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Σχέδια αποφάσεων 
 

1. Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης και των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας με των επ’ αυτής εκθέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, καθώς και της διανομής 
κερδών για τη χρήση 2019 (περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019) 
 

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος εισηγείται και η Γενική 
Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει να εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση και τις Ετήσιες 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης του 2019, ήτοι από 01.01.2019 έως 
και 31.12.2019, καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ελεγκτών, τις οποίες εξέτασε και ενέκρινε όπως έχουν δημοσιοποιηθεί. 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος εισηγείται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
διανομή κερδών της χρήσης 2019. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την με την διανομή προς 
τους μετόχους της Εταιρείας ποσοστού ποσού € 3.780.000 επί του συνόλου των ετήσιων 
καθαρών προς διανομή κερδών της. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση λαμβάνει την 
απόφαση όπως η διανομή των ετήσιων καθαρών κερδών πραγματοποιηθεί ως ακολούθως: 

 

Μέρισμα € 3.780.000 

Μέρισμα ανά μετοχή 0.36€ 

Αμοιβές μελών ΔΣ €24.000 

 

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση καθορίζει: 

Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2019 την 2.7.2020 

Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 3.7.2020 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 8.7.2020 
 
 
2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της 
Εταιρείας για την χρήση 2019 (περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019) και 
απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη 
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Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση, μετά την έγκριση  της 
Ετήσιας Οικονομικής έκθεσης και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019, 
και των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών, 
αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το όριο του νόμου, την έγκριση της συνολική 
διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019, 
σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018. Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση έλαβε 
ομόφωνα απόφαση και ενέκρινε την  απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη 
χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019..  
 

3. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2020 
(περιόδου από 01.01.2020 έως και 31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής 
αυτών 

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 
που υπερβαίνει το όριο του νόμου την εκλογή της νόμιμης ελεγκτικής εταιρείας 
«ΠράιςΓουώτερχαουςΚούπερς Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία», για τον τακτικό έλεγχο των 
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη) για τη χρήση 2020 (εξαμηνιαίες 
και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του 
τακτικού ελέγχου στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Σμυρνή Φώτιο του Γρηγορίου (ΑΜ 
ΣΟΕΛ 52861) ως τακτικό και στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του 
Ιωάννη (ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτείται δε ο Διευθύνων Σύμβουλος 
της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους. 

 
 
4. Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2019 (περίοδος από 
01.01.2019 έως 31.12.2019), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2020 
(περιόδου από 01.01.2020 έως 31.12.2020) σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 7 του ν. 
2778/1999 και καθορισμός της αμοιβής του 

Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 
που υπερβαίνει το όριο του νόμου α) την έγκριση της αμοιβής ποσού  32.800  € πλέον ΦΠΑ 
που καταβλήθηκε στην Εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» για τις  υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 
2019 ως ανεξάρτητος εκτιμητής, β) τον ορισμό της ίδιας εταιρείας «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ 
(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» ως ανεξάρτητο εκτιμητή η οποία και 
θα διενεργήσει την εκτίμηση των επενδύσεων της Εταιρείας για τη χρήση  2019 κατ' άρθρο 
22 παρ. 7 του ν. 2778/1999 και να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 
να διαπραγματευτεί την αμοιβή της «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» προς το συμφέρον της Εταιρείας, καθώς και γ) να εξουσιοδοτηθεί το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προχωρήσει σε επιλογή ενός ακόμη εκτιμητή, σε 
περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο διαπραγματευόμενο τους όρους συνεργασίας 
πάντα προς το συμφέρον της Εταιρείας. 

 
 
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών για τη 
χρήση 2020 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  
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Κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία 
που υπερβαίνει το όριο του νόμου σύμφωνα με το άρθρο 109 σε συνδυασμό με το άρθρο 
110 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, και α) ενέκρινε τις αμοιβές ποσού 30.000€ μεικτά που 
καταβλήθηκαν στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας καθώς και ποσού 24.000 € που 
καταβλήθηκαν συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2019 
σύμφωνα με τα ορισθέντα στην προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 3η 
Μαΐου 2019, και προεγκρίνει την καταβολή ποσού έως 6.000€ μεικτά για τη χρήση 2020, 
για κάθε ένα από τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ανεξάρτητα από 
τον αριθμό αυτών, ακόμη και αν μεταβληθεί η σύνθεση του Συμβουλίου εντός του έτους 
αναφοράς,. 

 
 
6. Έγκριση της προτεινόμενης Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας 

Επί του θέματος αυτού της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος λαμβάνει το λόγο και 
εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων, Πολιτικής Αποδοχών της 
Εταιρείας.  

Το σύνολο των μετόχων που παρίστανται/αντιπροσωπεύονται στη σημερινή συνεδρίαση 
δηλώνει ότι έχει  λάβει γνώση του περιεχομένου της Πολιτικής Αποδοχών, και ο Πρόεδρος 
εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, όπως αποφασίσει επί του σχεδίου που προτάθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων. 

Ύστερα, η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε συζήτηση και εξέταση του προτεινόμενου 
σχεδίου. Οι μέτοχοι μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν την έγκριση της Πολιτικής 
Αποδοχών, της οποίας την ισχύ καθορίζουν σε 4 έτη.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία που υπερβαίνει το 
όριο του νόμου εγκρίνει την προτεινόμενη Πολιτική Αποδοχών. Η εγκριθείσα Πολιτική 
Αποδοχών θα εφαρμόζεται ήδη από 01.01.2019. 

 
 
 
 
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης 
Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 
4548/2018 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μετόχων την Έκθεση 
Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019, η οποία 
περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2019, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  
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Οι μέτοχοι ψήφισαν την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2019. Διευκρινίζεται ότι η 
ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, 
σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. 
 
 
 
 
8. Ανακοίνωση κατ’άρθρο 82 παρ.1 ν.4548/208 των από 1.7.2019 και 10.2.2020 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την αντικατάσταση μέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου 

Ο Πρόεδρος λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τις από 1.7.2019 και 
10.2.2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τις οποίες έλαβε κατόπιν της από 
1.7.2019 αποχώρησης του μέλους και (πρώην) Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. 
Μάριου Αποστολίνα.  

Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου είχε τεθεί στη διάθεσή των 
μετόχων αφενός στην προσδιοριζόμενη με την Πρόσκληση διεύθυνση του διαδικτυακού 
τόπου της Εταιρείας και αφετέρου με αποστολή σε φυσική μορφή, στην περίπτωση που δεν 
ήταν δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο από κάποιο μέτοχο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη για την εκλογή του εκτελεστικού 
μέλους, κ. Ευάγγελου Ι. Κοντού, σε αντικατάσταση του ως άνω μέλους που παραιτήθηκε, ο 
οποίος ανέλαβε δυνάμει της από 10.02.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
συνάμα και τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Την απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου αξιολόγησε και επιβεβαίωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την με Αρ. Πρωτ. 
688/10.03.2020 επιστολή της προς την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο την 10.02.2020 
ανασυγκροτήθηκε σε σώμα και παρέσχε εξουσίες στα μέλη του, όπως ειδικότερα εν αυτώ 
ορίζεται.  

Οι Μέτοχοι ενημερώνονται σχετικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο είχε 
εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση της 7.4.2017, και η οποία είναι μέχρι την 7.4.2022, 
παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της 
θητείας του. Η έναρξη της θητείας του νέου μέλους ξεκινάει από 10.2.2020 και εφεξής με 
ισχύ για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε, ήτοι έως 7.4.2022. 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει να επικυρώσει τις ως άνω 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της 
Εταιρείας. 
 
 
 
9. Τροποποίηση των άρθρων 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20 και 23 του Καταστατικού 
της Εταιρείας- εναρμόνιση με το ν.4548/2018, όπως ισχύει 
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Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τους μετόχους 
σχετικά με τις προβλέψεις του άρθρου 183 του νόμου 4548/2018 όσον αφορά την 
εναρμόνιση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το νέο δίκαιο των ανωνύμων 
εταιρειών, όπως εισήχθη με τον ν. 4548/2018 και ισχύει σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, 
προτείνει την τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας, με τον σκοπό της εναρμόνισης 
και της υιοθέτησης των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει ο νόμος, αλλά και προσαρμογής 
των διατάξεων του καταστατικού βάσει των συμφερόντων της Εταιρείας. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος επιβεβαιώνει ότι όλοι οι Μέτοχοι έχουν λάβει γνώση του 
καταστατικού με ενσωματωμένες τις αλλαγές που προτείνονται σύμφωνα με το νόμο, το 
πλήρες κείμενο του οποίου είχε τεθεί στη διάθεσή τους αφενός στην προσδιοριζόμενη με 
την Πρόσκληση διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας και αφετέρου σε με 
αποστολή σε φυσική μορφή, εφόσον για κάποιον δεν ήταν δυνατή για τεχνικούς λόγους η 
πρόσβαση σε αυτόν. 

Πιο συγκεκριμένα, οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν τα άρθρα 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 
20 και 23, τα οποία τροποποιούνται ως εξής: 

*** 

Αναφορικά με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, αντικαθίσταται εξ ολοκλήρου η 
παράγραφος 3 και προσαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 2 και 4 σύμφωνα με τα νέα μεγέθη 
που προβλέπει το άρθρο 24 του ν. 4548/2018 ως ακολούθως: στην παρ. 1 ο όρος 
«τριπλάσιο» αντί «αρχικού» μετοχικού κεφαλαίου, στην παρ. 2 ο όρος «οκταπλάσια» αντί 
«πενταπλάσιο» και στην παρ. 4 οι διατάξεις του 2190/1920 (άρθρο 13) από τις διατάξεις 
του 4548/2018 (άρθρο 26). Το τελικό κείμενο του άρθρου 6 θα έχει ως εξής: 

«ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο έχει το δικαίωμα με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο 
τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, 
μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί 
τριπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 

Η ως άνω εξουσία μπορεί να παραχωρείται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά 
ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που είναι καταβεβλημένο 
κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. 

Η εν λόγω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική 
Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και 
η ισχύς της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.  

2. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της 
εταιρίας, έχει το δικαίωμα με απόφασή της που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
απλής απαρτίας και πλειοψηφίας, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, ολικά ή μερικά, με την 
έκδοση νέων μετοχών, συνολικά μέχρι το οκταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου. 

3. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 
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του άρθρου αυτού, συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, που όμως δεν υπόκεινται σε 
διοικητική έγκριση. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό 
κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας, σύμφωνα 
με την ως άνω παρ. 1, μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά 
την παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που 
γίνεται με εισφορές σε είδος ή έκδοση ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, 
παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, 
υπέρ των μετόχων κατά τον χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο 
υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4548/2018. Εάν η 
εταιρία έχει ήδη εκδώσει μετοχές περισσοτέρων κατηγοριών, στις οποίες τα δικαιώματα 
ψήφου ή συμμετοχής στα κέρδη ή τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης είναι 
διαφορετικά μεταξύ τους, είναι δυνατή η αύξηση του κεφαλαίου με μετοχές μίας μόνο από 
τις κατηγορίες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους 
μετόχους των άλλων κατηγοριών μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους 
μετόχους της κατηγορίας στην οποία ανήκουν οι νέες μετοχές».  

*** 

 

Αναφορικά με το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, διαγράφεται ο όρος 
«υποχρεωτικά» της παρ. 1, και προστίθεται μνεία του σχετικού άρθρου του ν. 4548/2018 
«άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 και…». Το τελικό κείμενο του άρθρου 7 θα έχει ως εξής: 

«ΑΡΘΡΟ 7 

ΜΕΤΟΧΕΣ 

1. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ονομαστικές, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4548/2018 
και το άρθρο 21 παρ. 9 του ν. 2778/1999, όπως ισχύει. 

2. Για όσο διάστημα οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, οι 
μετοχές της είναι άυλες κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.  

3. Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Οι συγκύριοι της μετοχής ευθύνονται εις ολόκληρον για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που απορρέουν από αυτή. 

4. Σε περίπτωση έκδοσης νέων μετοχών λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 
επιτρέπεται η έκδοση προνομιούχων μετοχών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις». 

*** 

Αναφορικά με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, τροποποιούνται οι παράγραφοι 
1 και 2 σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 34 
του κ.ν. 2190/1920, προστίθεται παράγραφος υπό νούμερο 5 ενσωματώνοντας στο 
καταστατικό τις νέες δυνατότητες που προσφέρει ο ν. 4548/2018 στα  άρθρα 125 και 127 
σχετικά με τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση, και προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο στην παρ. 4 του άρθρου ενσωματώνοντας τη νέα δυνατότητα του άρθρου 128 παρ. 
4 του ν. 4548/2018 «Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή της αντικατάστασης 
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των αντιπροσώπων των μετόχων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, και ιδίως μέσω 
αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά τα προβλεπόμενα στην 
πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης» .Το τελικό κείμενο του άρθρου 9 θα έχει ως 
εξής: 

«ΑΡΘΡΟ 9 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας είναι το ανώτατο όργανο αυτής, 
συγκαλούμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο και δικαιούμενο να αποφασίζει για κάθε 
εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιάζουν ή 
διαφωνούν. 

2. Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για: 

α.   τροποποίηση του καταστατικού,  

β.   αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου,  

γ.   εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών,  

δ.   έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, 
και την απαλλαγή  των ελεγκτών, 

ε.   έγκριση των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  

στ. διάθεση των ετήσιων κερδών, 

ζ.   συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση της    
εταιρίας, 

η.   διορισμό εκκαθαριστών 

θ. έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και της 
έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του  . 4548/2018 όπως ισχύει και 

ι.   έκδοση ομολογιακού δανείου. 

3. Στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου δεν υπάγονται: 

α. αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανατίθενται 
από το νόμο στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλονται από 
διατάξεις άλλων νόμων. β. η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού 
από το Διοικητικό Συμβούλιο, στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος.  

γ. Ο διορισμός με το καταστατικό του πρώτου διοικητικού συμβουλίου 

δ. η εκλογή, κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4548/2018, συμβούλων 
σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο, 

ε. Η συγχώνευση με απορρόφηση ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που 
κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) των μετοχών της, η απόφαση της απορροφώσας 
ανώνυμης εταιρείας για τη συγχώνευση με απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας 
της οποίας κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών ή μεριδίων 
της, καθώς και η απόφαση διασπώμενης ανώνυμης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι 
επωφελούμενες εταιρείες κατέχουν τις μετοχές της στο σύνολό τους , σύμφωνα με τις 
οικείες διατάξεις 

στ. Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 του 
άρθρου 162 
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ζ. Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 κερδών ή προαιρετικών 
αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση. 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που παρίστανται είτε 
αυτοπροσώπως είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σύμφωνα με την 
εκάστοτε προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία. Η κοινοποίηση του διορισμού, της ανάκλησης ή 
της αντικατάστασης των αντιπροσώπων των μετόχων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά 
μέσα, και ιδίως μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατά τα 
προβλεπόμενα στην πρόσκληση για σύγκληση γενικής συνέλευσης.  

5. Μέτοχοι, καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτές της Εταιρείας, ως και 
λοιπά πρόσωπα της παραγράφου 2 άρθρου 127 ν.4548/2018 μπορούν να συμμετέχουν στη 
Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον 
τούτο αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο που τη συγκαλεί. Το διοικητικό συμβούλιο 
ορίζει τις λεπτομέρειες για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, συμμορφούμενο με τις 
κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας επαρκή μέτρα ώστε να διασφαλίζονται τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 125 παρ.1 του ν.4548/208 ή σε τυχόν διάδοχη διάταξη που θα 
ρυθμίζει το ίδιο ζήτημα». 

 

*** 

 

Αναφορικά με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, προσαρμόζεται η ορισθείσα εκ 
του νόμου χρονική διάρκεια της παρ. 2 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 2 
του ν. 4548/2018 ως ακολούθως: αντικαθίσταται ο όρος «δέκα (10)» από τον όρο «πέντε 
(5)». Το τελικό κείμενο του άρθρου 10 θα έχει ως εξής: 

 
«ΑΡΘΡΟ 10 

ΑΠΛΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ' αυτήν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. 

2. Εάν δεν συντελεστεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συνέρχεται επαναληπτική Γενική 
Συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρίασης που ματαιώθηκε, που 
προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες. Η επαναληπτική αυτή Γενική Συνέλευση, 
βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, 
οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ' 
αυτήν. 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των 
επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης 
απαρτίας, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στη 
ματαιωθείσα συνεδρίαση και στην επαναληπτική. 

3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που 
εκπροσωπούνται στη Συνέλευση». 
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*** 

 

Αναφορικά με το άρθρο 11 του Καταστατικού της Εταιρείας, τροποποιούνται εξ ολοκλήρου 
οι παράγραφοι 1 και 2 σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 3 και 4 και σε συνδιασμό με την 
παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου του ν. 4548/2018, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 29 του 
κ.ν. 2190/1920 και καταργείται η παράγραφος 3, ενσωματώνοντας τις προβλέψεις του νέου 
δικαίου, το οποίο καταργεί τη δυνατότητα σύγκλησης δεύτερης επαναληπτικής 
συνέλευσης. Προσαρμόζεται η ορισθείσα εκ του νόμου χρονική διάρκεια της παρ. 4 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 παρ. 4 του ν. 4548/2018 ως ακολούθως: 
αντικαθίσταται ο όρος «δέκα (10)» από τον όρο «πέντε (5)». Το τελικό κείμενο του άρθρου 
11 θα έχει ως εξής: 

«ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

1. Εξαιρετικά η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, αν εκπροσωπούνται σ' αυτή τουλάχιστον τα δυο τρίτο 
(2/3) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, όταν πρόκειται για αποφάσεις που 
αφορούν:  

α. μεταβολή της εθνικότητας της Εταιρείας,   

β. μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης της Εταιρείας,  

γ. επαύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,  

δ. αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση τις αυξήσεις του  άρθρου  6 του παρόντος 
καταστατικού ή που επιβάλλονται από διατάξεις νόμων ή που γίνονται με κεφαλαιοποίηση 
αποθεματικών,  

ε. μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 
21 και την παρ. 6 του άρθρου 49 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει,  

στ. μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών,  

ζ συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση διαρκείας  ή    διάλυση της 
Εταιρείας,  

η. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος 
καταστατικού, και  

θ. σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία ο νόμος ή το παρόν καταστατικό ορίζουν ότι για 
την λήψη ορισμένης απόφασης από την Γενική Συνέλευση απαιτείται η ειδική αυξημένη 
απαρτία της παρούσας παραγράφου.  

2.Εάν δεν επιτευχθεί η απαρτία της προηγούμενης παραγράφου στην πρώτη συνεδρίαση, η 
Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται σε επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από την ματαιωθείσα συνεδρίαση και ύστερα από πρόσκληση πριν δέκα 
(10) τουλάχιστον ημέρες. Στην περίπτωση αυτή, η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία 
και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ' αυτή 
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εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει 
καταβληθεί.  

3. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο 
χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την 
περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον πέντε 
(5) ημέρες ανάμεσα στην κάθε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική. 

4. Οι αποφάσεις για τα θέματα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται με 
πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση». 

*** 

 

Αναφορικά με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, προστίθεται στην παρ. 1 η 
δυνατότητα να είναι προσωρινώς Προεδρεύων της Γενικής Συνέλευσης και κάθε άλλο μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 
νόμιμου αναπληρωτή του «ή σε περίπτωση κωλύματος οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου». Το τελικό κείμενο του άρθρου 12 θα έχει ως εξής: 

 
«ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή 
όταν κωλύεται αυτός, ο νόμιμος αναπληρωτής του ή σε περίπτωση κωλύματος οποιοδήποτε 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός, που ορίζεται 
από τον Πρόεδρο. 

2. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Συνέλευση 
προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και ενός Γραμματέα που εκτελεί και χρέη 
ψηφολέκτη». 

 

*** 

 

Αναφορικά με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας, προστίθεται στην ονομασία 
του άρθρου ο όρος «ΑΠΟΔΟΧΕΣ», και προστίθενται επίσης δύο νέες παράγραφοι υπό 
αρίθμηση 5 και 6, σχετικά με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, αλλά και τη δυνατότητα 
συμμετοχής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στα κέρδη της χρήσεως σύμφωνα με 
τα άρθρα 109, 110 και 111 του ν. 4548/2018. Το τελικό κείμενο του άρθρου 14 θα έχει ως 
εξής: 

 

«ΑΡΘΡΟ 14 

ΣΥΝΘΕΣΗ – ΘΗΤΕΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από τρία (3) έως 
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έντεκα (11) μέλη. 

 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται εντός των ορίων 
που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
εταιρίας.  

Επιτρέπεται η εκλογή αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός των 
οποίων καθορίζεται από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που τα εκλέγει και 
είναι μέσα στα πλαίσια του ορίου που αναφέρεται στην ως άνω παρ. 1 με σκοπό την 
αναπλήρωση μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή 
απώλεσαν την ιδιότητά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι εξαετής. Κατ' εξαίρεση, η θητεία 
του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας 
πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας 
του. 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι πάντοτε επανεκλέξιμα 
και ελεύθερα ανακλητά. 

5. Οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται 
σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία.  

6. Ειδικώς ορίζεται ότι επιτρέπεται να χορηγηθεί αμοιβή συνιστάμενη σε συμμετοχή στα 
κέρδη της χρήσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρο 109 
ν.4548/2018». 

*** 

Αναφορικά με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρείας, προστίθεται στην παρ. 1 η νέα 
δυνατότητα που προβλέπεται με το άρθρο 92 παρ. 4 του ν. 4548/2018 σχετικά με την 
αντιπροσώπευση μελών, με την εισαγωγή του ακόλουθου εδαφίου «μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ή από αναπληρωματικό μέλος». Επιπλέον, αφαιρείται η σχετική αναφορά 
στον προϊσχύσαντα κ.ν. 2190/1920. Το τελικό κείμενο του άρθρου 19 θα έχει ως εξής: 

 

«ΑΡΘΡΟ 19 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

1. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται μόνο από άλλο σύμβουλο μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ή από αναπληρωματικό μέλος. Κάθε σύμβουλος μπορεί να 
εκπροσωπεί ένα μόνο σύμβουλο, που απουσιάζει. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν 
παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, 
ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων αυτοπροσώπως συμβούλων, μπορεί να είναι 
μικρότερος των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθμού απαρτίας, παραλείπεται τυχόν 
προκύπτον κλάσμα. 
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3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 
συμβούλων, που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται, εκτός αν άλλως 
προβλέπεται από το νόμο». 

*** 

 

Αναφορικά με το άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας, αντικαθίσταται το α’ εδάφιο 
της παρ. 1 του άρθρου, το οποίο ενσωμάτωνε την προϊσχύσασα ρύθμιση του 2190/1920 
(άρθρο 20 παρ. 8) από την αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρο 93 παρ. 2 του ν. 4548/2018. Το 
τελικό κείμενο του άρθρου 20 θα έχει ως εξής: 

 

«ΑΡΘΡΟ 20 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. 
Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου εκδίδονται από 
τον Πρόεδρο του Δ.Σ. ή τον αναπληρωτή του ή από μέλος του Δ.Σ., ειδικά εξουσιοδοτημένο 
για το σκοπό αυτό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που υποβάλλεται στις κατά το 
νόμο διατυπώσεις δημοσιότητας». 

 

*** 

Αναφορικά με το άρθρο 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, ενοποιούνται και 
απλοποιούνται τα πρώτα δύο εδάφια της παραγράφου 1 με γενική παραπομπή στην 
ισχύουσα νομοθεσία και αντικαθίστανται οι αναφορές στον 2190/1920 με αναφορές στον 
4548/2018. Το τελικό κείμενο του άρθρου 23 θα έχει ως εξής:  

 

 

«ΑΡΘΡΟ 23 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 

1. Η εταιρία διανέμει ετησίως στους μετόχους της μέρισμα επί των ετήσιων καθαρών προς 
διανομή κερδών της, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και εντός 
του κανονιστικού πλαισίου των Α.Ε.Ε.Α.Π και λοιπών εφαρμοστέων νόμων. Με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται η διανομή μερίσματος χαμηλότερου ποσοστού έως των 
ορίων του ν. 4548/2018 ή η μη διανομή μερίσματος από την εταιρία είτε προς το 
σχηματισμό έκτακτου αφορολογήτου αποθεματικού από λοιπά έσοδα εκτός από κέρδη 
κεφαλαίου είτε προς δωρεάν διανομή μετοχών προς τους μετόχους με αύξηση του 
μετοχικού κεφαλαίου της κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4548/2018. 

2. Οι μέτοχοι μετέχουν των καθαρών κερδών, μετά την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση 
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, το δε προς διανομή εγκριθέν ποσό, καταβάλλεται 
σ' αυτούς, μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που ενέκρινε τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις». 
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*** 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ___ , την έγκριση της τροποποίησης του 
καταστατικού της Εταιρείας, με τις προτεινόμενες αλλαγές, όπως αυτές παρουσιάζονται στο 
παρόν και την κωδικοποίησή του εκ νέου με ενσωματωμένες τις αλλαγές, ώστε να 
υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως νόμος ορίζει. 
 
 
 
 
10. Λοιπά Θέματα. 

 
Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις 
 

 


