
 

 
 

 
 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 

 
 

 
Θέμα 1ο  : Έγκριση των Ετήσιων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 

διαχειριστικής χρήσεως 2019 (1.1.2019-31.12.2019), μετά των σχετικών 
εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, ως και της διανομής κερδών. 

 
  

 Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

α) 1/5 του συνόλου των κοινών, 
μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της 
Εταιρείας για την έγκριση των 
οικονομικών καταστάσεων. 
β) 1/2 του συνόλου των κοινών, 
μετά δικαιώματος ψήφου, άυλων 
εκδόσεως της Εταιρείας για την 
απόφαση μη διανομής 
μερίσματος. 

 
 
α) 1/2 του συνόλου των 
(παριστάμενων ή 
εκπροσωπούμενων) 
δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
(+) μίας (παριστάμενης ή 
εκπροσωπούμενης) ψήφου 
για την έγκριση των 
οικονομικών καταστάσεων 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

α)Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο 
τμήμα των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας 
για την  έγκριση των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 
β) 1/5 του συνόλου των κοινών, 
μετά δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της 
Εταιρείας για την απόφαση μη 
διανομής μερίσματος. 
 
 

β) 80% του συνόλου των 
(παριστάμενων ή 
εκπροσωπούμενων) 
δικαιωμάτων ψήφου για την 
μη διανομή μερίσματος. 

 
 
 

Κατ’ εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του άρθρου 108 του Ν. 4548/2018, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλλει προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τις Ετήσιες και 
Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2019 
(1.1.2019 - 31.12.2019). Οι Οικονομικές Καταστάσεις απαρτίζονται από τον ισολογισμό, την 
κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την 
κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσης, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές 
σημειώσεις  



 

 
 

 
 
 
επί των Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως.    
    
 

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astikaakinita.gr) 
αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως. Στην εν λόγω Έκθεση έχουν ενσωματωθεί οι 
υποβαλλόμενες προς έγκριση Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου, ως και 
η επ’ αυτών έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή, η Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η Δήλωση Εταιρικής Διακυβερνήσεως και οι δηλώσεις Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου περί της ακρίβειας των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 
 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση την έγκριση των 
Ετησίων και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης 2019 
(1.1.2019 - 31.12.2019), μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για τη χρήση 2019 διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 2,36 εκατ. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη 
διανομή μερίσματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.astikaakinita.gr/


 

 
 

 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο  : Έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής 
διαχείρισης της χρήσης 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019) και απαλλαγή του  
Ορκωτού Ελεγκτή  Λογιστή από κάθε ευθύνη.  

 
  

 Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

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

 
1/2 του συνόλου των 
(παριστάμενων ή 
εκπροσωπούμενων) 
δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
(+) μίας (παριστάμενης ή 
εκπροσωπούμενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο 
τμήμα των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας 
 

 

 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση 
της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη 
διαχειριστική χρήση του έτους 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019), σύμφωνα με το άρθρο 108 του 
Ν. 4548/2018, ως και την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη, 
σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4548/2018 για τα πεπραγμένα (ως αυτά εκτέθηκαν στην 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας και στα επ΄αυτών επεξηγηματικά σχόλια) και 
αντιστοίχως για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη 
χρήση 2019 (1.1.2019 - 31.12.2019). 

 
  

 Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

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

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παριστάμενων ή 
εκπροσωπούμενων) 
δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
(+) μίας (παριστάμενης ή 
εκπροσωπούμενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο 
τμήμα των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας 
 

 

 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 109 Ν.4548/2018 και την ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την έγκριση καταβολής 
στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 
2019, ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 375.257 σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ 
κατά την 31.12.2019 

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΑ σε Ευρώ 
(μικτό)         (καθαρό) 

Γεώργιος Ποιμενίδης Διευθύνων 
Σύμβουλος και 
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Εκτελεστικό 
 Μέλος 

 147.437         69.748 

Θεμιστοκλής 
Κορκόντζελος  

Πρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό 
Μέλος 

186.820         125.497 

Κωνσταντίνος 
Λαμπρινόπουλος 

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Εκτελεστικό  
Μέλος 

    9.000            7.828 

Παναγιώτης 
Τσακλόγλου 

Μέλος Δ.Σ., 
Πρόεδρος 
Επιτροπής Ελέγχου   

Μη Εκτελεστικός 
Μέλος 

  20.000          15.418  

Σαράντης-Ευάγγελος  
Λώλος 

Μέλος Δ.Σ. Μη Εκτελεστικός 
Μέλος 

  12.000          10.083 

 
 
Διευκρινίζεται ότι στις συνολικές αμοιβές περιλαμβάνονται και αυτές των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 



 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ 4ο  : Συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών έτους 
2019, κατ’ άρθρο 112 του Ν.4548/2018. 

  
 
  

 Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

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

 
  
1/2 του συνόλου των 
(παριστάμενων ή 
εκπροσωπούμενων) 
δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
(+) μίας (παριστάμενης ή 
εκπροσωπούμενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο 
τμήμα των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας 
 

 

 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018, 
καταθέτει στην παρούσα Γενική Συνέλευση την Έκθεση Αποδοχών έτους 2019 προς 
συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία. 
 
Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astikakinita.gr)  
αντίγραφο της Έκθεσης Αποδοχών έτους 2019, η οποία θα παραμείνει διαθέσιμη για περίοδο 
δέκα (10) ετών όπως ο Νόμος ορίζει. 
 
Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη επισκόπηση των αποδοχών που έλαβαν τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα  στο 
άρθρο 112 του ν.4548/2018. 
Οι ελεγκτές της Εταιρείας έλεγξαν την Έκθεση αυτή και την έκριναν σύννομη και εξέδωσαν 
την σχετική Έκθεση Ελεγκτή. 
Διευκρινίζεται ότι η ψήφος των μετόχων, κατά τον Νόμο, είναι συμβουλευτική και το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας οφείλει να επεξηγήσει στην επόμενη Έκθεση Αποδοχών τον τρόπο 
με τον οποίο ελήφθη υπόψη το αποτέλεσμα της συμβουλευτικής ψηφοφορίας της Γενικής 
Συνέλευσης.  
 

 
 
 

http://www.astikakinita.gr/


 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ 5ο  : Προέγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018, παροχής  
αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  
για τη χρήση 2020 (1.1.2020 - 31.12.2020). 

  
 
  

 Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

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

 
  
1/2 του συνόλου των 
(παριστάμενων ή 
εκπροσωπούμενων) 
δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
(+) μίας (παριστάμενης ή 
εκπροσωπούμενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο 
τμήμα των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας 
 

 

 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται, σύμφωνα με το άρθρο 109 του 
Ν.4548/2018, στην παρούσα Γενική Συνέλευση την προέγκριση αμοιβών προς τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την ιδιότητά τους αυτή, για τη διαχειριστική χρήση 2020 
(1.1.2020 - 31.12.2020), ποσού αμοιβών συνολικού ύψους Ευρώ 172.000 (μικτά), 
συμπεριλαμβανομένων και των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
ΘΕΜΑ 6ο  : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών   

για τη διαχειριστική χρήση 2020 και έγκριση της αμοιβής τους. 
 
 

 Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

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

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παριστάμενων ή 
εκπροσωπούμενων) 
δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
(+) μίας (παριστάμενης ή 
εκπροσωπούμενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο 
τμήμα των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας 
 

 

 
 

Κατ’ εφαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας και του Ν. 4449/2017, το Διοικητικό Συμβούλιο 
εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον υποχρεωτικό έλεγχο της 
διαχειριστικής χρήσεως 2020.  
 
Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας «DELOITTE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΛΟΓΙΣΤΩΝ» για τον έλεγχο των (απλών και ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της 
Εταιρίας έτους 2020 προτείνεται όπως ανέλθει στο ποσό των Ευρώ 57.000 πλέον Φ.Π.Α. και 
που αφορά  ποσό Ευρώ 43.550 για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και ποσό Ευρώ 
13.390 για τον έλεγχο της φορολογικής  συμμόρφωσης. 
 
Επιπλέον ζητείται  να εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση πρόσθετη αμοιβή Ευρώ 5.404 προς 
την Εταιρεία αυτή για υπηρεσίες της που αφορούσαν τον Τακτικό Έλεγχο έτους 2019 πέραν 
του συνολικού ποσού των Ευρώ 53.000 που είχε εγκρίνει η περσυνή Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της Εταιρείας στις 26.6.2019 και αφορούσαν τον Έλεγχο των Οικονομικών 
Καταστάσεων και τον Έλεγχο της Φορολογικής Συμμόρφωσης. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
ΘΕΜΑ 7ο  : Υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου  
 
 

 Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

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

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παριστάμενων ή 
εκπροσωπούμενων) 
δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
(+) μίας (παριστάμενης ή 
εκπροσωπούμενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο 
τμήμα των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας 
 

 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, όπως ο νόμος 4706/2020 ορίζει, καταθέτει στην 
παρούσα Γενική Συνέλευση την ΄Εκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 
2019. 
 
Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.astikakinita.gr) 
αντίγραφο της Έκθεσης Πεπραγμένων  της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.astikakinita.gr/


 

 
 

 
 
ΘΕΜΑ 8ο  : i. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 
                    ii.Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
                  iii.Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου. 
 
 
 

 Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

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

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παριστάμενων ή 
εκπροσωπούμενων) 
δικαιωμάτων ψήφου πλέον 
(+) μίας (παριστάμενης ή 
εκπροσωπούμενης) ψήφου 

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο 
τμήμα των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας 
 

 

 
 
 

i. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Προτείνεται η εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου διότι η θητεία του παρόντος Διοικητικού 
Συμβουλίου μετά την παρέλευση της τριετίας (την 22α Ιουνίου 2020) σύμφωνα με το αρ.9 
παρ.3 του Καταστατικού της Εταιρείας έχει παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της 
οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως  επόμενη  Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήψης 
της σχετικής απόφασης.  
 
Ειδικότερα η εκλογή των προσώπων που θα  προταθούν στην Γενική Συνέλευση ως μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τριετή θητεία, θα διοικήσουν αυτή, η οποία σύμφωνα 
με το αρ.9 παρ.3  του Καταστατικού παρατείνεται μέχρι τη λήξη της  προθεσμίας εντός της 
οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήψης 
της σχετικής απόφασης.  
  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
ii.Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Στην Γενική Συνέλευση θα προταθεί και ο ορισμός των μελών αυτών  τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ως 
Μη Εκτελεστικών Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.   
 
 
iii.Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου 
 
Προτείνεται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του ν.4449/2017, ως ισχύει ο ορισμός της 
Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα 
απαρτίζεται συνολικά από τρία (3) Μέλη του, και ειδικότερα από δύο (2) Μη Εκτελεστικά 
Ανεξάρτητα Μέλη και ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος, με τριετή θητεία που παρατείνεται μέχρι 
τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική 
Γενική Συνέλευση και μέχρι της λήψης της σχετικής απόφασης.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ΘΕΜΑ 9ο  : Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρο 98 του             
Ν.4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές  της 
εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών 
του Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω συμμετοχής 
της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή 
παρεμφερείς σκοπούς. 

 
 

 Ελάχιστη Απαιτούμενη Απαρτία Ελάχιστη Απαιτούμενη 
Πλειοψηφία 

Τακτική  
Γενική  
Συνέλευση 

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

 
 
1/2 του συνόλου των 
(παριστάμενων ή 
εκπροσωπούμενων)  

 
Επαναληπτική 
Τακτική Γενική 
Συνέλευση 

Οιονδήποτε εκπροσωπούμενο 
τμήμα των κοινών, μετά 
δικαιώματος ψήφου, αΰλων 
μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας 
 

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

 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στην παρούσα Γενική Συνέλευση την, κατ’ 
άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, χορήγηση αδείας στα Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και στους Διευθυντές της Εταιρείας, για να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή/ στη 
Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή σε Εταιρείες ενδιαφέροντος της Εταιρείας λόγω 
συμμετοχής της στο κεφάλαιο ή βάσει συμβάσεων, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς 
σκοπούς. 


