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Προτεινόµενες Τροποποιήσεις Καταστατικού  (ισχύον και νέο άρθρο) 
 
Α. Ισχύουσα ∆ιατύπωση 

 
Άρθρο 11 

 
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής 
περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα 
που αφορούν την εταιρεία, µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, 
συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση της 
διαχείρισης της εταιρείας σε τρίτους, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο ή 
το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
Όλες οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των 
άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20. 
 
Προτεινόµενη ∆ιατύπωση 

 
Άρθρο 11 

 
ΕΞΟΥΣΙΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει τη διοίκηση (διαχείριση και διάθεση) της εταιρικής 
περιουσίας και την εκπροσώπηση της εταιρείας. Αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα 
που αφορούν την εταιρεία, µέσα στα πλαίσια του εταιρικού σκοπού, 
συµπεριλαµβανοµένης και της παροχής εγγυήσεων υπέρ τρίτων και την ανάθεση 
των εξουσιών του διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας σε ένα ή 
περισσότερα πρόσωπα, µέλη του ή µη, µε εξαίρεση εκείνα που σύµφωνα µε το νόµο 
ή το καταστατικό ανήκουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης. 
Όλες οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τελούν υπό την επιφύλαξη των 
άρθρων 10 και 23α του Κ.Ν. 2190/20. 
 
Β. Ισχύουσα ∆ιατύπωση 

 
Άρθρο 19 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 
 

1. Οι µέτοχοι που επιθυµούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να 
καταθέσουν βεβαίωση της Α.Ε. ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ’’ (πρών Α.Ε. Κεντρικό 
Αποθετήριο Αξιών ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας ή αρχής θα ορισθεί κατά 
νόµον, από την οποία να προκύπτουν οι µετοχές τους που τους παρέχουν το 
δικαίωµα αυτό, στο Ταµείο της εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή 
σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ηµέρες 
πριν από ηµέρα, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης. 
2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να 
αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. 
3. Η ως άνω βεβαίωση της Α.Ε. ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ’’ (πρών Α.Ε. 
Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), καθώς και τα έγγραφα νοµιµοποίησης αντιπροσώπων 
των µετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες 
ηµέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 
4. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 
του άρθρου αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από 
άδειά της. 
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5. Επιτρέπεται, τηρουµένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ 
αποστάσεως συµµετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε 
την εκ των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά. Τα 
θέµατα και τα ψηφοδέλτια µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωσή τους να γίνεται 
και ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν µε τον τρόπο αυτό 
υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα 
σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις 
ηµέρες πριν από την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης.  

 
Προτεινόµενη ∆ιατύπωση 
 

Άρθρο 19 
∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ 

 
1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει και να ψηφίζει όποιος εµφανίζεται 
ως µέτοχος της εταιρείας στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι µετοχές της 
εταιρείας κατά την ηµεροµηνία καταγραφής, όπως η ηµεροµηνία αυτή ορίζεται στις 
σχετικές διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωµάτων δεν 
προϋποθέτει τη δέσµευση των µετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης 
ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και µεταβίβασης 
αυτών κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί, ανάµεσα στην ηµεροµηνία 
καταγραφής, όπως η ηµεροµηνία αυτή ορίζεται στον κ.ν. 2190/1920, και στη Γενική 
Συνέλευση.. 
2. Οι µέτοχοι που έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µπορούν να 
αντιπροσωπευτούν σ’ αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόµιµα. Ο 
διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου γίνεται εγγράφως ή µε 
ηλεκτρονικά µέσα και κοινοποιείται στην εταιρεία µε τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον 
τρεις (3) ηµέρες πριν την ορισθείσα ηµεροµηνία συνεδρίασης της Γενικής 
Συνέλευσης. Κάθε µέτοχος µπορεί να ορίζει µέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.  
3. Μέτοχοι που δεν έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου αυτού, µπορούν να πάρουν µέρος στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από 
άδειά της. 
4. Παρέχεται η δυνατότητα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µε ηλεκτρονικά µέσα, 
χωρίς τη φυσική παρουσία των µετόχων, στον τόπο διεξαγωγής της υπό τους όρους 
του κ.ν. 2190/1920. 
5. Επιτρέπεται, τηρουµένων των σχετικών αποφάσεων και διατάξεων, η εξ 
αποστάσεως συµµετοχή στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε 
την εκ των προτέρων αποστολή στους µετόχους των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και σχετικών ψηφοδελτίων µε τα θέµατα αυτά. Τα 
θέµατα και τα ψηφοδέλτια µπορεί να διατίθενται και η συµπλήρωσή τους να γίνεται 
και ηλεκτρονικά µέσω του διαδικτύου. Οι µέτοχοι που ψηφίζουν µε τον τρόπο αυτό 
υπολογίζονται για το σχηµατισµό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα 
σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία το αργότερο µέχρι την 
έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.  
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Γ. Ισχύουσα ∆ιατύπωση 
 

Άρθρο 25 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

Μετά την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση µε 
ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την 
απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη για αποζηµίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του 
άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20. 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν µόνο 
µε τις µετοχές τους. 
 
 
Προτεινόµενη ∆ιατύπωση 
 
 

Άρθρο 25 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 

ΜΕΛΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
 

 Μετά την έγκριση των ετησίων οικονοµικών καταστάσεων, η Γενική Συνέλευση µε 
ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται µε ονοµαστική κλήση, αποφαίνεται για την 
απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη για αποζηµίωση. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του 
άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/20. 
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας ψηφίζουν µόνο 
µε τις µετοχές τους ή ως αντιπρόσωποι άλλων µετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική 
εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµένες οδηγίες ψήφου. 
 
 
∆. Ισχύουσα ∆ιατύπωση 
 

Άρθρο 27 
Ανταγωνισµός 

 
Επιτρέπεται στους Συµβούλους που συµµετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη 
διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς 
άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, 
πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και 
να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς 
 
Προτεινόµενη ∆ιατύπωση 
 

Άρθρο 27 
Ανταγωνισµός 

 
∆εν επιτρέπεται στους Συµβούλους που συµµετέχουν µε οποιοδήποτε τρόπο στη 
διεύθυνση της εταιρείας, καθώς και στους διευθυντές αυτής, να ενεργούν, χωρίς 
άδεια της Γενικής Συνέλευσης για δικό τους λογαριασµό ή για λογαριασµό τρίτων, 
πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς που επιδιώκει η εταιρεία και 
να µετέχουν ως οµόρρυθµοι εταίροι σε εταιρείες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς 
 


