
 1 

 

 

 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 ε�ί του ο�οίου συνέρχεται  να ψηφίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση  

της 27.5.2014: 

 

 

Προτείνεται η τρο�ο�οίηση των άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ηµερήσια ∆ιάταξη 

Γενικής Συνέλευσης) και 35 (∆ιάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες 
Οικονοµικές Καταστάσεις) του Καταστατικού της Εταιρίας �ου αναφέρονται 
στον τρό�ο δηµοσίευσης στοιχείων και �ληροφοριών της Εταιρίας, ως 
ακολούθως: 
 

 

«Ά ρ θ ρ ο  23» 

Πρόσκληση - Ηµερήσια  διάταξη   Γενικής   Συνέλευσης 
 

 

1. Η �ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης �εριλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα 

µε ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέµατα 

της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους �ου έχουν δικαίωµα 

συµµετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρό�ο µε τον ο�οίο οι 
µέτοχοι θα µ�ορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα 

δικαιώµατά τους αυτο�ροσώ�ως ή δι’ αντι�ροσώ�ου.  

 

1α. Εκτός α�ό όσα αναγράφονται στην �ροηγούµενη �αράγραφο, η 

�ρόσκληση: 

α) �εριλαµβάνει �ληροφορίες τουλάχιστον για:  

αα) τα δικαιώµατα των µετόχων των �αραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 

39 του Κ.Ν.2190/1920  σε συνδυασµό µε το άρθρο  34 του �αρόντος 
Καταστατικού, αναφέροντας το χρονικό διάστηµα µέσα στο ο�οίο µ�ορεί να 

ασκηθεί κάθε δικαίωµα, ή εναλλακτικά, την καταληκτική ηµεροµηνία µέχρι 
την ο�οία µ�ορούν τα δικαιώµατα αυτά να ασκηθούν, διαλαµβάνοντας 
�εραιτέρω ότι λε�τοµερέστερες �ληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω 

δικαιώµατα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιµες µε ρητή 

�αρα�οµ�ή στην  ιστοσελίδα της Εταιρείας,  
ββ) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω 

αντι�ροσώ�ου και ιδίως τα έντυ�α τα ο�οία χρησιµο�οιεί για το σκο�ό 

αυτόν η Εταιρεία, καθώς και την ηλεκτρονική διεύθυνση  στην ο�οία η 

Εταιρεία δέχεται  µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) κοινο�οιήσεις 
διορισµού και ανάκλησης αντι�ροσώ�ων,  

β) καθορίζει την ηµεροµηνία καταγραφής, ό�ως αυτή �ροβλέ�εται στο άρθρο 

28α �αράγραφος 4 του Κ.Ν. 2190/1920, ε�ισηµαίνοντας ότι µόνο τα �ρόσω�α 

�ου είναι µέτοχοι κατά την ηµεροµηνία εκείνη έχουν δικαίωµα συµµετοχής 
και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,  
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γ) γνωστο�οιεί τον τό�ο στον ο�οίο είναι διαθέσιµο το �λήρες κείµενο των 

εγγράφων  �ου �ρόκειται να υ�οβληθούν στη Γενική Συνέλευση  και των 

σχεδίων α�οφάσεων για κάθε θέµα της ηµερήσιας  διάταξης �ου �ροτείνεται 
ή σχόλια του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  για τα θέµατα αυτά καθώς και τυχόν 

σχέδια α�οφάσεων �ου �ροτείνουν οι µέτοχοι, σύµφωνα µε τις �ερι�τώσεις γ΄ 
και δ΄ της �αραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και τον 

τρό�ο µε τον ο�οίο µ�ορεί να λαµβάνονται αυτά,  

δ) αναφέρει τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, ό�ου είναι 
διαθέσιµες οι �ληροφορίες της �αραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

2. Η �ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία.ως εξής:  
α) Στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, σύµφωνα µε 
το άρθρο 3 του α�ό 16-1-1930 Προεδρικού ∆ιατάγµατος «Περί ∆ελτίου 

Ανωνύµων Εταιρειών».  

β) Σε µία ηµερήσια �ολιτική εφηµερίδα �ου εκδίδεται στην Αθήνα και, κατά 

την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, έχει ευρύτερη κυκλοφορία σε 
ολόκληρη τη χώρα, �ου ε�ιλέγεται α�ό τις εφηµερίδες του άρθρου 3 του Ν.∆. 

3757/57.  

γ) Σε µία ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, �ου �ληροί τις �ροϋ�οθέσεις της 
�αραγράφου 2 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/20.  

δ) Σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία 

�ανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα α�ό εκείνες �ου έχουν την έδρα τους 
στην έδρα της Εταιρείας και σε �ερί�τωση �ου δεν υ�άρχει εφηµερίδα �ου να 

έχει την έδρα της στην �εριοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή 

εβδοµαδιαία νοµαρχιακή ή εβδοµαδιαία �ανελλήνιας κυκλοφορίας 
εφηµερίδα �ου έχει την έδρα της στην �ρωτεύουσα του νοµού στον ο�οίο η 

Εταιρεία έχει την έδρα της. Εξαιρετικά, αν η Εταιρεία εδρεύει σε δήµο ή 

κοινότητα του Νοµού Αττικής ή του Νοµού Θεσσαλονίκης, εκτός του ∆ήµου 

Αθηναίων ή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, η �ρόσκληση �ρέ�ει να δηµοσιεύεται 
σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία το�ική ή εβδοµαδιαία 

�ανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα α�ό εκείνες �ου έχουν την έδρα τους 
στην έδρα της Εταιρείας και σε �ερί�τωση �ου δεν υ�άρχει εφηµερίδα �ου να 

έχει την έδρα της στην �εριοχή αυτή, σε µία τουλάχιστον ηµερήσια ή 

εβδοµαδιαία το�ική ή εβδοµαδιαία �ανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδα 

α�ό εκείνες �ου έχουν την έδρα τους στην έδρα της νοµαρχιακής 
αυτοδιοίκησης στην ο�οία υ�άγεται η Εταιρεία. 

Εφόσον η Εταιρεία εδρεύει εντός του ∆ήµου Αθηναίων ή του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης δηµοσιεύει την �ρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης των 

µετόχων της κατά τα οριζόµενα στα ανωτέρω εδάφια α΄ έως και γ΄. 
 

2α. Στα έντυ�α µέσα, �ου �ροβλέ�ονται στην �αράγραφο 2, δύναται να 

δηµοσιεύεται �ερίληψη της �ρόσκλησης, η ο�οία �εριλαµβάνει τουλάχιστον 

το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, την ηµέρα και την ώρα της συνεδρίασης, τους 
µετόχους �ου έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη 
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διεύθυνση της ιστοσελίδας, στην ο�οία διατίθενται το �λήρες κείµενο της 
�ρόσκλησης και οι �ληροφορίες �ου �ροβλέ�ονται στην �αράγραφο 3 του 

άρθρου 27 του Κ.Ν. 2190/1920. Όταν εφαρµόζεται το άρθρο 39 �αράγραφος 2 

του Κ.Ν. 2190/1920, η δηµοσίευση στα έντυ�α µέσα κατά την �αράγραφο 2 

�ρέ�ει να �εριλαµβάνει τουλάχιστον ρητή υ�όδειξη ότι στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας και στα µέσα του αµέσως ε�όµενου εδαφίου δηµοσιεύεται 
αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη. Εκτός α�ό τη δηµοσίευση στα έντυ�α µέσα 

της �αραγράφου 2 και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, το �λήρες κείµενο της 
�ρόσκλησης δηµοσιο�οιείται ε�ι�λέον µέσα στην �ροθεσµία της 
�αραγράφου 1 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920, µε τρό�ο �ου διασφαλίζει 
την ταχεία και χωρίς διακρίσεις �ρόσβαση σε αυτήν, µε µέσα �ου κατά την 

κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιό�ιστα, για την 

α�οτελεσµατική διάχυση των �ληροφοριών στο ε�ενδυτικό κοινό, ό�ως ιδίως 
µε έντυ�α και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µε εθνική και �ανευρω�αϊκή 

εµβέλεια. 

 

3. Νεότερη �ρόσκληση δεν α�αιτείται, εάν στην αρχική �ρόσκληση ορίζονται 
ο τό�ος και ο χρόνος των ε�αναλη�τικών εκ του νόµου �ροβλε�οµένων 

συνεδριάσεων, για την �ερί�τωση µη ε�ίτευξης α�αρτίας, υ�ό την 

�ροϋ�όθεση ότι µεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) �λήρεις ηµέρες ανάµεσα 

στην εκάστοτε µαταιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε ε�αναλη�τική. 

 

4. ∆έκα (10) ηµέρες �ριν α�ό την Τακτική Γενική Συνέλευση κάθε µέτοχος 
µ�ορεί να �άρει α�ό την Εταιρεία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις καθώς 
και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών. 

 

 

 

«Ά ρ θ ρ ο    35» 

∆ιάρκεια εταιρικής χρήσεως  - Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

1) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
συντάσσει τις ετήσιες οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα 

υιοθετηθέντα α�ό την Ευρω�αϊκή Ένωση ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυ�α και 
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα α�ό τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20. 

 

2) Στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας 
συντάσσει ε�ίσης την έκθεση διαχείρισης �ρος την Τακτική Γενική Συνέλευση 

των µετόχων σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

3) Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις και οι ενο�οιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις εφόσον η Εταιρεία υ�οχρεούται στη σύνταξη ενο�οιηµένων 

οικονοµικών καταστάσεων, καθώς και η Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

και το Πιστο�οιητικό Ελέγχου της �αρ. 4 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20, 

είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες �ριν α�ό τη συνεδρίαση της Γενικής 
Συνέλευσης και, σε �ερί�τωση τρο�ο�οίησής τους, µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες 
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α�ό την τρο�ο�οίηση, υ�οβάλλονται στις διατυ�ώσεις δηµοσιότητας �ου 

�ροβλέ�ονται στην �αρ. 1 του άρθρου 135 του Κ.Ν. 2190/20.  

Ε�ι�λέον α�ό τη δηµοσιότητα �ου �ροβλέ�εται α�ό την �αρ. 1 του άρθρου 

135 του Κ.Ν. 2190/20 η Εταιρεία υ�οχρεούται να δηµοσιεύει τα στοιχεία και 
τις �ληροφορίες �ου ορίζονται στην �ροβλε�όµενη στην �αρ. 4 του άρθρου 

135 του Κ.Ν. 2190/20 κοινή α�όφαση των Υ�ουργών Οικονοµίας & 

Οικονοµικών και Ανά�τυξης, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.   τις 
διατάξεις της �αρ. 5 του άρθρου 43β του Κ.Ν. 2190/20 στις οριζόµενες 
εφηµερίδες στην �αρ. 2 του άρθρου 26 του ιδίου νόµου και στο άρθρο 23 �αρ. 

2 του �αρόντος. 
 

4) Για να ληφθεί α�ό την Γενική Συνέλευση έγκυρη α�όφαση �άνω στις 
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας �ου έχουν εγκριθεί α�ό το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, �ρέ�ει να έχουν ειδικά θεωρηθεί α�ό: 

 

α) τον ∆ιευθύνοντα ή Εντεταλµένο Σύµβουλο ή σε �ερί�τωση �ου δεν 

υ�άρχει τέτοιος Σύµβουλος ή η ιδιότητα του συµ�ί�τει µε ενός των κατωτέρω, 

α�ό ένα µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου �ου ορίζεται α�ό αυτό, β) τον 

Πρόεδρο ή το νόµιµο ανα�ληρωτή του και γ) τον υ�εύθυνο για την 

διεύθυνση του Λογιστηρίου. Οι �αρα�άνω, σε �ερί�τωση διαφωνίας α�ό 

�λευράς νοµιµότητας του τρό�ου καταρτίσεως των οικονοµικών 

καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στην 

Γενική Συνέλευση. 


