
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) 

Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 

 

Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων  

επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της ετήσιας Τακτικής 

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 8ης Ιουλίου 2019 

(άρθρο 123 παρ. 4 του Ν. 4548/2018) 

 
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  

Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης 

από 1.1.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών 

Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – 

Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 

31.12.2018. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του 

μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 80% των 

εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Προτείνεται η έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, στις οποίες 

περιλαμβάνονται και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, της εταιρικής 

χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018, καθώς και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τα οποία εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ. 

1805/22-4-2019 πρακτικό του, καθώς και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή – 

Λογιστή. Επίσης, προτείνεται η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους, λόγω της 

γενικότερης οικονομικής αστάθειας και αβεβαιότητας που επικρατούν στην 

ευρωπαϊκή ζώνη, αλλά και στην παγκόσμια, καθώς και για λόγους ταμειακής 

ρευστότητας της Εταιρείας. 

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......% τις 

ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις συμπεριλαμβανομένων των Ενοποιημένων 

Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καθώς και τις 

σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – 

Λογιστή, καθώς και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους. 

 

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών 

- Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης 

εταιρικής χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018, καθώς και για τις ετήσιες 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 

μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 

εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Η Γενική Συνέλευση, με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, ενέκρινε τη 

συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 

31.12.2018 καθώς επίσης και αποφάσισε την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών – 

Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και την 

εν γένει διαχείριση της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως από 1.1.2018 έως 31.12.2018,   

καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.  



3. Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή και αναπληρωματικού για τον 

έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και των 

Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 

31.12.2019 και καθορισμός της αμοιβής τους 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 

μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 

εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Μετά από σύσταση της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο Πρόεδρος 

της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή της εταιρείας «BDO Ορκωτοί 

Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173, η οποία θα ορίσει τον 

τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - 

Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  Εταιρείας και 

των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 

31.12.2019. 

 

Η αμοιβή τους θα καθορισθεί με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις 

περί ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους ......................, ήτοι με 

ποσοστό ......% την εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Ανώνυμη Εταιρεία» με 

αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 173,  η οποία θα ορίσει από τα μέλη της τον τακτικό Ορκωτό 

Ελεγκτή - Λογιστή και τον αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για τον 

έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  Εταιρείας και των 

Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2019 έως 

31.12.2019 και καθορίζει την αμοιβή της ως ανωτέρω. 

 

4. Έγκριση καταβληθεισών αποζημιώσεων και αμοιβών στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2018 για τις παρασχεθείσες από αυτά 

υπηρεσίες και προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών για τη χρήση 

2019. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 

μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 

εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%  

αφενός μεν την έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρεία 

κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018) ύψους 202.702,70 

ευρώ στα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ποσού  ύψους έως εκατόν 

ενενήντα έξι χιλιάδων (196.000) ευρώ για μικτούς μισθούς στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης 

εργασίας, καθώς επίσης και ποσού ύψους επτά χιλιάδων τετρακοσίων (7.400) ευρώ 

στα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη της 

Επιτροπής Ελέγχου, αφετέρου δε την προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων 

που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα 

εταιρική χρήση 2019 (1/1/2019 – 31/12/2019) έως και την επόμενη ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση, οι οποίες θα παραμείνουν ίδιες με αυτές της χρήσης 2018 και οι 



οποίες συνάδουν με την πολιτική αποδοχών της Εταιρείας, που προτείνεται προς 

έγκριση στο κατωτέρω θέμα 5. 

 

5. Θέσπιση πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 

111 του ν. 4548/2018 και έγκριση αυτής. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 

μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 

εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%  

την έγκριση της καταρτισθείσας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 110 και 11 

του ν. 4548/2018 πολιτικής αποδοχών, η οποία ρυθμίζει τις πάσης φύσεως αποδοχές 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η διάρκεια ισχύος της 

οποίας ανέρχεται σε τέσσερα (4) έτη. Το περιεχόμενο της εν λόγω πολιτικής 

αποδοχών έχει ως εξής: 

 

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

1. Εισαγωγή 

Η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») 

θεσπίζει, διατηρεί και εφαρμόζει βασικές αρχές και κανόνες σχετικά με τις αποδοχές 

των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών (εφεξής η 

«Πολιτική Αποδοχών») που συνεισφέρουν στην επιχειρηματική στρατηγική, στα 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας. 

Η Πολιτική Αποδοχών έχει σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Εταιρείας, 

υποστηρίζοντας μία κουλτούρα συνεχούς βελτίωσης, εξέλιξης και υψηλών 

επιδόσεων και δέσμευσης προς την επίτευξη των στόχων και των συμφερόντων των 

εμπλεκομένων μερών. Η Πολιτική Αποδοχών διαμορφώνει επίσης τις 

κατευθυντήριες γραμμές που πρέπει να λαμβάνει υπόψη της η Διεύθυνση 

Ανθρωπίνου Δυναμικού για τη στρατηγική αποδοχών που εφαρμόζονται στον 

Όμιλο. Διασφαλίζει δε την επιχειρηματική στρατηγική, τα μακροπρόθεσμα 

συμφέροντα και τη βιωσιμότητα της Εταιρείας, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο 

αποδοχών το οποίο είναι ανταγωνιστικό και δομείται επί τη βάσει των διεθνών και 

ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων και των αρχών του Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας· ήτοι, διακρίνοντας μεταξύ σταθερών και 

μεταβλητών αποδοχών και επιφυλάσσοντας την παροχή των τελευταίων μόνο στα 

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, υπό 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις που σχετίζονται με την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή της 

και την ακολουθούμενη εταιρική στρατηγική. 

Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την Πολιτική Αποδοχών που έχει υιοθετήσει η 

Εταιρεία προκειμένου να βρίσκεται σε συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό και 

εποπτικό πλαίσιο στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του νέου νόμου 4548/2018 

για τις ανώνυμες εταιρείες, του νόμου 3016/2002 για την εταιρική διακυβέρνηση και 

των βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

2. Πολιτική Αποδοχών -Πεδίο Εφαρμογής 

Η παρούσα Πολιτική Αποδοχών, σύμφωνα με το άρθρο 110 του νόμου 4548/2018 

θεσπίζεται και εφαρμόζεται για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα 

ανώτατα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας.  

Πιο συγκεκριμένα το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Αποδοχών περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα πρόσωπα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη 

διοίκηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, άμεσα ή έμμεσα: 

Α. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 



Β. Στους Διευθυντές Τομέων (εφεξής αναφερόμενα ως «Διευθυντικά Στελέχη») 

 

3. Πολιτική Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

3.1. Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν βασική ετήσια 

αμοιβή, η οποία είναι ανάλογη σε ύψος με τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, το χρόνο που αφιερώνουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., καθώς και για την 

προεδρία και την συμμετοχή τους σε Επιτροπές. 

Οι αμοιβές των Μη Εκτελεστικών Μελών καταβάλλονται σε μετρητά, και 

υπόκεινται στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική 

νομοθεσία κρατήσεις.  

Τα μη Εκτελεστικά Μέλη δεν συμμετέχουν σε κανένα καθεστώς επιδομάτων και δεν 

τους χορηγούνται πρόσθετες αμοιβές (bonυs) συναρτώμενες με την 

χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας. 

Η εν λόγω δομή των αμοιβών των Μη Εκτελεστικών Μελών ακολουθεί τη διεθνή 

βέλτιστη επιχειρηματική πρακτική (“best practice”) και εξασφαλίζει, αφενός, την 

αντικειμενικότητα των Μη Εκτελεστικών Μελών κατά τη λήψη αποφάσεων και,  

αφετέρου, δίδει κίνητρο για την ενεργή και ουσιαστική συμμετοχή των Μη 

Εκτελεστικών Μελών στις συνεδριάσεις του ΔΣ και στις λοιπές Επιτροπές της 

Εταιρείες. 

 

3.2. Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου 

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που κατέχουν Διευθυντικές 

Θέσεις στην Εταιρεία αμείβονται ανάλογα με τη Διευθυντική Θέση που κατέχουν 

και δεν λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, με την επιφύλαξη συμμετοχής στα κέρδη η οποία αναλύεται παρακάτω. 

Οι λοιπές αμοιβές τους υπόκεινται στην Πολιτική Αποδοχών Διευθυντικών 

Στελεχών. 

Κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσης, η Εταιρεία διατηρεί συμβάσεις εξαρτημένης 

εργασίας με δύο εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την περ. ζ της παρ. 1 του 

άρθρου 111 του ν.4548/2018, είναι τα εξής: 

 
Μέλος Δ.Σ. Διάρκεια  

σύμβασης 
Προθεσμία 
προειδοποίησης 

Συνταξιοδότηση Όροι 
καταγγελίας 
σύμβασης 

Πληρωμή 
καταγγελίας 
σύμβασης 

Πρόεδρος Δ.Σ., 
Εκτελεστικό 
Μέλος 

Αορίστου 
χρόνου 

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα 
εργατική 
νομοθεσία από 
την πλευρά της 
Εταιρείας 

 

Σύμφωνα με 
την 
ισχύουσα 
εργατική 
νομοθεσία 

Λύση 
σύμβασης 
από την 
πλευρά της 
Εταιρείας 
σύμφωνα με 
την 
ισχύουσα 
εργατική 
νομοθεσία 

Η Εταιρεία 
υποχρεούται 
να καταβάλει 
αποζημίωση 
σύμφωνα με 
την ισχύουσα 
εργατική 
νομοθεσία 

Αντιπρόεδρος 
Δ.Σ.& 
Διευθύνων 
Σύμβουλος, 
Εκτελεστικό 
Μέλος 

Αορίστου 
χρόνου 

Σύμφωνα με την 
ισχύουσα 
εργατική 
νομοθεσία από 
την πλευρά της 
Εταιρείας 

 

Σύμφωνα με 
την 
ισχύουσα 
εργατική 
νομοθεσία 

Λύση 
σύμβασης 
από την 
πλευρά της 
Εταιρείας 
σύμφωνα με 
την 
ισχύουσα 
εργατική 
νομοθεσία 

Η Εταιρεία 
υποχρεούται 
να καταβάλει 
αποζημίωση 
σύμφωνα με 
την ισχύουσα 
εργατική 
νομοθεσία 

 



Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να λάβουν αμοιβή, η 

οποία συνίσταται σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, μετά από εισήγηση της 

Επιτροπής Αποδοχών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας ως κριτήριο ότι η 

αμοιβή αυτή, λαμβανομένων υπόψη των καθαρών κερδών της χρήσεως μετά φόρων 

για την Εταιρεία, δεν θα επηρεάζει την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια 

της Εταιρείας και θα είναι ανάλογη της βαρύτητας της θέσης κάθε εκτελεστικού 

μέλους και της έκτασης της ευθύνης και των καθηκόντων των εν λόγω μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Σκοπός της συμμετοχής των Εκτελεστικών Μελών στα 

κέρδη της χρήσεως είναι η σύνδεση της προσωπικής τους απόδοσης με την 

επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας καθώς και η επιβράβευση για τα 

επιχειρηματικά ρίσκα που λαμβάνουν. 

Η ως άνω εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών υποβάλλεται προς έγκριση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση. 

 

4. Πολιτική Αποδοχών Διευθυντικών Στελεχών 

4.1. Βασικές Αρχές 

Η Εταιρεία υιοθετεί ένα πλαίσιο αποδοχών και παροχών με σκοπό να προσελκύει 

νέα, να παρακινεί και να διατηρεί στην Εταιρεία ικανά, εξειδικευμένα και 

αποτελεσματικά Διευθυντικά Στελέχη. Η Πολιτική Αποδοχών στηρίζεται σε αρχές 

όπως: 

 • Μεγιστοποίηση της απόδοσης 

 • Ισορροπία & 'Ίση Μεταχείριση  

 • Διαφάνεια 

 • Δικαιοσύνη 

 • Ευθυγράμμιση των αποδοχών και της επιβράβευσης με την κερδοφορία, τον 

κίνδυνο, την επάρκεια κεφαλαίων και τη διατηρήσιμη ανάπτυξη 

 • Ανταγωνιστικότητα σε σχέση με Εταιρείες αντίστοιχου κύρους και βεληνεκούς 

Κατά τον καθορισμό της Πολιτικής Αποδοχών και για την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή της λαμβάνονται υπόψη: 

 • Η «Κατηγορία θέσης» (π.χ. Παραγωγή, Διοίκηση κ.λπ) 

 • Η αξιολόγηση των θέσεων εργασίας (σε άξονες όπως: Τεχνογνωσία, Εύρος 

Ευθύνης   (Υπευθυνότητα), Αξιοπιστία, Επίλυση Προβλημάτων) 

  • Η υφιστάμενη δομή και τα ιεραρχικά επίπεδα 

 • Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των Διευθυντικών Στελεχών 

 • Τα επίπεδα αποδοχών στην ευρύτερη αγορά εργασίας (όπως αυτά προκύπτουν από 

σχετικές έρευνες αποδοχών) 

  • Οι μισθολογικές και εργασιακές συνθήκες των λοιπών εργαζομένων στην 

Εταιρεία 

 • Τα αποτελέσματα της ετήσιας Αξιολόγησης της απόδοσης (Ποσοτικά και ποιοτικά 

κριτήρια) 

 

4.2. Στόχοι 

Οι στόχοι της Πολιτικής Αποδοχών είναι οι εξής: 

 • συμμόρφωση με το ισχύον θεσμικό, κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο 

 • διασφάλιση του αισθήματος της Δίκαιης Ανταμοιβής, Δέσμευσης και 

Επιβράβευσης για βιώσιμη ανάπτυξη 

 • προσέλκυση, παραμονή και παρακίνηση των Διευθυντικών Στελεχών 

 • ταύτιση των ενδιαφερόντων, συμφερόντων και αναγκών των Διευθυντικών 

Στελεχών με αυτών των Μετόχων 

 • ανταγωνιστικότητα των αποδοχών και παροχή κατάλληλων κινήτρων που 

εξασφαλίζουν τη δημιουργία αξίας για τους Μετόχους, ενώ, ταυτόχρονα, θέτουν τις 



βάσεις για τη δημιουργία αξίας για την Εταιρεία και τον Όμιλο προς όφελος όλων 

των εμπλεκομένων μερών (μέτοχοι, Διοίκηση, εργαζόμενοι, πελάτες, κοινωνία). 

 

5. Είδη αποδοχών Διευθυντικών Στελεχών 

Η Πολιτική Αποδοχών καλύπτει το σύνολο των αποδοχών που καταβάλλονται και 

συγκεκριμένα: σταθερές αποδοχές, μεταβλητές αποδοχές, επικουρικές παροχές. 

 

5.1. Δομή συνολικών αποδοχών 

Το σύνολο των αποδοχών περιλαμβάνει σταθερά και μεταβλητά μέρη για να 

εξασφαλίσει τη σύνδεση των αποδοχών με τη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη 

επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Οι αποδοχές διακρίνονται σε: 

 • Σταθερές: οι αποδοχές οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις των Διευθυντικών 

Στελεχών 

 • Μεταβλητές: Πρόσθετες έκτακτες αποδοχές με τη μορφή ετήσιου bοnυs. Στόχος 

των μεταβλητών αποδοχών είναι να ανταμειφθεί η απόδοση και οι επιδόσεις των 

Διευθυντικών Στελεχών και της Εταιρείας. Οι μεταβλητές αποδοχές αποσκοπούν 

τόσο στην παρακίνηση των Διευθυντικών Στελεχών όσο και στην αύξηση της 

παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας και συνδέονται με τους 

βραχυπρόθεσμους ατομικούς στόχους καθώς και τους   μακροπρόθεσμους 

στρατηγικούς στόχους. 

 • Επικουρικές παροχές, οι οποίες αποδίδονται στα Διευθυντικά Στελέχη, αποτελούν 

μέρος της γενικής πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας και δεν παρέχουν κίνητρα για 

την ανάληψη κινδύνων. Οι παροχές αυτές δεν εντάσσονται στον ορισμό των 

μεταβλητών αποδοχών της πολιτικής αποδοχών και θεωρούνται οικειοθελείς 

παροχές. 

 

5.1.1. Σταθερές αποδοχές 

Οι σταθερές αποδοχές των Διευθυντικών Στελεχών, εξαιρουμένων των 

εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούν το σημαντικά 

υψηλότερο ποσοστό των συνολικών αποδοχών τους, ώστε να καθίσταται εφικτή η 

εφαρμογή μιας πλήρως ευέλικτης πολιτικής για τις μεταβλητές αποδοχές, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας μη καταβολής τους, χωρίς να τίθενται 

ζητήματα βιοπορισμού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

Με σκοπό την προσέλκυση και διατήρηση των Διευθυντικών Στελεχών που 

διαθέτουν τα χαρακτηριστικά (δεξιότητες, εμπειρία, συμπεριφορές) που χρειάζεται 

η Εταιρεία, θα πρέπει οι σταθερές αποδοχές των εργαζομένων να είναι 

ανταγωνιστικές. Η ανταγωνιστικότητα εξασφαλίζεται με την παρακολούθηση, μέσω 

ετήσιων ερευνών, των αμοιβών που ισχύουν τόσο στον τομέα τροφίμων όσο και στο 

σύνολο της ελληνικής αγοράς εργασίας. 

Οι συνιστώσες που συνυπολογίζονται κατά τον καθορισμό των σταθερών αποδοχών 

των Διευθυντικών Στελεχών είναι: 

  • το ακαδημαϊκό υπόβαθρο 

  • η προηγούμενη εμπειρία 

  • το εύρος ευθύνης της θέσης εργασίας 

  • η δυναμική και οι προοπτικές εξέλιξης 

 • η βαρύτητα της θέσης στην αγορά εργασίας. Η αμοιβή που ισχύει για τα 

Διευθυντικά Στελέχη που κάνουν την ίδια δουλειά στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο 

  • οι αρμοδιότητες και λειτουργικές απαιτήσεις της θέσης 

  • η ισορροπία των μισθών εντός της Εταιρείας 

 • η ανάγκη για διατήρηση και παραμονή των προσώπων με δεξιότητες και 

επαγγελματικές ικανότητες στην Εταιρεία 

 • το κλίμα που ισχύει στην ελληνική οικονομία 



  • ο ετήσιος προϋπολογισμός της Εταιρείας 

  • δεδομένα που προκύπτουν από την εργατική νομοθεσία (Σ.Σ.Ε. κ.α.) 

  • ειδικοί όροι ατομικής σύμβασης εργασίας 

Στόχος είναι ο προσδιορισμός των αποδοχών να διασφαλίζει αφενός ότι το επίπεδο 

και η διάρθρωση των αποδοχών εξυπηρετούν βασικές αρχές της Πολιτικής 

Αποδοχών, όπως η μεγιστοποίηση της απόδοσης, η δικαιοσύνη και η 

ανταγωνιστικότητα, ενώ παράλληλα προωθούν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της 

Εταιρείας και αποτελούν συνάρτηση τόσο της απόδοσης και των δυνατοτήτων των 

Διευθυντικών Στελεχών, όσο και των αμοιβών αντίστοιχων θέσεων, ρόλων και 

ειδικοτήτων της εγχώριας αγοράς και άλλων ομοειδών εταιρειών, όπως αυτές 

αποτυπώνονται σε σχετικές έρευνες αμοιβών, ώστε να προσελκύονται αξιόλογα 

στελέχη, να παραμένουν και να εξελίσσονται στην Εταιρεία, διασφαλίζοντας τη 

διαδοχή και καλύπτοντας καίριες και σημαντικές θέσεις στην Εταιρεία. 

Υψηλότερες αποδοχές δύναται να διαμορφώνονται για τα Διευθυντικά Στελέχη με 

ρόλους εξειδικευμένους, που έχουν βαρύνουσα σημασία για τη λειτουργία και 

ανάπτυξη της Εταιρείας, ή είναι περιπτώσεις εξέχουσας εμπειρίας και εξαιρετικής 

αξιολογούμενης απόδοσης. 

 

5.1.2. Μεταβλητές αποδοχές 

 Με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται συγκεκριμένοι εταιρικοί στόχοι 

κερδοφορίας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής 

Αποδοχών μπορεί να προτείνει την καταβολή μεταβλητών αποδοχών ως 

παρακίνηση για υψηλότερες επιδόσεις. Οι αναφερόμενοι στόχοι μπορεί να 

καθορίζονται και να αναθεωρούνται κάθε χρόνο σε συνάρτηση με τον ετήσιο 

προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας. 

 Η ανωτέρω επιβράβευση πραγματοποιείται κατόπιν αξιολόγησης της απόδοσης των 

Διευθυντικών Στελεχών, του ποσοστού επίτευξης των ατομικών στόχων τους σε 

συνδυασμό με τις ομαδικές επιδόσεις σε επίπεδο μονάδας, Διεύθυνσης ή/ και 

Εταιρείας και με βάση τις γενικές αρχές που θέτει το κανονιστικό πλαίσιο, το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο καθώς και οι βασικές αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης Η 

καταβολή των ανωτέρω κινήτρων πραγματοποιείται μέσω της μισθοδοσίας (ως 

χρηματικά επιμίσθια).  

Για τον επιμερισμό του ανωτέρου ετήσιου bοnυs στα Διευθυντικά Στελέχη, 

λαμβάνονται υπόψη ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια σύμφωνα με το ποσοστό 

επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί καθώς και την ετήσια αξιολόγηση της 

απόδοσης τους. 

 

 5.1.3. Αναλογία Σταθερών και Μεταβλητών Αποδοχών 

 Η αναλογία σταθερών και μεταβλητών αποδοχών είναι ευθυγραμμισμένη με τη 

διαχείριση κινδύνου. Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται και να ελέγχει τον 

κίνδυνο που προκύπτει από την εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών υπεύθυνα και 

αποτελεσματικά, ώστε κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος να εντοπίζεται και να 

αντιμετωπίζεται άμεσα και ουσιαστικά.  

• Οι ετήσιες μεταβλητές αποδοχές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 30% των 

σταθερών αποδοχών του ιδίου έτους για κάθε Διευθυντικό Στέλεχος. 

 

5.1.4. Παροχές 

 Η Εταιρεία παρέχει στα Διευθυντικά Στελέχη τις εξής παροχές: 

 • Ομαδικό ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα 

• Ομαδική ασφάλιση ζωής και ατυχήματος για τα διευθυντικά στελέχη 

 • Εταιρικά αυτοκίνητα (στα ανώτατα Διευθυντικά στελέχη) 

 • Προγράμματα κινητής τηλεφωνίας 



Τις παροχές αυτές δικαιούνται και οι λοιποί εργαζόμενοι της Εταιρείας. 

 

5.1.5. Αποζημιώσεις 

Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου η Εταιρεία 

καταβάλλει τις νόμιμες αποζημιώσεις όπως προβλέπονται από την ισχύουσα 

νομοθεσία. 

 

6. Ισχύς 

Η Πολιτική Αποδοχών τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή της από τη Γενική 

Συνέλευση και θα ισχύσει για τα οικονομικά έτη 2019 - 2021, εκτός εάν η Γενική 

Συνέλευση στο χρονικό αυτό διάστημα αποφασίσει την τροποποίησή της.  

 

7. Διαμόρφωση -Αναθεώρηση -Εποπτεία εφαρμογής πολιτικής Αποδοχών 

Η Επιτροπή Αποδοχών της Εταιρείας εισηγείται και παρουσιάζει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο το περιεχόμενο της Πολιτικής Αποδοχών και των αναθεωρήσεών της, 

προκειμένου να υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση. 

Η Επιτροπή Αποδοχών, ως ανεξάρτητο όργανο αποτελούμενο από μη εκτελεστικά, 

ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ., καθώς και από ένα μη μέλος Δ.Σ., εξασφαλίζει την 

αντικειμενικότητα και αποτροπή εμφάνισης καταστάσεων σύγκρουσης 

συμφερόντων κατά την εξέταση και εισήγηση των αποδοχών του Δ.Σ. και των 

διευθυντικών στελεχών. 

Η Επιτροπή Αποδοχών διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό, 

την διάρθρωση και την αξιοποίηση της Πολιτικής Αποδοχών και παρακολουθεί την 

εφαρμογή της εσωτερικά σε τακτική περίοδο. Για τη διαμόρφωση των 

κατευθυντήριων γραμμών η Επιτροπή Αποδοχών λαμβάνει υπόψη την εκάστοτε 

διαμορφούμενη στρατηγική και τους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας, τις 

συνθήκες στην οικονομία και την αγορά τροφίμων και τις ανάγκες που κατά 

περίπτωση αναδεικνύει η εκτελεστική διοίκηση και η Διεύθυνση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού της Εταιρείας, καθώς και όλες τις παραμέτρους που υπαγορεύονται από 

τις βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές (“best practices”) και τις ευρωπαϊκές και 

διεθνείς συστάσεις. 

Η Επιτροπή Αποδοχών σε ετήσια βάση επανεξετάζει την πολιτική Αποδοχών, ως 

προς τη συμμόρφωσή της με τις πολιτικές και διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί από 

το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Επιτροπή Αποδοχών μεριμνά, ώστε κατά την 

αξιολόγηση των μηχανισμών που έχουν υιοθετηθεί για την ευθυγράμμιση της 

Πολιτικής Αποδοχών με τους κινδύνους, να λαμβάνονται υπόψη όλα τα είδη των 

κινδύνων, η ρευστότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρείας και εισηγείται 

διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση που διαπιστώνει αδυναμία υλοποίησης της 

Πολιτικής Αποδοχών που έχει διαμορφωθεί ή αποκλίσεις ως προς την εφαρμογή 

της. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Αποδοχών επισκοπεί σε τακτική βάση τις 

μισθολογικές και λοιπές εργασιακές συνθήκες των εργαζομένων της Εταιρείας και 

προβαίνει σε συσχετισμό των αποδοχών των τελευταίων με τις αποδοχές των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου και των διευθυντικών στελεχών (π.χ. δύναται να 

προβαίνει σε εισήγηση για καταβολή επιπρόσθετης αμοιβής σε εργαζομένους βάσει 

της απόδοσής τους, κατά τα ισχύοντα για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα 

διευθυντικά στελέχη). 

Η Επιτροπή Αποδοχών εισηγείται επίσης το ύψος των συνολικών αμοιβών για τις 

μεταβλητές αποδοχές των διευθυντικών στελεχών στο Διοικητικό Συμβούλιο, το 

οποίο και αποφασίζει την κατανομή τους. 

Οι μεταβλητές αποδοχές του Προέδρου του Δ.Σ. και του Διευθύνοντος Συμβούλου 

προτείνονται στην Επιτροπή Αποδοχών από τον Πρόεδρό της και υποβάλλονται 

προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, και εν συνεχεία στη Γενική Συνέλευση. 



Οι μεταβλητές αποδοχές των λοιπών εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου προτείνονται στην Επιτροπή Αποδοχών από τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο και υποβάλλονται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Υποβάλλονται εν συνεχεία προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση οσάκις κατά 

περίπτωση απαιτείται. 

Η καταβολή μεταβλητών αποδοχών στα λοιπά διευθυντικά στελέχη γίνεται υπό την 

ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου, εντός πάντοτε των ορίων της Πολιτικής 

Αποδοχών. 

Η Επιτροπή Αποδοχών είναι επίσης αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής και την 

περιοδική αναθεώρηση της πολιτικής Αποδοχών με τρόπο που να εξασφαλίζει 

σεβασμό των αρχών της διαφάνειας και της εταιρικής διακυβέρνησης και 

ενημερώνει σχετικά το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών υπόκειται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, 

σε κεντρικό και ανεξάρτητο εσωτερικό έλεγχο όσον αφορά στη συμμόρφωσή της 

προς τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και διαδικασίες αποδοχών. Αρμόδιος για τον 

έλεγχο και την αξιολόγηση αυτή είναι ο Εσωτερικός Ελεγκτής της Εταιρείας, ο 

οποίος απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Η Πολιτική Αποδοχών υποβάλλεται 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. Κάθε άλλη αμοιβή ή παροχή προς τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο εάν εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, επιτρέπεται 

προσωρινά η παρέκκλιση από την εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών, με την 

προϋπόθεση ότι η παρέκκλιση αυτή είναι αναγκαία για τη μακροπρόθεσμη 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας στο σύνολό της ή για τη διασφάλιση 

της βιωσιμότητάς της. Η παρέκκλιση μπορεί να αφορά είτε στις σταθερές είτε στις 

μεταβλητές αποδοχές των Διευθυντικών Στελεχών.  

Σε περίπτωση παρέκκλισης οι αποδοχές των Διευθυντικών Στελεχών βαρύνουν την 

Εταιρεία μόνο έπειτα από ειδική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

Εταιρείας. 

Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η καταβολή των μεταβλητών αμοιβών μπορεί να 

αναβάλλεται (π.χ. σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονότος που επηρέασε εκτάκτως 

την κερδοφορία της Εταιρείας) με διάρκεια ανάλογη με τη σοβαρότητα των 

περιστάσεων.  

Η καταβολή των μεταβλητών αμοιβών μπορεί ακόμα να ανακληθεί με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, σε περίπτωση που ο δικαιούχος που την έλαβε αποδειχθεί 

ότι παραβίασε τον Κώδικα Επιχειρηματικών Αρχών της Εταιρείας ή καταδικασθεί 

από Ποινικό Δικαστήριο ή σε περίπτωση που η καταβολή της μεταβλητής αμοιβής 

βασίστηκε σε στοιχεία κερδοφορίας της Εταιρείας τα οποία αποδείχθηκαν εκ των 

υστέρων ανακριβή. 

Σε περίπτωση που υφίσταται πολιτική αποδοχών και η Γενική Συνέλευση δεν 

εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών, η Εταιρεία μπορεί να συνεχίσει 

να καταβάλλει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μόνο σύμφωνα 

με την προηγούμενη, εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών και να υποβάλει 

αναθεωρημένη πολιτική αποδοχών προς έγκριση από την επόμενη Γενική 

Συνέλευση. 

Η εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών μαζί με την ημερομηνία και τα αποτελέσματα 

της ψηφοφορίας υποβάλλεται σε διατυπώσεις δημοσιότητας και παραμένει 

διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας χωρίς χρέωση, τουλάχιστον για όσο 

χρονικό διάστημα αυτή ισχύει». 



 

6. Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του 

Καταστατικού της Εταιρείας για λόγους προσαρμογής στο Ν. 4548/2018, 

σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου αυτού. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 

μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 

εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%  

την τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση των άρθρων 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 και 34 του 

Καταστατικού της Εταιρείας επί σκοπώ εναρμονίσεως και προσαρμογής αυτών στις 

νέες ρυθμίσεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου, τα οποία στη νέα τους μορφή 

προτείνεται να έχουν ως ακολούθως: 

 

Άρθρο 3ο 

Διάρκεια 

 

Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται αόριστη και άρχισε από την κατά νόμο σύσταση 

της Εταιρείας. 
 

Άρθρο 6ο 

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

1.  Μέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. το Διοικητικό 

Συμβούλιο δύναται με απόφασή του που λαμβάνεται με την απαρτία και 

πλειοψηφία που ορίζει ο Ν. 4548/2018, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή 

ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 

τριπλάσιο του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που 

χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εν λόγω εξουσία. Η πιο πάνω εξουσία του 

διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη γενική συνέλευση για 

χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς 

της αρχίζει μετά τη λήξη της κάθε πενταετίας.  

2. Η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών σε περίπτωση αύξησης του Μετοχικού 

Κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι κατώτερη από την ονομαστική τους αξία. Η τυχόν 

διαφορά της τιμής έκδοσης των νέων μετοχών με την ονομαστική αξία αποτελεί 

ειδικό αποθεματικό από την έκδοση των μετοχών "υπέρ το άρτιο" και δεν μπορεί 

να διατεθεί για την πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών. 

3. Σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που δεν γίνεται με εισφορά 

σε είδος, ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής τους σε μετοχές, παρέχεται 

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

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

υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, 

που γίνεται με εισφορά σε είδος το αρμόδιο όργανο της εταιρείας, που θα 

αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να επεκτείνει το 

δικαίωμα προτίμησης και για τις περιπτώσεις αυτές. Το δικαίωμα προτίμησης 

ασκείται εντός της προθεσμίας, την οποία όρισε το όργανο της εταιρείας που 

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

νόμον προθεσμίας καταβολής του κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δεκατεσσάρων (14) ημερών. Μετά το τέλος της προθεσμίας αυτής, οι μετοχές που 

δεν έχουν αναληφθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, διατίθενται από το διοικητικό 

συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη της τιμής που 

καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι.   

 

Άρθρο 7ο  



Μετοχές 

 

Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και άυλες 

 

Άρθρο 8ο  

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μετόχων 

 

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που πηγάζουν από την μετοχή παρακολουθούν 

τον τίτλο της μετοχής σε οποιονδήποτε και αν περιέλθει αυτός. 

2. Η κυριότητα της μετοχής συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των όρων του 

Καταστατικού της εταιρείας, των νόμιμων αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων και των αρμοδίων οργάνων της εταιρείας, καθώς και των δικαιωμάτων 

και υποχρεώσεων του μετόχου. 

3. Οι μετοχές και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές είναι αδιαίρετα, η εταιρεία 

δε, αναγνωρίζει μόνο ένα κύριο κάθε μετοχής. Οι συγκύριοι μετοχής ή εν πάση 

περιπτώσει όσοι έχουν αποκτήσει δικαιώματα στην ίδια μετοχή πρέπει να 

εκπροσωπούνται από έναν αντιπρόσωπο που θα ορίζεται με κοινή συμφωνία. Σε 

περίπτωση που δεν γνωστοποιείται στην Εταιρεία κοινός αντιπρόσωπος η μετοχή 

δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που 

απορρέουν από αυτή. 

4. Οι μέτοχοι έχουν μόνο όσα δικαιώματα τους παρέχει ο νόμος και το Καταστατικό 

αυτό. 

5. Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στα καθαρά κέρδη της Εταιρείας 

ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που έχουν στην κυριότητά τους, και μπορούν 

να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό και τις 

νόμιμες αποφάσεις των οργάνων της εταιρείας. 

6. Η ευθύνη του μετόχου έναντι των τρίτων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των 

μετοχών που κατέχει. 

7. Οι μέτοχοι ασκούν τα δικαιώματα τους ως προς την διοίκηση της εταιρείας με την 

συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση. 

8. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μίας ψήφου στην Γενική Συνέλευση. 

 

Άρθρο 9ο  

Αρμοδιότητες 

 

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για 

κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν 

Καταστατικό, και ειδικότερα για τα θέματα που προσδιορίζονται στο άρθρο 117 Ν. 

4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει. Οι νόμιμες δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους 

μετόχους που απουσίαζαν ή διαφώνησαν κατά την λήψη τους. 

 

Άρθρο  10ο  

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης 

 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 119επ. Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε 

ισχύει,, υποχρεωτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε εταιρική χρήση το αργότερο έως 

τη δέκατη  (10η) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής 

χρήσης, προκειμένου να αποφασίσει για την έγκριση των ετήσιων χρηματο-

οικονομικών καταστάσεων και για την εκλογή ελεγκτών (τακτική γενική 

συνέλευση).  

2.  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας συνέρχεται εκτάκτως οποτεδήποτε 

άλλοτε το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει τούτο σκόπιμο ή αναγκαίο (έκτακτη γενική 

συνέλευση). 

 

Άρθρο 11ο  



Πρόσκληση 

 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας ή στην 

περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της 

έδρας της εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συνέρχεται και στην 

περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου. 

2. Η Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνεδριάσεις ή αυτές που 

εξομοιώνονται μ' αυτές, καλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο είκοσι (20) 

τουλάχιστον πλήρεις ημέρες, πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πιο πάνω 

προθεσμία υπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες δεν υπολογίζονται όμως η 

ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης. 

3. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με 

ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της 

ημερήσιας 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 

δι' αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και εξ αποστάσεως.  Πέραν των ανωτέρω, η 

πρόσκληση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες για : 

α) τα δικαιώματα των μετόχων μειοψηφίας, με αναφορά της προθεσμίας εντός της 

οποίας μπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωμα ή εναλλακτικά την καταληκτική 

ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν τα δικαιώματα αυτά να ασκηθούν. 

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα και τους όρους 

άσκησης τους θα είναι διαθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο 

διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, 

β) τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου και 

ιδίως τα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί για το σκοπό αυτόν η εταιρεία, καθώς και 

τα μέσα και τις μεθόδους που προβλέπονται στο καταστατικό, κατά το άρθρο 12 

του παρόντος, για να δέχεται η εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και 

ανάκλησης αντιπροσώπων, 

γ) τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με 

ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον συντρέξει περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 12 του παρόντος 

δ) καθορίζει την ημερομηνία καταγραφής όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 12 του 

παρόντος επισημαίνοντας ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά την 

ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση, 

ε) γνωστοποιεί τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιμο το πλήρες κείμενο των εγγράφων 

και των σχεδίων αποφάσεων, που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 

του Ν. 4548/2018, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά 

και 

στ) αναφέρει τη διεύθυνση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας όπου είναι 

διαθέσιμες οι πληροφορίες των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 123 του Ν. 

4548/2018. 

4. Η πρόσκληση της γενικής συνέλευσης δημοσιεύεται με την καταχώρισή της 

στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. Επιπλέον, το πλήρες κείμενο της 

πρόσκλησης δημοσιεύεται μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 και στο 

διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, και δημοσιοποιείται μέσα στην ίδια προθεσμία, με 

τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, με 

μέσα που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται ευλόγως 

αξιόπιστα, για την αποτελεσματική διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό 

κοινό, όπως ιδίως με έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης με εθνική και 

πανευρωπαϊκή εμβέλεια. Η εταιρεία δεν δύναται να επιβάλλει στους μετόχους 

ειδική χρέωση για τη δημοσιοποίηση της πρόσκλησης για σύγκληση της γενικής 

συνέλευσης με οποιονδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους. 

 

 

Άρθρο  12ο  



Συμμετοχή 

 

1. Κάθε μετοχή παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να συμμετάσχει και να ψηφίσει 

κατά την Γενική Συνέλευση. Κάθε μέλος της Συνέλευσης έχει τόσες ψήφους όσες 

και οι μετοχές που έχει ή εκπροσωπεί. 

2. Στη γενική συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) δικαιούται να 

συμμετέχει όποιος έχει την 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 

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, συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση 

το πρόσωπο που έχει την 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, εφ’ όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου ή μέσω των συμμετεχόντων και 

εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη 

περίπτωση. 

3. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μπορούν ν’ αντιπροσωπευθούν στη 

Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018. 

Η κοινοποίηση του διορισμού και της ανάκλησης ή της αντικατάστασης 

αντιπροσώπου μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα δια του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

 

Άρθρο 13ο 

 

Καταργείται ως μη ανταποκρινόμενο στις διατάξεις του Νόμου 4548/2018. 

 

 

Το άρθρο 14: Αναριθμείται σε άρθρο 13 

 
Άρθρο 15ο : Αναριθμείται σε άρθρο 14 

Εξαιρετική Απαρτία και Πλειοψηφία 

 

1. Στην περίπτωση που πρόκειται να παρθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση 

που αφορούν περιοριστικά: 

α. Μεταβολή εθνικότητας της Εταιρείας 

β. Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή 

διάλυση της Εταιρείας 

γ. Μεταβολή του αντικειμένου (σκοπού) της Εταιρείας 

δ. τακτική Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με την επιφύλαξη των όσων 

ορίζονται σχετικά με έκτακτη αύξηση στο παρόν καταστατικό, ή επιβάλλονται από 

το νόμο ή γίνονται με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών  

ε. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 21 ή την παρ. 6 του άρθρ. 49 του Ν. 4548/2018 

στ. Μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών  

ζ. Αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων,    

θ. Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έκτακτη 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει 

νόμιμα αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ήμισυ (1/2) του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  



2. Εάν δεν συντελεσθεί η ανωτέρω απαρτία,, η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και 

συνέρχεται εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Καταστατικού, σε 

επαναληπτική συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από τη χρονολογία της 

ματαιωθείσης συνεδριάσεως,. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση 

βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και μπορεί να πάρει νόμιμα αποφάσεις 

επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως, όταν παρίσταται και 

εκπροσωπείται σ’ αυτήν το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου. 

Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος 

και ο χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, που προβλέπονται από το νόμο, 

εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα 

(10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε 

επαναληπτική. 

3. Οι αποφάσεις για τα θέματα που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο λαμβάνονται 

με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 

 

 

Άρθρο 16ο : Αναριθμείται σε άρθρο 15 

Διεξαγωγή 

 

Ι. Πρόεδρος-Γραμματέας-Ψηφολέκτες 

 

1. Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά, και μέχρι την εκλογή από τη Γενική 

Συνέλευση Προέδρου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής 

του, ή αν δεν παρίσταται αυτός, άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν δεν 

παρίσταται κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπο που εκλέγεται 

προσωρινά από τη Συνέλευση. Ο προσωρινός Πρόεδρος ορίζει έναν προσωρινό 

γραμματέα που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

2. Αφού ελεγχθεί και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ο κατάλογος των μετόχων 

που έχουν δικαίωμα ψήφου και η νόμιμη συμμετοχή ή εκπροσώπησή τους, η Γενική 

Συνέλευση εκλέγει με την πλειοψηφία που ορίζεται στο άρθρο 13 παρ. 3, παραπάνω 

τον Πρόεδρο και ένα Γραμματέα που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη. 

 

ΙΙ. Θέματα συζήτησης - Πρακτικά 

 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης. 

2.         Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση  

καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο, με επιμέλεια του Γραμματέα, και 

υπογράφονται, στο τέλος της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. 

3. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα 

πρακτικά περίληψη της γνώμης του. Ο Πρόεδρος της 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. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων, που 

παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη γενική συνέλευση. Στην ιστοσελίδα 

της Εταιρείας δημοσιεύονται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα 

αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο από την 

ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, προσδιορίζοντας για κάθε απόφαση 

τουλάχιστον τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι, την 

αναλογία του μετοχικού κεφαλαίου, που εκπροσωπούν αυτές οι ψήφοι, το 

συνολικό αριθμό έγκυρων ψήφων, καθώς και τον αριθμό ψήφων υπέρ και κατά 

κάθε απόφασης και τον αριθμό των αποχών. 

4. Αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης επικυρώνονται 

από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, είτε από τον Πρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από όποιον τυχόν 

ορίσει η Γενική Συνέλευση, για τα πρακτικά της συγκεκριμένης Συνέλευσης. 



5. Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η Συνέλευση εγκρίνει τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις, και αποφαίνεται για την έγκριση της συνολικής 

διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την αντίστοιχη χρήση ως και για την απαλλαγή 

των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κατά την ψηφοφορία για την έγκριση της συνολικής διαχείρισης 

ψηφίζουν μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων 

μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες 

οδηγίες ψήφου. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. 

Παραίτηση 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 N. 

4548/2018. Κατά τη δίκη για αποζημίωση της εταιρείας λόγω ευθύνης των μελών 

του διοικητικού συμβουλίου κατά τα άρθρα 102 και επ. N. 4548/2018 συνεκτιμάται 

η παραπάνω έγκριση.  

 

 

Άρθρο  17ο : Αναριθμείται σε άρθρο 16 

Σύνθεση - Εκλογή και θητεία 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 5 μέχρι 9 μέλη 

2. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μέτοχοι, υπάλληλοι της 

εταιρείας, τρίτα φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα. Στην περίπτωση 

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

άσκηση των εξουσιών του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, αρχίζει από την 

ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, που τα εξέλεξε και 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, σε 

κάθε όμως περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη.  

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. 

5. α) Αν κενωθεί θέση συμβούλου λόγω θανάτου, παραίτησης ή από οποιαδήποτε 

άλλη αιτία, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν είναι 

τουλάχιστον τρία (3), μπορούν να εκλέξουν αντικαταστάτη. Η θητεία του 

αντικαταστάτη λήγει την ημέρα που θα έληγε και η θητεία αυτού που 

αντικατέστησε. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται σε κατά νόμον 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. 

β) Στην ανωτέρω 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 τα ανωτέρω, με την 

προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν 

από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν 

επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3).  

γ) Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής 

συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 

 

 

Άρθρο  18ο : Αναριθμείται σε άρθρο 17 

Εξουσία-Αρμοδιότητες και Ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και εκπροσωπεί την Εταιρεία, και έχει τη διοίκηση 

της εταιρικής περιουσίας. Αποφασίζει για όλα γενικά τα θέματα που αφορούν την 

Εταιρεία μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού Σκοπού με εξαίρεση  εκείνα που 

σύμφωνα με το Νόμο ή το Καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα 



της Γενικής Συνέλευσης. Αρμόδιο όργανο για την έκδοση κοινών ομολογιακών 

δανείων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν. 4548/2018. Η συγκεκριμένη αυτή αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου 

δεν μεταβιβάζεται.  

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να μεταβιβάζει κάθε φορά με ειδική 

απόφασή του, που θα καταχωρείται στα πρακτικά, αρμοδιότητές του (εκτός αυτών 

που απαιτούν συλλογική ενέργεια) για συγκεκριμένα και ατομικά προσδιορισμένα 

θέματα σε ένα ή περισσότερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε άλλα 

πρόσωπα, που θα ενεργούν μεμονωμένα ή συλλογικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί, επίσης,  να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε μέλη 

του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον προβλέπεται από 

τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση 

των εξουσιών που τους ανατέθηκαν ή μέρους τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. 

3. Για τη δόση όρκου, που τυχόν επιβληθεί στην Εταιρεία, το Διοικητικό Συμβούλιο 

μπορεί να ορίζει το πρόσωπο που θα δίνει τον όρκο, κάθε φορά, μεταξύ των μελών 

του. 

4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαχειριζόμενα τις Εταιρικές υποθέσεις δεν 

έχουν καμμία προσωπική ή αλληλέγγυα ευθύνη απέναντι στους τρίτους για τις 

υποχρεώσεις της Εταιρείας, ευθύνονται μόνο απέναντι στην Εταιρεία και τους 

μετόχους για την εκτέλεση της εντολής που τους ανατίθεται. Η ευθύνη των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

 

Το άρθρο 19: Αναριθμείται σε άρθρο 18 
 

 

Άρθρο 20ο : Αναριθμείται σε άρθρο 19  

Συνεδριάσεις 

  

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι 

ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν στην έδρα της εταιρείας ή στο υποκατάστημα 

της εταιρείας στο Κερατσίνι (οδός Σπετσών αριθμ. 1). Το διοικητικό συμβούλιο 

εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ημεδαπή είτε 

στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται 

όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης 

και στη λήψη αποφάσεων. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση 

αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις 

αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση.  

3. α) Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, 

με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες 

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση και πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες αν η 

συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί εκτός της έδρας της εταιρείας. Στην πρόσκληση 

πρέπει απαραίτητα 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. 

β) Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα 

μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 

υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου 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. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό 

συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, 

επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το 

διοικητικό συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω 



προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα 

λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.  

 

  

Άρθρο 21ο : Αναριθμείται σε άρθρο 20 

Συμμετοχή στις συνεδριάσεις - Απαρτία και Πλειοψηφία 

 

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, συνεδριάζει έγκυρα και παίρνει 

νόμιμα αποφάσεις όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση το 

μισό συν ένας του αριθμού των συμβούλων, ποτέ όμως λιγότεροι από τρεις. 

2. Κάθε σύμβουλος έχει μία ψήφο. 

3. Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλον σύμβουλο, με 

απλή επιστολή ή τηλεγράφημα που θα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί έναν μόνον άλλο 

σύμβουλο. 

4. Όπου δεν ορίζεται διαφορετικά σε άλλα άρθρα του Καταστατικού, οι αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων 

που, αυτοπρόσωπα ή με αντιπρόσωπο, παρίστανται στη συνεδρίαση. 

 

Άρθρο 22ο  : Αναριθμείται σε άρθρο 21   

Πρακτικά 

1. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται 

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο, που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό 

σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος 

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο 

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή 

αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.  

2. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τα παραστάντα μέλη. 

Σε περίπτωση άρνησης υπογραφής από κάποιο μέλος, γίνεται σχετική μνεία στα 

πρακτικά. Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήμως από τον Πρόεδρο ή τον 

Αντιπρόεδρο, εάν έχει εκλεγεί, ή αν δεν έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος από τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωση τους. 

3. Οι υπογραφές των συμβούλων ή των αντιπροσώπων τους μπορούν να 

αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. 

 

 

Άρθρο 23ο  : Αναριθμείται σε άρθρο 22 

Αμοιβές των Συμβούλων 
   

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να λάβουν αμοιβή, η οποία 

δύναται να συνίσταται και σε συμμετοχή στα κέρδη της χρήσεως, ή άλλες παροχές, 

σύμφωνα με το νόμο και τα οριζόμενα στην πολιτική αποδοχών της εταιρείας. 

Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν 

ρυθμίζεται στο νόμο και το παρόν καταστατικό, βαρύνει την εταιρεία μόνο αν 

εγκριθεί με ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

2. Οι διατάξεις της παραπάνω παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τις αμοιβές των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που προέρχονται από παροχή υπηρεσιών με 

βάση εργασιακή σύμβαση ή σχέση. 

 

Το άρθρο 24: Αναριθμείται σε άρθρο 23 

 
Άρθρο 25ο : Αναριθμείται σε άρθρο 24 

Οικονομικές Καταστάσεις 

Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καταρτίζονται, ελέγχονται και 

εγκρίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4308/2014, ως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα 

με κάθε άλλη ειδική διάταξη που ρυθμίζει τα ζητήματα αυτά. 



 

 

Άρθρο 26ο : Αναριθμείται σε άρθρο 25 

Διάθεση κερδών 

 

Η διάθεση των κερδών της εταιρείας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: 

α. προηγείται η διάθεση ποσοστού για τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπως 

ορίζει ο Νόμος, δηλαδή για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των 

καθαρών κερδών. Η αφαίρεση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική όταν το 

αποθεματικό φθάσει να είναι ίσο με το 1/3 τουλάχιστον του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

β. ακολουθεί η διάθεση του ποσού που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος 

που θα εγκριθεί από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρικής χρήσεως με την 

επιφύλαξη και όσων προβλέπονται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει. 

γ. το υπόλοιπο διατίθεται ελεύθερα, σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης. 

 

 

Άρθρο 27ο: Αναριθμείται σε άρθρο 26 

Καταβολή Μερίσματος 

 

1. Η καταβολή του μερίσματος πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

2. Η αξίωση για την καταβολή του μερίσματος παραγράφεται μετά πέντε έτη από τότε 

που έγινε απαιτητή σύμφωνα με το νόμο. 

 

Τα άρθρα 28, 29, 30, 31, 32, 33 καταργούνται ως μη ανταποκρινόμενα στις διατάξεις 

του Νόμου 4548/2018. 

 
Άρθρο 34 : Αναριθμείται σε άρθρο 27 

 

Για ο,τιδήποτε δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τότε 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν 4548/2018, όπως αυτός, εκάστοτε, ισχύει. Όπου το παρόν 

καταστατικό αρκείται στην τυπική επανάληψη προβλέψεων του νόμου, οι όροι αυτοί 

νοούνται ότι αναφέρονται στις εκάστοτε αντίστοιχες διατάξεις του νόμου, σε περίπτωση 

τροποποίησης των τελευταίων. 

 

7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 1.027.216,80€ με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της 

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με 

σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους . Τροποποίηση του 

περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 του 

μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 + 1 των 

εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Αφού έλαβε τον λόγο ο Πρόεδρος της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 

προτείνει στους μετόχους την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 

ένα εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

(1.027.216,80€) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με 

κεφαλαιοποίηση αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 

καθώς και την ισόποση μείωση μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή κατά ένα εκατομμύριο 

είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.027.216,80€) με 

μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με σκοπό την 



επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ενός εκατομμυρίου είκοσι 

επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.027.216,80€).  

Η Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό 

......%,  την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο 

είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.027.216,80€) με 

αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση 

αποθεματικών «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Περαιτέρω, η 

Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό 

......%,  την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ένα 

εκατομμύριο είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

(1.027.216,80€) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με 

σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους του ενός εκατομμυρίου 

είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.027.216,80€). 

Επίσης, η Τακτική Γενική Συνέλευση παρέχει την εξουσιοδότηση προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των διαδικαστικών 

θεμάτων για την εκτέλεση και υλοποίηση της παρούσας αποφάσεως περί αυξήσεως 

και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, όπως το άρθρο 5 του 

Καταστατικού της εταιρείας τροποποιηθεί αντιστοίχως με την προσθήκη δύο νέων 

παραγράφων με το κάτωθι περιεχόμενο: 

«ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ-ΜΕΤΟΧΕΣ 

Άρθρο 5ο 

«Κατόπιν αποφάσεως της από 8/7/2019 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά 1.027.216,80 ευρώ με αύξηση της 

ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06 ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 

«διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και εν συνεχεία μειώθηκε ισόποσα 

κατά 1.027.216,80 ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,06  

ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. 

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και ισόποση μείωση 

παραμένει στο ποσό των ευρώ 16.093.063,20 διαιρούμενο σε 17.120.280 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,94 ευρώ εκάστη». 

 

8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 

4449/2017 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 

μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 

εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Κατόπιν της εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έλεγξε ότι 

πληρούνται οι προϋποθέσεις, που τάσσει ο νόμος 4449/2017, η Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει και εκλέγει με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, τριμελή 

Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, 

με τετραετή θητεία, η οποία αποτελείται από τα κάτωθι μέλη: 

1) Κουτούπης Ανδρέας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Πρόεδρος 

2) Γεώργιος Μουρελάτος του Αποστόλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

3)  Κοντοχριστόπουλος Κων/νος του Αναστασίου 

 



10. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια 

ή στην Διοίκηση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια 

του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 του 

μετοχικού κεφαλαίου  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 1/2 + 1 των 

εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει, με ψήφους ......................, ήτοι με ποσοστό ......%, και 

παρέχει την άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα 

Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του 

άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για 

λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που 

επιδιώκει η Εταιρεία. 
 

 


