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Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 
1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021 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 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 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 15-4-2022  
και είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.anek.gr. 
(https://www.anek.gr/el/investors-centre/results/egs/)  
 
Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση περιλαμβάνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021, τη Δήλωση των μελών του Δ.Σ., την Έκθεση 
Διαχείρισης του Δ.Σ. για τη χρήση 2021 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 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 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 2o: Υποβολή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου της ετήσιας έκθεσης 
πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2021. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 
για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2021, 
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 2021 τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας στον σύνδεσμο www.anek.gr. 
(https://www.anek.gr/el/investors-centre/results/egs/)  
  

 

Θέμα 3ο: Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Υποβάλλεται η Έκθεση Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020, η οποία έχει 
αναρτηθεί στον ιστότοπο της Εταιρείας (https://www.anek.gr/el/investors-
centre/results/egs/)  
 
Δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.4706/2020, και των εγκυκλίων με αρ. 
1591/05-07-2021 και 428/21-02-2022 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα ανεξάρτητα 
μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλουν από κοινού ή το 
καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την τακτική ή έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων σχετικά με τις υποχρεώσεις των μη εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 7 του Ν. 4706/2020.  

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, από την έναρξη 
του Ν. 4706/2020, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην τακτική ή έκτακτη γενική 
συνέλευση της Εταιρείας αναφορές και εκθέσεις, είτε από κοινού, είτε κάθε μέλος 
χωριστά. Το περιεχόμενο των ανωτέρω εκθέσεων, πρέπει να περιλαμβάνει, κατ’ 
ελάχιστον, αναφορά σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές περιγράφονται το 
άρθρο 7 του ν. 4706/2020: τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, έχουν, ιδίως, τις 
ακόλουθες υποχρεώσεις:  

α) Παρακολουθούν και εξετάζουν τη στρατηγική της Εταιρίας και την υλοποίησή 
της, καθώς και την επίτευξη των στόχων της.  

β) Διασφαλίζουν την αποτελεσματική εποπτεία των εκτελεστικών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και του ελέγχου των επιδόσεών τους.  
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γ) Εξετάζουν και εκφράζουν απόψεις σχετικά με τις προτάσεις που υποβάλλουν τα 
εκτελεστικά μέλη, βάσει υφιστάμενων πληροφοριών. 

 
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 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
  
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 2021 έως 31η 
Δεκεμβρίου 2021. 
 
Διενεργείται φανερή ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει τη 
συνολική διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2021 και απαλλάσσει τους 
Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική 
χρήση 2021. 
 
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 2022 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 
2022 και τον καθορισμό αμοιβής τους σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο προσφοράς 
ελεγκτικών υπηρεσιών ως εξής : 
  
Ως τακτικό ελεγκτή από την ΣΟΛ Crowe τoν κο Νικόλαο Κολλύρη  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.  
 

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

 



 

Ως τακτικό ελεγκτή από την  Grant Thorton τον κο Κωνσταντίνο Αντωνακάκη του 
Εμμανουήλ με αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 22781 και ως αναπληρωματικό ελεγκτή από 
την ίδια ελεγκτική εταιρεία τον κο Εμμανουήλ Διαμαντουλάκη του Νικολάου με 
αριθμό μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 13101. 
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 163.600 ευρώ πλέον 
Φ.Π.Α. (152.600 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. το έτος 2021) για τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) κατά τη χρήση 
2022.  
  
 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως τακτικούς 
ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2022 και καθόρισε την 
αμοιβή αυτών 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…..% 
 
Εξέλεξε ως αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές για τον έλεγχο της 
χρήσης 2022 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) ______________________________ 
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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 6ο: Έγκριση αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 2021 και προέγκριση για την περίοδο 01-01-2022 έως 31-12-2022 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 2021 
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. 09/09/2021. Συνολικά για τη χρήση 2021 η 
αποζημίωση για παραστάσεις σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. και σε Επιτροπές, είναι 
συνολικού ποσού ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (24.516,45) πλέον την αναλογία ΕΦΚΑ που 
επιβαρύνεται η εταιρεία, ποσού ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ 
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (4.378,95). 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως την προέγκριση εκάστης αμοιβής 
αποζημίωσης για τη χρήση 2022 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 
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χρήσης 2021 και προεγκρίνει τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την 
χρήση 2022, 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…..% 
 
Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβής του Προέδρου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος 
Συμβούλου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών τους για την περίοδο από 
01-01-2022 έως 31-12-2022 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 2021 του Προέδρου, του  Α’ Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και την 
προέγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2022 ως εξής: 
 
Έγκριση αμοιβής του Προέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2021: 
 
Μεικτό ποσό ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (4.000) μηνιαίως, ως αποφ. ΓΣ 
09/09/2021, μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου για το χρονικό διάστημα 
01/01-31/12/2021 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 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….% 
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Αριθμός αποχών………και ποσοστό…..% 
 
Έγκριση αμοιβής του  Α ‘Αντιπροέδρου του Δ.Σ. για τη χρήση 2021: 
 
Μεικτό ποσό ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (9.000) μηνιαίως, ως αποφ. ΓΣ 09/09/2021, 
μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου για το χρονικό διάστημα 01/01-
31/12/21 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 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…..% 
 
Έγκριση αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2021: 
 
Μεικτό ποσό ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (18.000) μηνιαίως, ως αποφ. ΓΣ 
09/09/2021 μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου για το χρονικό διάστημα 
01/01-31/12/2021 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 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…..% 
 
Έγκριση αμοιβής του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2021:  
 
Μεικτό ποσό ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΥΡΩ (2.500) μηνιαίως, ως αποφ. ΓΣ 
09/09/2021 μείον κρατήσεις ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου α) για το χρονικό 
διάστημα 01/01-31/12/2021 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 2021, 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 1.1.2022 μέχρι 
31.12.2022: 
 
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 2022, 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 1.1.2022 μέχρι 
31.12.2022: 
 
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 2022, 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 1.1.2022 μέχρι 
31.12.2022: 
 
Μεικτό ποσό ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (18.000) μηνιαίως, μείον κρατήσεις 
ΕΦΚΑ, φόρου & χαρτοσήμου. 
 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Τακτική Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την αμοιβή 
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του Διευθύνοντος για την χρήση 2022, 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 
1.1.2022 μέχρι 31.12.2022: 
 
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 2022, 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…..% 
 
Θέμα 8ο: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της 
Εκθέσεως Αποδοχών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2021, 
σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομοφώνως, κατόπιν της σχετικής εισηγήσεως και 
αντιστοίχου προτάσεως προς το Διοικητικό Συμβούλιο από την Επιτροπή Αποδοχών 
και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, να υποβληθεί προς την Γενική Συνέλευση προς 
συζήτηση και ψηφοφορία η Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για 
τη χρήση 2021, η οποία αφορά στις αποδοχές των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών 
μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2021 και 
περιλαμβάνει τις απαιτούμενες από το άρθρο 112 του ν. 4548/2018 πληροφορίες.  
Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της παραγράφου  3 του άρθρου 112 του Ν.4548/2018, η 
ψήφος των μετόχων επί της υποβαλλόμενης έκθεσης αποδοχών είναι συμβουλευτική 
και ότι στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών έκθεση αποδοχών θα επεξηγείται ο τρόπος 
με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της προηγούμενης συμβουλευτικής 
ψηφοφορίας. 
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Η υποβαλλόμενη Έκθεση Αποδοχών έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της  Εταιρείας , 
καταρτίσθηκε δυνάμει της Πολιτικής Αποδοχών ως εγκρίθηκε από την Τακτική 
Γενική Συνέλευση της 9/9/2021, η οποία έχει τετραετή ισχύ και επί των 
πληροφοριών αυτής έχει συνταχθεί σχετική Έκθεση από Ανεξάρτητο Ορκωτό 
Ελεγκτή Λογιστή, η οποία παρατίθεται στον  ιστότοπο της  Εταιρείας  
(https://www.anek.gr/el/investors-centre/results/egs/). 
 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει συμβουλευτικά την 
Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2021 
 
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 9ο: Έγκριση αναθεώρησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας δυνάμει 
των άρθρων 110 και 111 του Ν.4548/2018 ως ισχύει. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Αποδοχών και 
Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποφάσισε στην από 29.06.2022 συνεδρίαση του την 
υποβολή προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Αναθεωρημένης Πολιτικής 
Αποδοχών, η οποία παρατίθεται στο ιστότοπο της Εταιρείας  
(https://www.anek.gr/el/investors-centre/results/egs/) και η οποία είχε εγκριθεί 
από την από 09-09-2021 Τακτική Συνέλευση δυνάμει του άρθρου 111 παρ. 2 του Ν. 
4548/2018, ως ισχύει. Η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφορικά με όλες τις μεταβολές στην Πολιτική Αποδοχών παρατίθεται στο 
ιστότοπο της Εταιρείας  (https://www.anek.gr/el/investors-centre/results/egs/). 
 
Διενεργείται ψηφοφορία και η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Αναθεωρημένη 
Πολιτική Αποδοχών. 
 
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: 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 
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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 στη 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 11ο: 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 87.000.000 ευρώ με έκδοση νέων κοινών και 
προνομιούχων 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 87.000.000 ευρώ με έκδοση νέων κοινών και προνομιούχων ονομαστικών 
μετοχών μετά δικαιώματος ψήφου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών 
μετόχων και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον 
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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. 
 
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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