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Θέµα 1ο  : Προσαρµογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του ν.4548/2018 

σύµφωνα µε το άρθρο 183, παρ.1 του ανωτέρω νόµου.  
 
  

 Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούµενη 
Πλειοψηφία 

Έκτακτη  
Γενική  
Συνέλευση 

1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας.  

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παρισταµένων ή 
εκπροσωπούµενων) 
δικαιωµάτων ψήφου πλέον  

 
Επαναληπτική 
Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση 

Οποιοδήποτε εκπροσωπούµενο 
τµήµα των κοινών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας.  
 
 

(+) µίας (παριστάµενης ή 
εκπροσωπούµενης) ψήφου 
για την έγκριση  της 
Προσαρµογής του 
Καταστατικού 

 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας µε σκοπό την προσαρµογή του στις διατάξεις 
του ν.4548/2018 «Αναµόρφωση του δικαίου των ανωνύµων εταιρειών» σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 183 παρ.1 του ανωτέρω νόµου. 
 
Ο ν.4548/2018 ο οποίος αναµόρφωσε στο πλαίσιο που  αφορά τις ανώνυµες εταιρίες, 
ενσωµάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο τις σχετικές διατάξεις  της οδηγίας για τα  ∆ικαιώµατα των 
Μετόχων (2017/828/ΕΕ), µε την οποία  τροποποιήθηκε η Οδηγία 2007/36/ΕΚ αναφορικά µε 
την  ενθάρρυνση της µακροπρόθεσµης ενεργού συµµετοχής των µετόχων. 
 
Οι Μέτοχοι µπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της  Εταιρίας (www.astikakinita.gr) 
αντίγραφο του καταστατικού όπου έχουν ενσωµατωθεί όλες οι τροποποιήσεις σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του ν.4548/2018 «Αναµόρφωση του δίκαιου των ανωνύµων εταιριών». 
 
Προτεινόµενη απόφαση :  
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει τις τροποποιήσεις στο Καταστατικό της Εταιρίας µε 
σκοπό την προσαρµογή του στις διατάξεις του ν.4548/2018 «Αναµόρφωση του δικαίου των 
ανωνύµων εταιριών», σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 183, παρ.1 του ανωτέρου νόµου.  

 



 

 

 
 
ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

ν.4548/2018. 
 

  

 Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούµενη 
Πλειοψηφία 

Έκτακτη  
Γενική  
Συνέλευση 

1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 

 
1/2 του συνόλου των 
(παρισταµένων ή 
εκπροσωπούµενων)  

 
Επαναληπτική 
Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση 

Οποιοδήποτε εκπροσωπούµενο 
τµήµα των κοινών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
 

δικαιωµάτων ψήφου πλέον 
(+) µίας (παριστάµενης ή 
εκπροσωπούµενης) ψήφου 

 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 110 και 111 του ν.4548/2018 το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών για  τα Μέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και για τους Γενικού ∆ιευθυντές εφόσον υφίστανται. 
 
Ο ν.4548/2018 ο οποίος αναµόρφωσε το πλαίσιο που αφορά τις ανώνυµες εταιρίες 
ενσωµάτωσε στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας για τα ∆ικαιώµατα  των 
Μετόχων (2017/828/ΕΕ),µε την οποία τροποποιήθηκε η Οδηγία 2007/36/ΕΚ αναφορικά µε 
την ενθάρρυνση της µακροπρόθεσµης ενεργού συµµετοχής των µετόχων. Η προτεινόµενη 
Πολιτική καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.4548/2018. 
 
Σκοπός της Πολιτικής είναι η προώθηση της βιωσιµότητας  και των µακροπρόθεσµων 
προοπτικών της λειτουργίας της Εταιρίας, καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας. 
 
Η διάρκεια της Πολιτικής ισχύει έως την Τετάρτη επέτειο από την έγκρισή της από την Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επικαιροποιούµενη όµως από τα  αρµόδια όργανα της 
Εταιρίας.  
 
Η Πολιτική Αποδοχών είναι διαθέσιµη  στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.astikakinita.gr). 
 
Προτεινόµενη απόφαση :  
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει την Πολιτική Αποδοχών για τα Μέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και για τους Γενικού ∆ιευθυντές της Εταιρίας καθώς και τυχόν αντιστοίχους αυτών. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο : Ανακοίνωση εκλογής τριών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε 
αντικατάσταση παραιτηθέντων 

 
  

 Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούµενη 
Πλειοψηφία 

Έκτακτη  
Γενική  
Συνέλευση 

1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παρισταµένων ή 
εκπροσωπούµενων) 

 
Επαναληπτική 
Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση 

Οποιοδήποτε εκπροσωπούµενο 
τµήµα των κοινών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
 

δικαιωµάτων ψήφου πλέον 
(+) µίας (παρισταµένης ή 
εκπροσωπούµενης) ψήφου 

 

Μετά την παραίτηση κατά την συνεδρίαση στις 7.10.2019 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των 
Μελών κ.κ. Θεµιστοκλή Κορκόντζελου, Κωνσταντίνου Λαµπρινόπουλου και Αθανασίου  
Αθανασόπουλου εκλέχθηκαν για το υπόλοιπο της θητείας του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου ο 
κ.Γεώργιος Σπηλιόπουλος ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  µη εκτελεστικό  µέλος 
ο κ. Νικόλαος Χρυσανθόπουλος ως µη εκτελεστικό µέλος και ο κ.Αλέξανδρος Χουσάκος ως 
µη εκτελεστικό µέλος.  
 
Προτεινόµενη απόφαση :  
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση ενηµερώνεται για την αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών 
του  ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου. 
 
  

 Ελάχιστη Απαιτούµενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούµενη 
Πλειοψηφία 

Έκτακτη  
Γενική  
Συνέλευση 

1/5 του συνόλου των κοινών, 
µετά δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παρισταµένων ή 
εκπροσωπούµενων) 

 
Επαναληπτική 
Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση 

Οποιοδήποτε εκπροσωπούµενο 
τµήµα των κοινών, µετά 
δικαιώµατος ψήφου, αΰλων 
µετοχών εκδόσεως της Εταιρίας 
 

δικαιωµάτων ψήφου πλέον 
(+) µίας (παρισταµένης ή 
εκπροσωπούµενης) ψήφου 

 
Μετά την παραίτηση από µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κ. Αθανασίου 
Αθανασόπουλου ορίστηκε το νεοκλεγέν  Μη Εκτελεστικό Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
κ.Αλέξανδρος Χουσάκος ως µέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 
 
Προτεινόµενη απόφαση :  
Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίνει την αντικατάσταση του µέλους της Επιτροπής Ελέγχου 
και επανεκλέγει αυτήν έως την λήξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στις 22.6.2020, 
αποτελούµενη από τους κ.κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος- 
Πρόεδρο της Επιτροπής, Σαράντη –Ευάγγελο Λώλο Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος – 
Μέλος της Επιτροπής και Αλέξανδρο Χουσάκο Μη Εκτελεστικό Μέλος-Μέλος της Επιτροπής.   
 
 
 
 
 
 
 
 
  


