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ΘΕΜΑ 1ο:  Υποβολή  και  έγκριση  των  Εταιρικών  και  Ενοποιημένων  Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της Εταιρείας  για  την  εταιρική  χρήση από 1ης Ιανουαρίου  2018  έως 31ης
Δεκεμβρίου 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών
Ελεγκτών - Λογιστών. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως την έγκριση από την Γενική Συνέλευση των
μετόχων - κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών,  των Εταιρικών και Ενοποιημένων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2018
έως 31η Δεκεμβρίου 2018 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των
Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών μετά την έγκριση από το Δ.Σ. της Εταιρείας κατά τη συνεδρία-
σή του της 22/04/2019 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας
www.anek.gr.  Η  Ετήσια  Οικονομική  Έκθεση περιλαμβάνει  τις  Ετήσιες  Οικονομικές Κατα-
στάσεις για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018, τη Δήλωση των μελών του Δ.Σ., την Έκθεση
Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 και τη σχετική Έκθεση των Ανεξάρτητων Ορκωτών
Ελεγκτών.  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Κα-
ταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου
2018 και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών –Λο-
γιστών.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά  ………… και ποσοστό…%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

ΘΕΜΑ 2ο:  Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο
σύμφωνα  με  το  άρθρο  108  του  Ν.  4548/2018  ως  ισχύει  και  απαλλαγή  των  Ορκωτών
Ελεγκτών  -  Λογιστών  από  κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  για  την  εταιρική  χρήση  από  1ης
Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται  ομοφώνως την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της
Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, ως
ισχύει και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίω-
σης για την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018.

Διενεργείται φανερή ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχεί-
ριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές –
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Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά…………  και ποσοστό...%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον
έλεγχο  της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο,  λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου
προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εισηγείται ομοφώνως τον διορισμό των Ανεξάρτητων Ορκω-
τών Ελεγκτών των ελεγκτικών εταιρειών GRANT THORNTON A.E & ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγ-
χο της χρήσης 2019 και τον καθορισμό αμοιβής τους σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο προ-
σφοράς ελεγκτικών υπηρεσιών ως εξής :

Ως τακτικό ελεγκτή από την GRANT THORNTON A.E. τον κο Αντωνακάκη Κωνσταντίνο  του
Εμμανουήλ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 22781 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή από την
ίδια ελεγκτική εταιρεία τον κο Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου με αριθμό μητρώου
Σ.Ο.Ε.Λ. 13101. 

Ως τακτικό ελεγκτή από την ΣΟΛ A.E. τον κο Κολλύρη Νικόλαο  του Ευθυμίου με αριθμό μη-
τρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 35591 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή από την ίδια ελεγκτική εταιρεία τον
κο Πατατούκα Νεκτάριο  - Εμμανουήλ του Νικολάου με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 11891. 

Εισηγείται επίσης ομοφώνως τον καθορισμό της συνολικής αμοιβής των ανωτέρω ελεγκτι-
κών εταιρειών σύμφωνα με τις σχετικές προσφορές  τους προς την Εταιρεία, οι οποίες εγκρί-
θηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι ποσού 149.600 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (149.600 ευρώ
πλέον Φ.Π.Α. το έτος 2018) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρι-
κών και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2019. 

Διενεργείται  ψηφοφορία  και  η Τακτική  Γενική Συνέλευση  εξέλεξε  ως τακτικούς  ορκωτούς
Ελεγκτές – Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2019 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους:

α) Αντωνακάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ (GRANT THORNTON A.E)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

β) Κολλύρης Νικόλαος  του Ευθυμίου (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά…………  και ποσοστό….%
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Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

Εξέλεξε ως αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης
2019 τους:

α) Διαμαντουλάκης Εμμανουήλ του Νικολάου (GRANT THORNTON A.E)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

β) Πατατούκας Νεκτάριος  - Εμμανουήλ του Νικολάου (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.)

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018
και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2019 έως 31-12-2019 σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι,  σύμφωνα με τις ισχύουσες
πρακτικές, η Εταιρεία σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει για την χρήση του έτους: α)
τις αμοιβές αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για κάθε παράσταση σε συ-
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές και β) για ημερήσια αποζημίωση
εκτός έδρας μετακίνηση, την αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ., την αμοιβή του  Αντιπροέδρου
του Δ.Σ., την αμοιβή του Διευθύνοντος Συμβούλου την αμοιβή του Αναπληρωτή Διευθύνο-
ντος Συμβούλου και προεγκρίνει αυτές για την επόμενη εταιρική χρήση.

Δεδομένου, ότι οι ως άνω αμοιβές παραμένουν σταθερές από το έτος 2012, το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν υποβάλλει στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης πολιτική αποδοχών, δυνάμει
του  άρθρου  110  του  Ν.4548/2018,  ως  ισχύει  και  επιφυλάσσεται  όπως  πράξει  τούτο  σε
επόμενη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως την έγκριση εκάστης αμοιβής αποζημίωσης
που καταβλήθηκε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο και στις Επιτροπές κατά τη χρήση 2018 στο μεικτό ποσό ευρώ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ
ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ λεπτά (135,45), μείον ΕΦΚΑ, φόρο & χαρτόσημο, α) για κάθε
παράσταση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές και β) για ημερήσια
αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνηση,  ως απόφ. Γ.Σ.  27/06/2018.  Συνολικά για τη χρήση
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2018 η αποζημίωση για παραστάσεις σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές, είναι συνο-
λικού ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (26.006,40) πλέον
την  αναλογία  ΕΦΚΑ  που  επιβαρύνεται  η  εταιρεία,  ποσού  ευρώ  ΤΕΣΣΑΡΩΝ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ
ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩ (4.749,31).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως την προέγκριση εκάστης αμοιβής αποζημίω-
σης για τη χρήση 2019 στο μεικτό ποσό ευρώ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕ-
ΝΤΕ λεπτά (135,45), μείον ΕΦΚΑ, φόρο & χαρτόσημο, α) για κάθε παράσταση σε συνεδρία-
ση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Επιτροπές και β)  για ημερήσια αποζημίωση εκτός
έδρας μετακίνηση,

Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές αποζημίωσης
που κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2018 και προε-
γκρίνει τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, ως ανωτέρω.

ΕΓΚΡΙΣΗ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου,
του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση
2018  και  προέγκριση  αμοιβών  τους  για  την  περίοδο  από  01-01-2019  έως  31-12-2019
σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ως ανεφέρθη ανωτέρω στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για το υπ’ αριθμ. ΘΕΜΑ 4 το Διοικητικό
Συμβούλιο δεν υποβάλλει στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης πολιτική αποδοχών, δυνάμει
του  άρθρου  110  του  Ν.4548/2018,  ως  ισχύει  και  επιφυλάσσεται  όπως  πράξει  τούτο  σε
επόμενη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως την έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2018
του Προέδρου, του  Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβού-
λου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και την προέγκριση των αμοιβών τους
για τη χρήση 2019 ως εξής:

Έγκριση αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2018:
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Μεικτό ποσό  ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (4.000) μηνιαίως, μείον φόρος, κρατήσεις ΕΦΚΑ
& χαρτόσημο Ευρώ 1.488,69, καθαρό ποσό 2.511,31 Ευρώ, ως αποφ. ΓΣ  27/06/2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή του Προέδρου
του Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθη εντός της χρήσης 2018, ως ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

Έγκριση αμοιβής του  Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2018:

Μεικτό ποσό  ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (9.000) μηνιαίως, μείον φόρος, κρατήσεις ΕΦΚΑ  &
χαρτόσημο Ευρώ 4.310,15, καθαρό ποσό 4.689,85 Ευρώ, ως αποφ. ΓΣ  27/06/2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή του  Αντιπρο-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου  που κατεβλήθη εντός της χρήσης 2018, ως ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

Έγκριση αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2018:

Μεικτό  ποσό  ΔΕΚΑΟΚΤΩ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ  (18.000)  μηνιαίως,  μείον  φόρος,  κρατήσεις
ΕΦΚΑ   &  χαρτόσημο  Ευρώ  9.247,40,  καθαρό  ποσό  8.752,60  Ευρώ,  ως  αποφ.  ΓΣ
27/06/2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή του Διευθύνο-
ντος Συμβούλου που κατεβλήθη εντός της χρήσης 2018,  ως ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

Έγκριση αμοιβής του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2018: 

Μεικτό ποσό  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ  ΕΥΡΩ (2.500) μηνιαίως, μείον φόρος, κρατή-
σεις  ΕΦΚΑ   &  χαρτόσημο  Ευρώ  735,55,  καθαρό  ποσό  1.764,45  Ευρώ,  ως  αποφ.  ΓΣ
27/06/2018.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή του Αναπληρω-
τή Διευθύνοντος Συμβούλου που κατεβλήθη εντός της χρήσης 2018, ως ανωτέρω.
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Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

Προέγκριση αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019:

Μεικτό ποσό  ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (4.000) μηνιαίως, μείον φόρος, κρατήσεις ΕΦΚΑ
& χαρτόσημο Ευρώ 1.488,69, καθαρό ποσό 2.511,31 Ευρώ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την αμοιβή του Προ-
έδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, ως ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

Προέγκριση αμοιβής του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019:

Μεικτό ποσό  ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (9.000) μηνιαίως, μείον φόρος, κρατήσεις ΕΦΚΑ  &
χαρτόσημο Ευρώ 4.310,15, καθαρό ποσό 4.689,85 Ευρώ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την αμοιβή του  Αντι-
προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019, ως ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

Προέγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019:

Μεικτό  ποσό  ΔΕΚΑΟΚΤΩ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ  (18.000)  μηνιαίως,  μείον  φόρος,  κρατήσεις
ΕΦΚΑ  & χαρτόσημο Ευρώ 9.247,40, καθαρό ποσό 8.752,60 Ευρώ.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την αμοιβή του Διευθύ-
νοντος για την χρήση 2019, ως ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%
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Προέγκριση αμοιβής Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2019 μέχρι
31.12.2019:

Μεικτό ποσό  ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ  ΕΥΡΩ (2.500) μηνιαίως, μείον φόρος, κρατή-
σεις ΕΦΚΑ  & χαρτόσημο Ευρώ 735,55, καθαρό ποσό 1.764,45 Ευρώ.
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την αμοιβή  του Ανα-
πληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την χρήση 2019, ως ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

ΘΕΜΑ 6ο: Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει
για  τη  συμμετοχή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Εταιρείας  καθώς  και  των
Διευθυντών  της  στα  Διοικητικά  Συμβούλια  ή  στην  διοίκηση  και  στα  όργανα  άλλων
συνδεδεμένων  εταιρειών  του  Ομίλου,  καθώς  επίσης  και  στα  Διοικητικά  Συμβούλια  ή  στη
διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρεία
σκοπούς.  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως τη χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98
παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει για τη συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση και
στα όργανα άλλων συνδεδεμένων εταιρειών του Ομίλου, καθώς επίσης και στα Διοικητικά
Συμβούλια ή στη διοίκηση και στα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς
με την Εταιρεία σκοπούς.

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση χορηγεί την ανωτέρω άδεια.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

ΘΕΜΑ  7Ο Ανακοίνωση  της  εκλογής  νέου  μέλους  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  σε
αντικατάσταση παραιτηθέντος Συμβούλου.

Ανακοινώνεται  στη Γενική Συνέλευση η εκλογή του κ.Ιωάννη Μαλανδράκη του Ιωάννη,  η
οποία έλαβε χώρα δυνάμει του από 22/04/2019 πρακτικού Δ.Σ. που καταχωρίσθηκε στις
22/05/2019 στο ΓΕΜΗ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Ιωάννη Σταυρόπου-
λου του Παναγιώτη. 

ΘΕΜΑ 8Ο Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με
τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει του Ν. 4548/2018 ως
ισχύει, «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών», η ισχύς του οποίου άρχεται
από 1/1/2019 τα άρθρα 1 έως 63δ και 90 έως 146 του ΚΝ 2190/20 ως είχαν τροποποιηθεί
και ίσχυαν,  καταργήθηκαν και αναμορφώθηκε εν γένει το δίκαιο των ανωνύμων εταιρειών.
Δυνάμει  του άρθρου 183 του Ν.4548/2018,  ως ισχύει,  το Διοικητικό  Συμβούλιο εισηγείται
ομοφώνως όπως το καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί  ως ακολούθως στο πλαίσιο
εναρμόνισης του προς τις διατάξεις του Ν.4548/2018, ως ισχύει:

KAΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗΣ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΚΡΗΤΗΣ  Α.Ε.

ΑΡ.  Γ.Ε.ΜΗ.  121557860000

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α

Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός και Διάρκεια

Άρθρο  1

1. Συνιστάται  με το παρόν Καταστατικό  Συμβολαίου  Ανώνυμη με μετοχές Ναυτιλιακή

Εταιρεία με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ  ΑE"

2. Διακριτικός  τίτλος  της  Εταιρείας  ορίζεται  η  λέξη  "ΑΝΕΚ",  που  σχηματίζεται  από  τα

αρχικά της επωνυμίας της.

3. Για τις σχέσεις με το εξωτερικό μπορεί να χρησιμοποιείται η επωνυμία "AΝΕΚ  LINES

S.A.".

Άρθρο  2

1. Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος  Χανίων του νομού Χανίων  Κρήτης.

2. Η Εταιρεία  μπορεί  να ιδρύει  Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία  στο εσωτερικό και  στο

εξωτερικό, μετά από απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της, καθορίζοντας συγχρόνως

και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Άρθρο  3

Η διάρκεια  της Εταιρείας είναι  μέχρι  την 31 Δεκεμβρίου του έτους  δύο χιλιάδες πενήντα

(2050) και μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο  4
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Σκοποί της Εταιρείας είναι:

1. Η απόκτηση με αγορά ή ναυπήγηση, ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο, και η εκμετάλλευση

πλοίων οποιουδήποτε τύπου, ικανών για την ασφαλή μεταφορά προσώπων, εμπορευμάτων,

πραγμάτων και  οχημάτων δια  θαλάσσης  στο εσωτερικό  και  το  εξωτερικό.   Η απόκτηση

μπορεί να διέπεται από εγκριτική πράξη που εκδίδεται κατά το άρθρο 13 του Ν.Δ.  2687/53.

2. Η εκμετάλλευση ή πρακτόρευση πλοίων και γενικά πλωτών μέσων, ιδιόκτητων ή μη,

κάθε εθνικότητας και σημαίας, με ναύλωση ή με οποιονδήποτε τρόπο γενικά (με προμήθεια

ή συνεργασία με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο).

3. Η απόκτηση ή εκμετάλλευση με κάθε νόμιμο τρόπο οποιασδήποτε φύσεως και μορφής

Τουριστικών,  Ξενοδοχειακών,  Κτηνοτροφικών,  Γεωργικών  και  Αλιευτικών  Μονάδων  και

Επιχειρήσεων. 

4. Η  ίδρυση  ή  εκμετάλλευση  με  οποιονδήποτε  τρόπο  επιχειρήσεων  μετασκευής  ή

επισκευής πλοίων και λοιπών μεταφορικών μέσων, όπως βιομηχανικών επιχειρήσεων γενικά

και επιχειρήσεων μεταφορών ξηράς.

5. Η συμμετοχή σε εταιρείες κάθε φύσεως και μορφής που επιδιώκουν οποιονδήποτε από

τους  ανωτέρω  σκοπούς,  καθώς  και  η  σύσταση  κοινοπραξιών  ή  θυγατρικών  εταιρειών

οποιασδήποτε φύσεως με κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Έλληνα ή αλλοδαπό, που

επιδιώκουν κάποιον από τους ανωτέρω σκοπούς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β

Άρθρο  5

1. Το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  ορίζεται  σε  ογδόντα  εννέα  εκατομμύρια  διακόσιες  χιλιάδες

δραχμές  (89.200.000),  που  διαιρείται  σε  ογδόντα  εννέα  χιλιάδες  διακόσιες  μετοχές

ονομαστικής αξίας χιλίων δραχμών (1.000) η κάθε μία, καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 48 του παρόντος και θα καταβληθεί τοις μετρητοίς κατά τον ακόλουθο τρόπο:

2. Το μισό (1/2) της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, δηλαδή συνολικά σαράντα τέσσερα

εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές (44.600.000) θα καταβληθεί με τη δημοσίευση του

παρόντος στο τεύχος Ανωνύμων  Εταιρειών και Εταιρειών  Περιορισμένης  Ευθύνης, το δε

άλλο μισό (1/2) της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, δηλαδή συνολικά σαράντα τέσσερα

εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες δραχμές(44.600.000) θα καταβληθεί μετά εξάμηνο από τη

δημοσίευση του παρόντος, σύμφωνα με αυτά που θα ορισθούν από το Δ.  Συμβούλιο.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 148, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ – ΤΗΛ.: 28210 24000, FAX: 28210 36200



3. Με την υπ' αριθμ. 4/89/1972 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Εταιρείας, που

επικυρώθηκε από την Έκτακτη  Γεν.  Συνέλευση των μετόχων της 26ης Νοεμβρίου 1972

(ΦΕΚ  1286/21.6.1973,  Δελτίο   Α.Ε  και  Ε.Π.Ε),  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά

89.200.000 δρχ. με την έκδοση 89.200 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, κι

έτσι  ανήλθε  το  Μετοχικό  Κεφάλαιο  σε  178.400.000  δρχ.  και  ο  αριθμός  των μετοχών σε

178.400.

4. Με την από 26.11.1972 απόφαση της Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων

(ΦΕΚ 1286/21.6.1973,  Τεύχος  Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.)   το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  αυξήθηκε  κατά

121.600.000 δρχ. με την έκδοση 121.600 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία,

κι έτσι ανήλθε το κεφαλαίο σε 300.000.000 δρχ. και ο αριθμός των μετοχών σε 300.000.

5. Με την από 30.12.1973 απόφαση της Έκτακτης  Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων

(ΦΕΚ  164/27.2.1974,  Τεύχος   Α.Ε.  και  Ε.Π.Ε.)  το  Μετοχικό   Κεφαλαίο  αυξήθηκε  κατά

56.800.000 δρχ. με την έκδοση 56.800 μετοχών, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία, κι

έτσι ανήλθε το κεφάλαιο σε 356.800.000 δρχ. και ο αριθμός των μετοχών σε 356.800.

6. Με την από 19.7.1978 απόφαση της Β'   Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

μετόχων,  το Μετοχικό   Κεφάλαιο αυξάνεται  κατά 71.360.000 δρχ.  με την έκδοση 71.360

μετοχών,  ονομαστικής  αξίας  1.000  δρχ.  η  κάθε  μία,  με  αποτέλεσμα  να  ανέλθει  έτσι  το

κεφάλαιο σε 428.160.000 δρχ. και ο αριθμός των μετοχών σε 428.160.   Η αύξηση αυτή

πραγματοποιείται  με  την  κεφαλαιοποίηση  του  υφισταμένου  αποθεματικού  από  έκδοση

μετοχών "υπέρ το άρτιον", εκ δρχ. 55.227.300, με επιπλέον ποσό δρχ 16.132.700 "εκ του

υπολοίπου εις νέον" χρήσεως 1977, οι δε ως άνω 71.360 μετοχές διατίθενται δωρεάν στους

κατά την 19.7.1978 μετόχους της Εταιρείας, κατά αναλογία μιας (1) νέας μετοχής προς πέντε

(5) παλαιές. 

7. Με την  από 17.6.1979 απόφαση της  Ετήσιας   Τακτικής   Γενικής   Συνέλευσης των

μετόχων  και  με  σκοπό  το  διπλασιασμό  του  αριθμού  των  υφισταμένων  μετοχών  χωρίς

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθορίζεται η ονομαστική αξία κάθε μετοχής από χίλιες

(1.000)  δρχ.  σε  πεντακόσιες  (500)  δρχ.,  με  αποτέλεσμα  την  αύξηση  του  αριθμού  των

μετοχών από 428.160 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία (παλαιές μετοχές)

σε 856.320 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. κάθε μία (νέες μετοχές), ενώ το Μετοχικό

Κεφάλαιο παραμένει στο ποσόν των 428.160.000 δρχ.  Η αύξηση του αριθμού των μετοχών

πραγματοποιείται  με  αντικατάσταση των  παλαιών  με  νέες  μετοχές  σε  αναλογία  μιας  (1)

παλαιάς μετοχής προς δύο (2) νέες μετοχές.

8. Με  την  από  16.5.1983  απόφαση  της  Επαναληπτικής   Γενικής   Συνέλευσης  των

μετόχων,  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της  Εταιρείας  αυξάνεται  κατά  17.126.500  δρχ.  με  την
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έκδοση 34.253 μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. κάθε μία, με αποτέλεσμα να ανέλθει

έτσι το Κεφάλαιο σε 445.286.500 δρχ. και ο αριθμός των μετοχών σε 890.573.  Η αύξηση

αυτή  πραγματοποιείται  με  την  υποχρεωτική  κεφαλαιοποίηση  της  υπεραξίας,  η  οποία

προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της Εταιρείας (8.957.227) δρχ.

βάσει  του  Νόμου  1249/1982  και  της  κεφαλαιοποίησης  μέρους  (8.169.273)  δρχ.  του

υφισταμένου  έκτακτου  αποθεματικού.   Οι  παραπάνω 34.253 μετοχές  διατίθενται  δωρεάν

στους κατά την 15η  Μαίου 1983 μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία μιας (1) νέας μετοχής

προς είκοσι πέντε (25) παλαιές.

9. Με την από 29.6.1986 απόφαση της Β'   Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

μετόχων, το Μετοχικό  Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 193.603.000 δρχ. με την έκδοση 387.206

μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μια, με αποτέλεσμα να ανέλθει έτσι το Μετοχικό

Κεφάλαιο σε 638.889.500 δρχ.  και ο αριθμός των μετοχών σε 1.277.779.  Οι παραπάνω

387.206 μετοχές διατίθενται στην ονομαστική τους αξία, δηλαδή προς 500 δρχ. η κάθε μία,

στους κατά την 29.6.1986 μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία μιας (1) νέας μετοχής προς

2,3 παλαιές. 

10. Με την από 29.11.1987 απόφαση της Β'  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

μετόχων, το Μετοχικό  Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 159.722.500 δρχ. με την έκδοση 319.445

νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αποτέλεσμα να ανέλθει έτσι το

Μετοχικό  Κεφάλαιο σε 798.612.000 δρχ.  και ο αριθμός των μετοχών σε 1.597.224.   Οι

παραπάνω μετοχές  διατίθενται  προς 1.500 δρχ.  η κάθε μία  στους  κατά την  29.11.1987,

μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία μιας (1) νέας μετοχής προς τέσσερις (4) παλαιές.

11. Με την από 26.6.1988 απόφαση της Β'   Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

μετόχων,  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της  Εταιρείας αυξάνεται  κατά 798.612.000 δρχ.  με την

έκδοση 1.597.224  μετοχών ονομαστικής  αξίας  500  δρχ.  η  κάθε  μία,  με  αποτέλεσμα  να

ανέλθει έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο σε 1.597.224.000 δρχ. και ο αριθμός των μετοχών σε

3.194.448.  Οι παραπάνω μετοχές θα διατεθούν στην ονομαστική τους αξία, δηλαδή προς

500 δρχ. η κάθε μία, στους κατά την 26.6.1988 μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία μιας

νέας μετοχής προς μία παλαιά.  Η εξόφληση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου θα γίνει

με  την  Κεφαλαιοποίηση των υφισταμένων αποθεματικών από έκδοση μετοχών "υπέρ το

άρτιο" ποσού 319.445.000 δρχ. και εκτάκτου αποθεματικού ποσού 190.766.139 δρχ., καθώς

και με καταβολή από τους μετόχους συνολικού ποσού 288.400.861 δρχ. κατ' αναλογίαν των

μετοχών που έχει στην κυριότητά του καθένας.

12. Με την από 19.2.1989 απόφαση της Β'   Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 532.408.000 δρχ. με την έκδοση 1.064.816
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νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αποτέλεσμα να ανέλθει έτσι το

Μετοχικό  Κεφάλαιο σε 2.129.632.000 δρχ. και ο αριθμός των μετοχών σε 4.259.264.  Οι

παραπάνω μετοχές διατίθενται προς χίλιες (1.000) δρχ. η κάθε μια στους κατά την 19.2.1989

μετόχους  της  Εταιρείας,  σε  αναλογία  μίας  (1)  νέας  μετοχής  προς τρεις  (3)  παλαιές.   Η

καταβολή της αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου θα γίνει σε δύο δόσεις.  Η πρώτη δόση θα

καταβληθεί αμέσως και θα ανέρχεται ανά μετοχή σε εξακόσες είκοσι πέντε (625) δρχ.(25%

της ονομαστικής αξίας της μετοχής συν ολόκληρο το ποσό "υπέρ το άρτιο").  Η δεύτερη δόση

θα καταβληθεί μέχρι 31.7.1989 και θα ανέρχεται ανά μετοχή σε τρακόσες εβδομήντα πέντε

(375) δρχ.

13. Με την  από 2.7.1989  απόφαση της  Β'   Επαναληπτικής   Γενικής   Συνέλευσης  των

μετόχων,  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της  Εταιρείας αυξάνεται  κατά 236.626.000 δρχ.  με την

έκδοση 473.252 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αποτέλεσμα να

ανέλθει έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο σε 2.366.258.000 δρχ. και ο αριθμός των μετοχών σε

4.732.516.   Η  αύξηση  αυτή  πραγματοποιείται  με  την  υποχρεωτική  κεφαλαιοποίηση  της

υπεραξίας η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας  των παγίων στοιχείων της

Εταιρείας  (35.167.729)  δρχ.,  βάσει  του  Nόμου  και  της  κεφαλαιοποίησης  μέρους

(201.458.271)  δρχ.  του  υφισταμένου  αποθεματικού  από  την  έκδοση  μετοχών  "υπέρ  το

άρτιον".  Οι παραπάνω 473.252 νέες μετοχές διατίθενται δωρεάν στους κατά την 2 Ιουλίου

1989 μετόχους της Εταιρείας σε αναλογία μιας (1) νέας μετοχής προς εννέα (9) παλαιές.

14. Με την  από 2.7.1989  απόφαση της  Β'   Επαναληπτικής   Γενικής   Συνέλευσης  των

μετόχων, το Μετοχικό  Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 532.408.000 δρχ. με την έκδοση 1.064.816

νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αποτέλεσμα να ανέλθει έτσι το

Μετοχικό  Κεφάλαιο σε 2.898.666.000 δρχ. και ο αριθμός των μετοχών σε 5.797.332.  Οι

παραπάνω μετοχές διατίθενται προς δύο χιλιάδες τρακόσες (2.300) δρχ. η κάθε μια στους

κατά την 2.7.1989 μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς τέσσερις

(4) παλαιές.  Η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου θα γίνει σε δύο δόσεις.  Η

πρώτη δόση θα καταβληθεί αμέσως και θα ανέρχεται ανά μετοχή σε χίλιες εννιακόσιες είκοσι

πέντε (1.925) δρχ. (25% της ονομαστικής αξίας της μετοχής συν ολόκληρο το ποσό "υπέρ το

άρτιον"). 

Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι 31.3.1990 και θα ανέρχεται ανά μετοχή σε τρακόσες

εβδομήντα πέντε (375) δρχ. με διανομή προμερίσματος.  Εφόσον η αύξηση του Μετοχικού

Κεφαλαίου  δεν  καλυφθεί  πλήρως  από  τους  μετόχους,  το  Διοικητικό   Συμβούλιο

εξουσιοδοτείται να  διαθέσει τις υπολειπόμενες μετοχές σε τρίτους σε τιμή που θα καθορίσει

με  απόφασή του.   Σε περίπτωση κατά την  οποία  η κάλυψη του  ποσού της  παραπάνω
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αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το Μετοχικό  Κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι

του ποσού της κάλυψης.

15. Με την  από 8.7.1990  απόφαση της  Β'   Επαναληπτικής   Γενικής   Συνέλευσης  των

μετόχων επιβεβαιώνεται η μη ολοσχερής κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου της

προηγούμενης  παραγράφου,  δεδομένου  ότι  εκαλύφθησαν  880.785  μετοχές  εκ  των

1.064.816 νέων μετοχών.  Μετά απ' αυτό, το Μετοχικό  Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε

2.806.650.500 δρχ. και είναι διαιρεμένο σε 5.613.301 μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η

κάθε μια.

16. Με την  από 8.7.1990  απόφαση της  Β'   Επαναληπτικής   Γενικής   Συνέλευσης  των

μετόχων, το Μετοχικό  Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 350.831.500 δρχ., με την έκδοση 701.663

προνομιούχων ονομαστικών μετοχών, μετά ψήφου, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία,

με αποτέλεσμα να ανέλθει έτσι το κεφάλαιο σε 3.157.482.000 δρχ., ο αριθμός των κοινών

ονομαστικών  μετοχών  σε  5.613.301  και  των  προνομιούχων  ονομαστικών  μετοχών  σε

701.663.  Οι παραπάνω μετοχές διατίθενται  προς τρεις χιλιάδες (3.000) δρχ. η κάθε μία

στους  κατά  την  8.7.1990  μετόχους  της  Εταιρείας,  σε  αναλογία  μιας  νέας  προνομιούχου

μετοχής  προς  οκτώ  παλαιές  κοινές  μετοχές.   Η  καταβολή  της  αύξησης  του  Μετοχικού

Κεφαλαίου θα γίνει σε δύο δόσεις.  Η πρώτη δόση θα καταβληθεί αμέσως και θα ανέρχεται

ανά μετοχή σε 2.625 δρχ. (25% της ονομαστικής αξίας της μετοχής και ολόκληρο το ποσόν

"υπέρ το άρτιον").  Η δεύτερη δόση θα καταβληθεί μέχρι 30.4.1991 και θα ανέρχεται ανά

μετοχή σε 375 δρχ.  Πλην των προβλεπομένων από το Νόμο προνομίων, οι προνομιούχες

μετοχές θα έχουν ως ειδικό προνόμιο σταθερό μέρισμα 500 δρχ. ανά μετοχή για κάθε μία

από τις χρήσεις από 1.1.1991 μέχρι 31.12.1994.  Οι παραπάνω νέες προνομιούχες μετοχές

είναι μετατρέψιμες από 1.1.1995 σε κοινές, εφ' όσον το δικαίωμα αυτό ασκηθεί με έγγραφη

δήλωση του μετόχου προς την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα 1.10.1994 - 31.12.1994.

Οι  προνομιούχες  μετοχές,  οι  οποίες  δεν  θα  μετατραπούν  σε  κοινές,  σύμφωνα  με  τα

προαναφερόμενα, παραμένουν ως προνομιούχες μετά ψήφου, πλην όμως παύουν να έχουν

από 1.1.1995 το προνόμιο της απόληψης του ειδικού μερίσματος των 500 δρχ. ανά μετοχή.

Εφ' όσον η αύξηση του Μετοχικού  Κεφαλαίου δεν καλυφθεί πλήρως από τους μετόχους, το

Διοικητικό  Συμβούλιο  εξουσιοδοτείται  να  διαθέσει  τις  μετοχές  που  θα  εναπομείνουν  σε

οποιουσδήποτε τρίτους ενδιαφερόμενους Έλληνες, εγκατεστημένους στην Ελλάδα και στο

εξωτερικό, ως και σε Νομικά  Πρόσωπα τα οποία εδρεύουν στην Ελλάδα και στα οποία

συμμετέχουν  μόνον  Έλληνες.   Σε  περίπτωση κατά  την  οποία  η  κάλυψη της  παραπάνω

αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου δεν θα είναι πλήρης, το Μετοχικό  Κεφάλαιο αυξάνεται

μέχρι του ποσού της κάλυψης.
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17. Με την από 07.07.1991 απόφαση της Β'  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

μετόχων, επιβεβαιώνεται η μη ολοσχερής κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου

της  προηγούμενης  παραγράφου,  δεδομένου  ότι  εκαλύφθησαν  420.400  από  τις  701.663

προνομιούχες μετοχές.  Μετά απ' αυτό, το Μετοχικό  Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε

3.016.850.500 δρχ. και είναι διαιρεμένο σε 5.613.301 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 500

δρχ. η κάθε μία και 420.400 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία.

Με  την  από  09.07.1995  απόφαση  της  Β΄   ΄Επαναληπτικής   Γενικής   Συνέλευσης  των

Μετόχων πιστοποιείται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου άσκησαν

το δικαίωμα τους  για  μετατροπή των προνομιούχων μετοχών σε κοινές,  μέτοχοι  κάτοχοι

45.804 προνομιούχων ονομαστικών μετοχών.  Μετά από αυτό, από το σύνολο των 420.400

προνομιούχων  ονομαστικών  μετοχών  έκδοσης  1990,  45.804  μετοχές  μετατράπησαν  σε

κοινές  ονομαστικές  και  οι  υπόλοιπες  374.596  μετοχές  παραμένουν  προνομιούχες

ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου χωρίς το προνόμιο (από 01.01.01995) της απόληψης του

ειδικού μερίσματος των 500 δρχ. ανά μετοχή.

18. Με την από 07.07.1991 απόφαση της Β'  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

μετόχων,  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  αυξάνεται  κατά  3.016.850.500  δρχ.  με  την  έκδοση

6.033.701  κοινών  ονομαστικών  μετοχών  ονομαστικής  αξίας  500  δρχ.  η  κάθε  μία,  με

αποτέλεσμα να ανέλθει έτσι το Μετοχικό  Κεφάλαιο σε 6.033.701.000 δρχ. και ο αριθμός των

κοινών ονομαστικών μετοχών σε 11.647.002 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών

σε 420.400.  Οι παραπάνω μετοχές διατίθενται στην ονομαστική τους αξία, δηλαδή προς 500

δρχ. η κάθε μία, στους κατά την 07.07.1991 μετόχους της Εταιρείας, σε αναλογία μίας νέας

κοινής μετοχής προς μία παλαιά κοινή και προνομιούχο μετοχή.  Η εξόφληση της αξίας των

νέων  μετοχών  θα  γίνει  με  την  κεφαλαιοποίηση  ποσού  3.016.850.500  δρχ.  από  το

υφιστάμενο αποθεματικό με την έκδοση μετοχών "υπέρ το άρτιον".

19. Με την από 07.07.1991 απόφαση της Β'  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

μετόχων, το Μετοχικό  Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 754.212.500 δρχ. με την έκδοση 1.508.425

κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία, με αποτέλεσμα να

ανέλθει  έτσι  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  σε  6.787.913.500  δρχ.  και  ο  αριθμός  των  κοινών

ονομαστικών  μετοχών  σε  13.155.427  και  των  προνομιούχων  ονομαστικών  μετοχών  σε

420.400.  Οι παραπάνω μετοχές διατίθενται προς εξακόσες (600) δρχ. η κάθε μία στους κατά

την 07.07.1991 μετόχους της Εταιρείας,  σε αναλογία μιας κοινής μετοχής  προς τέσσερις

παλαιές κοινές και προνομιούχες μετοχές.  Η εξόφληση της αξίας των νέων μετοχών θα γίνει

με συμψηφισμό ποσού 150 δρχ. για κάθε κοινή και προνομιούχο μετοχή από το μέρισμα της

χρήσεως 1990.
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20. Με την από 09.07.1995 απόφαση της Β΄  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

Μετόχων το Μετοχικό  Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 339.396.000 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της

διαφοράς αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δρχ 52.296.391

και αποθεματικών καταστατικού δρχ. 287.099.609 με έκδοση 678.792 κοινών ονομαστικών

μετοχών, ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία. 

Οι  παραπάνω μετοχές  διατίθενται  δωρεάν στους  κατά  την  9  Ιουλίου  1995  μετόχους,  με

αναλογία μιας νέας μετοχής προς είκοσι παλαιές κοινές και προνομιούχες μετοχές.  Μετά την

αύξηση αυτή το Μετοχικό  Κεφάλαιο ανέρχεται σε 7.127.309.500 δρχ, ο αριθμός των κοινών

ονομαστικών μετοχών σε 13.880.023 και των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών έκδοσης

1990 σε 374.596.

21. Με την από 14.07.1996 απόφαση της Β΄  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

Μετόχων  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  αυξάνεται  κατά  712.731.000  δρχ.  με  κεφαλαιοποίηση

αποθεματικών  καταστατικού  δρχ.  712.731.000  δρχ.  και  έκδοση  1.425.462  κοινών

ονομαστικών  μετοχών,  ονομαστικής  αξίας  500  δρχ.  η  κάθε  μία.   Οι  παραπάνω μετοχές

διατίθενται δωρεάν στους κατά την 14 Ιουλίου 1996 μετόχους με αναλογία μίας νέας μετοχής

προς δέκα (10) παλαιές μετοχές.  Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό  Κεφάλαιο ανέρχεται σε

7.840.040.500 δρχ.,  ο αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών σε 15.305.485 και των

προνομιούχων ονομαστικών μετοχών έκδοσης 1990 σε 374.596.

22. Με την από 14.07.1996 απόφαση της Β΄  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

Μετόχων  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  αυξάνεται  κατά  1.781.827.500  δρχ.  με  την  έκδοση

3.563.655  νέων  προνομιούχων  ονομαστικών  μετοχών  με  δικαίωμα  ψήφου,  ονομαστικής

αξίας  500  δρχ.  η  κάθε  μία  με  αποτέλεσμα  να  ανέλθει  έτσι  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  σε

9.621.868.000  δρχ.  ο  αριθμός  των  κοινών  ονομαστικών  μετοχών  σε  15.305.485,  των

προνομιούχων  ονομαστικών  μετοχών  έκδοσης  1990  σε  374.596  και  των  νέων

προνομιούχων ονομαστικών μετοχών σε 3.563.655.  Οι παραπάνω μετοχές διατίθενται προς

χίλιες τριακόσιες (1.300) δρχ. η κάθε μία στους κατά την 14.07.1996 μετόχους της Εταιρείας

με αναλογία μίας νέας προνομιούχου μετοχής προς τέσσερις (4) παλαιές μετοχές κοινές και

προνομιούχες.  Η καταβολή της αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου θα γίνει σε δύο δόσεις.

Η πρώτη θα καταβληθεί μέχρι 30.09.1996 και θα ανέρχεται σε 925 δρχ. ανά μετοχή (25% της

ονομαστικής αξίας της μετοχής και ολόκληρο το ποσόν "υπέρ το άρτιον").  Η δεύτερη δόση

που θα ανέρχεται σε 375 δρχ., θα καταβληθεί σε χρόνο που θα καθορισθεί από το Διοικητικό

Συμβούλιο,  ο  οποίος  όμως  δεν  θα  μπορεί  να  είναι  πέραν  της  30.09.1997.   Πλην  των

προβλεπομένων από τον Νόμο προνομίων οι νέες προνομιούχες μετοχές θα έχουν ως ειδικό

προνόμιο  σταθερό  μέρισμα  190  δρχ.  ανά  μετοχή  για  κάθε  μία  από  τις  χρήσεις  από
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01.01.1996 μέχρι 31.12.2000, χωρίς να δικαιούνται και το μέρισμα των κοινών μετοχών.  Εάν

σε κάποια από τις χρήσεις 1996 - 2000 διανεμηθεί στις κοινές μετοχές μέρισμα μεγαλύτερο

των 190 δρχ. οι νέες προνομιούχες μετοχές θα δικαιούνται και αυτές το επιπλέον μέρισμα.

Οι παραπάνω νέες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές είναι μετατρέψιμες από 01.01.2001

σε κοινές ονομαστικές μετοχές εφόσον το δικαίωμα αυτό ασκηθεί με έγγραφη δήλωση του

μετόχου  προς  την  Εταιρεία  κατά  το  χρονικό  διάστημα  01.10.2000  -  31.12.2000.   Οι

προνομιούχες  μετοχές  οι  οποίες  δεν  θα  μετατραπούν  σε  κοινές  σύμφωνα  με  τα

προαναφερόμενα παραμένουν ως προνομιούχες μετά ψήφου πλην όμως παύουν να έχουν

από  01.01.2001  το  προνόμιο  της  απόληψης  του  ειδικού  μερίσματος  των  190  δρχ.  ανά

μετοχή.

Κατά την άσκηση του δικαιώματος των μετόχων (αναλογία τέσσερις παλαιές προς μία νέα

προνομιούχο  μετοχή  μέχρι  30.09.1996)  θα  γίνονται  προεγγραφές  για  την  ανάληψη  μη

διατεθεισών μετοχών μόνο από παλαιούς  μετόχους,  στην  τιμή  των 1.300  δρχ.  για  κάθε

μετοχή, με την προϋπόθεση ότι θα τηρείται οπωσδήποτε η διάταξη της παραγράφου 3 του

άρθρου 5  του  Καταστατικού.   (Σχετικά  με  τον  ανώτατο αριθμό  μετοχών που  μπορεί  να

αποκτήσει κάθε μέτοχος). Κατά την προεγγραφή θα καταβάλλεται μετρητοίς η πρώτη δόση

που  ανέρχεται  σε  925  δρχ.  ανά  μετοχή  (25%  της  ονομαστικής  αξίας  της  μετοχής  και

ολόκληρο το ποσόν «υπέρ το άρτιο»).

Η δεύτερη δόση θα ανέρχεται σε 375 δρχ., θα καταβληθεί σε χρόνο που θα καθορισθεί από

το Διοικητικό  Συμβούλιο, ο οποίος όμως δεν θα μπορεί να είναι πέραν της 30.09.1997.  Σε

περίπτωση υπερεγγραφών η κατανομή των μη διατεθεισών μετοχών, θα γίνει με βάσει την

αριθμητική σχέση (λόγο) του συνολικού αριθμού τους προς τον συνολικό αριθμό μετοχών για

τις  οποίες  θα  γίνουν  προεγγραφές  και  επιστροφή  των  αντίστοιχων  χρημάτων  (της

περικοπής) στους μετόχους χωρίς τόκο, μέσα σ’ ένα μήνα από την λήξη της προθεσμίας των

προεγγραφών.

Σε περίπτωση προεγγραφών συνολικού αριθμού μικρότερου των μετοχών που θα έχουν

εναπομείνει, το Διοικητικό  Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να διαθέσει ελεύθερα τις υπόλοιπες

μετοχές, μόνο σε μετόχους, με την ίδια τιμή των 1.300 δρχ. και τους ίδιους όρους πληρωμής.

Σε περίπτωση κατά την οποία η κάλυψη της παραπάνω αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου

δεν θα είναι πλήρης, το Μετοχικό  Κεφάλαιο αυξάνεται μέχρι του ποσού της κάλυψης.  Στη

περίπτωση που η κάλυψη της παραπάνω αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου δεν θα είναι

πλήρης οι μέτοχοι που έχουν ασκήσει πλήρως το δικαίωμα της προτίμησης θα μπορούν να

διατηρήσουν στην κατοχή τους το σύνολο των νέων προνομιούχων μετοχών που προήλθαν

από την άσκηση του εν λόγω δικαιώματός των, ακόμη και αν ο συνολικός αριθμός μετοχών
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που κατέχουν υπερβαίνει, εκ της αιτίας αυτής, το ανώτατο όριο μετοχών που προβλέπεται

στη παράγραφο 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού.

23. Με την από 06.07.1997 απόφαση της Β΄  Επαναληπτικής  Γενικής  Συνέλευσης των

μετόχων το Μετοχικό  Κεφάλαιο αυξάνεται κατά 192.437.500 δρχ. με κεφαλαιοποίηση της

διαφοράς αναπροσαρμογής παγίων ποσού 44.861.694 δρχ. και εκτάκτων αποθεματικών της

Εταιρείας ποσού 147.575.806 δρχ., με την έκδοση 384.875 κοινών ονομαστικών μετοχών

ονομαστικής αξίας 500 δρχ. η κάθε μία.  Οι παραπάνω μετοχές διατίθενται δωρεάν στους

κατά την 6 Ιουλίου 1997 μετόχους με αναλογία μίας (1) νέας μετοχής προς πενήντα (50)

παλαιές κοινές και προνομιούχες μετοχές.  Μετά την αύξηση αυτή το Μετοχικό  Κεφάλαιο

ανέρχεται  σε  9.814.305.500  δρχ.,  ο  αριθμός  των  κοινών  ονομαστικών  μετοχών  σε

15.690.360, των προνομιούχων ονομαστικών μετοχών έκδοσης 1990 σε 374.596 και των

προνομιούχων ονομαστικών μετοχών έκδοσης 1996 σε 3.563.655.

24. Με τις από 2.8.1998 αποφάσεις των Β'  Επαναληπτικών  Γενικών  Συνελεύσεων της

Εταιρείας που κατέχουν κοινές μετοχές και προνομιούχες μετοχές έκδοσης 1990 και 1996

αυξάνεται το μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού

από  την  έκδοση  μετοχών  υπέρ  το  άρτιο  ύψους  δύο  δισεκατομμυρίων  πενήντα  τριών

εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (2.453.576.500) δραχμών,

με την έκδοση τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων επτά χιλιάδων εκατόν πενήντα τριών

(4.907.153) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών

κάθε μία,  οι  οποίες  διατίθενται  δωρεάν στους κατά την 2 Αυγούστου 1998 μετόχους,  με

αναλογία μιας (1) νέας μετοχής προς τέσσερις (4) παλαιές κοινές και προνομιούχες μετοχές.

25. Με τις από 2.8.1998 αποφάσεις των Β'  Επαναληπτικών  Γενικών  Συνελεύσεων της

Εταιρείας που κατέχουν κοινές και προνομιούχες μετοχές έκδοσης 1990 και 1996 αυξάνεται

το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της  Εταιρείας  κατά  τρία  δισεκατομμύρια  εκατό  ενενήντα  δύο

εκατομμύρια (3.192.000.000) δραχμές, με την έκδοση έξι εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα

τεσσάρων  χιλιάδων  (6.384.000)   κοινών  ονομαστικών  μετοχών  ονομαστικής  αξίας

πεντακοσίων  (500)  δραχμών  η  κάθε  μία,  εκ  των  οποίων  διακόσιες  χιλιάδες  (200.000)

μετοχές, ήτοι εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δραχμές διατίθενται με ιδιωτική τοποθέτηση

και  έξι  εκατομμύρια  εκατό  ογδόντα  τέσσερις  χιλιάδες  (6.184.000)  μετοχές,  ήτοι  τρία

δισεκατομμύρια ενενήντα δύο εκατομμύρια (3.092.000.000) δραχμές με δημόσια εγγραφή, με

παραίτηση των μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης, εν όψει της εισαγωγής των μετοχών

της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο  Αξιών Αθηνών.

26. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το Μετοχικό  Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δέκα

πέντε    δισεκατομμύρια  τετρακόσια πενήντα  εννέα εκατομμύρια  οκτακόσιες  ογδόντα  δύο
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χιλιάδες (15.459.882.000) δρχ, διαιρούμενο σε είκοσι έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα

μία χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τρεις (26.981.513) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής

αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία, σε τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες

πεντακόσιες ενενήντα έξι (374.596) προνομιούχες μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές έκδοσης

1990 ονομαστικής αξίας πεντακοσίων (500) δραχμών η κάθε μία και σε τρία εκατομμύρια

πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες πενήντα πέντε (3.563.655) προνομιούχες μετά

ψήφου ονομαστικές μετοχές  έκδοσης 1996 ονομαστικής  αξίας πεντακοσίων (500) δρχ.  η

κάθε μία.

27. Με τις από 24.10.1999 αποφάσεις των Β’ Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων των

μετόχων της  Εταιρείας  που κατέχουν κοινές  μετοχές  και  προνομιούχες  μετοχές  έκδοσης

1990 και 1996, το Μετοχικό  Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται α) κατά το εισφερόμενο ποσό

του Μετοχικού  Κεφαλαίου της απορροφώμενης Εταιρείας  ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ   Α.Ε.,  των  τριών  δισεκατομμυρίων  εκατό  σαράντα  επτά  εκατομμυρίων

( 3.147.000.000) δρχ. και β) κατά είκοσι επτά εκατομμύρια εξακόσιες τριάντα επτά χιλιάδες

εννιακόσιες  οκτώ  (27.637.908)  δρχ.  με  κεφαλαιοποίηση  ισόποσου  μέρους  του  εκτάκτου

αποθεματικού της Εταιρείας.  Ταυτόχρονα αυξάνεται η ονομαστική αξία όλων των μετοχών

της Εταιρείας από πεντακόσιες (500) δρχ. σε πεντακόσιες σαράντα επτά (547) δρχ.

28. Μετά  τις  παραπάνω  αυξήσεις  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της  Εταιρίας  ανέρχεται  σε

δεκαοκτώ δισεκατομμύρια  εξακόσια  τριάντα  τέσσερα εκατομμύρια  πεντακόσιες  δεκαεννέα

χιλιάδες  εννιακόσιες  οκτώ  (18.634.519.908)  δρχ.,  διαιρούμενο  σε  τριάντα  εκατομμύρια

εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δέκα τρεις (30.128.513) κοινές ονομαστικές μετά

ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας πεντακοσίων σαράντα επτά (547) δρχ. η κάθε μία, σε

τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (374.596) προνομιούχες

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές έκδοσης 1990 ονομαστικής αξίας πεντακοσίων σαράντα

επτά (547) δρχ. η κάθε μία, σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες

πενήντα πέντε (3.563.655) προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές έκδοσης 1996

ονομαστικής αξίας πεντακοσίων σαράντα επτά (547) δρχ. η κάθε μία. 

29. Με τις από 25.6.2000 αποφάσεις των Β’  Επαναληπτικών  Γενικών  Συνελεύσεων των

μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν κοινές και προνομιούχες μετά ψήφου μετοχές, έκδοσης

1990 και 1996, ανακλήθηκαν οι αποφάσεις των Β’  Επαναληπτικών  Γενικών  Συνελεύσεων

των  μετόχων  της  19.12.1999  για  αύξηση  του  Μετοχικού   Κεφαλαίου  και  το  Μετοχικό

Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από την

έκδοση  μετοχών  υπέρ  το  άρτιο,  ύψους  εννέα  δισεκατομμυρίων  τριακοσίων  δεκαεπτά

εκατομμυρίων  διακοσίων  πενήντα  εννέα  χιλιάδων  εννιακοσίων  πενήντα  τεσσάρων
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(9.317.259.954) δραχμών, με την έκδοση δεκαεπτά εκατομμυρίων τριάντα τριών χιλιάδων

τριακοσίων  ογδόντα  δύο  (17.033.382)  νέων  κοινών  ονομαστικών  μετά  ψήφου  μετοχών,

ονομαστικής αξίας πεντακοσίων σαράντα επτά (547) δραχμών η κάθε μία.

30. Με τις από 25.6.2000 αποφάσεις των Β’  Επαναληπτικών  Γενικών  Συνελεύσεων των

μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν κοινές και προνομιούχες μετά ψήφου μετοχές, έκδοσης

1990  και  1996,  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της  Εταιρείας  αυξάνεται  κατά  δεκαοκτώ

δισεκατομμύρια  εξακόσια  τριάντα  τέσσερα  εκατομμύρια  πεντακόσιες  δεκαεννέα  χιλιάδες

εννιακόσιες  οκτώ  (18.634.519.908)  δραχμών,  με  την  έκδοση  τριάντα  τεσσάρων

εκατομμυρίων εξήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων (34.066.764) νέων κοινών

ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών,  ονομαστικής  αξίας πεντακοσίων σαράντα επτά (547)

δραχμών η κάθε μία.  Επίσης, με τις από 25.6.2000 αποφάσεις των Β’  Επαναληπτικών

Γενικών  Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας που κατέχουν κοινές και προνομιούχες

μετά ψήφου μετοχές, έκδοσης 1990 και 1996 και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης

των  παλαιών  μετόχων,  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της  Εταιρείας  αυξάνεται  κατά  ένα

δισεκατομμύριο ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια (1.094.000.000) δραχμές, με την έκδοση δύο

εκατομμυρίων  (2.000.000)  νέων κοινών  ονομαστικών  μετά  ψήφου  μετοχών,  ονομαστικής

αξίας πεντακοσίων σαράντα επτά (547) δραχμών η κάθε μία.

31. Με τις από 21.1.2001 αποφάσεις των Έκτακτων  Γενικών  Συνελεύσεων των Μετόχων,

κατόχων κοινών και  προνομιούχων μετοχών έκδοσης 1990 και  1996,  πιστοποιείται  η  μη

ολοσχερής κάλυψη της αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου της προηγούμενης παραγράφου,

δεδομένου  ότι  κατεβλήθη  κεφάλαιο  για  οκτώ  εκατομμύρια  εξακόσιες  σαράντα  χιλιάδες

διακόσιες  ενενήντα  πέντε  (8.640.295)  νέες  κοινές  ονομαστικές  μετά  ψήφου  μετοχές,

ονομαστικής αξίας πεντακοσίων σαράντα επτά (547) δραχμών η κάθε μία και το Μετοχικό

Κεφάλαιο  αυξάνεται  κατά  τέσσερα  δισεκατομμύρια  επτακόσια  είκοσι  έξι  εκατομμύρια

διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε (4.726.241.365) δραχμές.

32. Μετά τις παραπάνω αυξήσεις το Μετοχικό  Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε τριάντα

δύο δισεκατομμύρια εξακόσια εβδομήντα  οκτώ εκατομμύρια  είκοσι  μία  χιλιάδες διακόσιες

είκοσι  επτά  (32.678.021.227)  δραχμές,  διαιρούμενο  σε  πενήντα  πέντε  εκατομμύρια

οκτακόσιες  δύο  χιλιάδες  εκατόν  ενενήντα  (55.802.190)  κοινές  ονομαστικές  μετά  ψήφου

μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  πεντακοσίων  σαράντα  επτά  (547)  δραχμών  η  κάθε  μία,  σε

τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες ενενήντα έξι (374.596) προνομιούχες

ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές έκδοσης 1990, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων σαράντα

επτά (547) δραχμών η κάθε μία και σε τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες
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εξακόσιες  πενήντα  πέντε  (3.563.655)  προνομιούχες  ονομαστικές  μετά  ψήφου  μετοχές

έκδοσης 1996, ονομαστικής αξίας πεντακοσίων σαράντα επτά (547) δραχμών η κάθε μία.

33. Με  την  απόφαση  της  Τακτικής  Γενικής  Συνέλευσης  των  μετόχων  της  17.6.2001

αποφασίσθηκε:

α) η αύξηση του Μετοχικού  Κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από

την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, κατά δραχμές ενενήντα έξι εκατομμύρια τριάντα τρεις

χιλιάδες ενενήντα επτά (96.033.097), χωρίς την έκδοση νέων μετοχών αλλά με αύξηση της

ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από δραχμές (547) σε δραχμές (548,6075) και

β) η μετατροπή του Μετοχικού  Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής και σε

ευρώ.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό  Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε δραχμές τριάντα δύο

δισεκατομμύρια  επτακόσια  εβδομήντα  τέσσερα  εκατομμύρια  πενήντα  τέσσερις  χιλιάδες

τριακόσιες είκοσι  τέσσερις  (32.774.054.324),  ή σε ευρώ ενενήντα έξι  εκατομμύρια  εκατόν

ογδόντα δύο χιλιάδες εκατόν ένδεκα (96.182.111) και διαιρείται σε:

i. πενήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα (55.802.190)

κοινές  ονομαστικές  μετά  ψήφου  μετοχές,  ονομαστικής  αξίας  πεντακοσίων  σαράντα

οκτώ κόμμα έξι χιλιάδων εβδομήντα πέντε δραχμών (548,6075), ή σε 1,61 ευρώ η κάθε

μία,

ii. τριακόσιες  εβδομήντα  τέσσερις  χιλιάδες  πεντακόσιες  ενενήντα  έξι  (374.596)

προνομιούχες  ονομαστικές  μετά  ψήφου  μετοχές  έκδοσης  1990,  ονομαστικής  αξίας

πεντακοσίων σαράντα οκτώ κόμμα έξι χιλιάδων εβδομήντα πέντε δραχμών (548,6075),

ή σε 1,61 ευρώ η κάθε μία,

iii. τρία  εκατομμύρια  πεντακόσιες  εξήντα  τρεις  χιλιάδες  εξακόσιες  πενήντα  πέντε

(3.563.655)  προνομιούχες  ονομαστικές  μετά  ψήφου  μετοχές  έκδοσης  1996,

ονομαστικής αξίας πεντακοσίων σαράντα οκτώ κόμμα έξι  χιλιάδων εβδομήντα πέντε

δραχμών (548,6075), ή σε 1,61 ευρώ η κάθε μία.

34. Με  τις  από  18-6-2006  αποφάσεις  της  Β΄   Επαναληπτικής   Τακτικής   Γενικής

Συνέλευσης  των  μετόχων,  κατόχων  κοινών  και  προνομιούχων  μετοχών,  το  Μετοχικό

Κεφάλαιο της Εταιρείας μειώνεται κατά ευρώ τριάντα έξι εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα

μία χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα (36.441.670) με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής

κατά ευρώ 0,61000001657, προς συμψηφισμό ζημιών.

Μετά  την  παραπάνω  μείωση  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται  σε  ευρώ

πενήντα  εννέα  εκατομμύρια  επτακόσιες  σαράντα  χιλιάδες  τετρακόσια  σαράντα  ένα

(59.740.441),  διαιρούμενο σε πενήντα πέντε εκατομμύρια οκτακόσιες δύο χιλιάδες εκατόν
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ενενήντα (55.802.190) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός (1)

ευρώ  η  κάθε  μία  και  σε  τρία  εκατομμύρια  εννιακόσιες  τριάντα  οκτώ  χιλιάδες  διακόσιες

πενήντα μία (3.938.251) προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως 1990 και

1996, ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε μία.  

35. Με  τις  από  5.11.2006  αποφάσεις  της  Β'   Επαναληπτικής   Έκτακτης   Γενικής

Συνέλευσης  των  μετόχων,  κατόχων  κοινών  και  προνομιούχων  μετοχών  και  τις  από

23.12.2006  αποφάσεις  της  Β'  Επαναληπτικής   Ιδιαίτερης   Συνέλευσης  των  μετόχων,

κατόχων  προνομιούχων  μετοχών  έκδοσης  1990  &  1996,  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της

Εταιρείας  αυξάνεται  κατά  το  ποσό  των  ευρώ  τριάντα  ενός  εκατομμυρίων  πεντακοσίων

τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τριών και πενήντα λεπτών (31.533.443,50) με

κεφαλαιοποίηση  αποθεματικών  υπέρ  το  άρτιο  και  ισόποση  μείωση  του  Μετοχικού

Κεφαλαίου προς συμψηφισμό ζημιών εις νέο.

36. Με  τις  από  5.11.2006  αποφάσεις  της  Β'   Επαναληπτικής   Έκτακτης   Γενικής

Συνέλευσης  των  μετόχων,  κατόχων  κοινών  και  προνομιούχων  μετοχών  και  της  από

23.12.2006 αποφάσεις της Β΄ Επαναληπτικής  Ιδιαίτερης  Συνέλευσης των μετόχων κατόχων

προνομιούχων  μετοχών,  έκδοσης  1990  &  1996,  το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της  Εταιρείας

αυξάνεται κατά το ποσό των ευρώ εκατόν ενός εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ

χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (101.558.750) με καταβολή μετρητών και την έκδοση εκατό

μιας εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (101.558.750)

νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η κάθε

μία.

Μετά  τα  ανωτέρω το  Μετοχικό   Κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται  στο  ποσό των  ευρώ

εκατόν εξήντα ενός εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα ενός

(161.299.191) και διαιρείται σε:

α)  εκατό  πενήντα  επτά  εκατομμύρια  τριακόσιες  εξήντα  χιλιάδες  εννιακόσιες  σαράντα

(157.360.940) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ η

κάθε μία και σε

β) τρία εκατομμύρια εννιακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες διακόσιες πενήντα μία (3.938.251)

προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως 1990 & 1996 ονομαστικής αξίας

ενός (1) ευρώ η κάθε μία.

37. Με τις  από 19-12-2010 αποφάσεις  της  εξ  αναβολής Β΄   Επαναληπτικής   Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών και με τις από 19-

12-2010 αποφάσεις της εξ αναβολής Β΄  Επαναληπτικής  Ιδιαίτερης  Γενικής  Συνέλευσης

των  μετόχων  κατόχων  προνομιούχων  μετοχών  εκδόσεως  1990  και  1996  αυξάνεται  η
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ονομαστική αξία κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής και κάθε προνομιούχου μετά

ψήφου μετοχής εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 από 1,00 ευρώ σε 1,20 ευρώ ανά μετοχή

με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και των

προνομιούχων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 της

Εταιρείας  (reverse split) με αναλογία 1,2 προς 1 και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού)  με  αναλογία 1,2  προς 1  και  ταυτόχρονη αύξηση του  Μετοχικού

Κεφαλαίου για λόγους στρογγυλοποίησης  κατά 0,60 Ευρώ με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση

του από έκτακτο αποθεματικό δυνάμει του άρθρου 40 του καταστατικού. 

Μετά την παραπάνω αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου

μετοχής και κάθε προνομιούχου μετά ψήφου μετοχής εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 με

ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και  των

προνομιούχων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικού

Κεφαλαίου για λόγους στρογγυλοποίησης κατά 0,60 Ευρώ με αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση

του  από  έκτακτο  αποθεματικό  δυνάμει  του  άρθρου  40  του  καταστατικού,  το  Μετοχικό

Κεφάλαιο  της  Εταιρείας  ανέρχεται  σε  ευρώ  εκατόν  εξήντα  ένα  εκατομμύρια  διακόσιες

ενενήντα  εννέα  χιλιάδες  εκατόν  ενενήντα   ένα  και  εξήντα  λεπτά  (161.299.191,60),

διαιρούμενο  σε εκατόν  τριάντα  ένα  εκατομμύρια  εκατόν τριάντα  τέσσερις  χιλιάδες εκατόν

δεκαεπτά (131.134.117) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός

ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) η κάθε μία και σε τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία

χιλιάδες  οκτακόσιες  εβδομήντα  έξι  (3.281.876)  προνομιούχες  ονομαστικές  μετά  ψήφου

μετοχές εκδόσεως 1990 και 1996, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (1,20) η

κάθε μία.

38. Με τις  από 19-12-2010 αποφάσεις  της  εξ  αναβολής Β΄   Επαναληπτικής   Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών και με τις από 19-

12-2010 αποφάσεις της εξ αναβολής Β΄  Επαναληπτικής  Ιδιαίτερης  Γενικής  Συνέλευσης

των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών εκδόσεως 1990 και 1996 η ονομαστική αξία

κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής και κάθε προνομιούχου μετά ψήφου μετοχής

εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 μειώνεται από 1,20 σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή με σκοπό

το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του

άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει.

Μετά την παραπάνω μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου

μετοχής και κάθε προνομιούχου μετά ψήφου μετοχής εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 το

Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ σαράντα εκατομμύρια τριακόσιες είκοσι

τέσσερις  χιλιάδες  επτακόσια  ενενήντα  επτά  ευρώ  και  ενενήντα  λεπτά  (40.324.797,90),

διαιρούμενο σε εκατόν τριάντα ένα εκατομμύρια  εκατόν τριάντα τέσσερις  χιλιάδες εκατόν
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δεκαεπτά (131.134.117) κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα

εκατοστών  του  ευρώ (0,30)  η  κάθε  μία  και  σε  τρία  εκατομμύρια  διακόσιες  ογδόντα  μία

χιλιάδες  οκτακόσιες  εβδομήντα  έξι  (3.281.876)  προνομιούχες  ονομαστικές  μετά  ψήφου

μετοχές εκδόσεως 1990 και 1996, ονομαστικής αξίας τριάντα εκατοστών του ευρώ (0,30) η

κάθε μία.

39. Με τις  από 19-12-2010 αποφάσεις  της  εξ  αναβολής Β΄   Επαναληπτικής   Έκτακτης

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών και με τις από 19-

12-2010 αποφάσεις της εξ αναβολής Β΄  Επαναληπτικής  Ιδιαίτερης  Γενικής  Συνέλευσης

των  μετόχων  κατόχων  προνομιούχων  μετοχών  εκδόσεως  1990  και  1996  το  Μετοχικό

Κεφάλαιο  της  Εταιρείας  αυξάνεται  κατά  το  ποσό  των  δεκαέξι  εκατομμυρίων  διακοσίων

εβδομήντα  ενός  χιλιάδων  εξακόσια  εξήντα  εννέα  ευρώ  και  εβδομήντα  λεπτών

(16.271.669,70) με καταβολή μετρητών και την έκδοση πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων

διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων  ενενήντα εννέα (54.238.899) νέων κοινών

ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία. 

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό  Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό ευρώ πενήντα

έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα επτά και εξήντα

λεπτών (56.596.467.,60) και διαιρείται σε : 

α)  εκατόν  ογδόντα  πέντε  εκατομμύρια  τριακόσιες  εβδομήντα  τρεις  χιλιάδες  δεκαέξι

(185.373.016)  κοινές  ονομαστικές  μετά  ψήφου  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  τριάντα

εκατοστών του ευρώ (0,30) η κάθε μία και σε 

β) τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες οκτακόσιες εβδομήντα έξι (3.281.876)

προνομιούχες  ονομαστικές  μετά  ψήφου  μετοχές  εκδόσεως  1990  και  1996,  ονομαστικής

αξίας τριάντα εκατοστών του ευρώ (0,30) η κάθε μία.

40. Κατά τη συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2011 το Διοικητικό  Συμβούλιο της Εταιρείας,

πιστοποίησε την μερική κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού  Κεφαλαίου της Εταιρείας που

αποφασίστηκε από την εξ αναβολής Β΄  Επαναληπτική  Έκτακτη  Γενική  Συνέλευση των

μετόχων, κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας της 19-12-2010 και από την

εξ αναβολής Β΄  Επαναληπτική  Ιδιαίτερη  Συνέλευση των μετόχων, κατόχων προνομιούχων

ονομαστικών  μετοχών  της  Εταιρείας  εκδόσεως  1990  και  1996  της  19.12.2010  ύψους

25.202.998,50 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 13α  του Κ.Ν. 2190/1920 και μέχρι το ποσό των

16.271.669,70  ευρώ,  που  αντιστοιχεί  σε  54.238.899  νέες  κοινές  ονομαστικές  μετοχές

ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό  Κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε μέχρι του ποσού  της

κάλυψης,  δηλαδή  κατά  16.271.669,70  ευρώ  με  την  έκδοση  54.238.899  νέων  κοινών
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ονομαστικών  μετοχών  ονομαστικής  αξίας  0,30  ευρώ έκαστη,  ενώ το  συνολικό  Μετοχικό

Κεφάλαιο ανέρχεται πλέον στο ποσό των 56.596.467,60 ευρώ και διαιρείται σε: 

α)  185.373.016  κοινές  ονομαστικές  μετά  ψήφου  μετοχές  ονομαστικής  αξίας  τριάντα

εκατοστών του ευρώ (0,30) η κάθε μία και σε 

β) 312.163 προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, εκδόσεως 1990 & 2.969.713

προνομιούχες ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές,  εκδόσεως 1996 ονομαστικής αξίας 0,30

εκάστης.

Άρθρο  6

Οι  αυξήσεις  του  Μετοχικού   Κεφαλαίου  της  Εταιρείας  πραγματοποιούνται  μόνο  με

τροποποίηση του Καταστατικού, με απόφαση της Γενικής  Συνέλευσης που αποφασίζει , με

αυξημένη  απαρτία και πλειοψηφία (τακτική αύξηση), εκτός εάν η αύξηση γίνει, σύμφωνα με

το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει (έκτακτη αύξηση). 

Άρθρο  7

1. Με απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης που λαμβάνεται  με  την  αυξημένη  απαρτία  και

πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Καταστατικού, χορηγείται στο Διοικητικό

Συμβούλιο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, η εξουσία να αυξάνει το

Μετοχικό Κεφάλαιο με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3)

του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά

ποσό  που  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  το  τριπλάσιο  του  κεφαλαίου  που  υπάρχει  κατά  την

ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εξουσία για αύξηση κεφαλαίου. Η

εξουσία αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της Γενικής

Συνέλευσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση.

Η  ισχύς  κάθε  ανανέωσης  αρχίζει  από  την  παρέλευσης  της  διάρκειας  ισχύος  της

προηγούμενης  ανανέωσης.  Οι  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης  για  χορήγηση  ή

ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλονται

σε δημοσιότητα.

2. Σε  κάθε  περίπτωση  αύξησης  του  κεφαλαίου,  η  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  της

εταιρείας  πρέπει  να  αναφέρει  τουλάχιστον  το  ποσό  της  αύξησης,  τον  τρόπο  και  την

προθεσμία  κάλυψής  της,  τον  αριθμό  και  το  είδος  των  μετοχών  που  θα  εκδοθούν,  την

ονομαστική αξία και την τιμή διάθεσης αυτών. 
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Στο πλαίσιο της τακτικής αύξησης κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση μπορεί με την απόφαση

για την αύξηση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό προσδιορίσει την τιμή

διάθεσης  των  νέων  μετοχών,  ή,  επί  εκδόσεως  προνομιούχων  μετοχών  με  δικαίωμα

απόληψης  τόκου,  το  επιτόκιο  και  τον  τρόπο  υπολογισμού  του.  Η  διάρκεια  ισχύος  της

εξουσιοδότησης  προσδιορίζεται  στη  σχετική  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  δεν

μπορεί να υπερβεί το ένα (1) έτος. Εφόσον χορηγείται η ανωτέρω εξουσιοδότηση προς το

Διοικητικό  Συμβούλιο,  η  προθεσμία  καταβολής του  κεφαλαίου κατά  το  άρθρο 20 του  Ν.

4548/2018 ως ισχύει, αρχίζει από τη λήψη της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, με την

οποία  καθορίζεται  κατά  περίπτωση η  τιμή  διάθεσης  των μετοχών ή  και  το  επιτόκιο  ή  ο

τρόπος προσδιορισμού του. Η εξουσιοδότηση υποβάλλεται σε δημοσιότητα. 

3. Σε περίπτωση περισσότερων κατηγοριών μετοχών, η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

που  αφορά  την  αύξηση  του  κεφαλαίου  και  η  απόφασή  της  που  παρέχει  εξουσία  στο

Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, υπόκεινται στην έγκριση της κατηγορίας ή

των κατηγοριών των μετόχων, των οποίων τα δικαιώματα θίγονται από τις αποφάσεις αυτές.

Τα δικαιώματα αυτά δεν θεωρείται ότι θίγονται, ιδίως εφόσον η αύξηση γίνεται χωρίς νέες

εισφορές και οι νέες μετοχές, που θα εκδοθούν ανά κατηγορία, παρέχουν τα ίδια δικαιώματα

με  τις  αντίστοιχες  παλαιές,  διατίθενται  δε  στους  μετόχους  της  αντίστοιχης  κατηγορίας σε

αριθμό ανάλογο με τις μετοχές που ήδη κατέχουν, ώστε να μην μεταβάλλονται τα ποσοστά

συμμετοχής  των  μετόχων  κάθε  κατηγορίας.  Η  έγκριση  της  απόφασης  της  Γενικής

Συνέλευσης που αφορά την αύξηση παρέχεται με απόφαση των μετόχων της κατηγορίας

που θίγεται και λαμβάνεται σε ιδιαίτερη συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 

 Για τη σύγκληση της ιδιαίτερης συνέλευσης κατά την παράγραφο 3, τη συμμετοχή σε αυτή,

την παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και την

ακύρωση των αποφάσεών της, εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική

Συνέλευση των μετόχων. 

4. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία δεν γίνεται με εισφορά σε

είδος και σε κάθε περίπτωση έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές,

παρέχεται δικαίωμα προτίμησης σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο ή το ομολογιακό δάνειο, υπέρ

των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης, ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο

υφιστάμενο κεφάλαιο. 
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5. Επιτρέπεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με μετοχές μιας μόνο από τις κατηγορίες

μετοχών, που έχει εκδώσει η Εταιρεία, στις οποίες τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στα

κέρδη  ή  τη  διανομή  προϊόντος  της  εκκαθάρισης  είναι  διαφορετικά  μεταξύ  τους.  Στην

περίπτωση αυτή, το δικαίωμα προτίμησης παρέχεται στους μετόχους της άλλης κατηγορίας

μόνο μετά τη μη άσκηση του δικαιώματος από τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία

ανήκουν οι νέες μετοχές.

 6. Το δικαίωμα προτίμησης ασκείται μέσα στην προθεσμία, την οποία όρισε το όργανο της

Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία αυτή, με την επιφύλαξη τήρησης της

προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 20 του Ν. 4548/2018, ως

ισχύει, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερών. Στην περίπτωση της

παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει, η προθεσμία για την άσκηση του

δικαιώματος  προτίμησης  δεν  αρχίζει  πριν  από  τη  λήψη  της  απόφασης  του  Διοικητικού

Συμβουλίου  για  τον  προσδιορισμό  της  τιμής  διάθεσης  των  νέων  μετοχών  ή  του  τυχόν

επιτοκίου. Στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου

του  Καταστατικού,  η  προθεσμία  άσκησης  του  δικαιώματος  από  τους  λοιπούς  μετόχους

ορίζεται, ομοίως, από το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση. Η προθεσμία

αυτή δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών και αρχίζει από την επομένη της

ημέρας, κατά την οποία λήγει η προθεσμία για τους μετόχους της κατηγορίας στην οποία

ανήκουν οι νέες μετοχές. 

Σε περίπτωση κατά την οποία το όργανο της Εταιρείας που αποφάσισε την αύξηση του

κεφαλαίου παρέλειψε να ορίσει προθεσμία για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, την

προθεσμία αυτή ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα στα χρονικά όρια που

προβλέπονται από το άρθρο 20 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει. Μετά το τέλος των προθεσμιών

αυτών, οι μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την κρίση του σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που

καταβάλλουν  οι  υφιστάμενοι  μέτοχοι.  Η  πρόσκληση  για  την  άσκηση  του  δικαιώματος

προτίμησης,  στην  οποία  μνημονεύεται  υποχρεωτικά  και  η  προθεσμία  μέσα  στην  οποία

πρέπει  να  ασκηθεί  αυτό  το  δικαίωμα,  υποβάλλεται  με  επιμέλεια  της  Εταιρείας  σε

δημοσιότητα. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του Ν. 4548/2018 ως

ισχύει,,  η  πρόσκληση  και  η  γνωστοποίηση  της  προθεσμίας  άσκησης  του  δικαιώματος

προτίμησης, κατά τα ανωτέρω, μπορούν να παραλειφθούν, εφόσον στη Γενική Συνέλευση

παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το σύνολο του κεφαλαίου και έλαβαν γνώση της

προθεσμίας  που  τάχθηκε  για  την  άσκηση  του  δικαιώματος  προτίμησης  ή  δήλωσαν  την
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απόφασή τους για την από αυτούς άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης. Η δημοσίευση

της πρόσκλησης μπορεί να αντικατασταθεί με συστημένη επιστολή «επί αποδείξει». 

7. Με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης,  που  λαμβάνεται  με  αυξημένη  απαρτία  και

πλειοψηφία, μπορεί να περιοριστεί ή να καταργηθεί το δικαίωμα προτίμησης. Για να ληφθεί η

απόφαση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να υποβάλει στη Γενική Συνέλευση

γραπτή έκθεση στην  οποία  αναφέρονται  οι  λόγοι  που επιβάλλουν τον  περιορισμό ή  την

κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης και στην οποία δικαιολογείται η τιμή ή η κατώτατη

τιμή που προτείνεται για την έκδοση των νέων μετοχών. Η σχετική έκθεση του Διοικητικού

Συμβουλίου και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλονται σε δημοσιότητα. 

8. Σε  περιπτώσεις  έκτακτης  αύξησης  του  μετοχικού  κεφαλαίου,  η  οποία  λαμβάνεται  με

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4548/2018 ως ισχύει,

το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των

μελών του έχει την εξουσία περιορισμού ή αποκλεισμού του δικαιώματος προτίμησης. Στην

περίπτωση  όπου  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αποφασίζει  αυτό  για  τον  περιορισμό  ή  τον

αποκλεισμό  του  δικαιώματος  προτίμησης,  η  έκθεση  της  παραγράφου  7  του  παρόντος

άρθρου πρέπει να εξηγεί γιατί επιλέγεται η κατάργηση του δικαιώματος να γίνει με απόφαση

του Διοικητικού Συμβουλίου, και να υποβληθεί σε δημοσιότητα.

9. Το κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί εν μέρει με εισφορές σε μετρητά και εν μέρει με εισφορές

σε είδος. Στην περίπτωση αυτή, πρόβλεψη του οργάνου που αποφασίζει την αύξηση, κατά

την οποία οι μέτοχοι που εισφέρουν είδος δεν συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε

μετρητά, δεν συνιστά αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης, αν η αναλογία της αξίας των

εισφορών  σε  είδος,  σε  σχέση  με  την  συνολική  αύξηση,  είναι  ίδια  τουλάχιστον,  με  την

αναλογία της συμμετοχής στο   Κεφάλαιο των μετόχων που προβαίνουν στις εισφορές αυτές.

Σε περίπτωση αύξησης του   Κεφαλαίου με εισφορές εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει σε

είδος, η αξία των εισφορών σε είδος πρέπει να έχει αποτιμηθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και

18  του Ν. 4548/2018, ως ισχύει  πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης.

10. Με  απόφαση  της  Γενικής   Συνέλευσης,  που  λαμβάνεται  με  αυξημένη  απαρτία  και

πλειοψηφία  μπορεί να θεσπιστεί πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου  και  το  προσωπικό  της  Εταιρείας,  καθώς  και  των  συνδεδεμένων  με  αυτήν

εταιρειών κατά την έννοια  του άρθρου 32  του Ν. 4308/2014, , με τη μορφή δικαιώματος

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 148, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ – ΤΗΛ.: 28210 24000, FAX: 28210 36200



προαίρεσης (opt) με αναλογία 1,2 προς 1 και ταυτόχρονη αύξηση του Μετοχικούion) απόκτησης μετοχών, κατά τους όρους της απόφασης αυτής, περίληψη

της  οποίας,  υποβάλλεται  σε   δημοσιότητα.   Ως  δικαιούχοι  μπορούν  να  ορισθούν  και

πρόσωπα  που  παρέχουν  στην  Εταιρεία  υπηρεσίες  σε  σταθερή  βάση,  σύμφωνα  με  τα

οριζόμενα στο άρθρο 113 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

11. Για τη μείωση κεφαλαίου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποφασίζει

με  αυξημένη  απαρτία  και  πλειοψηφία,  εκτός  αν  η  μείωση  γίνεται,  σύμφωνα  με  την

παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.4548/2018,  ως

ισχύει.  Το κεφάλαιο δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζεται στην

παράγραφο 2  του  άρθρου 15 του Ν.4548/2018,  ως ισχύει,  εκτός  αν  η  απόφαση για  τη

μείωση προβλέπει την ταυτόχρονη αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον έως το ελάχιστο όριο

ή την ταυτόχρονη μετατροπή της Εταιρείας σε εταιρεία άλλης νομικής μορφής. Στην αύξηση

αυτή οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους

στο κεφάλαιο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί πριν από τη μείωση. Στο δικαίωμα αυτό ισχύουν

οι  διατάξεις  των  άρθρων  26  και  27  του  Ν.4548/2018,  ως  ισχύει.  Η  πρόσκληση  για  τη

σύγκληση  της  Γενικής  Συνέλευσης  και  η  απόφαση  της  τελευταίας  για  τη  μείωση  του

κεφαλαίου πρέπει  να ορίζουν κατ'  ελάχιστο το σκοπό της μείωσης αυτής  και  τον τρόπο

πραγματοποίησής της. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για μείωση κεφαλαίου αποτελεί

τροποποίηση του Καταστατικού και υποβάλλεται σε δημοσιότητα. Επιπρόσθετα η απόφαση

αυτή  πρέπει  να  αναρτάται  και  στο  διαδικτυακό  τόπο  της  Εταιρείας.  Αν  υπάρχουν

περισσότερες κατηγορίες μετοχών, κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αφορά τη

μείωση του κεφαλαίου, τελεί υπό την έγκριση της κατηγορίας ή των κατηγοριών μετόχων, τα

δικαιώματα των οποίων θίγονται από την απόφαση αυτή. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση

των μετόχων της θιγόμενης κατηγορίας, που λαμβάνεται σε Ιδιαίτερη Συνέλευση με αυξημένη

απαρτία και πλειοψηφία. Για τη σύγκληση της Ιδιαίτερης Συνέλευσης κατά τα ανωτέρω, τη

συμμετοχή  σε  αυτή,  την  παροχή  πληροφοριών,  την  αναβολή  λήψης  αποφάσεων,  την

ψηφοφορία,  καθώς  και  την  ακύρωση  των  αποφάσεών  της,  εφαρμόζονται  αναλόγως  οι

σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

12. Επιτρέπεται η αύξηση του Μετοχικού  Κεφαλαίου της Εταιρείας με έκδοση εξαγοράσιμων

μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Οι μετοχές αυτές μπορούν

να εκδίδονται και ως προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
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λαμβανόμενη με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία της παραγράφου 3 του άρθρου 31

του παρόντος Καταστατικού και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.

4548/2018, ως ισχύει προσδιορίζονται οι κάθε είδους σχετικές με τις εξαγοράσιμες μετοχές

λεπτομέρειες, όπως ιδίως:

α) Το είδος και τα χαρακτηριστικά των εξαγοράσιμων μετοχών και εφ’ όσον συντρέχει τέτοια

περίπτωση, η φύση και η διάρκεια τυχόν παρεχόμενων προνομίων,

β)  Εάν  το  δικαίωμα  εξαγοράς  παρέχεται  στην  Εταιρεία  ή/και  στους  κατόχους  των

εξαγοράσιμων μετοχών,

γ) Το αντίτιμο εξαγοράς και ο τρόπος καταβολής του, και

δ) οι προϋποθέσεις, το χρονικό πλαίσιο και οι εν γένει διαδικασία εξαγοράς.

Άρθρο  8 1. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι άυλες, είναι δε όλες ονομαστικές και τηρούνται

στα αρχεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων

Α.Ε.» που ενεργεί ως διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων και Κεντρικό Αποθετήριο

Αξιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.. Ως χρόνος έκδοσής τους δε, ορίζεται ο χρόνος

καταχωρήσεώς τους στο μητρώο όπου τηρούνται οι κινητές αξίες, σύμφωνα με τις εκάστοτε

ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

2. Οι  μετοχές  της  Εταιρείας  μεταβιβάζονται  με  σχετική  καταχώριση  στο  μητρώο  όπου

τηρούνται  οι  κινητές  αξίες,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  ισχύουσας  Νομοθεσίας.   Ο

εγγεγραμμένος στο μητρώο αυτό θεωρείται μέτοχος της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 40

παρ 2  του 4548/2018, ως ισχύει , η εγγραφή του δε συνεπάγεται αυτοδικαίως την πλήρη

αποδοχή των όρων του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής  Συνέλευσης των

μετόχων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

3. Η Εταιρεία τηρεί βιβλίο μετόχων, στο οποίο καταχωρίζονται οι μέτοχοι, με αναγραφή του

ονοματεπωνύμου ή της εταιρικής επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας τους, καθώς και

του επαγγέλματος και της εθνικότητας του κάθε μετόχου. Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται ο

αριθμός και η κατηγορία των μετοχών, που κατέχει κάθε μέτοχος. Το βιβλίο μετόχων μπορεί

να  τηρείται  ηλεκτρονικά  ή,  κατόπιν  σχετικής  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  να

τηρείται από κεντρικό αποθετήριο τίτλων, πιστωτικό ίδρυμα ή από επιχείρηση επενδύσεων,

που  έχουν  το  δικαίωμα  να  φυλάσσουν  χρηματοπιστωτικά  μέσα.  Ως  μέτοχος  έναντι  της

Εταιρείας θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό.
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4. Εκτός των κοινών ονομαστικών μετοχών είναι δυνατόν να εκδοθούν και προνομιούχες

μετοχές  της  Εταιρείας,  με  όρους  και  προϋποθέσεις  που  καθορίζονται  από  τη  Γενική

Συνέλευση των μετόχων η οποία αποφασίζει την έκδοσή τους.

Άρθρο  9

Απαγορεύεται  η  έκδοση  μετοχών  σε  τιμή  κατώτερη  του  αρτίου.   Κάθε  διαφορά  που

προκύπτει από την έκδοση νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί σε καμιά

περίπτωση  να  διατεθεί  προς  πληρωμή  μερισμάτων  ή  ποσοστών,  μπορεί  όμως:  (α)  να

κεφαλαιοποιηθεί  ή  (β)  να  συμψηφισθεί  προς  απόσβεση  ζημιών  της  Εταιρίας,  εκτός  αν

υπάρχουν  αποθεματικά  ή  άλλα  κονδύλια,  τα  οποία  κατά  τον  νόμο  μπορούν  να

χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.

Άρθρο  10 

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 33 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, οι μετοχές είναι

αδιαίρετες  μπορούν  όμως  να  αποτελέσουν  αντικείμενο  κοινωνίας.  Αν  μετοχή  ανήκει  ή

περιέλθει  σε  περισσότερους,  οι  κοινωνοί  οφείλουν  να  υποδείξουν  στην  Eταιρεία  κοινό

εκπρόσωπο. Για όσο διάστημα δεν τον υποδεικνύουν, τα δικαιώματα που απορρέουν από

τις  μετοχές  αναστέλλονται,  δηλώσεις  δε  που  έχουν  σχέση  με  την  μετοχική  ιδιότητα  των

κοινωνών μπορεί να γίνουν εγκύρως προς οποιονδήποτε από αυτούς. Αντί να υποδείξουν

κοινό  εκπρόσωπο,  οι  κοινωνοί  μπορούν  να  ζητήσουν  από  το  δικαστήριο  το  διορισμό

διαχειριστή κατά το άρθρο 790 του ΑΚ.

2. Οι μετοχές  μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή επικαρπίας.  Αν δεν έχει

συμφωνηθεί  κάτι  άλλο,  σε  περίπτωση επικαρπίας  ή ενεχύρου επί  μετοχών,  το  δικαίωμα

ψήφου στη Γενική Συνέλευση ασκείται από τον επικαρπωτή ή τον ενεχυραστή. Το πρόσωπο

που, σύμφωνα με τα ανωτέρω έχει το δικαίωμα ψήφου, δικαιούται να ασκεί και τα λοιπά μη

περιουσιακά δικαιώματα του μετόχου.

3. Με την επιφύλαξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια

θέση και  των διατάξεων για  την  κατάχρηση της  αγοράς,  η  Εταιρεία  μπορεί,  η  ίδια  ή με

πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της, να αποκτήσει μετοχές

της  που έχουν ήδη εκδοθεί,  μόνο όμως ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης,  η

οποία ορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις των προβλεπόμενων αποκτήσεων και, ιδίως,

τον ανώτατο αριθμό μετοχών που είναι δυνατόν να αποκτηθούν, τη διάρκεια για την οποία

χορηγείται η έγκριση, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες και,
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σε  περίπτωση  απόκτησης  από  επαχθή  αιτία,  τα  κατώτατα  και  ανώτατα  όρια  της  αξίας

απόκτησης. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται σε δημοσιότητα..

4. Οι  αποκτήσεις  της  προηγούμενης   παραγράφου  γίνονται  με  ευθύνη  των  μελών  του

Διοικητικού Συμβουλίου, με τις εξής προϋποθέσεις: α) Η ονομαστική αξία των μετοχών που

αποκτήθηκαν,  συμπεριλαμβανομένων  των  μετοχών  τις  οποίες  είχε  αποκτήσει

προηγουμένως η Εταιρεία και διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το

οποίο ενεργούσε στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν είναι δυνατόν να

υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου. β) Η απόκτηση μετοχών,

συμπεριλαμβανομένων των μετοχών τις οποίες είχε αποκτήσει προηγουμένως η Εταιρεία και

διατηρεί, και των μετοχών τις οποίες απέκτησε πρόσωπο, το οποίο ενεργούσε στο όνομά του

αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας, δεν επιτρέπεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των

ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο του οριζομένου στην παράγραφο 1 του άρθρου 159 του

Ν.4548/2018,  ως  ισχύει  γ)  Η  συναλλαγή  μπορεί  να  αφορά  μόνο  μετοχές  που  έχουν

εξοφληθεί  πλήρως.  Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  διατάξεις  των  άρθρων  49  επ.  του  Ν.

4548/2018, ως ισχύει..

5. Η  Εταιρεία  δεν  επιτρέπεται  με  ποινή  ακυρότητας  να  προβαίνει  σε  προκαταβολές,  να

χορηγεί  δάνεια  ή  να  παρέχει  εγγυήσεις  με  σκοπό την  απόκτηση  των  μετοχών της  από

τρίτους εκτός αν συντρέχουν οι κατά άρθρο 51  του  4548/2018 ως ισχύει,  προϋποθέσεις.

Άρθρο  11

1. Κάθε μέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί και διαμένει, λογίζεται με την ιδιότητά του

αυτή και για τις σχέσεις του με την Εταιρεία ως κατοικών στην Ελλάδα και δωσιδικεί στην

έδρα αυτής. Αν δεν έχει σ' αυτήν μονίμως διορισμένο αντίκλητο, λογίζεται ότι έχει με αυτήν

την ιδιότητα τον Γραμματέα  Πρωτοδικών της έδρας της Εταιρείας, προς τον οποίο γίνονται

όλες οι κοινοποιήσεις της Εταιρείας.

2. Η Εταιρεία ενάγεται μόνον ενώπιον των Δικαστηρίων της έδρας της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Διοίκηση της Εταιρείας

Άρθρο  12

1. Η Εταιρεία διοικείται  από Διοικητικό  Συμβούλιο που αποτελείται  από εννέα (9) έως

έντεκα (11) μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική  Συνέλευση των μετόχων με μυστική

ψηφοφορία και κατ' απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

Μέλος  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  επιτρέπεται  να  είναι  και  νομικό  πρόσωπο.   Στην

περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την

άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού  Συμβουλίου. Ο

ορισμός αυτός υποβάλλεται σε δημοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του

Ν.4548/2018, ως ισχύει. Το φυσικό πρόσωπο είναι εις ολόκληρο συνυπεύθυνο με το νομικό

πρόσωπο για την εταιρική διαχείριση. Παράλειψη του νομικού προσώπου να προβεί στον

ορισμό φυσικού προσώπου για την άσκηση των αντιστοίχων εξουσιών εντός δεκαπέντε (15)

ημερών από το διορισμό του νομικού προσώπου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

λογίζεται ως παραίτηση του νομικού προσώπου από τη θέση του μέλους.

2. Τα  μέλη  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  εκλέγονται  από  την  Γενική   Συνέλευση  για

τετραετή θητεία.  Κατ’ εξαίρεση η θητεία του Διοικητικού  Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη

λήξη της  προθεσμίας,  εντός  της  οποίας  πρέπει  να συνέλθει  η  αμέσως επόμενη Τακτική

Γενική  Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και της συγκροτήσεως του νέου

Διοικητικού  Συμβουλίου  σε  σώμα,  η  οποία  δεν  μπορεί  να  απέχει  περισσότερο από δύο

ημέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης.  Μαζί με τα τακτικά μέλη δύναται να εκλεγούν

και δύο (2) αναπληρωματικά, εφ΄ όσον ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγαλύτερος

από τον αριθμό των προς εκλογή τακτικών μελών, με τήρηση της παρακάτω διαδικασίας.

Με τη δημοσιευόμενη πρόσκληση από το Διοικητικό  Συμβούλιο για σύγκληση της Γενικής

Συνέλευσης, καλούνται και οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εγγράφως και εντός τακτικής

προθεσμίας  αίτηση  υποψηφιότητας.  Βάσει  των  υποψηφιοτήτων  που  θα υποβληθούν,  το

Διοικητικό   Συμβούλιο  ανακηρύσσει  αυτούς  που  έχουν  το  δικαίωμα  υποψηφιότητας  και

καταρτίζει  ψηφοδέλτιο  κατά  την  απόλυτη  αλφαβητική  σειρά  του  ονοματεπωνύμου  των

υποψηφίων,  το  οποίο  και  διανέμεται  στους  μετόχους  μέσα  στην  αίθουσα  της  Γενικής

Συνέλευσης  για  διεξαγωγή  της  ψηφοφορίας.   Κάθε  μέτοχος  δικαιούται  να  θέτει  τόσους
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σταυρούς  προτιμήσεως  όσος  είναι  και  ο  αριθμός  των  προς  εκλογήν  τακτικών  και

αναπληρωματικών  μελών,  όμως  υποχρεούται  να  θέσει  κατά  μέγιστον  τόσους  σταυρούς

προτιμήσεως όσος είναι και ο αριθμός των προς εκλογήν τακτικών μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου και κατ’ ελάχιστον επτά (7) σταυρούς προτιμήσεως.  Η σειρά επιτυχίας μεταξύ

των  υποψηφίων  που  συγκέντρωσαν  την  απόλυτη  πλειοψηφία  των  εκπροσωπουμένων

ψήφων στη Συνέλευση προσδιορίζεται βάσει της μεταξύ αυτών πλειοψηφίας, και καταρτίζεται

γι’  αυτό  το  σκοπό πίνακας  επιτυχίας  τακτικών  και  πίνακας  επιτυχίας  αναπληρωματικών

μελών.  Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων,  η σειρά επιτυχίας ορίζεται με

κλήρωση.

3. Το Διοικητικό  Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη, καθ’ όσον

η Εταιρεία τηρεί τις μετοχές της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

  

4. Οι εξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι επανεκλέξιμοι, εκτός εάν καταδικάσθηκαν για οποιαδήποτε

αξιόποινη πράξη που έγινε σε βάρος της Εταιρείας, οπότε αποστερούνται για πάντα του

δικαιώματος της επανεκλογής.

Άρθρο  13 

1. Σε  περίπτωση  παραίτησης  ή  θανάτου  ή  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  απώλειας  της

ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να

εκλέγει μέλη αυτού σε αντικατάσταση των μελών που εξέλιπαν. Η εκλογή αυτή επιτρέπεται

εφόσον η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη,

που έχουν εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση ή διοριστεί από μέτοχο ή μετόχους, σύμφωνα με

το άρθρο 81 του N. 4548/2018, ως ισχύει.. Η εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο γίνεται με

απόφαση των απομενόντων μελών, αν είναι τουλάχιστον τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο

της  θητείας  του  μέλους  που  αντικαθίσταται.  Η  απόφαση  της  εκλογής  υποβάλλεται  σε

δημοσιότητα και ανακοινώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή Γενική

Συνέλευση,  η  οποία  μπορεί  να  αντικαταστήσει  τους  εκλεγέντες,  ακόμη  και  αν  δεν  έχει

αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 

2. Σε  περίπτωση  παραίτησης,  θανάτου  ή  με  οποιονδήποτε  άλλο  τρόπο  απώλειας  της

ιδιότητας  μέλους  ή  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  τα  υπόλοιπα  μέλη  μπορούν  να

συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση

των  ελλειπόντων  μελών,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  1  του  παρόντος  άρθρου  με  την
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προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την

επέλευση των παραπάνω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να

είναι λιγότερα των τριών (3). 

3. Μέλος του Διοικητικού  Συμβουλίου, που παραιτήθηκε ή αποχώρησε για οποιονδήποτε

λόγο,  δεν μπορεί,  κατά τη διάρκεια της θητείας που διανύεται,  να διορισθεί  ξανά από το

Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Η  χωρίς  δικαιολογημένη  αιτία  αποχή  κάποιου  Συμβούλου  από  τις  συνεδριάσεις  του

Διοικητικού  Συμβουλίου επί χρονική περίοδο που υπερβαίνει την τριμηνία ισοδυναμεί προς

παραίτηση,  η  οποία  λογίζεται  τετελεσμένη  από τη  στιγμή  που  το  Διοικητικό   Συμβούλιο

αποφασίσει γι 'αυτήν και γίνει η ανάλογη μνεία στα πρακτικά αυτού. 

Άρθρο  14

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του και με απόλυτη πλειοψηφία τον

Πρόεδρο και έως δύο Αντιπροέδρους αυτού, μπορεί δε οποτεδήποτε να προβαίνει σε γενική

ή μερική ανακατανομή των ανωτέρω αξιωμάτων.

2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Α'  Αντιπρόεδρος και αυτόν,

όταν απουσιάζει η κωλύεται, ο Β'  Αντιπρόεδρος, εφ’ όσον έχουν εκλεγεί.

3. Η  εκλογή  των  ανωτέρω  διενεργείται  κατά  την  πρώτη  συνεδρίαση  του  Διοικητικού

Συμβουλίου μετά την εκλογή από τη Γενική  Συνέλευση των μετόχων.

4. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού  Συμβουλίου, ή αυτός που τον αναπληρώνει, προΐσταται

των  Συνεδριάσεων  του  Διοικητικού   Συμβουλίου,  διευθύνει  τις  εργασίες  του  και

παρακολουθεί  την  όλη  λειτουργία  της  Εταιρείας,  ενημερώνοντας  σχετικά  το  Διοικητικό

Συμβούλιο.

Άρθρο  15

1. Το Διοικητικό  Συμβούλιο συνέρχεται στην έδρα της Εταιρείας κάθε φορά που ο νόμος, το

Καταστατικό ή οι ανάγκες της Εταιρείας απαιτούν και ακόμη κάθε φορά που ο Πρόεδρος ή

αυτός που τον αναπληρώνει ή ο Δ/νων  Σύμβουλος κρίνει αυτό σκόπιμο. 

2. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  συγκαλείται  από  τον  Πρόεδρο  ή  τον  Αναπληρωτή  του,  με

πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του, δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν
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από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα

της  ημερήσιας  διάταξης,  διαφορετικά  η  λήψη  αποφάσεων  επιτρέπεται  μόνο  εφόσον

παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν

αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.

3. Την σύγκληση του Διοικητικού  Συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από

τα μέλη του,  με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο αυτού,  ή τον αναπληρωτή του ο οποίοι

υποχρεούνται να συγκαλέσουν εγκαίρως το Διοικητικό  Συμβούλιο ώστε αυτό να συνέλθει

εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης.  Στην  αίτηση  πρέπει, με

ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται με σαφήνεια και τα θέματα που θα απασχολήσουν  το

Διοικητικό  Συμβούλιο.   Εάν δεν συγκληθεί το Διοικητικό  Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον

Αναπληρωτή του εντός της  παραπάνω προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν την

σύγκληση να  συγκαλέσουν  αυτά  το  Διοικητικό   Συμβούλιο  εντός   προθεσμίας  πέντε  (5)

ημερών από την λήξη της παραπάνω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας

την σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου. 

Άρθρο  16

1. Σύμβουλος που απουσιάζει ή κωλύεται μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή του στο

Συμβούλιο  σε  άλλο  Σύμβουλο  εκτός  αν  η  αντιπροσώπευση  ανατεθεί  σε  τυχόν

αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.   Η εντολή αυτή μπορεί  να δοθεί  με

απλή επιστολή. 

2. Τέτοιες  εξουσιοδοτήσεις  σε  μια  συνεδρίαση  του  Συμβουλίου  δεν  μπορούν  να

υπερβαίνουν  τις  τρεις  (3).   Γι'  αυτό,  οι  κατατιθέμενες  μετά  την  3η  θεωρούνται  ως  μη

υπάρχουσες.

3. Κάθε  Σύμβουλος  μπορεί  να  αντιπροσωπεύσει  στο  Συμβούλιο  ένα  Σύμβουλο  που

απουσιάζει ή κωλύεται.

Άρθρο  17

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή

αντιπροσωπεύονται  σε  αυτό  το  ήμισυ  πλέον  ενός  των  Συμβούλων,  ουδέποτε  όμως  ο

αριθμός των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων Συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των

τριών (3). Για την εξεύρεση του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.
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Άρθρο  18 

1. Οι αποφάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου λαμβάνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία

των παρόντων και αντιπροσωπευομένων μελών. 

2. Τα  μέλη  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  ψηφίζουν  στις  συνεδριάσεις  αυτού  επί  παντός

ζητήματος.  Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου πιστοποιούνται με

πρακτικά, που καταχωρούνται στο τηρούμενο γι'  αυτό το σκοπό βιβλίο και υπογράφονται

από τους παραστάντες κατά τη Συνεδρίαση Πρόεδρο ή Προεδρεύοντα και τους Συμβούλους

που μπορεί να τηρείται  και ηλεκτρονικά. Σε  περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο

μέλος γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. Με αίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ο

Πρόεδρος υποχρεούται  να  καταχωρίσει  στα  πρακτικά  περίληψη  της  γνώμης  του  μέλους

αυτού. Ο Πρόεδρος δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση γνώμης, η οποία αναφέρεται σε

ζητήματα προφανώς εκτός ημερήσιας διάταξης, ή το περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς

στα χρηστά ήθη ή το νόμο.  Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του

Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  τους  αντιπροσώπους  τους  ισοδυναμεί  με  απόφαση  του

Διοικητικού  Συμβουλίου, ακόμα και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση.  Η ρύθμιση αυτή

ισχύει  και  αν  όλοι  οι  Σύμβουλοι  ή  οι  αντιπρόσωποί  τους  συμφωνούν  να  αποτυπωθεί

πλειοψηφική  απόφασή  τους  σε  πρακτικό,  χωρίς  συνεδρίαση.  Το  σχετικό  πρακτικό

υπογράφεται από όλους τους Συμβούλους. 

3. Τα  αντίγραφα  και  τα  αποσπάσματα  των  πρακτικών,  όσα  πρόκειται  να  προσαχθούν

ενώπιον  Δικαστηρίου  ή  άλλης  Αρχής,  επικυρώνονται  από  τον  Πρόεδρο  ή,  εάν  αυτός

κωλύεται ή απουσιάζει, από το νόμιμο αναπληρωτή του.

4. Θέματα που αφορούν τις κάθε είδους αμοιβές που καταβάλλονται στα διευθυντικά στελέχη

της Εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές αυτής και τη γενικότερη πολιτική των αμοιβών της

Εταιρείας αποφασίζονται από το Διοικητικό  Συμβούλιο.  Κάθε αμοιβή ή αποζημίωση των

μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί από την Τακτική

Γενική Συνέλευση με ειδική απόφασή της. 

5. Καθόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά υποχρεούται να

θεσπίζει πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και, αν υπάρχει, για τον

γενικό διευθυντή ή τον αναπληρωτή του Η πολιτική αποδοχών υποβάλλεται στην έγκριση της

Γενικής Συνέλευσης. Η ψήφος των μετόχων επί της πολιτικής αποδοχών είναι δεσμευτική. Η

διάρκεια ισχύος της εγκεκριμένης πολιτικής αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα
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(4) έτη από την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση. Η Εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει

την πολιτική αποδοχών προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται

ουσιώδης  μεταβολή  των  συνθηκών  με  τις  οποίες  καταρτίσθηκε  η  εγκεκριμένη  πολιτική

αποδοχών και σε κάθε περίπτωση ανά τέσσερα (4) έτη από την έγκρισή της.  Εφόσον οι

μετοχές  της  Εταιρείας είναι  εισηγμένες  σε ρυθμιζόμενη  αγορά υποχρεούται  να καταρτίζει

σαφή και κατανοητή έκθεση αποδοχών, η οποία περιέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση του

συνόλου  των  αποδοχών  που  ρυθμίζονται  στην  πολιτική  αποδοχών  για  το  τελευταίο

οικονομικό  έτος.  Στην  έκθεση  περιλαμβάνονται  και  τα  πάσης  φύσεως  επιδόματα  που

χορηγήθηκαν ή οφείλονταν στα πρόσωπα, οι αποδοχές των οποίων έχουν συμπεριληφθεί

στην πολιτική αποδοχών, κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για

νεοεκλεγέντα ή παλαιότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο  19 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, τη

διεύθυνση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας και γενικώς επιδιώκει την πραγμάτωση

του σκοπού της Εταιρείας.  Ειδικότερα, έχει δικαίωμα να ενεργεί τις παρακάτω πράξεις, που

μνημονεύονται ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς, με εξαίρεση μόνο των περιπτώσεων και

αποφάσεων εκείνων οι οποίες, κατά τη διάταξη του Νόμου ή του παρόντος Καταστατικού,

υπάγονται  στην αρμοδιότητα της Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων.  Έτσι,  το Διοικητικό

Συμβούλιο:

α) Διορίζει  και  παύει  τους  Διευθυντές  και  κανονίζει  τις  αποδοχές  αυτών  εφ  όσον  δεν

πρόκειται  περί  μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου (οπότε μόνη αρμοδία είναι  ή Τακτική

Γενική   Συνέλευση  με  ειδική  απόφαση),  κανονίζει  τις  δαπάνες  γενικά  της  Εταιρείας,  το

υπαλληλικό προσωπικό, αποφασίζει και ενεργεί κάθε πράξη για απόκτηση ή παραχώρηση

δικαιωμάτων ή συνομολόγηση υποχρεώσεων,  που δεν υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  της

Γενικής  Συνέλευσης, προσδιορίζει τη χρήση των κεφαλαίων της Εταιρείας, αναλαμβάνει και

ενεργεί με οποιουσδήποτε όρους εγκρίνει τις κατονομαζόμενες στο άρθρο 4 του παρόντος

Καταστατικού  εργασίες,  συνάπτει  οποιαδήποτε  συμβόλαια  και  συμφωνητικά  με  τρίτους,

ακόμη δε με  τον πληρεξούσιο των Δήμων και με κάθε άλλο Έλληνα ή αλλοδαπό, Δημοσίου

ή ιδιωτικού δικαίου νομικού προσώπου.

β) Ενεργεί  αγορές,  ναυπηγήσεις,  πωλήσεις  πλοίων  και  άλλων  κάθε  είδους  πλωτών

ναυπηγημάτων, ναυλώνει και ασφαλίζει πλοία, ακίνητα της Εταιρείας και γενικώς όλη την

περιουσία της, μισθώνει και εκμισθώνει κινητά και ακίνητα αυτής, αγοράζει και πωλεί ακίνητα
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και γενικώς αντικείμενα της Εταιρείας αποκλειστικώς και μόνο για τις ανάγκες αυτής και όχι

για λόγους κερδοσκοπικούς. 

Εισπράττει  ασφαλιστικές  αποζημιώσεις,  κανονίζει  αβαρίες  και  εισπράττει  χρήματα,

χρεόγραφα  και  τίτλους  γενικώς  παραστατικούς  αξίας  που  ανήκουν  στην  Εταιρεία  ή  σε

τρίτους,  συνάπτει  συμβιβασμούς  (εξώδικους  και  δικαστικούς)  με  οποιουσδήποτε  όρους,

εγκρίνει  και  αποδέχεται  εγγυήσεις  ή  εγγυητικές  επιστολές  Τραπεζών  και  γενικώς  κάθε

Οικονομικού  ή  Τραπεζικού  Οργανισμού,  συνάπτει  δάνεια  υπέρ  της  Εταιρείας  με

οποιουσδήποτε  όρους  και  συμφωνίες  κρίνει  συμφέροντες  γι'  αυτήν,  εκπροσωπεί  την

Εταιρεία με τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα  Σύμβουλο ή με άλλο πρόσωπο, που ορίζεται γι

'αυτό το σκοπό από το Συμβούλιο.  Από τα πρόσωπα αυτά δίνονται και οι κάθε είδους όρκοι

που επιβάλλονται στην Εταιρεία, και παρίστανται (τα πρόσωπα αυτά) ως εκπροσωπούντα

την Εταιρεία ενώπιον κάθε Ελληνικού ή αλλοδαπού Πολιτικού,  ή Ποινικού,  Φορολογικού,

Διοικητικού  ή  Διαιτητικού  Δικαστηρίου  όλων  των  βαθμών  και  κάθε  δικαιοδοσίας,  μη

εξαιρουμένων του Αρείου  Πάγου και του Συμβουλίου  Επικρατείας, καθώς και ενώπιον κάθε

Αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, διορίζει πληρεξουσίους, δικηγόρους και παρέχει σ'

αυτούς  δικαστική  πληρεξουσιότητα.   Αποφασίζει  την  έναρξη  και  κατάργηση  δικών,  την

έγερση και την παραίτηση από αγωγές και κάθε ένδικο μέσο γενικά, καθώς και την άσκηση

οποιουδήποτε  ένδικου  μέσου,  τακτικού  ή  εκτάκτου,  προσφυγών,  ενστάσεων,  ανακοπών,

αποδοχή,  επαγωγή  και  αντεπαγωγή  όρκων,  τη  συνομολόγηση  συνυποσχετικών  περί

διαιτησίας,  την  ενέργεια  κατασχέσεων  και  πλειστηριασμών,  αναγγελιών  και  δηλώσεων

συνεχίσεως πλειστηριασμού, εγγραφή προσημειώσεων, υποθηκών επί πλοίων ή ακινήτων

αυτής  ή  τρίτων,  τη  συνομολόγηση  συμβιβασμών,  την  εξάλειψη,  άρση  ή  περιορισμό

υποθηκών, προσημειώσεων και κατασχέσεων, καθώς και την αποδοχή εκχωρουμένων στην

Εταιρεία απαιτήσεων.

γ) Συντάσσει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, προτείνει στη Γενική  Συνέλευση

το μέρισμα που θα διανεμηθεί στους μετόχους, τις αποσβέσεις και τις κρατήσεις που πρέπει

να ενεργηθούν για αποθεματικά ή προβλέψεις,  και υποβάλλει  στη Γενική Συνέλευση των

μετόχων έκθεση για τα πεπραγμένα και την πολιτική αποδοχών και την έκθεση αποδοχών

κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του παρόντος.

δ) Ενεχυριάζει  επί  των  κινητών  ή  των  εμπορευμάτων  και  γενικά  επί  οποιουδήποτε

πράγματος  ή  παραχωρεί  επί  των  ακινήτων  ή  των  πλοίων  της  Εταιρείας  υποθήκες  ή

εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα. 

ε) Αποφασίζει οποιαδήποτε ναύλωση για ορισμένο χρόνο (χρονοναύλωση) ή για ορισμένο

ταξίδι ή ταξίδια, είτε των πλοίων της Εταιρείας προς τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, είτε
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κάθε είδους πλοίων των τρίτων προς την Εταιρεία, συμβάλλεται με την Κυβέρνηση ή με κάθε

φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  διαγωνίζεται  στις  κάθε είδους  πλειοδοσίες  ή μειοδοσίες  που

έχουν αμέσως ή εμμέσως σχέση προς το αντικείμενο και το σκοπό της Εταιρείας, όπως

ορίζονται στο άρθρο 4. 

στ) Διενεργεί  συμβάσεις  με  άλλους  εφοπλιστές,  ναυτιλιακές  Εταιρείες  ή  άτομα,  για  την

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

ζ) Κανονίζει τις τιμές των εισιτηρίων ναύλων και γενικά των κομίστρων.

η) Αποφασίζει την ίδρυση Πρακτορείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και κανονίζει την

περιφέρεια και τους όρους της ενέργειας και διαχείρισης αυτών και της αντιπροσωπευτικής

εξουσίας.

θ) Εκδίδει,  αποδέχεται,  οπισθογραφεί  συναλλαγματικές,  γραμμάτια  "εις  διαταγήν"  ή  μη,

επιταγές,  φορτωτικές  και  γενικά  κάθε  είδους  παραστατικούς  τίτλους  αξίας,  συνομολογεί

ανοικτούς λογαριασμούς με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού

δικαίου  και  Τράπεζες  και  κλείνει  τους  λογαριασμούς  αυτούς.   Δηλαδή,  το  Διοικητικό

Συμβούλιο αποφασίζει  για όλα γενικά τα απαιτούμενα προς εκπλήρωση του σκοπού της

Εταιρείας και  αναγόμενα στη διαχείριση και προστασία των συμφερόντων αυτής.  Ρητώς

απαγορεύεται  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  να εγγυάται  για  λογαριασμό της  Εταιρείας  υπέρ

οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

ι) Το Διοικητικό  Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την έκδοση ομολογιακού δανείου, κατά άρθρα

59 επ του Ν.4548/2018, ως ισχύει.

 2. Πρώτιστη  υποχρέωση  και  καθήκον  των  μελών  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  είναι  η

διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής  αξίας της Εταιρείας και  η

προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. 

3. Το Δ.Σ. κατ’ έτος συντάσσει έκθεση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της

Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 32 ν 4308/2014. Η έκθεση

αυτή γνωστοποιείται στις εποπτικές αρχές.

4. Η  Εταιρεία  πρέπει  να  διαθέτει  Εσωτερικό   Κανονισμό   Λειτουργίας.   Ο  Εσωτερικός

Κανονισμός   Λειτουργίας  καταρτίζεται  με  απόφαση  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  της

Εταιρείας.

Το ελάχιστο περιεχόμενο του ως άνω κανονισμού περιλαμβάνει:
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α) Τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Εταιρείας, τα αντικείμενά τους, καθώς και τη σχέση

των υπηρεσιών  μεταξύ  τους  και  με  τη  διοίκηση.   Πρέπει  να  προβλέπονται  τουλάχιστον

υπηρεσίες Εσωτερικού  Ελέγχου, Εξυπηρέτησης  Μετόχων και Εταιρικών  Ανακοινώσεων.

β) Τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του

Διοικητικού  Συμβουλίου.

γ) Τις διαδικασίες πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και στη συνέχεια

αξιολόγησης της απόδοσής τους.

δ) Τις  διαδικασίες  παρακολούθησης  των  συναλλαγών  των  μελών  του  Διοικητικού

Συμβουλίου, των διευθυντικών στελεχών και των προσώπων που, εξαιτίας της σχέσης τους

με  την  Εταιρεία,  κατέχουν  εσωτερική  πληροφόρηση  σε  κινητές  αξίες  της  Εταιρείας  ή

συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια του, 32 του Ν. 4308/2014 εφόσον αυτές είναι

αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και από άλλες

δραστηριότητες που συνδέονται με την Εταιρεία.

ε) Τις διαδικασίες προαναγγελίας και δημόσιας γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και

άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή τρίτων στους

οποίους έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες σχετίζονται με

την Εταιρεία, καθώς και με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της.

στ) Τους  κανόνες  που  διέπουν  τις  συναλλαγές  μεταξύ  συνδεδεμένων  εταιρειών,  την

παρακολούθηση των συναλλαγών αυτών και την κατάλληλη γνωστοποίησή τους στα όργανα

και τους μετόχους της Εταιρείας.   

Η οργάνωση και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου αποτελεί προϋπόθεση για την εισαγωγή των

μετοχών  ή  άλλων  κινητών  αξιών  σε  οργανωμένη  χρηματιστηριακή  αγορά.  Η  διενέργεια

εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιείται από ειδική υπηρεσία της Εταιρείας.

Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  κατά  την  άσκηση  των  καθηκόντων  τους  είναι  ανεξάρτητοι,  δεν

υπάγονται ιεραρχικά σε καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από

ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού  Συμβουλίου.

Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  ορίζονται  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  και  είναι

πλήρους  και  αποκλειστικής  απασχόλησης.   Δεν  μπορούν  να  ορισθούν  ως  εσωτερικοί

ελεγκτές μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη τα οποία έχουν και άλλες

εκτός  του  εσωτερικού  ελέγχου  αρμοδιότητες  ή  συγγενείς  των  παραπάνω  μέχρι  και  του

δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας.  Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει την

Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς για οποιαδήποτε μεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του

εσωτερικού ελέγχου εντός δέκα εργάσιμων ημερών από τη μεταβολή αυτή.
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Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται να λάβουν γνώση

οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της

Εταιρείας και να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρείας. Τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται  και να παρέχουν πληροφορίες στους

εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους.  Η Διοίκηση

της Εταιρείας οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα για τη

διευκόλυνση του έργου τους.

Η  Υπηρεσία  Εσωτερικού  Ελέγχου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Παρακολουθεί  την  εφαρμογή  και  τη  συνεχή  τήρηση  του  Εσωτερικού   Κανονισμού

Λειτουργίας  και  του καταστατικού της Εταιρείας,  καθώς και  της εν γένει  νομοθεσίας που

αφορά  την  Εταιρεία  και  ιδιαίτερα  της  νομοθεσίας  των  ανωνύμων  εταιρειών  και  της

χρηματιστηριακής.

β) Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών

συμφερόντων  των μελών του Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  των διευθυντικών  στελεχών της

Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας,  τις  οποίες  διαπιστώνει  κατά την άσκηση των

καθηκόντων του.

γ) Οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το

τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για το διενεργούμενο από αυτούς έλεγχο και να παρίστανται

κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.

δ) Οι  εσωτερικοί  ελεγκτές  παρέχουν,  μετά  από έγκριση του Διοικητικού  Συμβουλίου  της

Εταιρείας,  οποιαδήποτε  πληροφορία  ζητηθεί  εγγράφως  από  Εποπτικές   Αρχές,

συνεργάζονται με αυτές και διευκολύνουν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης,

ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Άρθρο  20 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Τα πρόσωπα αυτά, μπορούν, εφόσον αυτό

προβλέπεται  από  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  να  αναθέτουν  περαιτέρω  την

άσκηση των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου ή τρίτους.

Τον  τίτλο,  την  αρμοδιότητα,  τα  δικαιώματα  και  τις  υποχρεώσεις  των  προσώπων αυτών

καθορίζει κάθε φορά το Διοικητικό  Συμβούλιο με τις περί ανάθεσής του αποφάσεις. 
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Κάθε  τυχόν  παροχή  ή  αμοιβή   που  χορηγείται  στα  παραπάνω  πρόσωπα  μέλη  του

Διοικητικού Συμβουλίου, που δεν καθορίζεται κατά το ποσόν από το παρόν, εγκρίνεται από

την Γενική Συνέλευση, με ειδική απόφασή της.

Άρθρο  21    

1.  Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνεται έναντι της Εταιρείας για ζημία που

αυτή υφίσταται λόγω πράξης ή παράλειψης που συνιστά παράβαση των καθηκόντων

του. 

2.  Κάθε  μέλος  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  υποχρεούται  σε  αυστηρή  τήρηση  των

απορρήτων της επιχείρησης, τα οποία έγιναν γνωστά σ' αυτό λόγω της ιδιότητας αυτού ως

Συμβούλου.

Άρθρο  22 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει Διευθύνοντα  Σύμβουλο εκ των μελών του,

καθορίζοντας συγχρόνως τις αρμοδιότητες του, καθώς και τον αναπληρωτή αυτού για την

περίπτωση κωλύματος του.  Ομοίως μπορεί να διορίζει Γενικό  Δ/ντή με εργασιακή σχέση

σύμφωνα με την οργανωτική διάρθρωση της Εταιρείας καθώς και τον αναπληρωτή αυτού για

την  περίπτωση  κωλύματός  του.   Επίσης  διορίζει  τα  υπηρεσιακά  στελέχη  και  το  λοιπό

προσωπικό της Εταιρείας, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.

2. Ο Διευθύνων  Σύμβουλος διευθύνει  και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις που θα του

ανατεθούν από το Διοικητικό  Συμβούλιο της Εταιρείας, εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού

Συμβουλίου  έχει  την  διαρκή επίβλεψη και  το  συντονισμό  λειτουργίας  του   προσωπικού,

συμμετέχει  δε  σύμφωνα με  το άρθρο 13 του Κανονισμού στην πρόσληψη προσωπικού.

Μετά  από  απόφαση  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  υπογράφει  με  πρώτη  υπογραφή  και

δεύτερη  αρμόδιου  στελέχους  της  υπηρεσίας  την  αλληλογραφία  τη  σχετική  με  την

αρμοδιότητά του και ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη, για την επίτευξη των σκοπών και την

εξυπηρέτηση των συμφερόντων και αναγκών της Εταιρείας και είναι υπεύθυνος έναντι του

Διοικητικού   Συμβουλίου  για  την όλη διεξαγωγή του έργου της  Εταιρείας.   Ο Διευθύνων

Σύμβουλος  μπορεί,  με  την  έγκριση  του  Διοικητικού   Συμβουλίου,  να  μεταβιβάζει  ειδικές

αρμοδιότητές του στους υφισταμένους του, μέσα στα όρια των θεμάτων κάθε υπηρεσίας.

Άρθρο  23  
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Η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και γενικά εκπροσωπείται νομίμως με δύο

υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη είναι του Προέδρου του Διοικητικού  Συμβουλίου και η

δεύτερη του Διευθύνοντος  Συμβούλου, οι οποίοι ενεργούν προσωπικώς, σε απουσία δε ή

κώλυμα  αυτών,  των  νομίμων  αναπληρωτών  τους.   Οι  παραπάνω  υπογραφές  τίθενται

απαραιτήτως κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Άρθρο  24 

1. Απαγορεύεται  στα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  που  συμμετέχουν  με

οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση της Εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να

ενεργούν,  χωρίς  άδεια  της  Γενικής  Συνέλευσης   για  δικό  τους  λογαριασμό  ή  για

λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας, καθώς και να

μετέχουν  ως  ομόρρυθμοι  εταίροι  ή  ως  μόνοι  μέτοχοι  ή  εταίροι  σε  εταιρείες  που

επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς. 

2. Δεν συνιστά παράβαση της απαγόρευσης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η

συμμετοχή  στο  διοικητικό  συμβούλιο  οποιασδήποτε  εταιρείας  στην  οποία  η  Εταιρεία

διατηρεί συμμετοχή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Άρθρο  25 

Η Γενική  Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας.  Δικαιούται  ν'

αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και όταν καταρτίζεται σύμφωνα με το Καταστατικό

εκπροσωπεί την ολότητα των μετόχων.  Οι νόμιμες αποφάσεις της υποχρεώνουν όλους τους

μετόχους και αυτούς ακόμη τους απόντες ή διαφωνούντες.

Άρθρο  2  6  

1. Η Γενική  Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται πάντοτε από το Διοικητικό  Συμβούλιο

και συνέρχεται τακτικώς στην έδρα της Εταιρείας τουλάχιστον μία φορά κάθε εταιρική χρήση,

το αργότερο έως τη δεκάτη (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της

εταιρικής  χρήσης,  προκειμένου  να  αποφασίσει  για  την  έγκριση  των  ετήσιων

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική Γενική Συνέλευση).

Η  τακτική  Γενική  Συνέλευση  μπορεί  να  αποφασίσει  και  για  οποιοδήποτε  άλλο  θέμα

αρμοδιότητάς της, η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου,

όπου βρίσκεται η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς, καθόσον η Εταιρεία έχει τις μετοχές της

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.

2. Το Διοικητικό  Συμβούλιο μπορεί, όταν το κρίνει αναγκαίο, να συγκαλεί τη Συνέλευση σε

έκτακτη συνεδρίαση. 

3. Οι  προσκλήσεις  για  τη  σύγκληση  τακτικών  και  εκτάκτων  Γενικών   Συνελεύσεων

δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε για τη

Γενική   Συνέλευση,  εάν  πρόκειται  δε  για  Επαναληπτική   Συνέλευση  ή  συνέλευση

εξομοιούμενη με αυτή, δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που ορίστηκε

για τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης, με υπολογισμό και των εξαιρετέων ημερών.  Η ημέρα

δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής  Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδρίασης αυτής

δεν υπολογίζονται.  Οι προσκλήσεις για τις τακτικές και τις έκτακτες Γενικές  Συνελεύσεις

δημοσιεύονται με τον τρόπο και τα μέσα τα οποία κάθε φορά ορίζονται ως υποχρεωτικά από

το νόμο.
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4. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή

διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερησίας διάταξης

με σαφήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες

για τον τρόπο με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να

ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ

αποστάσεως.  Καθ’ όσον η Εταιρεία έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά  η

πρόσκληση,  πέραν  των  ανωτέρω  αναγραφομένων,  περιλαμβάνει  πληροφορίες  που

ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 121 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο  27

1. Δικαίωμα παράστασης στη Γενική  Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη έχει κάθε μέτοχος ο

οποίος  έχει  και  αποδεικνύει  την  ιδιότητα  αυτή  κατά  την  ημέρα  διεξαγωγής  της  Γενικής

Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των

εκπροσώπων  τους.  Οι  μετοχές  που  ανήκουν  στην  Εταιρεία  δεν  υπολογίζονται  για  το

σχηματισμό απαρτίας.

2.  Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές της Εταιρείας καθόσον οι μετοχές της είναι

εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν

μετέχει στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό

της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του

υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή

σε ελεγκτική εταιρεία.  Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται  όταν η πλειοψηφία των

ανεξάρτητων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του

ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.

3. Καθόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μπορεί να

συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) το πρόσωπο που

έχει  τη μετοχική  ιδιότητα  κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα της

αρχικής  συνεδρίασης  της  Γενικής  Συνέλευσης  (ημερομηνία  καταγραφής).  Η  ως  άνω

ημερομηνία  καταγραφής  ισχύει  και  στην  περίπτωση  εξ  αναβολής  ή  επαναληπτικής

συνεδρίασης,  με την  προϋπόθεση ότι  η  εξ  αναβολής ή  η επαναληπτική  συνεδρίαση δεν

απέχει περισσότερες από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής. Αν αυτό δεν

συμβαίνει ή αν για την περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα

πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει,
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συμμετέχει  στη  Γενική  Συνέλευση  το  πρόσωπο που  έχει  τη  μετοχική  ιδιότητα  κατά  την

έναρξη της τρίτης ημέρας πριν από την ημέρα της εξ αναβολής ή της επαναληπτικής Γενικής

Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και

πάντως βάσει  ενημέρωσης που λαμβάνει  η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων,

εφόσον  παρέχει  υπηρεσίες  μητρώου  ή  μέσω  των  συμμετεχόντων  και  εγγεγραμμένων

διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

4. Δέκα (10) ημέρες πριν από την Τακτική  Γενική  Συνέλευση η Εταιρεία θέτει στη διάθεση

των μετόχων της   τις   ετήσιες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις,  καθώς και   τις  σχετικές

εκθέσεις  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  και  των  Ελεγκτών.  Η  Εταιρεία  εφόσον  διατηρεί

διαδικτυακό τόπο, εκπληρώνει την ως άνω υποχρέωσή της αναρτώντας τα σχετικά στοιχεία

στο διαδικτυακό της τόπο. 

5. Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης

μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία θέτει στη διάθεση των μετόχων της

στην έδρα της, τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: α) την πρόσκληση για τη σύγκληση της

Γενικής Συνέλευσης, β) το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι

μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης,  αναφέροντας και χωριστά

σύνολα ανά κατηγορία μετοχών, και γ) τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την

ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου και,  εφόσον προβλέπονται,  για την ψήφο με

αλληλογραφία  και  για  την  ψήφο  με  ηλεκτρονικά  μέσα,  εκτός  αν  τα  εν  λόγω  έντυπα

αποστέλλονται απευθείας σε κάθε μέτοχο. 

6. Καθόσον  οι  μετοχές  της  Εταιρείας  είναι  εισηγμένες  σε  ρυθμιζόμενη  αγορά θέτει  στη

διάθεση των μετόχων της στην έδρα της, τα έγγραφα που πρόκειται  να υποβληθούν στη

Γενική Συνέλευση, σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης

ή,  εφόσον  καμία  απόφαση  δεν  έχει  προταθεί  προς  έγκριση,  σχόλιο  του  Διοικητικού

Συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με

την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, αμέσως μετά την παραλαβή

τους από την Εταιρεία. 

7. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία αναρτά τα ως άνω στοιχεία στο διαδικτυακό τόπο της. Εφόσον

δεν είναι δυνατή για τεχνικούς λόγους η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα έντυπα του εδαφίου

γ της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Εταιρεία σημειώνει στο διαδικτυακό της τόπο

τον τρόπο προμήθειας των σχετικών εντύπων σε έγχαρτη μορφή και τα αποστέλλει χωρίς

χρέωση σε κάθε μέτοχο που τα ζητεί. 
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8. Ο κάτοχος μιας μετοχής έχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική  Συνέλευση των μετόχων,

ο δε αριθμός των ψήφων αυξάνει κατά την αναλογία μιας ψήφου επί μιας μετοχής.  Κάθε

μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. 

 

9. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή του αντιπροσώπου του

μετόχου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, με την αποστολή του σχετικού εντύπου

αντιπροσώπευσης είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με τηλεομοιοτυπία, όπως ειδικότερα

θα ορίζεται στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης.

10. Οι  ανήλικοι  ή απαγορευμένοι  και  τα  Νομικά   Πρόσωπα αντιπροσωπεύονται  με  τους

νόμιμους  αντιπροσώπους  τους.   Συγκύριοι  μετοχής,  για  να  έχουν  δικαίωμα  ψήφου  στη

Γενική  Συνέλευση, μπορούν με συνεννόηση ν' αντιπροσωπευθούν από ένα πρόσωπο στη

Γενική  Συνέλευση.

Άρθρο  28 

1. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της

ημερήσιας  διάταξης  όταν  παρίστανται  ή  αντιπροσωπεύονται  σ'  αυτήν  μέτοχοι  που

εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού  Κεφαλαίου.

2. Σε περίπτωση που δεν συντελέστηκε τέτοια απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η

Γενική   Συνέλευση συνέρχεται  ξανά μέσα σε  είκοσι  (20)  ημέρες  από τη  χρονολογία  της

συνεδρίασης που ματαιώθηκε, και προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις

ημέρες. Κατά τη επαναληπτική συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και

συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν

είναι  το  εκπροσωπούμενο  σ  αυτή  τμήμα  του  καταβεβλημένου  Μετοχικού   Κεφαλαίου.

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και

ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν πέντε (5)

τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνεδρίαση και την επαναληπτική.

3. Κατ' εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν τη μεταβολή της εθνικότητας της

Εταιρείας,  τη  μεταβολή  του  αντικειμένου  της  επιχείρησης  αυτής,  την  επαύξηση  των

υποχρεώσεων των μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν επιβάλλεται από το

νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν γίνεται,
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σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 49 του Ν.

4548/2018  ως ισχύει,   τη  μεταβολή  του  τρόπου  διάθεσης των  κερδών,  τη  συγχώνευση,

διάσπαση,  μετατροπή,  αναβίωση,  παράταση της  διάρκειας  ή  διάλυση της  Εταιρείας,  την

παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό  Συμβούλιο  για αύξηση του κεφαλαίου,

σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Καταστατικού, καθώς και σε κάθε άλλη

περίπτωση που ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με αυξημένη απαρτία

και πλειοψηφία, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων

της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι

εκπροσωπούντες το ήμισυ (1/2) του καταβεβλημένου κεφαλαίου.  

4. Στην  περίπτωση  της  προηγούμενης  παραγράφου,  αν  δεν  επιτευχθεί  η  απαρτία  του

τελευταίου εδαφίου, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με

την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί

των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε

αυτήν  μέτοχοι  εκπροσωπούντες  το  ένα  τρίτο  (1/3)  τουλάχιστον  του  καταβεβλημένου

κεφαλαίου. Καθόσον οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή, σε

κάθε  περίπτωση,  όταν  πρόκειται  να  ληφθεί  απόφαση  για  αύξηση  κεφαλαίου,  η  Γενική

Συνέλευση  στην  επαναληπτική  συνεδρίαση  ευρίσκεται  σε  απαρτία,  όταν  παρίστανται  ή

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον

του  καταβεβλημένου  κεφαλαίου. Νεότερη  πρόσκληση  δεν  απαιτείται,  αν  στην  αρχική

πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την

προϋπόθεση  ότι  μεσολαβούν  πέντε  (5)  τουλάχιστον  ημέρες  ανάμεσα  στη  ματαιωθείσα

συνεδρίαση και την επαναληπτική.

Άρθρο  29

Ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού   Συμβουλίου  ή  ο  νόμιμος  αναπληρωτής  του,  όταν  αυτός

κωλύεται, προεδρεύει της Γενικής  Συνέλευσης των μετόχων προσωρινώς, προτείνοντας την

εκλογή ενός ή δύο γραμματέων από τους παρισταμένους μετόχους, μέχρι την εκλογή του

τακτικού Προεδρείου της που γίνεται από την Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία και που

αποτελείται από τον Πρόεδρο και δύο γραμματείς, οι οποίοι εκτελούν και χρέη ψηφολεκτών.

Αν κατά την εκλογή δεν πήρε κάποιος την απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται.

Ο  Πρόεδρος  ελέγχει  την  κανονικότητα  της  συγκρότησης  της  Γενικής  Συνέλευσης,  την

ταυτότητα και τη νομιμοποίηση των παρόντων, την ακρίβεια των πρακτικών, διευθύνει  τη

συζήτηση, θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα της τελευταίας.
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Άρθρο  30  

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής  Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που

περιλαμβάνονται στη δημοσιευομένη ημερήσια διάταξη.   Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται

από το Διοικητικό  Συμβούλιο και περιλαμβάνει μόνο τις προτάσεις του ή τις προτάσεις των

μετόχων που αιτούνται, σύμφωνα με το Νόμο, τη σύγκληση της συνέλευσης ή των ελεγκτών

που αιτούνται σύγκληση της Συνέλευσης.

2. Οι  συζητήσεις  και  οι  αποφάσεις  κατά  τις  Συνελεύσεις  καταχωρίζονται  περιληπτικά  σε

ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της Συνέλευσης. Με

αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος υποχρεούται να καταχωρήσει στα Πρακτικά ακριβή περίληψη

της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να αρνηθεί την καταχώριση

γνώμης,  αν  αυτή  αναφέρεται  σε  ζητήματα  προφανώς  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  ή  το

περιεχόμενό της αντίκειται καταφανώς στα χρηστά ήθη ή το νόμο.  Αντίγραφα πρακτικών

συνεδριάσεων  της  γενικής  συνέλευσης  υποβάλλονται  στην  αρμόδια  υπηρεσία  Γ.Ε.ΜΗ.

σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 93 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

Άρθρο  31 

1. Η  Γενική   Συνέλευση  των  μετόχων  αποφαίνεται  επί  όλων  των  ζητημάτων  που

υποβάλλονται σ' αυτήν, είναι δε μόνη αρμοδία να αποφασίσει περί:

 α) Τροποποιήσεις του καταστατικού. Ως τροποποιήσεις θεωρούνται και οι αυξήσεις, τακτικές

ή έκτακτες, και οι μειώσεις του κεφαλαίου. 

β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) Εκλογή ελεγκτών. 

δ) Την έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει

και την απαλλαγή των ελεγκτών. 

ε) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

στ) Διάθεση των ετήσιων κερδών. 

ζ)  Την έγκριση  παροχής αμοιβών ή  προκαταβολής  αμοιβών κατά  το  άρθρο 109 του  Ν.

4548/2018, ως ισχύει.

η) Την έγκριση της πολιτικής αποδοχών του άρθρου 110 και της έκθεσης αποδοχών του

άρθρου 112 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.
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 θ)  Συγχώνευση,  διάσπαση,  μετατροπή,  αναβίωση,  παράταση της  διάρκειας  ή λύση της

εταιρείας και 

ι) Διορισμό εκκαθαριστών. 

2. Οι αποφάσεις της Γενικής  Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων

που εκπροσωπούνται σ' αυτήν.

3. Eξαιρετικώς, οι αποφάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του παρόντος Καταστατικού

λαμβάνονται  με  πλειοψηφία των (2/3)  δύο τρίτων των ψήφων που εκπροσωπούνται στη

Συνέλευση.

4. Οι  αποφάσεις  της  Γενικής   Συνέλευσης  λαμβάνονται  με  φανερή  ή  μυστική  (όπου

απαιτείται)  ψηφοφορία,  με ψηφοδέλτια και ονομαστικά δελτία συμμετοχής σ'  αυτήν, πλην

των αποφάσεων περί εκλογής Προεδρείου της Γενικής  Συνέλευσης και των αποφάσεων επί

διαδικαστικών θεμάτων, οι οποίες μπορεί να λαμβάνονται και δι’ ανατάσεως της χειρός ή και

δια βοής. Η Γενική Συνέλευση με φανερή ψηφοφορία μπορεί να αποφασίσει ότι η ψηφοφορία

σε κάποιο θέμα ή και σε όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι μυστική. Και στην

περίπτωση  αυτή  μέτοχος  μπορεί  να  δηλώσει  ότι  αντιτάσσεται  στην  απόφαση  που

λαμβάνεται  για τους σκοπούς της  παραγράφου 3 του άρθρου 137 του Ν.4548/2018,  ως

ισχύει. Δεν επιτρέπεται μυστική ψηφοφορία σε περιπτώσεις παροχής αμοιβών στα μέλη του

Διοικητικού  Συμβουλίου,  καθώς και  όπου  ο  νόμος  απαιτεί  φανερή ψηφοφορία  ή  όταν  η

ψήφος δίδεται από απόσταση.

5. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία μετά την

έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μπορεί να εγκρίνεται η συνολική

διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση. Παραίτηση όμως της Εταιρείας από

αξιώσεις  της  κατά  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ή  άλλων  προσώπων  ή

συμβιβασμός της Εταιρείας με αυτούς μπορεί να λάβει χώρα μόνο με τις προϋποθέσεις της

παραγράφου 7 του άρθρου 102 του Ν.4548/2018, ως ισχύει. Στην ψηφοφορία περί έγκρισης

της  συνολικής  διαχείρισης,  σύμφωνα  με  το   πρώτο  εδάφιο  της  παρούσης  παραγράφου

δικαιούνται να μετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο με μετοχές, των οποίων

είναι  κύριοι,  ή  ως  αντιπρόσωποι  άλλων  μετόχων,  εφόσον  όμως  έχουν  λάβει  σχετική

εξουσιοδότηση  με  ρητές  και  συγκεκριμένες  οδηγίες  ψήφου.  Το  ίδιο  ισχύει  και  για  τους

υπαλλήλους της Εταιρείας. 
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Άρθρο  32

1. Οι χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  της Εταιρείας υπόκεινται  σε τακτικό έλεγχο από

έναν ή περισσότερους Νόμιμους  Ελεγκτές ή Ελεγκτικά  Γραφεία του Ν. 3693/2008 εφόσον

βάσει των κριτηρίων μεγέθους του άρθρου 2 του ν. 4308/2014, η Εταιρεία χαρακτηρίζεται ως

μεσαία ή μεγάλη οντότητα ή δημοσίου ενδιαφέροντος.

2. Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας αποτελεί προϋπόθεση

του  κύρους  της  έγκρισης  των ετήσιων  χρηματοοικονομικών  καταστάσεων από τη  Γενική

Συνέλευση.  Ο Νόμιμος   Ελεγκτής ή το Ελεγκτικό  Γραφείο διορίζονται  από την Τακτική

Γενική   Συνέλευση των μετόχων,  που λαμβάνει  χώρα κατά τη διάρκεια  της  ελεγχόμενης

χρήσης.

 

3. Ο διορισμός  του Ελεγκτή γνωστοποιείται  σε αυτόν από την Εταιρεία.   Ο Ελεγκτής

θεωρείται ότι αποδέχθηκε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων

ημερών. 

4. Ο Ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσεως να παρακολουθεί τη λογιστική και

διαχειριστική κατάσταση της Εταιρείας.  Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε

λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζονται στο Κεφάλαιο 2 του Ν. 4308/2014, καθώς και

κάθε εταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο.  Ο  Ελεγκτής οφείλει να παρίσταται

στη Γενική Συνέλευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετική με τον έλεγχο που

διενήργησε. 

Άρθρο  33

1.  Με  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των

μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο

από σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο

του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν

συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από

την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετόχους με

δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των

ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης,
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καθώς και η ημερήσια διάταξη. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα. Το Διοικητικό

Συμβούλιο συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ή κάνει χρήση

της διαδικασίας του άρθρου 135 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει εκτός αν οι αιτούντες μέτοχοι

απέκλεισαν την τελευταία αυτή δυνατότητα. 

2. Με  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του  καταβεβλημένου

κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής

Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο

Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα

πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού

Συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες

πριν  από τη  Γενική  Συνέλευση.  Καθόσον  η  Εταιρεία  έχει  τις  μετοχές  της  εισηγμένες  σε

ρυθμιζόμενη αγορά, 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  κατά  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 στο διαδικτυακό  τόπο της

Εταιρείας,  μαζί  με  την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει  υποβληθεί  από τους

μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, ως

ισχύει. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν

την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου

και  να  προβούν  οι  ίδιοι  στη  δημοσίευση,  κατά  τα  οριζόμενα  στο  δεύτερο  εδάφιο  της

παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της Εταιρείας. 

3. Καθόσον η Εταιρεία έχει τις μετοχές της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, μέτοχοι που

εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να

υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν

αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει

στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής

Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα

στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες

πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει  στην εγγραφή θεμάτων

στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση και

με  σχέδια  αποφάσεων  που  υποβάλλονται  από  τους  μετόχους,  σύμφωνα  με  τις
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παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου αντίστοιχα, αν το περιεχόμενο αυτών έρχεται

προφανώς σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη. 

5. Με  αίτηση  μετόχου  ή  μετόχων  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει μία μόνο

φορά τη λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση, τακτική ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα

θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της συνεδρίασης, αυτήν που ορίζεται στην αίτηση των

μετόχων, η οποία όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες από τη

χρονολογία της αναβολής. Η ύστερα από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της

προηγούμενης  και  δεν  απαιτείται  η  επανάληψη  των  διατυπώσεων  δημοσίευσης  της

πρόσκλησης  των  μετόχων.  Στη  Συνέλευση αυτή  μπορούν να  μετέχουν  και  νέοι  μέτοχοι,

τηρουμένων των σχετικών διατυπώσεων συμμετοχής. Καθόσον η Εταιρεία έχει τις μετοχές

της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου

124 του Ν.4548/2018, ως ισχύει. 

6. Ύστερα 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  σχετικές  με  τα  θέματα  της

ημερήσιας  διάταξης.  Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν  υφίσταται,  όταν οι  σχετικές

πληροφορίες  διατίθενται  ήδη  στο  διαδικτυακό  τόπο  της  Εταιρείας,  ιδίως  με  τη  μορφή

ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό

(1/20) του καταβεβλημένου 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 παραπάνω 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  τα  άρθρα  79  ή  80  του

Ν.4548/2018,  ως  ισχύει.  Στις  περιπτώσεις  της  παρούσας  παραγράφου  το  Διοικητικό

Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 

7. Ύστερα  από  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  δέκατο  (1/10)  του

καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της

παραγράφου 6 του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική
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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. Τέτοιος

λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο

Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, ως ισχύει, εφόσον τα

αντίστοιχα  μέλη  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  έχουν  λάβει  τη  σχετική  πληροφόρηση κατά

τρόπο επαρκή. 

8. Ύστερα  από  αίτηση  μετόχων,  που  εκπροσωπούν  το  ένα  εικοστό  (1/20)  του

καταβεβλημένου κεφαλαίου, η ψηφοφορία σε κάποιο θέμα ή θέματα της ημερήσιας διάταξης

ενεργείται με φανερή ψηφοφορία. 

9. Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  του  παρόντος  άρθρου  οι  αιτούντες  μέτοχοι  οφείλουν  να

αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου

της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την

άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η κατάθεση των μετοχών

τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 124 του Ν.4548/2018,

ως ισχύει.  Καθόσον η Εταιρεία  έχει  τις  μετοχές της εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, η

απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και πάντως βάσει

ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει

υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο

κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση. 

Άρθρο  34 

Εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 142 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, οι μέτοχοι

της  Εταιρείας  και  οι  λοιποί  αναφερόμενοι  στο  άρθρο  αυτό  έχουν  τα  δικαιώματα  και  τις

υποχρεώσεις που προκύπτουν απ' αυτό, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το άρθρο 143

του Ν. 4548/2018, ως ισχύει διαδικασία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

   Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις - Ετήσιες Εκθέσεις - Απογραφή - Διανομή  

κερδών

Άρθρο  35 

1. Η εταιρική χρήση περιλαμβάνει δώδεκα (12) μήνες, αρχίζει την 1ην Ιανουαρίου και λήγει

την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

2. Το Διοικητικό  Συμβούλιο της Εταιρείας στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης καταρτίζει τις

ετήσιες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  και  ετήσιες  ενοποιημένες  χρηματοοικονομικές

καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014 και των άρθρων 145 επ. του Ν.

4548/2018,  ως  ισχύει.  Οι  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  αποτελούν  ενιαίο  σύνολο  και

παρουσιάζουν  εύλογα  (εύλογη  παρουσίαση),  τα  αναγνωριζόμενα  περιουσιακά  στοιχεία

(στοιχεία του ενεργητικού), τις υποχρεώσεις, την καθαρή θέση, τα στοιχεία εσόδων, εξόδων,

κερδών και ζημιών, καθώς και τις χρηματορροές της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση,

σύμφωνα με το νόμο ή τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.

Ειδικότερα,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  υποχρεούται  να  συντάσσει  σύμφωνα  με  τις  άνω

διατάξεις: α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, β) την Κατάσταση

Αποτελεσμάτων και  λοιπών  συνολικών  εσόδων  γ)  Την  κατάσταση  Μεταβολών  Καθαρής

Θέσης,  δ)  την  Κατάσταση  Χρηματορροών,  ε)  Το  Προσάρτημα  ή  σημειώσεις,  που

περιλαμβάνουν σημαντικές λογιστικές πολιτικές και άλλες επεξηγηματικές πληροφορίες, (εα)

συγκριτική πληροφόρηση σχετικά με την προηγούμενη περίοδο.

3. Για να ληφθεί από την Γενική Συνέλευση έγκυρη απόφαση επί των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων  που  έχουν  καταρτισθεί  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο,  πρέπει  να  έχουν

υπογραφεί  από τρία  διαφορετικά πρόσωπα, και  συγκεκριμένα από: α)  Τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, β) τον Διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο

και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητα του συμπίπτει με εκείνη

των παραπάνω προσώπων, από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίζεται από

αυτό  και  γ)  τον  κατά  νόμο  υπεύθυνο  λογιστή  πιστοποιημένο  από  το  Οικονομικό

Επιμελητήριο Ελλάδος, κάτοχο άδειας Α΄ Τάξης για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων.  Τα  παραπάνω  πρόσωπα,  σε  περίπτωση  διαφωνίας  από  πλευράς
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νομιμότητας  του τρόπου κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  οφείλουν να

εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη Γενική Συνέλευση.  

4. Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης και

η  ενοποιημένη  δήλωση  εταιρικής  διακυβέρνησης  υπογράφονται  από ένα  η  περισσότερα

πρόσωπα που δεσμεύουν την Εταιρεία,  καθώς και από τον υπεύθυνο για την κατάρτισή

τους.

5. Οι  ετήσιες  και  οι  ενοποιημένες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  εγκρίνονται  από  την

Γενική Συνέλευση.

6. Το Διοικητικό  Συμβούλιο  της  Εταιρείας  υποχρεούται  κάθε  χρόνο να  συντάσσει  και  να

υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση έκθεση Διαχείρισης. Η έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει,

πλέον των στοιχείων της παρ. 3 του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει:

α)  πραγματική  απεικόνιση  της  εξέλιξης  και  των  επιδόσεων  των  δραστηριοτήτων  της

Εταιρείας  και  της  θέσης  της,  καθώς  και  περιγραφή  των  κυριοτέρων  κινδύνων  και

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

β) Απεικόνιση που παρουσιάζει ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης και

των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας και  της θέσης της,  κατάλληλη για την

κλίμακα και την πολυπλοκότητα της Εταιρείας.

γ) Στο βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση τη εξέλιξης της Εταιρείας, των επιδόσεων ή

της  θέσης της,  η  ανάλυση αυτή περιλαμβάνει  τόσο  χρηματοοικονομικούς  όσο,  και  όπου

ενδείκνυται, μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων που έχουν σχέση με το

συγκεκριμένο  τομέα  δραστηριοτήτων,  συμπεριλαμβανομένων  πληροφοριών  σχετικά  με

περιβαλλοντικά  και  εργασιακά  θέματα.  Στο  πλαίσιο  της  ανάλυσης  αυτής,  η  έκθεση

διαχείρισης περιλαμβάνει, όπου ενδείκνυται, αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά

που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

7. Η Εταιρεία περιλαμβάνει στην έκθεση διαχείρισης που συντάσσει:

α) μια μη χρηματοοικονομική κατάσταση που περιέχει πληροφορίες, όπως ειδικότερα ορίζει

το άρθρο 151 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

β) δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. Η δήλωση αυτή συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα

της έκθεσης διαχείρισης και περιέχει, τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζει η παρ. 1 του

άρθρου 152 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 148, Τ.Κ. 73100 ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ – ΤΗΛ.: 28210 24000, FAX: 28210 36200



8. Η Εταιρεία δημοσιεύει στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκρισή τους από

την Τακτική Γενική Συνέλευση:

α)  τις  νόμιμα  εγκεκριμένες  από  την  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  ετήσιες  οικονομικές

καταστάσεις.

β) την έκθεση διαχείρισης και τις λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο εκθέσεις

γ) τη γνώμη του ορκωτού εκλεκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, εφόσον απαιτείται.

9. Οι  συντεταγμένες  κατά  τα  Διεθνή  Πρότυπα Χρηματοοικονομικής  Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

εγκεκριμένες  ετήσιες  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις  και  οι  εγκεκριμένες  ετήσιες

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις  καθώς και  οι  λοιπές προβλεπόμενες από το νόμο

εκθέσεις:

α) Δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 και 149 του Ν. 4548/2018,

ως ισχύει,

β)  αναρτώνται  στην  ιστοσελίδα  της  εταιρείας  και  παραμένουν  προσβάσιμες  για  χρονικό

διάστημα δύο (2) τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευση τους, και

γ) κατατίθενται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

10. Εφόσον η Εταιρεία δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο λογιστικά στοιχεία, τα

δημοσιοποιούμενα στοιχεία πρέπει να είναι εκείνα που προκύπτουν από την εφαρμογή των

Δ.Π.Χ.Α., με την επιφύλαξη των πρόσθετων οικονομικών ή πρόσθετων λογιστικών στοιχείων

που τυχόν απαιτούνται  από άλλες κανονιστικές  αρχές σε περίπτωση εισαγωγής κινητών

αξιών σε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. Η ευθύνη για

τη συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή βαρύνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Άρθρο  36     

1. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και είναι 

τα προκύπτοντα κατ' εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. 

2. Τα καθαρά κέρδη, εφόσον και στο μέτρο που μπορούν να διατεθούν,  σύμφωνα με το

άρθρο 159 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, διατίθενται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

κατά την εξής σειρά:

 α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που

δεν αποτελούν πραγματοποιημένα κέρδη. 
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β) Αφαιρείται το ποσοστό  για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει ο νόμος. 

γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο

ορίζεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

δ)  Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και  τα τυχόν λοιπά κέρδη,  που μπορεί  να

προκύψουν  και  να  διατεθούν,  σύμφωνα με  το  άρθρο 159  του  Ν.  4548/2018,  ως ισχύει,

διατίθεται   σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

3. Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο (2) μήνες από την 

απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις και αποφάσισε τη διανομή. 

Άρθρο  37 

1. Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  έχει  το  δικαίωμα  να  προβεί  σε  διανομή  προσωρινού

μερίσματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

2. Όσα  μερίσματα  δεν  ζητήθηκαν  εντός  πενταετίας  αφότου  κατέστησαν  απαιτητά

παραγράφονται. 

KΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

Λύση της Εταιρείας

Άρθρο  38 

Η Εταιρεία λύεται:

α) με την πάροδο του κατά του παρόντος Καταστατικού χρόνου διάρκειάς της και εφ' όσον

δεν έγινε παράταση της διάρκειάς της,

β)  με  απόφαση  της  Γενικής  Συνέλευσης  που  λαμβάνεται  με  αυξημένη  απαρτία  και

πλειοψηφία, 

γ) με την κήρυξη της Εταιρείας σε πτώχευση, και 

δ) σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης πτώχευσης, λόγω ανεπάρκειας της περιουσίας του

οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. 

ε) με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, ως ισχύει. 

Άρθρο  39
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1. Με  εξαίρεση  την  περίπτωση  της  πτώχευσης,  τη  λύση  της  Εταιρείας  ακολουθεί  η

εκκαθάριση.  Στις  περιπτώσεις  (α)  και  (δ)  του άρθρου 38 του Καταστατικού ανωτέρω,  το

Διοικητικό  Συμβούλιο  εκτελεί  χρέη  εκκαθαριστή  μέχρι  να  διορισθεί  εκκαθαριστής  από τη

Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (β) του ίδιου άρθρου ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση με

την ίδια απόφαση ορίζει τον εκκαθαριστή, διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη

εκκαθαριστή μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική Συνέλευση. Στην περίπτωση (ε)

του ίδιου άρθρου ανωτέρω, ο εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο με την απόφαση που

κηρύσσει  τη  λύση  της  Εταιρείας,  άλλως  εφαρμόζεται  το  πρώτο  εδάφιο  της  παρούσας

παραγράφου. 

2. Ο εκκαθαριστής που ορίζεται από την Γενική Συνέλευση ή το δικαστήριο, μπορεί να είναι

μέτοχος ή όχι, και ασκεί όλες τις συναφείς με τη διαδικασία και το σκοπό της εκκαθαρίσεως

αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις

αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. 

3.  Ο  διορισμός  εκκαθαριστή  συνεπάγεται  αυτοδικαίως  την  παύση  της  εξουσίας  του

Διοικητικού  Συμβουλίου.  Αν  όμως  η  παύση  της  εξουσίας  του  εκθέτει  σε  κίνδυνο  τα

συμφέροντα της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση έναντι της Εταιρείας να

συνεχίσει τη διαχείριση, έως ότου ο εκκαθαριστής αναλάβει τα καθήκοντά του. 

4. Οι  εκκαθαριστές  οφείλουν,  μόλις  αναλάβουν  τα  καθήκοντά  τους,  να  διενεργήσουν

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης,

μη υποκείμενο σε έγκριση της Γενικής Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η απογραφή θα

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους.

Η Γενική  Συνέλευση των  μετόχων διατηρεί  όλα  τα  δικαιώματά  της  κατά  τη  διάρκεια  της

εκκαθάρισης. 

5. Κάθε έτος οι εκκαθαριστές συντάσσουν ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι

οποίες υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με έκθεση των αιτίων, τα οποία

παρεμπόδισαν το τέλος της εκκαθάρισης.  Οι ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές  καταστάσεις

υποβάλλονται  σε  δημοσιότητα.  Επίσης,  συντάσσονται  χρηματοοικονομικές  καταστάσεις

πέρατος της εκκαθάρισης, οι οποίες εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση και υποβάλλονται

σε δημοσιότητα. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και περί της έγκρισης του συνολικού έργου

των εκκαθαριστών και περί της απαλλαγής των ελεγκτών.
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6. Για τους εκκαθαριστές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρίζονται περιληπτικά στο βιβλίο

πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Τα λοιπά σχετικά με τη διαδικασία και το πέρας της εκκαθάρισης ρυθμίζονται από τον Ν.

4548/2018, ως ισχύει.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Γενική Διάταξη

Άρθρο  40 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4548/2018,

όπως αυτός εκάστοτε  ισχύει.

Το παρόν αποτελεί  το  ισχύον  καταστατικό  της  Εταιρείας με την  επωνυμία  «ΑΝΩΝΥΜΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» όπως διαμορφώθηκε σε ενιαίο κείμενο  από την

Τακτική  Γενική  Συνέλευση των μετόχων αυτής της………………….. 

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Τροποποίηση του Καταστατικού
της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%

ΘΕΜΑ 9Ο: Λήψη αποφάσεως για την υιοθέτηση μέτρου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
119 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Επειδή το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο από το μισό
(1/2) του κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την
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υιοθέτηση μέτρου προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχι-
κό κεφάλαιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εται-
ρείας έως του ποσού των 20.000.000 ευρώ με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών
μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων θα επιφέρει
την αποκατάσταση της σχέσης των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο. 

Έτσι εισηγείται ομοφώνως την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης με θέμα ημερησίας
διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των 20.000.000
ευρώ με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα
προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό
Συμβούλιο για τον καθορισμό των επί μέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ο
χρόνος σύγκλησης της οποίας θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει την υιοθέτηση μέτρου προκει-
μένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με
την ανωτέρω εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  %
Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%
Αριθμός ψήφων κατά………… και ποσοστό….%
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..%
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