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Θέμα 1ο: Τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 και του άρθρου 23 του 

Καταστατικού της Εταιρείας σε συμμόρφωση  με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020 και 

διαμόρφωσή του σε ενιαίο κείμενο. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει του Ν. 4706/2020 

“Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση 

στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» 

εισήχθησαν στην ελληνική νομοθεσία νέες διατάξεις εταιρικής διακυβέρνησης ως προς την 

σύσταση επιτροπής ανάδειξης υποψηφιοτήτων και ως προς τον ορισμό ανεξάρτητου μέλους 

του Δ.Σ. ως Πρόεδρο του Δ.Σ.,  άλλως ως Αντιπρόεδρο. Κατά συνέπεια αυτών, το Διοικητικό 

Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως όπως η παράγραφος 2 του άρθρου 12 και το άρθρο 23 του 

Καταστατικού της Εταιρείας τροποποιηθούν ως ακολούθως και το καταστατικό διαμορφωθεί 

σε ενιαίο κείμενο. 

 

Α. Το Άρθρο 12 έχει ως εξής: 

 

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 
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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 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. 

Προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής: 

 

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 
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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. Κάθε μέτοχος δικαιούται να θέτει τόσους 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, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα 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. 

Β. Το Άρθρο 23 έχει ως εξής: 

 

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. 

Προτείνεται να τροποποιηθεί ως εξής:  

 

Η Εταιρεία αναλαμβάνει εγκύρως υποχρεώσεις και γενικά εκπροσωπείται νομίμως με δύο 

υπογραφές εκ των οποίων η πρώτη είναι του οριζόμενου ως εκτελεστικό μέλος Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου ή του οριζόμενου ως εκτελεστικό μέλος Αντιπροέδρου 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. 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση τροποποιεί τα άρθρα 12 και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας και 
διαμορφώνεται το Καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.  

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…..% 

Θέμα 2ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης 

Δεκεμβρίου 2020 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 
2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών μετά την έγκριση τους από το Δ.Σ. της Εταιρείας 
κατά τη συνεδρίασή του της 27/04/21 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας www.anek.gr. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει τις Ετήσιες 
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020, τη Δήλωση των μελών του 
Δ.Σ., την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2020 και τη σχετική Έκθεση των 
Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.   
 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 
και τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών –Λογιστών. 
 
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…..% 

 
Θέμα 3o: Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα της 
Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020. 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τα 

πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2020, υποβάλλοντας σχετική 

έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017, ως ισχύει. Η 

σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020 τέθηκε 

υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στον σύνδεσμο 

www.anek.gr. 

Θέμα 4ο: 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 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως την έγκριση της συνολικής διαχείρισης της 
Εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει 
και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για 
την εταιρική χρήση από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 31η Δεκεμβρίου 2020. 
 
Διενεργείται φανερή ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη συνολική διαχείριση 
της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2020 και απαλλάσσει τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από 
κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2020. 
 
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…..% 

 

Θέμα 5ο: Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για 

τον έλεγχο  της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
  
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου, 
εισηγείται ομοφώνως τον διορισμό των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών των ελεγκτικών 
εταιρειών ΣΟΛ Crowe και Grant Thorton για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και τον καθορισμό 
αμοιβής τους σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο προσφοράς ελεγκτικών υπηρεσιών ως εξής : 
  
Ως τακτικό ελεγκτή από την ΣΟΛ Crowe τoν κο Κολλύρη Νικόλαο του Ευθυμίου με αριθμό 

μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 35591 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή από την ίδια ελεγκτική εταιρεία 

τον κο Νεκτάριο - Εμμανουήλ Πατατούκα του   Παναγιώτη  με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 

11891.  

 

Ως τακτικό ελεγκτή από την _ Grant Thorton κο Διαμαντουλάκη Εμμανουήλ του Νικολάου 

με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13101 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή από την ίδια ελεγκτική 

εταιρεία τον κο Κωνσταντίνο Κανακαράκη του Εμμανουήλ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 

30371.  

  
Εισηγείται επίσης ομοφώνως τον καθορισμό της συνολικής αμοιβής των ανωτέρω 
ελεγκτικών εταιρειών σύμφωνα με τις σχετικές προσφορές  τους προς την Εταιρεία, οι οποίες 
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου, μέχρι ποσού 152.600 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (155.600 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α. το έτος 2020) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
(εταιρικών και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 2021.  
 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικούς ορκωτούς Ελεγκτές 
– Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθόρισε την αμοιβή αυτών τους: 
 
α) ______________________________ 
 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  % 
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Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…% 
Αριθμός ψήφων κατά………………..και ποσοστό….% 
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..% 
 
β)  ______________________________ 
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…..% 
 
Εξέλεξε ως αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2020 τους: 
 
α) ______________________________ 
 
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) ______________________________ 
 
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…..% 
 

Θέμα 6o:  Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών δυνάμει του άρθρου 110 του Ν. 4548/2018. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι, η Εταιρεία υιοθέτει και 

εφαρμόζει σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης δυνάμει των διατάξεων του Ν. Ν.4706/2020, 

στο οποίο περιλαμβάνεται και  πολιτική αποδοχών για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 28/06/2021απόφασης του, η οποία ελήφθη 

κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 

ενέκρινε την προταθείσα Πολιτική Αποδοχών, η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της 

Εταιρείας και η οποία συνεισφέρει στην επιχειρηματική στρατηγική, στα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα και στη βιωσιμότητα της Εταιρείας. Η προταθείσα Πολιτική Αποδοχών έχει 

διάρκεια ισχύος τεσσάρων ετών από την έγκριση της από την Γενική Συνέλευση και θα 

τίθεται προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση κάθε φορά που σημειώνεται ουσιώδης μεταβολή 

των συνθηκών με τις οποίες καταρτίσθηκε η εγκεκριμένη Πολιτική.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση της προταθείσας Πολιτικής Αποδοχών των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
Η  Γενική Συνέλευση εγκρίνει την προταθείσα Πολιτική Αποδοχών  
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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…..% 

 

Θέμα 7ο: Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 

2020 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2021 έως 31-12-2021 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 

συνεδρίαση 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 

Διευθύνοντος Συμβούλου και προεγκρίνει αυτές για την επόμενη εταιρική χρήση. 

 
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 2020 στο μεικτό ποσό ευρώ 

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ λεπτά (135,45), μείον ΕΦΚΑ, φόρο 

& χαρτόσημο, α) για παράσταση σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε 

Επιτροπές και β) για ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας μετακίνηση, ως απόφ. Γ.Σ. 

02/09/2020. Συνολικά για τη χρήση 2020 η αποζημίωση για παραστάσεις σε συνεδριάσεις 

του Δ.Σ. και σε Επιτροπές, είναι συνολικού ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ 

ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (20.723,85) πλέον την αναλογία 

ΕΦΚΑ που επιβαρύνεται η εταιρεία, ποσού ΤΡΙΩΝ  ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗ ΕΥΡΩ 

ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΩΝ (3.606,20). 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως την προέγκριση εκάστης αμοιβής 

αποζημίωσης για τη χρήση 2021 στο μεικτό ποσό ευρώ ΕΚΑΤΟΝ 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. 

 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις αμοιβές αποζημίωσης  που 
κατεβλήθησαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εντός της χρήσης 2020 και προεγκρίνει τις 
αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021, ως ανωτέρω. 
 
ΕΓΚΡΙΣΗ 
 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 
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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…..% 

 

Θέμα 8ο: Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού 

Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος 

Συμβούλου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο από 01-01-

2021 έως 31-12-2021 σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως την έγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2020 
του Προέδρου, του  Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του Διευθύνοντος 
Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και την προέγκριση των αμοιβών 
τους για τη χρήση 2021 ως εξής: 
 
Έγκριση αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2020: 

 

Μεικτό ποσό ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (4.000) μηνιαίως, ως αποφ. ΓΣ 02/09/2020, 

μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου για το χρονικό διάστημα 01/01-31/12/2020 

Ευρώ 1.375,52 και καθαρό ποσό 2.624,48 Ευρώ. 

 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθη εντός της χρήσης 2020, 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 2020: 

 

Μεικτό ποσό ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (9.000) μηνιαίως, ως αποφ. ΓΣ 02/09/2020,μείον 

κρατήσεις ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου για το χρονικό διάστημα 01/01-31/12/20 Ευρώ 

3.799,39 και καθαρό πληρωτέο ποσό 5.200,61 Ευρώ. 

 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή του  Αντιπροέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου  που κατεβλήθη εντός της χρήσης 2020, 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…..% 

 

Έγκριση αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2020: 

 

Μεικτό ποσό ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (18.000) μηνιαίως, ως αποφ. ΓΣ 02/09/2020 

μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου για το χρονικό διάστημα 01/01-31/12/2020 

Ευρώ 7.819,87 και καθαρό πληρωτέο ποσό 10.180,13 Ευρώ. 

 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή του Διευθύνοντος 
Συμβούλου που κατεβλήθη εντός της χρήσης 2020,  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 2020:  

 

Μεικτό ποσό ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΥΡΩ (2.500) μηνιαίως, ως αποφ. ΓΣ 

02/09/2020 μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου α) για το χρονικό διάστημα 01/01-

31/12/2020 Ευρώ 696,14 και καθαρό πληρωτέο ποσό 1,803,86 Ευρώ. 

 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αμοιβή του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου που κατεβλήθη εντός της χρήσης 2020, 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 Προέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021: 

 

Μεικτό ποσό ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (4.000) μηνιαίως, μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ, 

φόρου & χαρτοσήμου. 

 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την αμοιβή του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021, ως ανωτέρω. 
Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 
 
Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου:  % 
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Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…% 
Αριθμός ψήφων κατά………………..και ποσοστό….% 
Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..% 

 

Προέγκριση αμοιβής του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για την περίοδο 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021: 

 

Μεικτό ποσό ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (9.000) μηνιαίως, μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ, φόρου 

& χαρτοσήμου. 

 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την αμοιβή του  
Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021, 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 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021: 

 

Μεικτό ποσό ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (18.000) μηνιαίως, μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ, 

φόρου & χαρτοσήμου. 

 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την αμοιβή του Διευθύνοντος 
για την χρήση 2021, 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 Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για την περίοδο 1.1.2021 μέχρι 

31.12.2021: 

 

Μεικτό ποσό ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΥΡΩ (2.500) μηνιαίως, μείον κρατήσεις 

ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου. 

 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την αμοιβή του Αναπληρωτή 
Διευθύνοντος Συμβούλου για την χρήση 2021, 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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Θέμα 9ο: 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…..% 

 

Θέμα 10ο: 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 υιοθέτηση μέτρου προκειμένου να αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το 

μετοχικό κεφάλαιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτιμά ότι η 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 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 προκειμένου να 
αποκατασταθεί η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την ανωτέρω 
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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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…..% 

 

Θέμα 11ο: Καθορισμός του είδους Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, του αριθμού και των 

ιδιοτήτων των μελών της.  

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι δυνάμει του άρθρου 44 του 

Ν. 4449/2017 ως ισχύει, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για το είδος της Επιτροπής 

Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση η Επιτροπή Ελέγχου να είναι τριμελής επιτροπή του 

Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου με θητεία ίση με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα ανωτέρω, ως κατά την 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…..% 

 

Θέμα 12ο: Έγκριση δυνάμει των άρθρων 3 παρ 3 του Ν. 4706/2020 της Πολιτικής 

Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι, δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 1 

του Ν. 4706/2020, η Εταιρεία οφείλει να διαθέτει πολιτική καταλληλότητας των μελών του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. της και η οποία στη συνέχεια 

εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση, δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν. 4706/2020 και 

αναρτάται στον ιστότοπο της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει της από 28/06/2021 απόφασης του και κατόπιν σχετικής 

εισήγησης της Επιτροπής Παροχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ενέκρινε την προταθείσα 

Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η οποία 

είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας. 

Η προταθείσα Πολιτική Καταλληλότητας έχει λάβει υπόψιν τις κατευθυντήριες γραμμές που 

εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 60/18.09.2020 εγκύκλιο καθώς και τις 

διεθνείς καλές πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. Περιλαμβάνει τις αρχές που αφορούν 

στην επιλογή ή αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την 
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ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων μελών, τα κριτήρια αξιολόγησης της 

καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την επαρκή εκπροσώπηση ανά 

φύλο μεταξύ άλλων. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση 

της προταθείσας Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την προταθείσα Πολιτική Καταλληλότητα 
των μελών 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…..% 

 

Θέμα 13ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των 

ανεξαρτήτων μελών του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει 

σήμερα. 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του την 19-08-2021 εισηγείται προς την 

Γενική Συνέλευση την εκλογή 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν της σχετικής 

εισήγησης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία 

δυνάμει του Κανονισμού της ολοκλήρωσε τις διαδικασίες ανάδειξης υποψηφιοτήτων, 

κατόπιν της ταχθείσας στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης προθεσμίας, η οποία έληξε 

την 06-08-21, για την υποβολή υποψηφιοτήτων μελών του ΔΣ, εισηγείται στη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων τα κάτωθι υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Ειδικότερα, δυνάμει του άρθρου 18 του Ν.4706/20, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς 

τη Γενική Συνέλευση τα κάτωθι υποψήφια μέλη ΔΣ για τα οποία αιτιολογεί την πρότασή του, 

υποβάλλει βιογραφικό σημείωμα κάθε μέλους, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες 

σχετικά με την παρούσα ή προηγούμενη δραστηριότητά του, καθώς και τη συμμετοχή του σε 

θέσεις διευθυντικών στελεχών άλλων εταιρειών ή συμμετοχή του σε άλλα διοικητικά 

συμβούλια και επιτροπές Διοικητικών Συμβουλίων νομικών προσώπων και διαπιστώνει ότι 

πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας, η οποία 

έχει ήδη εγκριθεί από το ΔΣ και προτείνεται προς έγκριση στην παρούσα Γενική Συνέλευση 

(θέμα 12ο της ημερησίας διάταξης), και δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή 

ασυμβίβαστα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον ο υποψήφιος προτείνεται ως ανεξάρτητο 

μέλος, έχει ερευνήσει και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 του Ν.4706/20. 

 

Ειδικότερα κατά αλφαβητική σειρά: 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 
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Ο κ. Αρχοντάκης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της Πολιτικής 

Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και ικανότητες 

διοίκησης, καθότι έχει διατελέσει για μακρό χρονικό διάστημα σε θέσεις ανάληψης υψηλής 

ευθύνης. Περαιτέρω, έχει εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και διαθέτει επαρκή χρόνο για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Έχει γνώση της λειτουργίας της Εταιρείας και των αξιών της 

καθότι μέχρι τώρα διατελεί Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΚ. 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 

Γεννήθηκε το 1949 στα Χανιά. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών. Διετέλεσε 

Δ/ντής Χειρουργικού Τομέα, Επιμελητής, Μέλος Δ.Σ. και Αναπληρωτής Διευθυντής στο 

Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας». Επιπλέον, υπήρξε Πρόεδρος στο Οφθαλμιατρείο Αθηνών επί 

10 χρόνια και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία». Από το 

2001 υπήρξε Δ/ντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, από το 2007 Διευθυντής Ιατρικής 

Υπηρεσίας με 3ετή θητεία και από το 2015 με διετή θητεία Πρόεδρος στο Γενικό 

Νοσοκομείο Χανίων «Άγιος Γεώργιος». Έχει τιμηθεί από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το 

Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», το Νοσοκομείο Παίδων και το Οφθαλμιατρείο Αθηνών. 

Επίσης, υπήρξε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων. Διατελεί 

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΚ.  

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ο κ. Βαρδινογιάννης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της 

Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και 

ικανότητες διοίκησης, καθότι έχει διατελέσει για μακρό χρονικό διάστημα σε θέσεις 

ανάληψης υψηλής ευθύνης. Περαιτέρω, έχει εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και διαθέτει 

επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Έχει οικονομικές γνώσεις αλλά και 

ουσιαστική γνώση της αγοράς και της ναυτιλίας και ακτοπλοΐας ειδικότερα. Περαιτέρω  έχει 

γνώση της λειτουργίας της Εταιρείας και των αξιών της καθότι μέχρι τώρα διατελεί 

Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΚ 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 

Γεννήθηκε στην Επισκοπή Ρεθύμνου Κρήτης το 1957. Είναι πτυχιούχος Πανεπιστημιακής 

Σχολής Χρηματοοικονομικών και Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Bridgeport, Connecticut 

των Η.Π.Α. Διατελεί Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝΕΚ.  

ΜΙΧΑΗΛ  ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗΣ 

Ο κ. Γεωρβασάκης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της Πολιτικής 

Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων λόγω της 

επιχειρηματικής του δραστηριότητας και της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία στην 

οποία δραστηριοποιείται. Περαιτέρω, έχει εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και διαθέτει 

επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Περαιτέρω, έχει γνώση της λειτουργίας 

της Εταιρείας και των αξιών της καθότι μέχρι τώρα διατελεί μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ 

της ANEK. 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 
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Γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το 1945. Είναι απόφοιτος Εξατάξιου Γυμνασίου. Ο κ. Γεωρβασάκης 

είναι επιχειρηματίας και έχει εργοστάσιο γραφικών τεχνών. Διατελεί μη Εκτελεστικό Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ 

Ο κ. Κατσανεβάκης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της 

Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και 

ικανότητες διοίκησης, καθότι έχει διατελέσει για μακρό χρονικό διάστημα σε θέσεις 

ανάληψης υψηλής ευθύνης. Περαιτέρω, έχει εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και διαθέτει 

επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Έχει γνώση της λειτουργίας της 

Εταιρείας και των αξιών της καθότι μέχρι τώρα διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΑΝΕΚ. 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 

Γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το 1942. Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής 

Κρήτης, Δήμαρχος Χανίων και Νομάρχης Χανίων. Υπήρξε, επίσης, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Διατελεί Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 

Ο κ. Μαρκαντωνάκης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της 

Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και 

ικανότητες διοίκησης, καθότι διατελεί σε θέσεις ανάληψης υψηλής ευθύνης. Περαιτέρω, έχει 

εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του. Έχει γνώση της λειτουργίας της Εταιρείας και των αξιών της καθότι μέχρι 

τώρα διατελεί Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ. 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 

Γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης το 1942. Είναι πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διετέλεσε Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής 

Κρήτης, Δήμαρχος Χανίων και Νομάρχης Χανίων. Υπήρξε, επίσης, μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος. Διατελεί Πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ 

Ο κ. Μπιτζένης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της Πολιτικής 

Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια οικονομικών γνώσεων λόγω των σπουδών του, 

καθώς και δεξιότητες λόγω των θέσεων που έχει αναλάβει ως διδακτικό προσωπικό όλων των 

βαθμίδων σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Περαιτέρω, έχει εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και 

διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 
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Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1970. Πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, απόφοιτος Νομικής του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου Θράκης 

και πτυχιούχος Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι 

κάτοχος Master στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πανεπιστήμιου Γλασκόβης. Είναι κάτοχος 

Διδακτορικού τίτλου από το Πανεπιστήμιο Γλασκόβης. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 

Ο κ. Πρωτοπαπαδάκης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της 

Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και 

ικανότητες διοίκησης, καθότι έχει διατελέσει για μακρό χρονικό διάστημα σε θέσεις 

ανάληψης υψηλής ευθύνης. Περαιτέρω, έχει εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και διαθέτει 

επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Έχει οικονομικές γνώσεις, αλλά και 

ουσιαστική γνώση της αγοράς και της ακτοπλοΐας ειδικότερα. Έχει γνώση της λειτουργίας 

της Εταιρείας και των αξιών της, καθ’ ότι μέχρι τώρα διατελεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΑΝΕΚ. 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1956. Είναι πτυχιούχος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 

Rutgers των Η.Π.Α. και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στη Διοίκηση Μεταφορών και στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων από το State University of New York. Από το 1980 μέχρι το 1981 

διετέλεσε στέλεχος στη Johnson & Johnson στις Η.Π.Α. Από το 1984 μέχρι το 1988 

διετέλεσε επιστημονικό στέλεχος του Κ.Ε.Π.Ε. για την κατάρτιση του πενταετούς 

προγράμματος σε Ρέθυμνο και Χανιά. Από 1989 έως το 1990 υπήρξε στέλεχος του 

Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Από το 1994 έως το 1997 διετέλεσε Διευθυντής του 

ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., παράρτημα Δ. Κρήτης, καθώς και Επιστημονικός Συνεργάτης του 

Πανεπιστημίου LEEDS στο εξαγωγικό Marketing. Διετέλεσε Ειδικός Σύμβουλος του Γ.Γ. 

Περιφέρειας Κρήτης από το 1997 έως το 2000 και από το 1987 μέχρι το 2020 διατηρούσε 

μελετητικό γραφείο με αντικείμενο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ν. 1262/82, Ν.1892/90, 

Ν. 2601/1998, Ν. 3299/2004, Ν. 3908/2011 - Κοινοτικά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες». 

Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), μέλος 

του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) και μέλος του ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ν.Ε.Ε.). Διατελεί Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΑΝΕΚ.  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 

Ο κ. Φραγκιαδάκης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της Πολιτικής 

Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και ικανότητες 

διοίκησης, καθ’ ότι έχει διατελέσει για μακρό χρονικό διάστημα σε θέσεις ανάληψης υψηλής 

ευθύνης. Περαιτέρω, έχει εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και διαθέτει επαρκή χρόνο για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Έχει οικονομικές γνώσεις, αλλά και ουσιαστική  γνώση της 

αγοράς. Έχει γνώση της λειτουργίας της Εταιρείας και των αξιών της, καθ’ ότι μέχρι τώρα 

διατελεί Ανεξάρτητο μη Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ. 

Παρατίθεται αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: 
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Σπούδασε Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο 

Πανεπιστήμιο του Essex, είναι διδάκτωρ του Πολυτεχνείου Κρήτης και έχει αποκτήσει δύο 

μεταπτυχιακούς τίτλους στα Χρηματοοικονομικά και στη Διοίκηση Νοσοκομείων. Από τον 

Νοέμβριο του 2019 ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Χανίων και 

κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Διοικητικός Διευθυντής στο Νοσοκομείο Χανίων, 

Διοικητής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου και Υποδιοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

Κρήτης. Διατελεί Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΑΝΕΚ.  

Περαιτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνει προς τη Γενική 

Συνέλευση τα κάτωθι υποψήφια μέλη τα οποία, έχουν θέσει υποψηφιότητα ως ανεξάρτητα 

μέλη και πληρούν επιπροσθέτως τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του Ν. 4706/20. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ 

Ο κ. Μαλανδράκης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της Πολιτικής 

Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και ικανότητες 

διοίκησης, καθότι έχει διατελέσει για μακρό χρονικό διάστημα σε θέσεις ανάληψης υψηλής 

ευθύνης και έως σήμερα είναι εκλεγμένος Δήμαρχος Πλατανιά. Περαιτέρω, έχει εχέγγυα 

ήθους και καλής φήμης και διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων του. 

Έχει γνώση της λειτουργίας της Εταιρείας και των αξιών της, καθ’ ότι μέχρι τώρα διατελεί μη 

Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ. Είναι ανεξάρτητος, καθώς δεν 

κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε 

τοις εκατό (0,5%) μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από 

οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες 

μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. 

Η συμβολή του στην Εταιρεία θα είναι σημαντική διότι οι οικονομικές του γνώσεις και η 

εμπειρία του θα συνεισφέρουν στην πραγμάτωση των στόχων της Εταιρικής 

Διακυβέρνησηςτης Εταιρείας. 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 

Γεννήθηκε το 1964 στις Βουκολιές Χανίων. Είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing και 

κάτοχος του Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MsC) του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής 

& Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Εργάζεται από το 1994 στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων κατάρτισης 

εργαζομένων και ανέργων, έχει πολύχρονη εμπειρία ως εκπαιδευτής ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ 

και ως καθηγητής στα Δημόσια ΙΕΚ Χανίων. Διετέλεσε Γ.Γ. του Εργατικού Κέντρου 

Χανίων, μέλος του Δ.Σ. στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμ. Δυτ. Κρήτης, 

Γραμματέας του Παραρτήματος του Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος. Από το 2011 

έως και σήμερα είναι εκλεγμένος Δήμαρχος Πλατανιά, Γενικός Γραμματέας ΠΕΔ Κρήτης, 

συμμετέχει σε πολλές άμισθες επιτροπές και άλλα όργανα ως εκπρόσωπος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης. Διατελεί μη Εκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΚ.  

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΠΑΪΛΑΚΗΣ 
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Ο κ. Μπαϊλάκης πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της Πολιτικής 

Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και ικανότητες 

διοίκησης, καθότι έχει διατελέσει για μακρό χρονικό διάστημα σε θέσεις ανάληψης υψηλής 

ευθύνης. Περαιτέρω, έχει εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και διαθέτει επαρκή χρόνο για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Έχει οικονομικές γνώσεις, αλλά και ουσιαστική γνώση της 

αγοράς. Είναι ανεξάρτητος, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 

μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου είδους 

σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη 

και αντικειμενική κρίση του. Η συμβολή του στην Εταιρεία θα είναι σημαντική διότι οι 

οικονομικές του γνώσεις και η ελεγκτική εμπειρία του θα συνεισφέρουν στην πραγμάτωση 

των στόχων της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1957. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην Ανώτατη Βιομηχανική 

Σχολή Θεσσαλονίκης. Από το 1985 έως 1997 ήταν προϊστάμενος  λογιστηρίου στις 

επιχειρήσεις “ΑΝΑΪΣ Α.Ε.”, “ΠΑΝΔΩΡΑ Α.Ε.”, “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Α.Ε.”, “Κ. & Η. ΡΟΒΛΙΑΣ 

Ο.Ε.” και “ΦΙΛΟΜΠΕΤΟΝ ΕΠΕ”. Από το 1992 έως σήμερα είναι ελεύθερος επαγγελματίας 

Σύμβουλος Επιχειρήσεων Λογιστής – Φοροτεχνικός, βασικός εταίρος και διαχειριστής της 

εταιρείας “ΜΠΑΪΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΚΕ”. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΣ 

Ο κ. Μπρας πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της Πολιτικής 

Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια γνώσεων και δεξιοτήτων και ικανότητες 

διοίκησης, καθ’ ότι έχει διατελέσει για μακρό χρονικό διάστημα σε θέσεις ανάληψης υψηλής 

ευθύνης. Περαιτέρω, έχει εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και διαθέτει επαρκή χρόνο για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. Έχει γνώσεις αλλά και ουσιαστική κατανόηση της αγοράς ως 

επικεφαλής ανάπτυξης εταιρείας. Περαιτέρω, έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου 

Ελληνικών Λιμένων, θέση από την οποία αποκόμισε γνώση στην εξειδικευμένη αγορά της 

ακτοπλοΐας. Είναι ανεξάρτητος, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων 

ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας και είναι απαλλαγμένος από οικονομικές, επιχειρηματικές, οικογενειακές ή άλλου 

είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις αποφάσεις του και την 

ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του. Η συμβολή του στην Εταιρεία θα είναι σημαντική 

διότι οι γνώσεις του στην ακτοπλοΐα και οι διοικητικές του δεξιότητες θα συνεισφέρουν στην 

πραγμάτωση των στόχων της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 

Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Stockport College, Δομικός Μηχανικός Αρχιτέκτων στο 

University of Manchester και είναι κάτοχος Master στο Umist. Από 2010 έως 2015 διετέλεσε 

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Από το 2012 έως 

το 2015 διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Λιμένων. Από το 2015 έως 

σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Five Senses Consulting & Development 

ενώ από το 2021 διατελεί επικεφαλής ανάπτυξης της εταιρείας ARIA (ARTIFICIAL REEFS 

INNOVATIVE APPLICATIONS).  
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ  ΤΣΙΓΑΛΟΓΛΟΥ 

Η κα. Τσιγάλογλου πληροί όλα τα κριτήρια ατομικής καταλληλότητας δυνάμει της Πολιτικής 

Καταλληλότητας της Εταιρείας, έχει επάρκεια νομικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Περαιτέρω, 

έχει εχέγγυα ήθους και καλής φήμης και διαθέτει επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των 

καθηκόντων της. Είναι ανεξάρτητη, καθώς δεν κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 

δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%) μετοχικού 

κεφαλαίου της Εταιρείας και είναι απαλλαγμένη από οικονομικές, επιχειρηματικές, 

οικογενειακές ή άλλου είδους σχέσεις εξάρτησης, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τις 

αποφάσεις της και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση της. Η συμβολή της στην 

Εταιρεία θα είναι σημαντική, διότι θα εκπροσωπήσει το γυναικείο φύλο στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλόλητας της Εταιρείας δυνάμει της οποίας 

ενισχύεται η πολυμορφία, αναγνωρίζεται η συμβολή του γυναικείου ρόλου και κατ’ αυτό το 

τρόπο θα πραγματωθούν οι στόχοι της Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας. 

Παρατίθεται βιογραφικό σημείωμα: 

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1974. Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών, είναι κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου (L.L.M.) Πανεπιστημίου Bristol. Είναι δικηγόρος παρ’ Εφέταις και 

Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων. Ασκεί ατομική δικηγορία και από το 2004 είναι 

εξωτερική Νομικός Σύμβουλος της εταιρείας “ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”, ενώ 

από το 2005 έχει συνεργασία με την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα. 

 

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:  

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: ..% 

Έλαβαν έκαστος υποψήφιος σε αριθμό ψήφων και ποσοστό: .. 

Θέμα 14ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 

4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020. 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν των προτάσεων και εισηγήσεων στο θέμα 13ο της 

ημερησίας διάταξης, εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή του κου Ανδρέα 

Μπαϊλάκη, του κου Ιωάννη Μπρα και της κας Χριστίνας Τσιγάλογλου ως μέλη της 

Επιτροπής  Ελέγχου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ της 

Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 και του άρθρου 10 του Ν. 4706/2020. 

Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα ανωτέρω, ως κατά την 
εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι:  

Ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: %  



 

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

 

Αριθμός ψήφων υπέρ………….και ποσοστό…%  

Αριθμός ψήφων κατά………………..και ποσοστό….%  

Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..% 


