
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού  κεφαλαίου,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  υποχρεούται  να 
εγγράψει  στην  ημερήσια  διάταξη  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  πρόσθετα 
θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε  (15) 
τουλάχιστον  ημέρες  πριν  από  την  Τακτική  Γενική  Συνέλευση.  

Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται 
από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η 
αναθεωρημένη  ημερήσια  διάταξη  δημοσιοποιείται  με  τον  ίδιο  τρόπο  όπως  η 
προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
Γενικής  Συνέλευσης  και  ταυτόχρονα  τίθεται  στη  διάθεση  των  μετόχων  στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει 
υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 
2190/1920. 

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920,  έξι (6) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης,  σχέδια αποφάσεων για θέματα 
που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη,  αν η 
σχετική  αίτηση περιέλθει  στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7)  τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε 
(5)  τουλάχιστον  πλήρεις  ημέρες  πριν  από  τη  Γενική  Συνέλευση,  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  τις  αιτούμενες 
συγκεκριμένες πληροφορίες  για τις  υποθέσεις  της Εταιρείας,  στο μέτρο που αυτές 
είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να αρνηθεί  την  παροχή των πληροφοριών για 
αποχρώντα  ουσιώδη  λόγο,  ο  οποίος  αναγράφεται  στα  πρακτικά.  Το  Διοικητικό 
Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 
Υποχρέωση  παροχής  πληροφοριών  δεν  υφίσταται  όταν  οι  σχετικές  πληροφορίες 
διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας,  ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και 
απαντήσεων.  Με  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του 
καταβεβλημένου  μετοχικού  κεφαλαίου,  το Διοικητικό Συμβούλιο  υποχρεούται  να 
ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά που, κατά την 
τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους 
διευθυντές  της  Εταιρείας,  καθώς  και  κάθε  παροχή  προς  τα  πρόσωπα  αυτά  από 
οποιαδήποτε  αιτία  ή  σύμβαση  της  Εταιρείας  με  αυτούς.  Σε  όλες  τις  ανωτέρω 
περιπτώσεις  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 
Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων 
μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 
18 του κ.ν. 2190/20.

(δ)  Μετά  από  αίτηση  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  πέμπτο  (1/5)  του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 
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Συμβούλιο  υποχρεούται  να  παρέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  πληροφορίες  για την 
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το 
Διοικητικό  Συμβούλιο  μπορεί  να  αρνηθεί  την  παροχή  των  πληροφοριών  για 
αποχρώντα  ουσιώδη  λόγο,  ο  οποίος  αναγράφεται  στα  πρακτικά.  Αντίστοιχες 
προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε 
περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι  αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν 
κατά  την  άσκηση  του  σχετικού  δικαιώματος.  Τέτοια  απόδειξη  αποτελεί  και  η 
προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή 
η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και 
Εταιρείας. 
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