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ΥΕΔΙΟ TΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ επί τοσ οποίοσ σσνέρτεται  να 

υηυίσει η Σακτική Γενική σνέλεσση της 9.5.2011: 

 
«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 
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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. 
4. Τα κέιε ηεο Επηηξνπήο δελ δηθαηνχληαη  ακνηβήο ή άιιεο απνδεκίσζεο γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Επηηξνπή.»  
 

 
 

«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) .........» 
 
 

 
 

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 
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,  
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 
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 
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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,  
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), 
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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». 
 
«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». 
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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 
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.»  
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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 περιεχόμενο. Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ δελ 
πθίζηαηαη φηαλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Εηαηξείαο, ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. 
 
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.»  
 
 


