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ΥΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΕΩΝ ΕΠΙ ΣΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΣΗ  

ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ 
ΣΩΝ ΜΕΣΟΥΩΝ ΣΗ ΕΣΑΙΡEΙΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΟN ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΤΣΙΚΟN 

ΚΕΝΣΡΟN ΑΘΗΝΩΝ ΤΓΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 
ηεο 09.05.2011 

 
Δπί ησλ αθνινύζσλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 
 
1. Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Αηνκηθώλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ 
Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο Xξήζεο 2010 θαη ησλ ζρεηηθώλ Δθζέζεσλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ. 
2. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ 
Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο Υξήζεο 
2010. 
3. Δθινγή Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2011. 
4. Έγθξηζε εθινγήο λέσλ κειώλ Γ.. ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ. 
5. Σξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 9 (δηάξθεηα ζεηείαο Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ),  42 
(Λεηηνπξγία ηνπ Δπηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ  θαη 43 (Λεηηνπξγία θαη αξκνδηόηεηεο ηεο 
Δπηηξνπήο Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο)  ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο. 
6. Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ – Οξηζκόο Αλεμάξηεησλ Μειώλ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ. 
7. Δθινγή κειώλ Δπηηξνπήο Διέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 3693/2008. 
8. Έγθξηζε ζπκβάζεσλ θαη ακνηβώλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23α θαη 24 ηνπ θ.λ. 
2190/1920.  
9. Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε θαηαβνιή κεηξεηώλ, κε ηελ 
έθδνζε λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ κε ηηκή δηάζεζεο ππέξ ην άξηηνλ θαη 
ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 (Μεηνρηθό Κεθάιαην – Μεηνρέο) ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο 
Δηαηξείαο. Πξόβιεςε δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο ππέξ ησλ παιαηώλ κεηόρσλ θαηά 
ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ σο πξνο ηηο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ. 
Καζνξηζκόο ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ, ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ 
δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο ησλ κεηνρώλ πνπ ζα παξακείλνπλ 
αδηάζεηεο κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο θαη ησλ ινηπώλ όξσλ ηεο αύμεζεο. 
Δηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Δμνπζηνδόηεζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ξύζκηζε όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ 
αθνξνύλ ηελ θαηάξηηζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ 
από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ηελ εηζαγσγή ησλ 
λέσλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο. 
10.  Δλαξκόληζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
θσδηθνπνηεκέλνπ λόκνπ 2190/1920 «Πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
σο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3884/2010. - Σξνπνπνίεζε εηδηθόηεξα 
ησλ άξζξσλ 23 (Πξόζθιεζε - Ζκεξήζηα  δηάηαμε   Γεληθήο   πλέιεπζεο), 24 
(Καηάζεζε κεηνρώλ, Αληηπξνζώπεπζε), 26 (Παξάδνζε αληηγξάθσλ Ηζνινγηζκνύ), 
27 (Απαξηία), 30 (Ζκεξήζηα Γηάηαμε  -  Πξαθηηθά Γεληθήο πλειεύζεσο), 32 
(Απαιιαγή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ) θαη  34 (Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο - 
Άζθεζε Δθηάθηνπ Διέγρνπ), θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ 
Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο.  
11. Λνηπά ζέκαηα.  
 
 Η πξόηαζε  ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ είλαη ε εμήο:  
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Θέκα 1ν: Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Αηνκηθώλ θαη Ελνπνηεκέλσλ Εηήζησλ 
Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο Xξήζεο 2010 θαη ησλ ζρεηηθώλ 
Εθζέζεσλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ. 
 
Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, αηνκηθώλ θαη 
ελνπνηεκέλσλ, ηεο ρξήζεο πνπ έιεμε ηελ 31.12.2010, ηεο Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ θαη ηεο Έθζεζεο  ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή θαη ε κε δηαλνκή 
κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2010 ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Α.Ν. 148/1967.  
 
Θέκα 2ν: Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ 
Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 
εηαηξηθήο Υξήζεο 2010. 
 
Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο εηαηξηθήο Υξήζεο 2009 θαη ε απαιιαγή 
ησλ Μειώλ ηνπ Γ.. θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ Λνγηζηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε 
επζύλε γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο Υξήζεο 2010.  
 
Θέκα 3ν: Εθινγή Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2010. 
 
Πξνηείλεηαη λα εθιεγεί σο ηαθηηθόο  Διεγθηήο ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2011 ν θ. 
Μηραιηόο Δκκαλνπήι (ΑΜ ΟΔΛ 25131) θαη σο αλαπιεξσκαηηθόο Διεγθηήο ν θ. 
Καδάο Βαζίιεηνο (ΑΜ ΟΔΛ 13281) από  ηελ Δηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ «Grant 
Thornton A.E.», ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα επί ηεο Λεσθ. Βαζ. Κσλζηαληίλνπ αξ. 
44, θαη ε νπνία είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δηδηθό Μεηξών ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 5 ηνπ 
π.δ. 226/1992 κε Α.Μ.Δ.Δ. 127, θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάηαμεο ηνπ 
άξζξνπ 37 παξ. 3 ηνπ Ν. 3693/2008).  
 
ΘΕΜΑ 4ν : Έγθξηζε εθινγήο λέσλ κειώλ Δ.. ζε αληηθαηάζηαζε 
παξαηηεζέλησλ 
 
Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο εθινγήο δύν πξνζσξηλώλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζε αληηθαηάζηαζε παξαηηεζέλησλ.  
Δηδηθόηεξα  ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 20.12.2010 εμέιεμε ηνλ θ. 
σηήξην Γνπγνπιάθε σο Πξνζσξηλό Μέινο Γ.. ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 
παξαηηεζέληνο Μέινπο θ. Αλησλίνπ Μηρόπνπινπ,  ζύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ. 1 
ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη ην άξζξν 18 παξ. 7 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Δλ 
ζπλερεία ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο 19.01.2011, έθαλε δεθηή ηελ 
παξαίηεζε  ηνπ Μέινπο ηνπ Γ.. θ. Παξαζθεπά Κνζκίδε  θαη πξνέβε ζηελ εθινγή 
ηνπ θ. Γεσξγίνπ Εαραξόπνπινπ  σο Πξνζσξηλνύ Μέινπο ηνπ Γ.. ζε αληηθαηάζηαζε 
απηνύ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηα παξαπάλσ άξζξα.  
Καηόπηλ απηώλ πξνηείλεηαη ε  έγθξηζε ηεο εθινγήο ηνπ θ. σηεξίνπ  Γνπγνπιάθε σο 
πξνζσξηλνύ Μέινπο ηνπ Γ.. ζηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ θ. Αλησλίνπ Μηρόπνπινπ θαη  ηεο εθινγήο ηνπ θ. Γεσξγίνπ 
Εαραξόπνπινπ  σο πξνζσξηλνύ Μέινπο ηνπ Γ.. ζηε ζέζε ηνπ παξαηηεζέληνο 
Μέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Παξαζθεπά Κνζκίδε, ζπκθώλσο πξνο ην 
άξζξν 10 παξ. 1 ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο θαη ην άξζξν 18 παξ. 7 ηνπ Κ.Ν. 
2190/1920 
 
ΘΕΜΑ 5ν :  Σξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 9 (δηάξθεηα ζεηείαο Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ),  42 (Λεηηνπξγία ηνπ Επηζηεκνληθνύ πκβνπιίνπ  θαη 43 
(Λεηηνπξγία θαη αξκνδηόηεηεο ηεο Επηηξνπήο Ηζηθήο θαη Δενληνινγίαο)  ηνπ 
Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο. 
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Πξνηείλεηαη ε ηξνπνπνίεζε ησλ  αλσηέξσ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο, 
ηα νπνία ζα δηακνξθσζνύλ  σο αθνινύζσο: 

 
«Ά π θ π ο   9 

Γιοικηηικό Σςμβούλιο 
 

1. Η εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην πνπ απνηειείηαη απφ ελλέα (9) 
έσο δεθαηξία (13) κέιε πνπ εθιέγνληαη απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ κε ηε 
ζπλήζε απαξηία θαη πιεηνςεθία (άξζξα 27 παξ.1 θαη 28 παξ. 1 ηνπ παξφληνο) γηα 
δηεηή ζεηεία.  
--------------------------------------- 
---------------------------------------» 

 
«Ά π θ π ο 42 

Λειηοςπγία ηος Δπιζηημονικού Σςμβοςλίος 
 

1. Σπγθξνηείηαη επηακειέο (7) Επηζηεκνληθφ Σπκβνχιην ηεο εηαηξείαο απνηεινχκελν 
απφ ηαηξνχο  θαηαμησκέλεο επηζηεκνζχλεο θαη θχξνπο  κε δηεηή ζεηεία  πνπ αξρίδεη 
απφ ην δηνξηζκφ ηνπ κε απφθαζε  ηνπ Δ.Σ. ηεο εηαηξείαο. Οη ηαηξνί πξέπεη λα πιεξνχλ 
επηπιένλ ηα αθφινπζα θξηηήξηα: 
α) Πξνυπεξεζία  δψδεθα (12) εηψλ ηνπιάρηζηνλ απφ ηε ιήςε ηεο εηδηθφηεηαο β) 
Τνπιάρηζηνλ δέθα (10) έηε ζπλερνχο ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία ή Αθαδεκατθφ ηίηιν 
ή ηνπιάρηζηνλ 5εηή ζεηεία ζε δηεπζπληηθή ζέζε θξαηηθνχ ή κεγάινπ ηδησηηθνχ 
Ννζνθνκείνπ. 
γ) Απνθιεηζηηθή ζπλεξγαζία  κε ηελ Εηαηξεία θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο ζεηείαο ηνπο σο 
κειψλ ηνπ Επηζηεκνληθνχ Σπκβνπιίνπ. 
δ) Δηάζεζε πξνζθνξάο θαη επρέξεηα ρξφλνπ  ελαζρφιεζεο κε ηα ζέκαηα ηνπ 
Επηζηεκνληθνχ Σπκβνπιίνπ. 
……………………………… 
………………………………» 
  

«Ά π θ π ο   43 
             Λειηοςπγία και Απμοδιόηηηερ  ηηρ Δπιηποπήρ Ηθικήρ και Γεονηολογίαρ 
 
1. Με απφθαζε ηνπ Δ.Σ. ηεο Εηαηξείαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο Επηηξνπή Ηζηθήο θαη 
Δενληνινγίαο  ηεο Εηαηξείαο, κε γλσκνδνηηθή αξκνδηφηεηα, απνηεινχκελε απφ 
ηαηξνχο δηαηειέζαληεο Επηζηεκνληθά Υπεχζπλνη Τκεκάησλ θαη Εξγαζηεξίσλ ηεο 
Κιηληθήο ηεο Εηαηξείαο.    
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ γηα ηε ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ θαη γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ   (άξζξα 11, 12  θαη 18)  εθαξκφδνληαη 
αλάινγα θαη ζηελ  πξνθείκελε πεξίπησζε. Σηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Επηηξνπήο   
κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ρσξίο ςήθν ν Δηεπζχλσλ Σχκβνπινο, ν Γεληθφο  Δηεπζπληήο ή 
ν Ννκηθφο Σχκβνπινο ηεο Εηαηξείαο  εθφζνλ ην δεηήζεη ε Επηηξνπή πξνο 
δηεπθφιπλζε ηνπ έξγνπ ηεο. Η Επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία θαη απνθαζίδεη κε 
πιεηνςεθία δχν ηξίησλ ησλ κειψλ ηεο.  
3. Έξγν ηεο Επηηξνπήο είλαη ε εηζήγεζε πξνο ην Δ.Σ. θαη άιια αξκφδηα φξγαλα ηεο 
Εηαηξείαο επί ζεκάησλ πνπ άπηνληαη ηεο εζηθήο θαη επηζηεκνληθήο αλεμαξηεζίαο ηνπ 
ηαηξνχ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηεο ηήξεζεο ηνπ εθάζηνηε 
ηζρχνληνο Κψδηθα Ιαηξηθήο Δενληνινγίαο,  ηεο  ηήξεζεο ησλ δηαηάμεσλ πεξί ηαηξηθνχ 
απνξξήηνπ, ηνπ ζεβαζκνχ θαη πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζζελψλ, ηεο  
ζπκπεξηθνξάο ηνπ ηαηξνχ πξνο ην ινηπφ ηαηξηθφ, λνζειεπηηθφ θαη δηνηθεηηθφ 
πξνζσπηθφ ηεο θιηληθήο θαη γεληθά επί ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζην πιαίζην 
άζθεζεο ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο.  Η Επηηξνπή επηιακβάλεηαη κεηά απφ 
θαηαγγειία ή απηεπάγγειηα ησλ ζρεηηθψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηεο. Η εηζήγεζε ηεο 
Επηηξνπήο δελ είλαη δεζκεπηηθή. 
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4. Τα κέιε ηεο Επηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη  ακνηβήο ή άιιεο απνδεκίσζεο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Επηηξνπή.»  
 
ΘΕΜΑ 6ν : Εθινγή λένπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ – Οξηζκόο Αλεμάξηεησλ 
Μειώλ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
Πξνηείλεηαη  ε εθινγή ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ησλ ίδησλ κειώλ, ήηνη ησλ θ.θ.:  

1. Κσλζηαληίλν ηαύξνπ          

2. Αλδξέα Βγελόπνπινπ,          
3. Αξεηή νπβαηδόγινπ,             
4.    Κνκλελό-Αιέμην Κνκλελό      
5. σηήξην Γνπγνπιάθε                      
6. Γεώξγην Δπζηξαηηάδε                
7. Γεώξγην Εαραξόπνπιν 
8. Αλαζηάζην Κππξηαλίδε,               
9. Υξήζην Μαξνπδή,                     
10. Βαζίιεην ετηαλίδε,                    
11.  Δπάγγειν Γεδνύιε,                    
12.   Μειέηην Μνπζηάθα,          
13.  Αιέμαλδξν Δδηπίδε,            
 
Δθ ησλ αλσηέξσ Μειώλ ηνπ Γ.. πξνηείλεηαη,  όπσο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 3 θαη 4 
ηνπ λ. 3016/2002,  νη θ.θ. Μειέηηνο Μνπζηάθαο θαη Αιέμαλδξνο Δδηπίδεο εθιεγνύλ  
σο Αλεμάξηεηα Με Δθηειεζηηθά Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο. 
 
 
ΘΕΜΑ 7Ο : Εθινγή κειώλ Επηηξνπήο Ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Ν. 
3693/2008. 
 
Πξνηείλεηαη όπσο σο λέα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 37 
Ν.3693/2008 εθιεγνύλ νη θ.θ.: 
1. ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΤΠΡΗΑΝΗΓΖ ηνπ Γεσξγίνπ σο Πξόεδξνο ,  
2. ΜΔΛΔΣΗΟ ΜΟΤΣΑΚΑ ηνπ Νηθνιάνπ, θαη 
3. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΔΓΗΠΗΓΖ ηνπ Θενδώξνπ. 
 
ΘΕΜΑ 8ν : Έγθξηζε ζπκβάζεσλ θαη ακνηβώλ ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23α θαη 24 
ηνπ θ.λ. 2190/1920.  
 
Γελ πθίζηαληαη ζπκβάζεηο θαη ακνηβέο πξνο έγθξηζε από ηε Γεληθή πλέιεπζε 
ζύκθσλα κε ηα άξζξα 23α θαη 24 ηνπ θ.λ. 2190/1920. 
 
ΘΕΜΑ 9ν : Αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Εηαηξείαο κε θαηαβνιή 
κεηξεηώλ, κε ηελ έθδνζε λέσλ θνηλώλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ κε ηηκή δηάζεζεο 
ππέξ ην άξηηνλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 (Μεηνρηθό Κεθάιαην – Μεηνρέο) 
ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Εηαηξείαο. Πξόβιεςε δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο ππέξ 
ησλ παιαηώλ κεηόρσλ θαηά ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ σο πξνο ηηο 
κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ. Καζνξηζκόο ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ, 
ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηνπ ηξόπνπ δηάζεζεο 
ησλ κεηνρώλ πνπ ζα παξακείλνπλ αδηάζεηεο κεηά ηε ιήμε ηεο ελ ιόγσ 
πξνζεζκίαο θαη ησλ ινηπώλ όξσλ ηεο αύμεζεο. Εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ 
πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ. Εμνπζηνδόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο γηα ηε ξύζκηζε όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ 
θαηάξηηζε Ελεκεξσηηθνύ Δειηίνπ, ηελ ρνξήγεζε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ από 
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ηελ Επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ηελ εηζαγσγή 
ησλ λέσλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ θαη θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο.  
 
Πξνηείλεηαη ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά έσο ην πνζό ησλ 
εβδνκήληα δύν εθαηνκκπξίσλ εθαηόλ ηξηώλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα έμη επξσ 
θαη ελελήληα ελόο ιεπηώλ (72.103.276,91€) κε ηελ έθδνζε έσο εθαηόλ εβδνκήληα 
πέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ εμήληα κίαο ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ πελήληα κίαο 
(175.861.651) λέσλ νλνκαζηηθώλ κεηνρώλ, νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο 
ζαξάληα ελόο ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,41€). Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ 
πξνηείλεηαη λα αλέξρεηαη ζε πελήληα ιεπηά (0,50€) αλά κεηνρή θαη λα ηζρύεη 
αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο πνπ ζα έρεη 
δηακνξθσζεί θαηά ην ρξόλν δηάζεζεο ησλ λέσλ κεηνρώλ.   
 
Δπνκέλσο, πξνηείλεηαη ε άληιεζε ζπλνιηθά έσο πνζνύ νγδόληα επηά εθαηνκκπξίσλ 
ελληαθνζίσλ ηξηάληα ρηιηάδσλ νθηαθνζίσλ είθνζη πέληε επξώ θαη πελήληα ιεπηώλ 
(87.930.825,50€), εθ ηνπ νπνίνπ έσο πνζό δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ 
είθνζη επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ζαξάληα νθηώ επξώ θαη πελήληα ελλέα ιεπηώλ 
(15.827.548,59€) ζα αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «Απνζεκαηηθό από ηελ 
έθδνζε κεηνρώλ ππέξ ην άξηηνλ». 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ αύμεζε, ζε πεξίπησζε πιήξνπο θάιπςεο, ην κεηνρηθό θεθάιαην 
ηεο Δηαηξείαο ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ εθαηόλ ζαξάληα ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ 
δηαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα ηξηώλ επξώ θαη νγδόληα δύν ιεπηώλ 
(144.206.553,82)  δηαηξνύκελν ζε ηξηαθόζηα πελήληα έλα εθαηνκκύξηα  επηαθόζηεο 
είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηεο δύν θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο (351.723.302), 
νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελόο  ιεπηώλ ηνπ επξώ (0,41€) ε θαζεκία. 
 
ε πεξίπησζε πνπ ε θάιπςε ηνπ πνζνύ ηεο αύμεζεο δελ είλαη πιήξεο, πξνηείλεηαη, 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 13α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην κεηνρηθό θεθάιαην λα απμεζεί 
κέρξη ην πνζό ηεο θάιπςεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο 
εμνπζηνδνηείηαη  λα πξνζαξκόζεη, κε ηελ απόθαζή ηνπ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο 
θαηαβνιήο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ην άξζξν ηνπ 
Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο πεξί ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ, έηζη ώζηε λα 
πξνζδηνξίδεηαη ην πνζό ηνπ θεθαιαίνπ όπσο πξνέθπςε κεηά ηε κεξηθή θάιπςε 
(άξζξν 13α παξ.2 ηνπ θ.λ. 2190/1920).  
 
Πεξαηηέξσ πξνηείλεηαη λα εμνπζηνδνηεζεί ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα 
ηελ εκεξνκελία απνθνπήο ηνπ δηθαηώκαηνο πξνηίκεζεο, ηελ πεξίνδν 
δηαπξαγκάηεπζεο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο, ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο θαηαβνιήο 
ηεο αύμεζεο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη θάζε ζπλαθή εκεξνκελία ή πξνζεζκία (άξ. 
11 παξ. 3 θαη 4 Κ.Ν. 2190/1920). 
 
πγθεθξηκέλα  ε ηζρύνπζα λνκνζεζία νξίδεη όηη ε πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο αύμεζεο 
ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ – ε νπνία, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ 
θεθαιαίνπ ζπλνδεύεηαη από αλάινγε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ πεξί θεθαιαίνπ 
άξζξνπ ηνπ Καηαζηαηηθνύ, άξρεηαη από ηελ εκέξα ιήςεο ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο 
από ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηόρσλ (άξζξν 11 παξ. 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920) – δελ 
κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ησλ 15 εκεξώλ θαη κεγαιύηεξε ησλ ηεζζάξσλ (4) κελώλ, 
κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο από ην Γ.. ηεο Δηαηξείαο γηα έλαλ (1) αθόκε κήλα (άξ. 11 
παξ. 3 θαη 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920). 
 
Πεξαηηέξσ, πξνηείλεηαη νη λέεο κεηνρέο πνπ ζα εθδνζνύλ ζπλεπεία ηεο σο άλσ 
απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο λα εηζαρζνύλ πξνο 
δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. 
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Πξνηείλεηαη ε ρνξήγεζε δηθαηώκαηνο πξνηηκήζεσο, ζύκθσλα κε ην λόκν θαη ην 
Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξείαο, ζηνπο παιαηνύο κεηόρνπο σο πξνο ην ζύλνιν ησλ 
κεηνρώλ πνπ ζα εθδνζνύλ θαηά ηελ αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ κε αλαινγία 
θαηά ηελ εκεξνκελία απνθνπήο κία (1) λέα κεηνρή  γηα θάζε κία (1) παιαηά  κεηνρή  
ηεο Δηαηξείαο.  
 
ε πεξίπησζε κε θάιπςεο ησλ λέσλ κεηνρώλ από ηνπο παιαηνύο κεηόρνπο, ηόηε νη 
κεηνρέο πνπ ηπρόλ παξακείλνπλ αδηάζεηεο ζα δηαηεζνύλ ειεύζεξα θαηά ηελ θξίζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.8 ηνπ 
Κ.Ν.2190/1920 ζηελ ίδηα ηηκή, αθόκα θαη ζε πθηζηακέλνπο κεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο. 
 
Σέινο πξνηείλεηαη λα εγθξηζεί ε  Έθζεζε  ηνπ Γ.. πνπ θαηαξηίζζεθε ζύκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 4.1.4.1.1. θαη 4.1.4.1.2. ηνπ Καλνληζκνύ Υ.Α., θαη εηδηθόηεξα γηα  ηηο 
γεληθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ επελδπηηθνύ ζρεδίνπ ηεο Δηαηξείαο, ην ελδεηθηηθό 
ρξνλνδηάγξακκά πινπνίεζήο ηνπ, θαζώο θαη ηνλ απνινγηζκό ηεο ρξήζεο ησλ 
θεθαιαίσλ πνπ αληιήζεθαλ από ηελ ηειεπηαία αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο 
Δηαηξείαο πνπ απνθαζίζζεθε από ηελ Β’ επαλαιεπηηθή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε 
ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο ηεο 17/6/2009. 
 
Θα ηξνπνπνηεζεί αληηζηνίρσο ην άξζξo  5 ηoπ Καηαζηαηηθoύ ηεο Δηαηξείαο θαη 
εηδηθόηεξα κε ηελ πξνζζήθε παξαγξάθνπ 2.13 σο εμήο: 

 
 

«Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο  Β´ 
Μεηοσικό κεθάλαιο  -  Μεηοσέρ 

Ά π θ π ο  5 
1).......... 
2).......... 
2.12) ….. 
2.13) Καηά ηελ Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηεο Εηαηξείαο ηεο 09.05.2011, 
απνθαζίζζεθαλ ηα αθφινπζα:  
α) αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κε κεηξεηά θαηά ην πνζφ ησλ εβδνκήληα δχν 
εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ ηξηψλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ εβδνκήληα έμη επξψ θαη ελελήληα 
ελφο ιεπηψλ ηνπ επξψ (72.103.276,91€)), κε δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ παιαηψλ 
κεηφρσλ,  κε ηελ έθδνζε εθαηφλ εβδνκήληα πέληε εθαηνκκπξίσλ νθηαθνζίσλ εμήληα 
κίαο ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ πελήληα κίαο (175.861.651) λέσλ νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ, 
νλνκαζηηθήο αμίαο εθάζηεο κεηνρήο ζαξάληα ελφο  ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,41€), κε ηηκή 
δηάζεζεο πελήληα ιεπηψλ (0,50€) αλά κεηνρή, ηεο εθ δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ 
νθηαθνζίσλ είθνζη επηά ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ ζαξάληα νθηψ επξψ θαη πελήληα 
ελλέα ιεπηψλ ηνπ επξψ (15.827.548,59 €) ππέξ ην άξηηνλ δηαθνξάο απφ ηελ δηάζεζε 
ησλ σο άλσ κεηνρψλ αγνκέλεο ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «Δηαθνξά απφ έθδνζε 
κεηνρψλ ππέξ ην άξηηνλ».  
Καηφπηλ απηψλ ην θεθάιαην ηεο Εηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ εθαηφλ ζαξάληα 
ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ δηαθνζίσλ έμη ρηιηάδσλ πεληαθνζίσλ πελήληα ηξηψλ επξψ 
θαη νγδφληα δχν ιεπηψλ (144.206.553,82€) δηαηξνχκελν ζε ηξηαθφζηα πελήληα έλα 
εθαηνκκχξηα επηαθφζηεο είθνζη ηξεηο ρηιηάδεο ηξηαθφζηεο δχν θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο 
(351.723.302), νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα ελφο  ιεπηψλ ηνπ επξψ (0,41€) ε θαζεκία.   
2α) .........» 
 
 
Πεξαηηέξσ πξνηείλεηαη λα  εμνπζηνδνηεζεί  ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο γηα 
ηε ξύζκηζε όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ θαηάξηηζε Δλεκεξσηηθνύ Γειηίνπ, 
ηε ρνξήγεζε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ από ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο θαη ην 
Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ, ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ κεηνρώλ ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελώλ 
θαη θάζε ζπλαθνύο ζέκαηνο.   



 7 

 
ΘΕΜΑ 9ν : Δλαξκόληζε ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
θσδηθνπνηεκέλνπ λόκνπ 2190/1920 «Πεξί αλσλύκσλ εηαηξεηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
σο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3884/2010. - Σξνπνπνίεζε εηδηθόηεξα 
ησλ άξζξσλ 23 (Πξόζθιεζε - Ζκεξήζηα  δηάηαμε   Γεληθήο   πλέιεπζεο), 24 
(Καηάζεζε κεηνρώλ, Αληηπξνζώπεπζε), 26 (Παξάδνζε αληηγξάθσλ Ηζνινγηζκνύ), 
27 (Απαξηία), 30 (Ζκεξήζηα Γηάηαμε  -  Πξαθηηθά Γεληθήο πλειεύζεσο), 32 
(Απαιιαγή κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ) θαη  34 (Γηθαηώκαηα Μεηνςεθίαο - 
Άζθεζε Δθηάθηνπ Διέγρνπ), θαζώο θαη θάζε άιιεο ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ 
Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο.  
 
Πξνηείλεηαη ε ελαξκόληζε  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ηζρύεη κεηά ηελ 
ηξνπνπνίεζή ηνπ κε ην Ν. 3884/2010, θαη ε δηαηύπσζε ησλ ηξνπνπνηνύκελσλ 
αλσηέξσ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο Δηαηξείαο σο θαησηέξσ:  
 

Άπθπο  23 
(Ππόζκληζη - Ημεπήζια  διάηαξη   Γενικήρ   Σςνέλεςζηρ) 

 
Πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 1α υρ εξήρ: 
«1α. Εθηφο απφ φζα αλαγξάθνληαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε πξφζθιεζε: 
α) πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ηνπιάρηζηνλ γηα:  
αα) ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ ησλ παξαγξάθσλ 2, 2α, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ 
Κ.Ν.2190/1920  ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν  34 ηνπ παξφληνο Καηαζηαηηθνχ, 
αλαθέξνληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα αζθεζεί θάζε δηθαίσκα 
ή ελαιιαθηηθά, ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία κέρξη ηελ νπνία κπνξνχλ ηα δηθαηψκαηα 
απηά λα αζθεζνχλ, δηαιακβάλνληαο πεξαηηέξσ φηη ιεπηνκεξέζηεξεο πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηα θαη ηνπο φξνπο άζθεζήο ηνπο ζα είλαη δηαζέζηκεο κε 
ξεηή παξαπνκπή ζηελ  ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο,  
ββ) ηε δηαδηθαζία γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ θαη 
ηδίσο ηα έληππα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί γηα ην ζθνπφ απηφλ ε Εηαηξεία, θαζψο θαη ηελ 
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε  ζηελ νπνία ε Εηαηξεία δέρεηαη  κέζσ ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) θνηλνπνηήζεηο δηνξηζκνχ θαη αλάθιεζεο αληηπξνζψπσλ 
,  
β) θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 28α 
παξάγξαθνο 4 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, επηζεκαίλνληαο φηη κφλν ηα πξφζσπα πνπ είλαη 
κέηνρνη θαηά ηελ εκεξνκελία εθείλε έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε 
Γεληθή Σπλέιεπζε,  
γ) γλσζηνπνηεί ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν είλαη δηαζέζηκν ην πιήξεο θείκελν ησλ εγγξάθσλ  
πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε  θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ 
γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο  δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή ζρφιηα ηνπ Δηνηθεηηθφπ 
Σπκβνπιίνπ  γηα ηα ζέκαηα απηά θαζψο θαη ηπρφλ ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ 
νη κέηνρνη, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο γ΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 
ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα ιακβάλνληαη απηά,  
δ) αλαθέξεη ηε δηεχζπλζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο Εηαηξείαο, φπνπ είλαη δηαζέζηκεο νη 
πιεξνθνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.»  
 
Πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 2α υρ εξήρ: 
«2α. Σηα έληππα κέζα, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, δχλαηαη λα 
δεκνζηεχεηαη πεξίιεςε ηεο πξφζθιεζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ην 
νίθεκα κε αθξηβή δηεχζπλζε, ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο ζπλεδξίαζεο, ηνπο κεηφρνπο 
πνπ έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο, θαζψο θαη ξεηή αλαθνξά ζηε δηεχζπλζε ηεο 
ηζηνζειίδαο, ζηελ νπνία δηαηίζεληαη ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο θαη νη 
πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Κ.Ν. 
2190/1920. Όηαλ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 39 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ε 
δεκνζίεπζε ζηα έληππα κέζα θαηά ηελ παξάγξαθν 2 πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 
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ηνπιάρηζηνλ ξεηή ππφδεημε φηη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο θαη ζηα κέζα ηνπ 
ακέζσο επφκελνπ εδαθίνπ δεκνζηεχεηαη αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε. Εθηφο απφ 
ηε δεκνζίεπζε ζηα έληππα κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Εηαηξείαο, ην πιήξεο θείκελν ηεο πξφζθιεζεο δεκνζηνπνηείηαη επηπιένλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, κε ηξφπν πνπ 
δηαζθαιίδεη ηελ ηαρεία θαη ρσξίο δηαθξίζεηο πξφζβαζε ζε απηήλ, κε κέζα πνπ θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ζεσξνχληαη επιφγσο αμηφπηζηα, γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην επελδπηηθφ θνηλφ, φπσο ηδίσο κε 
έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ελεκέξσζεο κε εζληθή θαη παλεπξσπατθή εκβέιεηα.»  
 
Τποποποιείηαι η παπάγπαθορ 3 υρ ακολούθυρ: 
«3. Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη, εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν 
ηφπνο θαη ν ρξφλνο ησλ επαλαιεπηηθψλ εθ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλσλ 
ζπλεδξηάζεσλ, γηα ηελ πεξίπησζε κε επίηεπμεο απαξηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ εθάζηνηε 
καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζε θάζε επαλαιεπηηθή.» 
 
 

Άπθπο 24 
(Καηάθεζη μεηοσών, Ανηιπποζώπεςζη)  

 
Ο ηίηλορ ηος άπθπος ηποποποιείηαι υρ εξήρ: «Δηθαηνχκελνη ζπκκεηνρήο ζηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε». 
 
«1. Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη θαη λα ςεθίδεη θάζε κέηνρνο. Η 
άζθεζε ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ δελ πξνυπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπ 
δηθαηνχρνπ νχηε ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε 
δπλαηφηεηα πψιεζεο θαη κεηαβίβαζεο απηψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ 
κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο, φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ 
παξάγξαθν 4, θαη ζηελ νηθεία Γεληθή Σπλέιεπζε. Ο κέηνρνο ζπκκεηέρεη ζηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε θαη ςεθίδεη είηε απηνπξνζψπσο είηε κέζσ αληηπξνζψπσλ. Αληηπξφζσπνο 
πνπ ελεξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο κεηφρνπο κπνξεί λα ςεθίδεη δηαθνξεηηθά γηα θάζε 
κέηνρν. Ννκηθά πξφζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε νξίδνληαο σο 
εθπξνζψπνπο ηνπο κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξφζσπα.  
 
2. Ο κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίζεη αληηπξφζσπν γηα κία θαη κφλε Γεληθή Σπλέιεπζε ή 
γηα φζεο ζπλειεχζεηο ιάβνπλ ρψξα εληφο νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Ο αληηπξφζσπνο 
ςεθίδεη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ κεηφρνπ, εθφζνλ πθίζηαληαη, θαη ππνρξενχηαη λα 
αξρεηνζεηεί ηηο νδεγίεο ςήθνπ γηα ηνπιάρηζηνλ έλα (1) έηνο, απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 
πξαθηηθνχ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ζηελ αξκφδηα αξρή ή, εάλ ε απφθαζε 
ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα, απφ ηελ θαηαρψξηζή ηεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ 
Εηαηξεηψλ. Η κε ζπκκφξθσζε ηνπ αληηπξνζψπνπ κε ηηο νδεγίεο πνπ έρεη ιάβεη δελ 
επεξεάδεη ην θχξνο ησλ απνθάζεσλ ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, αθφκε θαη αλ ε ςήθνο 
ηνπ αληηπξνζψπνπ ήηαλ απνθαζηζηηθή γηα ηε ιήςε ηνπο.  
 
3. Ο αληηπξφζσπνο κεηφρνπ ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Εηαηξεία, πξηλ απφ 
ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θάζε ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, ην 
νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηφρνπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ λα 
εμππεξεηήζεη ν αληηπξφζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ 
κεηφρνπ. Καηά ηελ έλλνηα ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ κπνξεί λα πξνθχπηεη 
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ηδίσο φηαλ ν αληηπξφζσπνο:  
α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή είλαη άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή 
νληφηεηα ε νπνία ειέγρεηαη απφ ην κέηνρν απηφλ,  
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β) είλαη κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο ηεο Εηαηξείαο ή 
κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο 
πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο,  
γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηφο ειεγθηήο ηεο Εηαηξείαο ή κεηφρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν 
ηεο Εηαηξείαο ή άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο πνπ ειέγρεηαη απφ κέηνρν, ν 
νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Εηαηξείαο,  
δ) είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο πξψηνπ βαζκνχ κε έλα απφ ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο γ΄.  
Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε αληηπξνζψπνπ ηνπ κεηφρνπ γίλεηαη εγγξάθσο ή κε 
ειεθηξνληθά κέζα θαη θνηλνπνηείηαη ζηελ Εηαηξεία  είηε κε θαηάζεζε ηνπ εγγξάθνπ ή 
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
νξηζζείζα εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Σπλέιεπζεο. Η πξφζθιεζε ηεο Γεληθήο 
Σπλέιεπζεο νξίδεη ξεηά κία ή πεξηζζφηεξεο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο γηα ηελ 
θνηλνπνίεζε δηα κελχκαηνο ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή άιιε ηζνδχλακε 
απνηειεζκαηηθή κέζνδν θνηλνπνίεζεο κε ειεθηξνληθά κέζα ηνπ δηνξηζκνχ θαη ηεο 
αλάθιεζεο αληηπξνζψπνπ. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) 
αληηπξνζψπνπο. Ωζηφζν, αλ ν κέηνρνο θαηέρεη κεηνρέο κηαο Εηαηξείαο, νη νπνίεο 
εκθαλίδνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο ινγαξηαζκνχο αμηψλ, ν πεξηνξηζκφο απηφο 
δελ εκπνδίδεη ην κέηνρν λα νξίδεη δηαθνξεηηθνχο αληηπξνζψπνπο γηα ηηο κεηνρέο πνπ 
εκθαλίδνληαη ζηνλ θάζε ινγαξηαζκφ αμηψλ ζε ζρέζε κε νξηζκέλε Γεληθή Σπλέιεπζε.  
 
4. Σηε Γεληθή Σπλέιεπζε δηθαηνχηαη λα ζπκκεηέρεη φπνηνο εκθαλίδεηαη σο κέηνρνο ζηα 
αξρεία ηνπ θνξέα, ζηνλ νπνίν ηεξνχληαη νη θηλεηέο αμίεο ηεο Εηαηξείαο. Η απφδεημε 
ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ζρεηηθήο έγγξαθεο βεβαίσζεο ηνπ 
σο άλσ θνξέα ή, ελαιιαθηηθά, κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε ηεο Εηαηξείαο κε ηα 
αξρεία ηνπ ηειεπηαίνπ. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε 
ηεο πέκπηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο 
(εκεξνκελία θαηαγξαθήο) θαη ε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή 
πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Εηαηξεία ην 
αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο. Σηελ 
επαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ κέηνρνη ππφ ηηο ίδηεο 
παξαπάλσ ηππηθέο πξνυπνζέζεηο. Η ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαηά 
ηελ έλαξμε ηεο ηέηαξηεο εκέξαο πξηλ απφ ηελ εκέξα ζπλεδξίαζεο ηεο επαλαιεπηηθήο 
Γεληθήο Σπλέιεπζεο (εκεξνκελία θαηαγξαθήο επαλαιεπηηθψλ Γεληθψλ Σπλειεχζεσλ), 
ε δε ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε ή ε ειεθηξνληθή πηζηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε κεηνρηθή 
ηδηφηεηα πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Εηαηξεία ην αξγφηεξν ηελ ηξίηε εκέξα πξηλ απφ ηε 
ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.  
 
5. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη ζηνλ πίλαθα ησλ 
πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 27 παξάγξαθνο 2 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, φινπο ηνπο κεηφρνπο πνπ 
ζπκκνξθψζεθαλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  
 
6. Έλαληη ηεο Εηαηξείαο ζεσξείηαη φηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε κφλνλ φπνηνο θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κεηφρνπ θαηά ηελ νηθεία εκεξνκελία 
θαηαγξαθήο. Αλ δελ ζπκκνξθψζεθε πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ν ελ 
ιφγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε κφλν κεηά απφ άδεηά ηεο.» 
 
 
    Άπθπο 26 

(Παπάδοζη ανηιγπάθυν Ιζολογιζμού) 
 

Ο ηίηλορ ηος άπθπος ηποποποιείηαι υρ εξήρ: «Δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ πξηλ ηε 
Γεληθή Σπλέιεπζε». 
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«1….. 
 
2. Εηθνζηηέζζεξεηο ψξεο πξηλ απφ θάζε Γεληθή Σπλέιεπζε πξέπεη λα ηνηρνθνιιάηαη ζε 
εκθαλή ζέζε ηνπ Καηαζηήκαηνο ηεο Εηαηξείαο πίλαθαο ησλ φζσλ έρνπλ δηθαίσκα 
ςήθνπ θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε (……) 
 
3. Απφ ηελ εκέξα δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο γηα ζχγθιεζε Γεληθήο Σπλέιεπζεο 
κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Εηαηξείαο ηνπιάρηζηνλ νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:  
α) ε πξφζθιεζε γηα ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο,  
β) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ κεηνρψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ πθίζηαληαη 
θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο πξφζθιεζεο, ,  
γ) ηα έγγξαθα πνπ πξφθεηηαη λα ππνβιεζνχλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε,  
δ) ζρέδην απφθαζεο γηα θάζε ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πνπ πξνηείλεηαη ή, 
εθφζνλ θακία απφθαζε δελ έρεη πξνηαζεί πξνο έγθξηζε, ζρφιην ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
Σπκβνπιίνπ γηα θάζε ζέκα ηεο ελ ιφγσ εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηπρφλ ζρέδηα 
απνθάζεσλ πνπ πξνηείλνπλ νη κέηνρνη, ακέζσο κεηά ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ 
Εηαηξεία,  
ε) ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
ςήθνπ κέζσ αληηπξνζψπνπ. Αλ γηα ηερληθνχο ιφγνπο, δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε 
κέζσ δηαδηθηχνπ ζηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ε Εηαηξεία επηζεκαίλεη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
ηνλ ηξφπν πξνκήζεηαο ησλ ζρεηηθψλ εληχπσλ ζε έγραξηε κνξθή θαη ηα απνζηέιιεη 
ηαρπδξνκηθψο θαη ρσξίο ρξέσζε ζε θάζε κέηνρν πνπ ην δεηεί.» 
 
 

Άπθπο 27 
(Απαπηία) 

 
Σηιρ παπαγπάθοςρ  2 και 4 ηος άπθπος θα ηποποποιηθεί ηο ηελεςηαίο εδάθιο ηο 
εξήρ: 
 «Νεφηεξε πξφζθιεζε δελ απαηηείηαη εάλ ζηελ αξρηθή πξφζθιεζε νξίδνληαη ν ηφπνο 
θαη ν ρξφλνο ησλ Επαλαιεπηηθψλ Σπλεδξηάζεσλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, 
έλα δελ επηηεπρζεί απαξηία, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη κεζνιαβνχλ ηνπιάρηζηνλ 
δέθα πιήξεηο εκέξεο αλάκεζα ζηελ καηαησζείζα ζπλεδξίαζε θαη ζηελ επαλαιεπηηθή». 
 

Άπθπο 30  
(Ημεπήζια Γιάηαξη  -  Ππακηικά Γενικήρ Σςνελεύζευρ) 

 
Πποζηίθεηαι παπάγπαθορ 5 υρ εξήρ : 
«Με επζχλε ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο 
ηα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο εληφο πέληε (5) εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, πξνζδηνξίδνληαο γηα θάζε απφθαζε 
ηνπιάρηζηνλ ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ γηα ηηο νπνίεο δφζεθαλ έγθπξεο ςήθνη, ηελ 
αλαινγία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ εθπξνζσπνχλ απηέο νη ςήθνη, ην ζπλνιηθφ 
αξηζκφ έγθπξσλ ςήθσλ, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ςήθσλ ππέξ θαη θαηά θάζε απφθαζεο 
θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απνρψλ.»  
 

Άπθπο 32  
(Απαλλαγή μελών ηος Γιοικηηικού Σςμβοςλίος) 

 
Τποποποιείηαι η παπ. 2 υρ εξήρ: 
 
«Σηελ ςεθνθνξία πεξί απαιιαγήο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα 
κεηέρνπλ ηα κέιε ηνπ κφλν κε κεηνρέο, ησλ νπνίσλ είλαη θχξηνη ή σο αληηπξφζσπνη 
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άιισλ κεηφρσλ εθφζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδφηεζε κε ξεηέο θαη 
ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ςήθνπ. Τν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο Εηαηξείαο.» 
 

Άπθπο 34 
(Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ - Άζκηζη Δκηάκηος Δλέγσος) 

 
Τποποποιείηαι η παπ. 2 υρ εξήρ: 
«Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 
δηθαηνχληαη λα δεηήζνπλ κε αίηεζε πνπ ππνβάιινπλ πξνο ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
ηεο Εηαηξείαο δεθαπέληε ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηελ 
εγγξαθή πξφζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. Η αίηεζε πξέπεη λα 
ζπλνδεχεηαη απφ αηηηνιφγεζε ή απφ ζρέδην απφθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή 
Σπλέιεπζε θαη ε αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 
φπσο ε πξνεγνχκελε εκεξήζηα δηάηαμε, δεθαηξείο (13) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο θαη ηαπηφρξνλα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ησλ κεηφρσλ 
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιφγεζε ή ην ζρέδην απφθαζεο πνπ 
έρεη ππνβιεζεί απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 27 παξ. 3 ηνπ 
Κ.Ν. 2190/1920.»  
 
Πποζηίθενηαι παπάγπαθοι 2α και 2β υρ εξήρ: 
«2α. Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ 
θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ 
κεηφρσλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3 ηνπ θ.λ, 2190/1920, έμη (6) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ζρέδηα 
απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή ηελ αλαζεσξεκέλε 
εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε πεξηέιζεη ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην επηά (7) 
ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.  
2β. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα πξνβαίλεη ζηελ εγγξαθή 
ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε νχηε ζηε δεκνζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε απηψλ καδί κε 
αηηηνιφγεζε θαη ζρέδηα απνθάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο κεηφρνπο θαηά ηηο 
αλσηέξσ παξαγξάθνπο 2 θαη 2α, αληίζηνηρα, αλ ην πεξηερφκελν απηψλ έξρεηαη 
πξνθαλψο ζε αληίζεζε κε ην λφκν θαη ηα ρξεζηά ήζε.»  
 
Τποποποιείηαι η παπ. 3 ηελεςηαίο εδάθιο υρ εξήρ: 
«Η κεηά απφ αλαβνιή Γεληθή Σπλέιεπζε απνηειεί ζπλέρηζε ηεο πξνεγνχκελεο θαη 
δελ απαηηείηαη ε επαλάιεςε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζίεπζεο ηεο πξφζθιεζεο ησλ 
κεηφρσλ, ζε απηήλ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ θαη λένη κέηνρνη κε ηελ ηήξεζε ησλ 
δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 27 παξ. 2 θαη 28α ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζε ζπλδπαζκφ κε ην 
άξζξν 24 ηνπ παξφληνο.»   
 
Τποποποιείηαι η παπ. 4 υρ εξήρ: 
«α) Με αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηφρνπ πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ εηαηξεία πέληε 
ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε,  ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην 
ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο 
πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Εηαηξείαο ζην κέηξν πνπ απηέο  είλαη ρξήζηκεο γηα 
ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Τν Δηνηθεηηθφ 
Σπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα 
νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. Υπνρξέσζε παξνρήο 
πιεξνθνξηψλ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο  πιεξνθνξίεο  δηαηίζεληαη ήδε ζηελ 
ηζηνζειίδα ηεο Εηαηξείαο. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα απαληήζεη εληαία ζε 
αηηήζεηο κεηφρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ 
πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. 
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β) Με αίηεζε κεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ 
θεθαιαίνπ θαη ππνβάιιεηαη ζηελ Εηαηξεία πέληε ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ 
απφ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ζηε 
Γεληθή Σπλέιεπζε, εθφζνλ είλαη ηαθηηθή, ηα πνζά πνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία  
θαηαβιήζεθαλ ζε θάζε κέινο ηνπ Δηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ή ηνπο Δηεπζπληέο ηεο 
Εηαηξείαο θαζψο θαη θάζε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά απφ νπνηαδήπνηε αηηία ή 
ζχκβαζή ηνπο κε ηελ Εηαηξεία. Τν Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ γηα απνρξψληα νπζηψδε ιφγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα 
πξαθηηθά. Τέηνηνο ιφγνο κπνξεί λα είλαη θαηά ηηο πεξηζηάζεηο ε εθπξνζψπεζε ησλ 
αηηνχλησλ κεηφρσλ ζην Δηνηθεηηθφ Σπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο  παξ. 3 ή 6 ηνπ άξζξνπ 
ηνπ θ.λ. 2190/1920.» 
 
Τποποποιείηαι η παπ. 8 υρ εξήρ:  
 «Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο  νη αηηνχληεο κέηνρνη  νθείινπλ λα απνδεηθλχνπλ 
ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε 
ηνπ ζρεηηθνχ δηθαηψκαηνο. Τέηνηα απφδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο  
απφ ηνλ θνξέα ζηνλ νπνίν  ηεξνχληαη νη νηθείεο θηλεηέο αμίεο ηεο Εηαηξείαο ή ε 
πηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο ηδηφηεηαο κε απεπζείαο ειεθηξνληθή ζχλδεζε θνξέα θαη 
Εηαηξείαο.»  
 
Σέινο, πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζε ησλ αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεσλ ζην Καηαζηαηηθό 
ηεο Δηαηξείαο ζε εληαίν θείκελν. 
 
ΘΕΜΑ 12ν: Λνηπά ζέκαηα. 
 
Δλεκέξσζε από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην. 
 
 


