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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 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020) 

 

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 2020, ήτοι από 01.01.2020 έως 

και 31.12.2020, 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 2020. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την με την διανομή προς 

τους μετόχους της Εταιρείας ποσοστού ποσού € 3.875.115,82 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 € 3.875.115,82 

Μέρισμα ανά μετοχή 0.37€ 

Αμοιβές μελών ΔΣ €24.000 

 

Κατόπιν τούτων, η Γενική Συνέλευση καθορίζει: 

Ως ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 20209 την 9.6.2021 

Ως ημερομηνία καθορισμού δικαιούχων μερίσματος (Record Date) την 10.6.2021 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος την 15.6.2021 

 

 

2. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της 
Εταιρείας για την χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 έως 31.12.2020) 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 2020, 

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 2020, 

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 01.01.2020 έως 31.12.2020.  

 

3. Εκλογή των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για την εταιρική χρήση 2020 
(περιόδου από 01.01.2021 έως και 31.12.2021) 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 2021 (εξαμηνιαίες 
και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις) και την ανάθεση ειδικότερα της διενέργειας του 
τακτικού ελέγχου στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. κ. Μιχαλάτο Κωνσταντίνο του Ιωάννη 
(ΑΜ ΣΟΕΛ 17701) ως τακτικό και στον ορκωτό ελεγκτή – μέλος της κ. Σμυρνή Φώτιο του 
Γρηγορίου (ΑΜ ΣΟΕΛ 52861) ως αναπληρωματικό, εξουσιοδοτείται δε ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Εταιρείας να διαπραγματευτεί την αμοιβή τους. 

 
 

4. Έγκριση της αμοιβής του εκτιμητή για την χρήση 2020 (περίοδος από 01.01.2020 
έως 31.12.2020), ορισμός εκτιμητή για την επόμενη χρήση 2021 (περιόδου από 
01.01.2021 έως 31.12.2021) 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 26.400 € πλέον ΦΠΑ 
που καταβλήθηκε στην Εταιρεία «ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΑΠΡΕΙΖΑΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΕΠΕ» για τις  υπηρεσίες εκτίμησης των επενδύσεων της Εταιρείας το έτος 
2020 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  2021 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 2020 και προέγκριση αμοιβών για τη 
χρήση 2021 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  

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 
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110 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018, και α) ενέκρινε τις αμοιβές ποσού 24.000 € που 
καταβλήθηκαν συνολικά στα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ της Εταιρείας κατά τη χρήση 2020 
σύμφωνα με τα ορισθέντα στην προηγούμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30η 
Ιουνίου 2020, και προεγκρίνει την καταβολή ποσού έως 6.000€ μεικτά για τη χρήση 2021, 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. 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 2020, η οποία 

περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών που έλαβαν 

τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  

 

Οι μέτοχοι ψήφισαν την Έκθεση Αποδοχών για το έτος 2020. Διευκρινίζεται ότι η 

ψήφος των μετόχων επί της Έκθεσης Αποδοχών είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα, 

σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. 

 

 

7. Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνει το λόγο και ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση 

σχετικά με την από 26.4.2021 Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.  

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου 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. 

ο θέμα δεν ετέθη σε ψηφοφορία. 

 

 

8. Τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας- εναρμόνιση με το 

ν.4548/2018, όπως ισχύει 

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 
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υιοθέτησης των νέων δυνατοτήτων που προσφέρει ο νόμος αναφορικά με την δυνατότητα 

εξολοκλήρου διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης εξ αποστάσεως. 

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 9, τα οποία τροποποιούνται 

ως εξής: 

*** 

Αναφορικά με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, προστίθεται εδάφιο τελευταίο 

στην παράγραφο 5, σύμφωνα με τα νέα ρύθμιση της παρ.3 αρ.120 ν.4548/2018, που 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ.4 Ν.4712/2020, ΦΕΚ Α 146/29.7.2020 σχετικά με τη 

δυνατότητα. 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.  
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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 

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. 

Tο διοικητικό συμβούλιο δύναται να αποφασίσει ότι η γενική συνέλευση δεν θα συνέλθει σε 

κάποιο τόπο, αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση 

με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 ν.4548/2018». 

 

 
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και Υπευθύνων Προσώπων 

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 Πολιτικής 

Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Υπευθύνων Προσώπων 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. 
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Ύστερα, η Γενική Συνέλευση προβαίνει σε συζήτηση και εξέταση του προτεινόμενου σχεδίου. 

Οι μέτοχοι μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίζουν την έγκριση της Πολιτικής 

Καταλληλότητας και Ανάδειξης Υποψήφιων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 

Υπευθύνων Προσώπων.  

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 την ψήφισή της. 

 

 
 
10. Λοιπά Θέματα. 

 
Δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις 
 

 


