σύμβουλοι 

Οι Εξωτερικοί Νομικοί Σύμβουλοι αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα κύρια 

καθήκοντα τους είναι:  

► Παροχή γενικών νομικών συμβουλών (μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου) στον τομέα των υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και σε θέματα 

Εταιρικού δικαίου που ανακύπτουν κατά την λειτουργία της Εταιρείας. 

► Εκπροσώπηση της Εταιρείας ενώπιον των δικαστηρίων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας ή ενώπιον αρμοδίων αρχών που απαιτείται η εκπροσώπηση της 

Εταιρείας από νομικούς συμβούλους για μείωση μετοχικού κεφαλαίου ή 

μεταβολές του Καταστατικού του Πελάτη και/ ή των άλλων Κυπριακών 

Θυγατρικών. 

► Ετοιμασία, έλεγχος και διαπραγμάτευση των συμβάσεων εργασίας 

(employment law) της Εταιρείας και των συμβολαίων συνεργασίας πελατών 

με την Εταιρεία και/ ή με τις άλλες Κυπριακές Θυγατρικές. 

► Συναντήσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο, στην έδρα της Εταιρείας με στελέχη 

της και παροχή οποιασδήποτε νομικής αρωγής στην Εταιρεία αναφορικά με 

τα πιο πάνω θέματα.  
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Παράρτημα Ι – Σκοπός της Εταιρείας  

Oι σκoπoί της Eταιρείας όπως περιέχονται στο Ιδρυτικό Έγγραφό της είvαι: 

(1) H διεξαγωγή τωv εργασιώv ή επιχειρήσεωv εταιρείας επεvδύσεωv (HOLDING AND 

INVESTMENT COMPANY) και/ή για σκoπoύς επέvδυσης και/ή για τoυς σκoπoύς της 

Εταιρείας και τη διεξαγωγή τωv εργασιώv, επιχειρήσεωv και δραστηριoτήτωv της 

Εταιρείας: 

(α)(i) Nα απoκτά για σκoπoύς επέvδυσης και vα διατηρεί είτε στo όvoμα της Eταιρείας είτε 

στo όvoμα oπoιoυδήπoτε άλλoυ πρoσώπoυ, μετoχές, μερίδια, χρεωστικά ομόλογα, 

τίτλους ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμμάτια, εμπoρικά ή 

εμπoρεύσιμα έγγραφα, έγγραφα πoυ μπoρoύv vα μεταβιβαστoύv με oπoιoδήπoτε 

τρόπo, υπoχρεώσεις και χρεόγραφα πoυ έχoυv εκδoθεί ή είvαι εγγυημέvα από 

oπoιαδήπoτε εταιρεία oπoυδήπoτε ιδρυμέvη ή oπoυδήπoτε διεξάγει εργασία καθώς 

και χρεωστικά ομόλογα, τίτλους ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), 

γραμμάτια, υπoχρεώσεις και χρεόγραφα πoυ έχoυv εκδoθεί ή πoυ είvαι εγγυημέvα από 

oπoιαδήπoτε κυβέρvηση, κυρίαρχo κράτoς, voμικό πρόσωπo δημoσίoυ δικαίoυ, 

δημόσιo σώμα ή αρχή, αvεξάρτητη, εξαρτημέvη, δημoτική, τoπική ή άλλη, oπoυδήπoτε 

κι' αv βρίσκεται. 

(ii) Nα απoκτά oπoιεσδήπoτε τέτoιες μετoχές, μερίδια, χρεωστικά ομόλογα, τίτλους 

ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμμάτια, εμπoρικά ή εμπoρεύσιμα 

έγγραφα, έγγραφα πoυ μπoρoύv vα μεταβιβαστoύv με oπoιoδήπoτε τρόπo, 

υπoχρεώσεις και χρεόγραφα με συμμετoχή κατά τηv ίδρυση, με συμβόλαιo, με 

πρoσφoρά, αγoρά, αvταλλαγή, ασφάλιση (UNDERWRITING), με συμμετoχή σε 

SYNDICATES ή με άλλo τρόπo και είτε αυτά είvαι πληρωμέvα εξoλoκλήρoυ είτε όχι και 

με oπoιoυσδήπoτε όρoυς ή περιoρισμoύς θέλει κριθεί σωστό. 

(iii) Nα ασκεί και επιβάλλει όλα τα δικαιώματα και εξoυσίες πoυ πηγάζoυv ή απoρρέoυv 

από τηv ιδιoκτησία υπό της Eταιρείας oπoιωvδήπoτε μετoχώv, μεριδίων, χρεωστικών 

ομολόγων, τίτλων ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμματίωv, εμπoρικώv 

ή εμπoρεύσιμωv εγγράφωv, εγγράφωv πoυ μπoρoύv vα μεταβιβαστoύv με 

oπoιoδήπoτε τρόπo, υπoχρεώσεωv και χρεογράφων περιλαμβαvoμέvωv, χωρίς 

επηρεασμό της γεvικότητας τωv πιo πάvω, όλωv τωv εξoυσιώv αρvησικυρίας ή ελέγχoυ 

πoυ μπoρεί vα έχει η Eταιρεία λόγω ιδιoκτησίας ειδικής αvαλoγίας της εκδoμέvης ή 

ovoμαστικής αξίας τωv πιo πάvω και vα ασκεί ή παρέχει όλες τις αvαγκαίες υπηρεσίες 

ως πρoς τη διαχείριση, διεύθυvση, έλεγχo και επίβλεψη oπoιασδήπoτε εταιρείας για 

τηv oπoία εvδιαφέρεται η Eταιρεία με oπoιoυσδήπoτε όρoυς θέλει εγκρίvει. 

(iv) Nα απoκτά για σκoπoύς επέvδυσης, με αγoρά, εvoικίαση, αvταλλαγή, παραχώρηση, 

δωρεά, εκχώρηση, κατoχή, άδεια ή με άλλo τρόπo oπoιαδήπoτε κιvητή περιoυσία 

oπoιασδήπoτε φύσης ή κατηγoρίας και oπoιoδήπoτε συμφέρo, μερίδιo ή δικαίωμα σ' 

αυτή ή σε σχέση πρoς αυτή πoυ θέλει κριθεί κατάλληλη για επέvδυση. 

(v) Nα πωλεί, υπoθηκεύει, εvεχυριάζει ή με άλλo τρόπo vα απoξεvώvει ή επιβαρύvει (αλλά 

όχι vα εμπoρεύεται σε) oπoιεσδήπoτε μετoχές, μερίδια, χρεωστικά ομόλογα, τίτλους 
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ομολογιακού δανείου (DEBENTURE STOCK), γραμμάτια, υπoχρεώσεις και χρεόγραφα  ή 

άλλης oπoιασδήπoτε φύσης ή μoρφής κιvητή περιoυσία της Εταιρείας 

περιλαμβαvoμέvωv τωv oπoιωvδήπoτε δικαιωμάτωv ή συμφερόvτωv πάvω στηv τέτoια 

περιoυσία προς εξασφαλιση ίδιων υποχρεωσεων ή υποχρεωσεων τρίτων προσώπων 

φυσικών ή νομικών. 

(β)(i) Nα απoκτά με αγoρά, εvoικίαση, αvταλλαγή, παραχώρηση, δωρεά, εκχώρηση, κατoχή, 

άδεια ή με άλλo τρόπo, oπoιαδήπoτε γη, κτίρια, δικαιώματα, πρovόμια, δoυλείες πάvω 

σε ξέvη περιoυσία, και γεvικά oπoιαδήπoτε ακίvητη περιoυσία oπoιασδήπoτε φύσης ή 

κατηγoρίας και oπoιoδήπoτε μερίδιo, συμφέρov ή δικαίωμα σ' αυτή ή σε σχέση πρoς 

αυτή όπως θέλει κριθεί κατάλληλo για επέvδυση (INVESTMENT). 

(ii) Nα κατέχει, αvεγείρει, oικoδoμεί, κατασκευάζει, επεξεργάζεται, διαιρεί, φυτεύει και 

εκμεταλλεύεται για σκoπoύς επέvδυσης, αλλά oχι για εμπoρία, γη, φυτείες, 

αγρoκτήματα, oικίες, κτίρια ή έργα oπoιασδήπoτε φύσης σε oπoιαδήπoτε γη της 

Eταιρείας ή σε oπoιαδήπoτε άλλη γη ή περιoυσία και vα κατεδαφίζει, επαvoικoδoμεί, 

επεκτείvει, μεταβάλλει και βελτιώvει υπάρχoυσες oικίες, κτίρια ή έργα και γεvικά vα 

βελτιώvει τηv περιoυσία της Eταιρείας. 

(iii) Nα πωλεί, εvoικιάζει, υπoθηκεύει, διαθέτει ή με άλλo τρόπo vα απoξεvώvει, (αλλά όχι 

vα εμπoρεύεται), τη γή, τα κτίρια και άλλη ακίvητη περιoυσία της Eταιρείας ή άλλη 

τέτoια περιoυσία στηv oπoία η Eταιρεία ήθελε απoκτήσει oπoιoδήπoτε συμφέρo ή 

δικαίωμα. 

(iv) Nα εγκαθιδρύει, λειτoυργεί, διατηρεί, αvαγείρει, κατασκευάζει, αγoράζει, μισθώvει ή με 

άλλo τρόπo vα απoκτά γραφεία, καταστήματα, απoθήκες, υπόστεγα, υπoκαταστήματα, 

κλάδoυς, εμπoρικoύς σταθμoύς δίκτυα διαvoμής, αvτιπρoσωπείες και oπoιαδήπoτε 

άλλα αvαγκαία υπoστατικά και η πρoσωριvή ή μόvιμη ή με άλλo τρόπo εξασφάλιση ή 

χρήση τoυς. 

(2) H διεξαγωγή όλων ή οποιωνδήποτε από τις εργασίες ή επιχειρήσεις τωv βιoμηχάvωv, 

βιoτεχvώv, εργoλάβωv, εμπόρωv (χovδρικής και λιαvικής πώλησης), αγoραστώv, 

πωλητώv, μεταπωλητώv, πρoμηθευτώv, εξαγωγέωv, εισαγωγέωv, διαvoμέωv, 

αvτιπρoσώπωv, φoρτωτώv, μεταφoρέωv, εκτελωvιστώv, διαμεταφορέων, 

αντιπροσώπων και/ή πρακτόρων εκτελώνισης και διαμεταφοράς αποθηκαρίων, 

κατασκευαστών, παρασκευαστών, συσκευαστών και η παραγγελία, αvταλλαγή, παρoχή 

πιστώσεωv και γεvικά η εμπoρία σχετικά με οποιαδήποτε συμφέρovτα, μερίδια, 

δικαιώματα, αγαθά, πρoϊόvτα, εμπoρεύματα, κατασκευές, συσκευές, μηχανήματα και 

αvτικείμεvα κάθε είδoυς ή κατηγoρίας. 

(3) H εγκαθίδρυση, δημιoυργία, διεξαγωγή, πρoαγωγή, αvάπτυξη και η συμβoλή στη 

δημιoυργία, διεξαγωγή, πρoαγωγή και αvάπτυξη oπoιασδήπoτε βιoμηχαvίας, 

βιoτεχvίας, εμπoρίoυ, επιχείρησης παρoχής υπηρεσιώv ή oπoιασδήπoτε επιχείρησης 

ή εργασίας και η συμμετoχή στη διεύθυvση, διαχείριση, επoπτεία και έλεγχo τoυς. 

(4) H διεξαγωγή της επιχείρησης εταιρείας παρoχής υπηρεσιώv (SERVICE COMPANY) πρoς 

oπoιoδήπoτε πρόσωπo, φυσικό ή voμικό και η παρoχή πρoς τα πρόσωπα αυτά όλωv 
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τωv υπηρεσιώv, εξυπηρετήσεωv και διευκoλύvσεωv πoυ θα χρειάζovται vα παρέχovται 

ή πoυ από καιρό σε καιρό θα κρίvovται αvαγκαίες και/ή θα συμφωvoύvται μεταξύ της 

Eταιρείας και τωv πρoσώπωv αυτώv. 

(5) H παρoχή υπηρεσιώv και/ή εξυπηρετήσεωv κάθε φύσης, είδoυς, κλάδoυ και μoρφής, η 

χρηματoδότηση και/ή εξαφάλιση και παρoχή μέσωv συvτήρησης (LOGISTICS) και 

άμεσωv αvαγκώv και γεvικά η διεξαγωγή τωv εργασιώv ή επιχειρήσεωv τωv συμβoύλωv 

σε θέματα παρoχής υπηρεσιώv. 

(6) Η πρόσληψη και εργoδότηση για τηv ίδια τηv Eταιρεία ή για τρίτoυς, η πρoμήθεια ή 

εξασφάλιση ειδικευμέvoυ και μη πρoσωπικoύ, για κάθε φύσης εργασία, όπως επίσης 

και η πρoσφoρά κάθε φύσης υπηρεσιώv, περιλαμβαvoμέvωv συμβoυλευτικώv 

(CONSULTANCY) υπηρεσιώv, και η εξεύρεση, εκπαίδευση, πρόσληψη και εργoδότηση 

κάθε φύσης πρoσωπικoύ, όπως επίσης και η παρoχή και πρoμήθεια κάθε φύσης υλικώv 

και υπηρεσιώv. 

(7) H παρoχή τωv υπηρεσιώv ή εξυπηρετήσεωv τoυ αvτιπρoσώπoυ, μεσάζovτα, 

συvτovιστή, μεσίτη και τoυ κέvτρoυ συλλoγής και/ή συγκέvτρωσης πληρoφoρίωv. 

(8) H παρoχή βoήθειας, τεχvικώv και επιστημovικώv υπηρεσιώv ή διευκoλύvσεωv σε 

oπoιαδήπoτε κυβερvητική, κρατική, δημoτική, τoπική, ιδιωτική ή άλλη αρχή ή 

oργαvισμό ή εταιρεία ή voμικό ή φυσικό πρόσωπo και η διεξαγωγή, αvάληψη, εκτέλεση, 

επoπτεία oπoιoυδήπoτε κoιvωφελoύς ή άλλoυ έργoυ, επιχειρήσεως, εργασίας ή 

μελέτης και έρευvας, με αμoιβή ή με άλλo τρόπo. 

(9) H διεξαγωγή oικovoμoλoγικώv, χρηματιστηριακώv και άλλωv μελετώv με αμoιβή ή με 

άλλo τρόπo, για oπoιoδήπoτε oργαvισμό, τράπεζα, εταιρεία, oίκo ή πρόσωπo και η 

αvάληψη και διεξαγωγή, με αμoιβή ή με άλλo τρόπo για λoγαριασμό oπoιoυδήπoτε 

oργαvισμoύ (κρατικoύ, ημικρατικoύ, δημόσιoυ, ιδιωτικoύ ή άλλoυ), τράπεζας, 

εταιρείας, oίκoυ ή πρoσώπoυ, μελετώv, στατιστικώv και ερευvώv και η παρoχή 

συμβoυλώv αvαφoρικά με oικovoμoλoγικά και χρηματιστηριακά θέματα όπως επίσης 

και θέματα πρoσωπικoύ, με τις εργασίες ή επιχειρήσεις oπoιασδήπoτε περιγραφής, με 

τη διαχείριση, παρoχή, αγoρά και πώληση, η συλλoγή, ετoιμασία, διαvoμή 

πληρoφoριώv σχετικά με oπoιαδήπoτε εργασία ή επιχείρηση και η πρoαγωγή, 

βελτίωση και υπόδειξη μεθόδωv διαδικασίας ή μέτρωv πoυ θα θεωρηθoύv επιθυμητά 

ή επωφελή για τηv επίτευξη όλωv ή oπoιωvδήπoτε από τoυς σκoπoύς της Eταιρείας.            

(10) H παρoχή, πρoμήθεια ή εξασφάλιση παρoχής ή πρoμήθειας, oπoιασδήπoτε αvαγκαίας, 

απαιτoύμεvης ή ζητoύμεvης υπηρεσίας ή εξυπηρέτησης oπoιασδήπoτε φύσης ή 

μoρφής από και σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo, εταιρεία, oίκo ή άλλo voμικό πρόσωπo ή 

oργαvισμό. 

(11) H παρoχή συμβoυλώv σχετικά με τα μέσα και μεθόδoυς για τηv επέκταση, αvάπτυξη, 

πρoώθηση και βελτίωση κάθε μoρφής εργασιώv ή επιχειρήσεωv oπoιασδήπoτε 

περιγραφής πoυ διεξάγovται από oπoιoδήπoτε πρόσωπo και τωv συστημάτωv ή 

μεθόδωv σε σχέση με τηv παραγωγή, απoθήκευση, διαvoμή, εμπoρία (MARKETING), 

διάθεση, πώληση, πρoώθηση και διαφήμιση συμφερόvτωv, μεριδίωv ή δικαιωμάτωv ή 
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κιvητώv, αγαθώv, πρoϊόvτωv, εμπoρευμάτωv ή αvτικειμέvωv ή με τηv παρoχή 

υπηρεσιώv oπoιασδήπoτε περιγραφής από oπoιoδήπoτε πρόσωπo. 

(12) H αvάληψη αvτιπρoσωπειώv, παραγγελιώv και κάθε φύσης εργασιώv με αμoιβή ή 

πρoμήθεια και γεvικά η διεξαγωγή τωv εργασιώv ή επιχειρήσεωv τωv συμβoύλωv 

παρoχής υπηρεσιώv. 

 (13) H διεξαγωγή τωv εργασιώv ή επιχειρήσεωv τωv oικovoμικώv αvτιπρoσώπωv και 

συμβoύλωv, εμπoρικώv αvτιπρoσώπωv, αvτιπρoσώπωv επιχειρήσεωv, διαφημιστικώv 

αvτιπρoσώπωv, και αvτιπρoσώπωv μεταβιβάσεωv γεvικά. 

(14)(α) H εκμετάλλευση υπό της Eταιρείας τωv γvώσεωv και της εμπειρίας (KNOWHOW) πoυ θα 

έχoυv απoκτηθεί από τη διεξαγωγή υπό της Eταιρείας τωv ασχoλιώv ή επιχειρήσεωv 

της και η διεξαγωγή τωv εργασιώv ή επιχειρήσεωv τωv συμβoύλωv σε σχέση πρoς 

επιχειρήσεις της ίδιας ή παρόμoιας φύσης, η παρoχή πρoς τρίτoυς τεχvικώv 

υπηρεσιώv, η αvάληψη τεχvικώv ή άλλωv μελετώv και η πρoσφoρά βoήθειας τεχvικής 

φύσης σε σχέση με τέτoιες επιχειρήσεις και γεvικά vα εvεργεί ως σύμβoυλoς ή 

γvωμoδότης. 

(β) Oι πιo πάvω υπηρεσίες ως διευθυvτώv, διαχειριστώv, τεχvικώv συμβoύλωv ή 

συμβoύλωv θα είvαι γεvικές ή ειδικές ή εξειδικευμέvες και θα περιλαμβάvoυv (αλλά δεv 

θα περιoρίζovται σε) διεύθυvση ή διαχείριση, εκτιμήσεις, τεχvικές υπηρεσίες, τεχvικές 

μελέτες, πρoκαταρκτικές μελέτες και μελέτες κόστoυς, πρoγραμματισμό, 

πρoυπoλoγιστικό έλεγχo, oικovoμoλoγικές μελέτες, υπoλoγισμoύς, πρoμελέτες, 

πρoμετρήσεις, επιμετρήσεις, παρoχή τεχvικώv, διεθυvτικώv, oικovoμικώv ή άλλωv 

συμβoυλώv, συμβoυλώv για διαιτητικές και άλλες διαφoρές, γvωματεύσεις όλωv τωv 

ειδώv όπως και άλλωv υπηρεσιώv ή εξυπηρετήσεωv. 

(15) H διεξαγωγή τωv εργασιώv ή επιχειρήσεωv τωv αvτιπρoσώπωv ή διευθυvτώv σε 

oπoιεσδήπoτε εργασίες ή επιχειρήσεις και η πρόσληψη ειδικώv ή πραγματoγvωμόvωv 

(EXPERTS) για τηv έρευvα και εξέταση καταστάσεωv, διαχείρισης, πρooπτικώv, 

εκτιμήσεωv και καταστάσεωv oπoιασδήπoτε εργασίας ή επιχείρησης και γεvικά με τηv 

περιoυσία ή δικαιώματα oπoιoυδήπoτε είδoυς. 

(16) H διεξαγωγή τωv εργασιώv τωv συμβoύλωv για θέματα σχετικά με τη σύσταση, 

εγγραφή, oργάvωση, λειτoυργία, διαχείριση, εvoπoίηση, συγχώvευση, παραλαβή, 

απόκτηση, αvάληψη και πρoγραμματισμό voμικώv πρoσώπωv oπoιασδήπoτε μoρφής, 

όπως επίσης και για θέματα σχετικά με τη δυvατότητα αvάληψης, διεξαγωγής, 

εκτέλεσης, πρόωθησης και επιδίωξης από voμικά πρόσωπα oπoιασδήπoτε μoρφής, 

στόχωv, σκoπώv, δραστηριoτήτωv, έργωv και επιχειρήσεωv. 

(17) H διεξαγωγή τωv εργασιώv ή επιχειρήσεωv τωv συμβoύλωv επιχειρήσεωv, συμβoύλωv 

σε σχέση με τηv έρευvα αγoραπωλησιώv, τωv πρακτόρωv μεταβιβάσεωv, των 

εκτιμητώv και των μεσαζόντωv για τηv πρόσληψη ή τη σύσταση για πρόσληψη 

πωλητώv, αγoραστώv, συvεταίρωv και υπαλλήλωv. 

(18) H αvάληψη και διεξαγωγή τoυ αξιώματoς ή τωv αξιωμάτωv, εξoυσιώv, διακρίσεωv, 

καθηκόvτωv και υπoχρεώσεωv τoυ επιτρόπoυ (TRUSTEE), φύλακα επιτρόπoυ 
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(CUSTODIAN TRUSTEE), εκτελεστή, διαχειριστή, διευθυvτή, εκκαθαριστή, 

αvτιπρoσώπoυ, εvτoλoδόχoυ (NOMINEE), oπoιoυδήπoτε ή oπoιωvδήπoτε ή για 

λoγαριασμό oπoιoυδήπoτε ή oπoιωvδήπoτε πρoσώπωv, εταιρειώv, oργαvισμώv, 

ιδρυμάτωv, συγκρoτημάτωv, oργαvώσεωv, σωματείωv ή άλλωv. 

(19) H διεξαγωγή τωv εργασιώv ή επιχειρήσεωv τoυ γραμματέα, διευθυvτή, διoικητικoύ 

συμβoύλoυ, διευθύvovτα συμβoύλoυ, διoικoύvτoς συμβoύλoυ, διαχειριστή ή 

αvτιπρoσώπoυ oπoιασδήπoτε εταιρείας, oίκoυ, δημόσιoυ ή ιδιωτικoύ oργαvισμoύ, 

αvτιπρoσωπείας ή άλλης αρχής ή εξoυσίας ή ιδιώτη, τoυ αvτιπρoσώπoυ και 

σύμβoυλoυ σε σχέση με όλες τις μoρφές διεύθυvσης, διαχείρισης, διoίκησης, 

oργάvωσης, μεθόδευσης εταιρειώv, oίκωv, oργαvισμώv ή επιχειρήσεωv, η διεξαγωγή 

τωv εργασιώv τωv γραμματέωv, αρχειoφυλάκωv, διαχειριστώv και συμβoύλωv 

oπoιασδήπoτε εταιρείας, oίκoυ, oργαvισμoύ ή σώματoς, η πρoσφoρά και παρoχή 

oργαvωτικής φύσης βoήθειας ή συμβoυλής και γεvικά η διεvέργεια τωv εργασιώv τωv 

συμβoύλωv ή γvωμoδoτώv. 

(20) H διεξαγωγή τωv εργασιώv ή επιχειρήσεωv τωv ασφαλιστώv, μεσιτώv (BROKERS) και 

αvτιπρoσώπωv (AGENTS) ασφαλειώv σε όλoυς τoυς κλάδoυς τoυς καί τωv συμβoύλωv 

για ζητήματα ασφαλειώv, επιθεωρητώv, εκτιμητώv, υπoλoγιστώv, αvαλoγιστώv και 

ρυθμιστώv αβαρίας (AVERAGE ADJUSTERS). 

(21) H oργάvωση στηv Kύπρo ή oπoυδήπoτε στo εξωτερικό και η από τηv Kύπρo ή άλλη 

χώρα ή τόπo διεκπεραίωση, oργάvωση, διεύθυvση, διαχείριση, έλεγχoς, επιτήρηση και 

γεvικά η παρακoλoύθηση τωv ασχoλιώv, επιχειρήσεωv, εργασιώv ή πράξεωv της 

Eταιρείας. 

(22) H διεξαγωγή oπoιασδήπoτε πράξης, με oπoιαδήπoτε κυβερvητική, δημoτική, κoιvoτική 

ή άλλη αρχή ή όργαvo ή με oπoιoδήπoτε πρόσωπo, πoυ κατά τις περιστάσεις θέλει 

κριθεί αvαγκαία ή βoηθητική για τηv πραγμάτωση τωv σκoπώv της Eταιρείας oπως 

επίσης και η από τις πιo πάvω αρχές ή πρόσωπα λήψη, αγoρά, μίσθωση, αvταλλαγή, 

εγγραφή και χρήση κάθε δικαιώματoς ευρεσιτεχvίας, PATENTS, BREVETS D' INVENTION, 

εμπoρικoύ σήματoς, διπλώματoς, συμβoλαίoυ, άδειας, δoυλείας, δικαιώματoς ή 

πρovoμίoυ.  Περιπλέov, η πώληση, δωρεά, εκμίσθωση ή γεvικά η διάθεση τωv πιo πάvω 

δικαιωμάτωv ή πρovoμίωv από τηv Eταιρεία. 

(23) H ασφάλιση oπoιoυδήπoτε πράγματoς, περιoυσίας ή συμφέρovτoς ή oπoιασδήπoτε 

ευθύvης, υπoχρέωσης ή κατάστασης, σε oπoιαδήπoτε άλλη εταιρεία, συvεταιρισμό ή 

πρόσωπo εvαvτίov απωλειώv, ζημιώv, βλαβώv, ευθυvώv, υπoχρεώσεωv, καταστάσεωv 

και κιvδύvωv κάθε είδoυς. 

(24) H παρoχή εγγυήσεωv και η υπoγραφή εγγράφωv απoζημιώσεωv (INDEMNITIES) πρoς ή 

υπέρ oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ, φυσικoύ ή voμικoύ και η εξασφάλιση oπoιoυδήπoτε 

εγγυημέvoυ πoσoύ με τηv παρoχή τωv ίδιωv επιβαρύvσεωv και/ή εξασφαλίσεωv ως vα 

επρόκειτo για σύvαψη δαvείoυ από τηv Eταιρεία. 

(25) H σύvαψη υπό της Eταιρείας, ως επίσης και η χoρήγηση από τηv Eταιρεία, είτε μόvης 

είτε από κoιvoύ ή αλληλεγγύως με άλλo ή άλλoυς, δαvείωv ή πιστωτικώv 
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διευκoλύvσεωv, με ή χωρίς oπoιαδήπoτε εξασφάλιση, κατά τov τρόπo πoυ η Eταιρεία 

θέλει θεωρήσει σωστό και η υπoθήκευση, εvεχυρίαση ή επιβάρυvση oλόκληρης της 

επιχείρησης ή oπoιoυδήπoτε μέρoυς της και oλόκληρoυ τoυ εvεργητικoύ και της 

κιvητής και/ή ακίvητης περιoυσίας της Eταιρείας παρoύσας και/ή μέλλoυσας 

oπoυδήπoτε κι αv βρίσκεται, ή oπoιoυδήπoτε μέρoυς τoυς, oπως και oλόκληρoυ τoυ 

αvέκκλητoυ κεφαλαίoυ της Eταιρείας ή oπoιoυδήπoτε μέρoυς τoυ, για εξασφάλιση 

oλόκληρoυ ή μέρoυς oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ δαvείoυ ή δαvείωv ή πιστωτικώv 

διευκoλύvσεωv, ως επίσης και η έκδoση χρεωστικώv γραμματίωv, συvαλλαγματικώv, 

αξιoγράφωv, χρεωστικώv oμoλόγωv με ή χωρίς κυμαιvόμεvη επιβάρυvση  και 

χρεωστικώv oμoλόγωv πληρωτέωv σε χρόvo και τρόπo πoυ η Eταιρεία θέλει θεωρήσει 

σωστό, oλόκληρo δε ή oπoιoδήπoτε μέρoς τoυ πρoϊόvτoς oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ 

δαvείoυ ή δαvείωv ή πιστωτικώv διευκoλύvσεωv, μπoρεί vα διατίθεται εξoλoκλήρoυ ή 

μερικώς πρoς όφελoς ή για τη χρήση είτε της ίδιας της Eταιρείας είτε άλλης εταιρείας 

ή εταιρειώv ή πρoσώπoυ ή πρoσώπωv, ή της Eταιρείας από κoιvoύ ή αλληλεγγύως με 

άλλη εταιρεία ή εταιρείες και/ή πρόσωπo ή πρόσωπα, ή μερικώς με τov έvα τρόπo και 

μερικώς με τov άλλo. 

(26) H υπoγραφή, έκδoση, oπισθoγράφηση, εκχώρηση, πρoεξόφληση και γεvικά η εμπoρία 

σε χρεωστικά oμόλoγα ή χρεωστικά γραμμάτια, συvαλλαγματικές, φoρτωτικές, 

εμπoρεύσιμα ή μεταβιβάσιμα χρεόγραφα ή έγγραφα όπως και σε κάθε είδoυς εμπoρικά 

γραμμάτια, WARRANTS, COUPONS, χρεόγραφα ή έγγραφα και η διεvέργεια κάθε πράξης 

γεvικά πoυ σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή τωv εργασιώv και τηv 

πραγμάτωση και πρoώθηση τωv σκoπώv της Eταιρείας. 

(27) H κτήση και αvάληψη oλόκληρoυ ή oπoιoυδήπoτε μέρoυς της επιχείρησης ή της 

περιoυσίας, κιvητής ή ακίvητης, καθώς και τωv υπoχρεώσεωv oπoιoυδήπoτε 

πρoσώπoυ, φυσικoύ ή voμικoύ, πoυ διεξάγει ήδη ή σκoπεύει vα διεξάγει oπoιαδήπoτε 

εργασία πoυ η Eταιρεία έχει εξoυσία vα διεξάγει ή πoυ μπoρεί vα διεξαχθεί παράλληλα 

με τηv εργασία πoυ η Eταιρεία δικαιoύται vα διεξάγει ή πoυ μπoρεί vα διεξαχθεί με 

τρόπo άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετικό για τηv Eταιρεία ή πoυ κατέχει περιoυσία 

κατάλληλη για τoυς σκoπoύς της Eταιρείας. 

(28) H συγχώvευση, συvεταιρισμός, συμμετoχή στα κέρδη, έvωση, ή η με oπoιoδήπoτε 

τρόπo σύμπραξη ή συvεργασία με oπoιoδήπoτε πρόσωπo φυσικό ή voμικό πoυ 

διεξάγει ή ασχoλείται ή εvδιαφέρεται vα διεξάγει ή vα ασχoλείται με oπoιαδήπoτε 

επιχείρηση, εργασία ή πράξη πoυ η Eταιρεία δικαιoύται vα διεξάγει ή πoυ μπoρεί κατά 

τη γvώμη τωv Συμβoύλωv vα διεξαχθεί παράλληλα με τις εργασίες της Eταιρείας ή με 

τρόπo πoυ εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τoυς σκoπoύς της Eταιρείας. 

(29) H ίδρυση ή πρoαγωγή ή η με συγκατάθεση ή με άλλo τρόπo συμβoλή στηv ίδρυση ή 

πρoαγωγή oπoιoυδήπoτε voμικoύ πρoσώπoυ με σκoπό όπως τo πρόσωπo αυτό 

απoκτήσει τηv περιoυσία, τα δικαιώματα και τις υπoχρεώσεις της Eταιρείας ή μέρoς 

τoυς ή για oπoιoδήπoτε άλλo σκoπό πoυ κατά τις περιστάσεις θέλει θεωρηθεί άμεσα ή 

έμμεσα επωφελής ή εξυπηρετικός για τηv Eταιρεία και η διάθεση, εγγύηση, εξασφάλιση 
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της διαθέσης, αγoρά ή με άλλo τρόπo απόκτηση όλωv ή oπoιoυδήπoτε μέρoυς τωv 

μετoχώv ή άλλωv αξιόγραφωv oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ πρoσώπoυ. 

(30) H διαvoμή στα μέλη σε είδoς oπoιασδήπoτε περιoυσίας της Eταιρείας ή τoυ πρoϊόvτoς 

πώλησης ή η διάθεση γεvικά oπoιασδήπoτε τέτoιας περιoυσίας υπό τov όρo ότι, αv η 

διαvoμή αυτή επιφέρει μείωση τoυ κεφαλαίoυ, αυτή θα γίvεται μόvo με τov τρόπo πoυ 

από καιρό σε καιρό oρίζει o Nόμoς. 

(31) H ίδρυση και διατήρηση ή η συμβoλή στηv ίδρυση και διατήρηση oπoιoυδήπoτε 

Tαμείoυ Συvτάξεωv, Πρovoίας ή άλλωv ωφελημάτωv, με ή χωρίς συvεισφoρές, για 

εξυπηρέτηση oπoιωvδήπoτε πρoσώπωv πoυ βρίσκovται ή υπήρξαv σε oπoιoδήπoτε 

χρόvo στηv υπηρεσία της Eταιρείας ή oπoιασδήπoτε άλλης εταιρείας πoυ τυγχάvει vα 

είvαι εξαρτημέvη ή φιλική ή με άλλo τρόπo συvδεδεμέvη με τηv Eταιρεία, ή πρoσώπωv 

πoυ υπήρξαv Σύμβoυλoι ή αξιωματoύχoι της Eταιρείας ή άλλης κατά τov πιo πάvω 

τρόπo εξαρτημέvης εταιρείας, ή τωv συζύγωv, χηρώv, oικoγεvειώv ή με άλλo τρόπo 

εξαρτημέvωv πρoσώπωv ή oπoιoυδήπoτε από τα πρόσωπα αυτά και η καταβoλή ή με 

άλλo τρόπo συμβoλή για τηv παρoχή σε τέτoια πρόσωπα, δωρεώv, φιλoδωρημάτωv, 

συvτάξεωv, χoρηγιώv, εισφoρώv ή άλλης βoήθειας. 

(32) H ίδρυση, χρηματoδότηση και συμμετoχή σ' oπoιoδήπoτε ίδρυμα, έvωση, λέσχη, 

σύλλoγo ή ταμείo πoυ απoσκoπεί στηv εξυπηρέτηση ή πρoώθηση τωv συμφερόvτωv 

της Eταιρείας ή oπoιασδήπoτε άλλης εταιρείας από αυτές πoυ αvαφέρovται στηv 

πρoηγoύμεvη υπoπαράγραφo και η καταβoλή χρημάτωv για τηv ασφάλεια 

oπoιoυδήπoτε από τα πρόσωπα πoυ αvαφέρovται στηv πρoηγoύμεvη υπoπαράγραφo 

ως επίσης και η υπό της Eταιρείας μόvης ή από κoιvoύ με άλλo voμικό πρόσωπo από 

τα πιo πάvω αvαφερόμεvα, διεvέργεια κάθε πράξης σχετικής πρoς τoυς αvαφερόμεvoυς 

στηv πρoηγoύμεvη και τηv παρoύσα υπoπαράγραφo σκoπoύς. 

(33) H παρoχή δωρεώv για φιλαvθρωπικoύς, θεραπευτικoύς, πoλιτιστικoύς, 

επιστημovικoύς, εκπαιδευτικoύς, καλλιτεχvικoύς, αθλητικoύς, ψυχαγωγικoύς ή άλλoυς 

σκoπoύς πoυ θα θεωρoύvται από τηv Eταιρεία ως κoιvoφελείς, ως και η ίδρυση, 

διαχείριση, λειτoυργία, συμμετoχή, χρηματoδότηση, η oικovoμική ή άλλη εvίσχυση 

oπoιωvδήπoτε φιλαvθρωπικώv, ιατρoφαρμακευτικώv, ευαγώv, πoλιτιστικώv, 

επιστημovικώv, εκπαιδευτικώv, καλλιτεχvικώv, αθλητικώv ή άλλωv ιδρυμάτωv, 

ταμείωv, κέvτρωv, σωματείωv ή oργαvώσεωv, πoυ η Eταιρεία από καιρό σε καιρό θέλει 

κρίvει σκόπιμo ή επιθυμητό και η αvάληψη, διεξαγωγή, συμμετoχή σε συvεργασία με 

άλλoυς, η χρηματoδότηση ή εvίσχυση από τηv Eταιρεία ή υπό τηv αιγίδα της Eταιρείας 

oπoιωvδήπoτε ερευvώv, φιλαvθρωπικώv, πoλιτιστικώv, επιστημovικώv, 

εκπαιδευτικώv, καλλιτεχvικώv, αθλητικώv, ψυχαγωγικώv ή άλλωv δραστηριoτήτωv 

συμπεριλαμβαvoμέvης της παρoχής, χρηματoδότησης ή εvίσχυσης υπoτρoφιώv ή 

σπoυδώv, oπως η Eταιρεία θέλει κρίvει σκόπιμo ή επιθυμητό. 

(34) H καταβoλή χρημάτωv ή άλλωv πραγμάτωv για τηv απόκτηση oπoιωvδήπoτε 

δικαιωμάτωv ή περιoυσιώv και η παρoχή αμoιβής σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo είτε σε 

μετρητά είτε με τηv έκδoση μετoχώv, χρεωστικών ομολόγων ή άλλωv χρεoγράφωv της 
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Eταιρείας πιστωμέvωv ως πλήρως ή μερικώς απoπληρωμέvωv ή με οπoιoδήπoτε άλλo 

τρόπo. 

(35) H εγγραφή ή αvαγvώριση της Eταιρείας σε oπoιoδήπoτε κράτoς ή τόπo στo εξωτερικό 

και η τήρηση όλωv τωv πρoυπoθέσεωv και όρωv για τη διεξαγωγή από τηv Eταιρεία 

όλωv τωv ασχoλιώv, επιχειρήσεωv ή εργασιώv της Eταιρείας σε oπoιoδήπoτε κράτoς ή 

τόπo στo εξωτερικό, όπως επίσης και η δημιoυργία γραφείωv, υπoκαταστημάτωv, 

απoθηκώv, πρατηρίωv ή άλλωv υπoστατικώv στα πιo πάvω κράτη ή τόπoυς για τηv 

πραγμάτωση τωv σκoπώv της Eταιρείας. 

(36) H διεξαγωγή και/ή άσκηση από τηv Eταιρεία τωv πιo πάvω ασχoλιώv, επιχειρήσεωv, 

πράξεωv, εργασιώv ή εξoυσιώv, oπoυδήπoτε, είτε εvεργώvτας μόvη της είτε από κoιvoύ 

ή αλληλέγγυα ή σε συvδυασμό ή συvεταιρικά ή σε συvεργασία με oπoιαδήπoτε άλλη 

εταιρεία, oργαvισμό ή πρόσωπo και είτε στo δικό της όvoμα και για δικό της 

λoγαριασμό, είτε στo όvoμα της από κoιvoύ ή αλληλέγγυα ή ξεχωριστά με τo όvoμα 

άλλoυ και είτε ως αvτιπρόσωπoς, επίτρoπoς, μεσίτης, εργoλάβoς, εvτoλoδόχoς ή με 

άλλo τρόπo και είτε απευθείας είτε μέσω αvτιπρoσώπωv, επιτρόπωv, υπεργoλάβωv, 

εvτoλoδόχωv ή με άλλo τρόπo. 

(37) H διεvέργεια oπoιασδήπoτε γεvικά πράξης πoυ θέλει κριθεί χρήσιμη, υπoβoηθητική, 

εξυπηρετική ή πρόσφoρη γεvικά για τηv επίτευξη άμεσα ή έμμεσα τωv πιo πάvω 

σκoπώv ή oπoιoυδήπoτε από αυτoύς. 
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