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4. Τρόπος λειτουργίας της γενικής
συνέλευσης των μετόχων, περιγραφή
των δικαιωμάτων των μετόχων και τρόπος
άσκησης τους

4.1. Τρόπος λειτουργίας της γενικής
συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής
Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και 
δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Οι μέτοχοι 
ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμε-
τοχή τους στη Γενική Συνέλευση. 
Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) Αναβίωση ή λύση της Εταιρείας, καθώς και τροποποιήσεις του καταστατικού, ως 
τέτοιων νοούμενων και των αυξήσεων και μειώσεων του κεφαλαίου,

(β) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών,

(γ) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και 
απαλλαγή των Ελεγκτών,

(δ) Έγκριση των ετήσιων και των τυχόν ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων,

(ε) Διάθεση των ετήσιων κερδών,

(στ) Έγκριση παροχής αμοιβών ή προκαταβολής αμοιβών κατά το άρθρο 109 του 
Ν. 4548/2018,

(ζ) Έγκριση της πολιτικής αποδοχών και της έκθεσης αποδοχών,

(η) Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή λύση 
της εταιρείας, 

(θ) Διορισμό εκκαθαριστών, και

(ι) Κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Στις ανωτέρω αρμοδιότητες δεν υπάγονται:

(α) Αυξήσεις κεφαλαίου ή πράξεις αναπροσαρμογής του κεφαλαίου που ρητά ανα-
τίθενται από το νόμο στο Διοικητικό Συμβούλιο, αυξήσεις που επιβάλλονται από 
διατάξεις άλλων νόμων,

(β) Η τροποποίηση ή η προσαρμογή διατάξεων του καταστατικού από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στις περιπτώσεις που ορίζει τούτο ρητά ο νόμος,

(γ) Η εκλογή κατά το καταστατικό, σύμφωνα με το άρθρο 21, συμβούλων σε αντι-
κατάσταση παραιτηθέντων, αποθανόντων ή απωλεσάντων την ιδιότητά τους με 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο,

(δ) Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4601/2019 ανώνυμης εταιρείας 
από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα 
τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της, αντίστοιχα,

(ε) Η δυνατότητα διανομής προσωρινών μερισμάτων κατά τις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 162 του Ν. 4548/2018,

(στ) Η δυνατότητα διανομής κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 162 του Ν. 
4548/2018 κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική 
χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποκείμενη σε δημοσίευση.

Κατά τα λοιπά, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει επί κάθε πρότασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύ-
ουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφω-
νούν.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, από τον τακτικό ελεγκτή της 
Εταιρείας με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, από τους μετόχους μειοψηφίας που 
εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του 
κατεβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
με αίτησή τους ή, εφόσον συντρέχουν οι οικείες-κατά 
περίπτωση-προϋποθέσεις, από άλλο πρόσωπο ή όρ-
γανο ρητά προβλεπόμενο από το νόμο. 

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά στην έδρα της 
Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός της 
περιφέρειας της έδρας ή άλλου δήμου όμορου της 
έδρας, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής χρή-
σεως. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, να συνέρ-
χεται και στην περιφέρεια του δήμου, όπου βρίσκεται 
η έδρα της ρυθμιζόμενης αγοράς, όπου είναι εισηγμέ-
νες οι μετοχές της Εταιρείας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει ότι 
η Γενική Συνέλευση δεν θα συνέλθει σε κάποιο τόπο, 
αλλά θα συνεδριάσει εξ ολοκλήρου με συμμετοχή 
των μετόχων από απόσταση με οπτικοακουστικά ή 
άλλα ηλεκτρονικά μέσα (virtual-only) κατά τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και στις πα-
ραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του Καταστατι-
κού της Εταιρείας, όταν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, 
έχοντας λάβει υπόψη τυχόν εξαιρετικές περιστάσεις 
(όπως κυβερνητικές οδηγίες ή λοιπούς περιορισμούς 
ή συστάσεις ή μέτρα που μπορεί να εμποδίζουν συ-
γκεντρώσεις με φυσική παρουσία), εξασφαλίζοντας, 
ωστόσο, πάντοτε ότι οι μέτοχοι θα έχουν την προσή-
κουσα δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στη γενική 
συνέλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί σε έκτα-
κτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, 
όταν το κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο. 

Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές 
συνελεύσεις και εκείνες που εξομοιώνονται μ’ αυτές, 
πρέπει να καλείται με πρόσκληση που δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου είκοσι (20) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη 
για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται ότι συνυπολο-
γίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσι-
εύσεως της προσκλήσεως της Γενική Συνέλευσης και η 
ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν υπολογίζονται. 

Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβά-
νει τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες: το οίκημα με 
ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της 
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συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους με-
τόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, 
με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και 
να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή 
ενδεχομένως και από απόσταση, τα δικαιώματα των μετόχων, με αναφο-
ρά 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 άσκησής τους θα πρέπει να είναι δι-
αθέσιμες με ρητή παραπομπή της πρόσκλησης στο διαδικτυακό τόπο της 
Εταιρείας, 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 για να δέχεται 
η Εταιρεία ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης αντι-
προσώπων, τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου με 
αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα, καθορισμό της ημερομηνίας κα-
ταγραφής,  με επισήμανση ότι μόνο τα πρόσωπα που είναι μέτοχοι κατά 
την ημερομηνία εκείνη έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενι-
κή Συνέλευση, γνωστοποίηση του τόπου στον οποίο είναι διαθέσιμο το 
πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, καθώς και 
του τρόπου με τον οποίο μπορεί να λαμβάνονται αυτά, και τη διεύθυνση 
του διαδικτυακού τόπου της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιμες οι πληρο-
φορίες για τα δικαιώματα των μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση. 

Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού 
κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση 
της γενικής συνέλευσης και στη λήψη αποφάσεων.

Επιτρέπεται η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτι-
κοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του 
μετόχου στον τόπο διεξαγωγής της. Επίσης, επιτρέπεται η συμμετοχή 
στην ψηφοφορία από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα ή δι’ αλληλο-
γραφίας, διεξαγόμενης πριν από τη συνέλευση. Με απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου ενεργοποιούνται οι κατά τα ανωτέρω δυνατότητες, 
διαζευκτικά ή σωρευτικά, αναφορικά με μία ή περισσότερες Γενικές Συ-
νελεύσεις ή για καθορισμένο χρονικό διάστημα, καθορίζονται οι σχετι-
κές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες, και υιοθετούνται διαδικασίες 
για τη διασφάλιση της ταυτότητας του συμμετέχοντος προσώπου και της 
προέλευσης της ψήφου, καθώς και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής ή 
άλλης σύνδεσης.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί 
των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν παρίστανται ή αντιπροσω-
πεύονται σε αυτήν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό τουλάχιστον είκοσι 
τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Εάν δεν 
επιτευχθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευ-
ση συνέρχεται εκ νέου  (επαναληπτική συνεδρίαση) μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τη χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρό-
σκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. 
Στην επαναληπτική αυτή συνεδρίαση η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε 
απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησί-
ας διατάξεως, οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτή. Νεότερη πρόσκληση 
δεν απαιτείται, αν στην αρχική πρόσκληση είχε ήδη ορισθεί ο τόπος και 
ο χρόνος της επαναληπτικής συνεδρίασης, με την προϋπόθεση ότι μεσο-
λαβούν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα συνε-
δρίαση και την επαναληπτική.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται 
με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων, που εκπρο-
σωπούνται στη συνέλευση αυτή. Εξαιρετικά, η Γενι-
κή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει 
έγκυρα επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως εάν 
παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτήν μέτοχοι 
εκπροσωπούντες  το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του κα-
ταβεβλημένου κεφαλαίου, όταν πρόκειται για αποφά-
σεις που αφορούν: τη μεταβολή της εθνικότητας της 
Εταιρείας, τη μεταβολή του αντικειμένου της επιχεί-
ρησης αυτής, την επαύξηση των υποχρεώσεων των 
μετόχων, την τακτική αύξηση του κεφαλαίου, εκτός αν 
επιβάλλεται από το νόμο ή γίνεται με κεφαλαιοποίη-
ση αποθεματικών, τη μείωση του κεφαλαίου, εκτός αν 
γίνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 
21 του ν. 4548/2018 ή την παράγραφο 6 του άρθρου 
49 του ν. 4548/2018, τη μεταβολή του τρόπου διά-
θεσης των κερδών, τη συγχώνευση, διάσπαση, μετα-
τροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση 
της Εταιρείας, την παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του κεφαλαίου, 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 
4548/2018, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που 
ορίζεται στο νόμο ότι η Γενική Συνέλευση αποφασίζει 
με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία. 

Μέχρι την εκλογή του Προέδρου της, της Γενικής Συ-
νέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο 
Αναπληρωτής του τον οποίο δύναται να έχει ορίσει 
το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του για 
τον σκοπό αυτό. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά 
αυτός που ορίζεται από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο 
κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, 
η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού 
Προέδρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και 
χρέη ψηφολέκτη. Οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά 
λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που 
εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση. 

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευ-
σης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στην 
ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις 
προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέ-
λευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των ελεγκτών, ή 
των μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) 
του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για τα θέ-
ματα που συζητούνται και για τα οποία λαμβάνονται 
αποφάσεις στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που 
υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα 
της. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρείται ο κατάλο-
γος των μετόχων που είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύ-
ονται στη Γενική Συνέλευση. 
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4.2. Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος
άσκησης τους
Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο 
με τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας 
ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο 
αρχείο των Άυλων Τίτλων της Εταιρείας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στην εται-
ρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛΚΑΤ),  κατά 
την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της ημέρα της αρχικής συνε-
δρίασης 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 κατ’ άρθρο 
124 παρ. 6 του νόμου 4548/2018. Αν αυτό δεν συμβαίνει ή αν για την περίπτωση 
της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύεται νέα πρόσκληση, συμμετέχει 
στη Γενική Συνέλευση το πρόσωπο που έχει τη 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 πά-
ντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η Εταιρεία απευθείας με ηλεκτρονική σύν-
δεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛΚΑΤ.  Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει 
δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην τακτική γενική συνέλευση μόνον όποιος φέρει 
την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής.  Σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 124   του νόμου 4548/2018, οι 
μέτοχοι μετέχουν στην τακτική γενική συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών 
του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορί-
ζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που 
μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης.

1. Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μπορούν 
να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων.  
Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους.  Νομικά πρόσωπα μετέ-
χουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι (3) φυσικά πρό-
σωπα.  Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται 
σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει 
το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται 
στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με ορισμένη Γενική Συνέλευση.  Ο μέτοχος 
μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες Γενικές Συνελεύσεις και για 
ορισμένο χρόνο.  Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, 
αν υφίστανται.  Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει 
λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και 
αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

2. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου 
του μετόχου γίνεται εγγράφως και υποβάλλονται στα γραφεία της Εταιρείας σαράντα 
οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 
Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκε-
κριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολό-
γηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των 
συμφερόντων του μετόχου.  Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να 
προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος 
που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία 
ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή εν 
γένει της διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή 
άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί 
τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχε-
ται από μέτοχο, ο οποίος  ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής 
πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α’ έως γ’.

4.3. Λοιπά δικαιώματα
μετόχων
Οι μέτοχοι έχουν επιπλέον τα δικαιώματα που τους χο-
ρηγούνται από το νόμο, όπως αυτά που προβλέπονται 
στο άρθρο 141 του νόμου 4548/2018, τα οποία περι-
λαμβάνουν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

i) Παράγραφος 2 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Με 
αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του κατα-
βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διά-
ταξη της Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, 
πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο 
Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.  Τα πρόσθετα 
θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιού-
νται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το 
άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχι-
στον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.  H αίτηση 
για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια 
διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο 
απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και 
η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται 
κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια 
διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερο-
μηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται 
στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της 
Eταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο από-
φασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 
123 του νόμου 4548/2018.  Αν τα θέματα αυτά δεν 
δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζη-
τήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφω-
να με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του νόμου 
4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, 
κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας 
παραγράφου (και παραγράφου 2 του άρθρου 141 του 
νόμου 4548/2018), με δαπάνη της Εταιρείας.

ii) Παράγραφος 3 άρθρου 141 νόμου 4548/2018:  
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλη-
μένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν 
σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί 
στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διά-
ταξη της Γενικής Συνέλευσης.  Η σχετική αίτηση πρέπει 
να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) του-
λάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη 
διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι 
(6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
Γενικής Συνέλευσης.

iii) Παράγραφος 6 άρθρου 141 νόμου 4548/2018:  
Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υπο-
βάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 
Σσυμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέ-
λευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για 
τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι 
σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Υπο-
χρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι 
σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό 
τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και 
απαντήσεων.  Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπρο-
σωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να 
ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι τακτι-
κή, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλή-
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θηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της 
εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποια-
δήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 
πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπρο-
σώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με 
τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018.  Στις περιπτώσεις της παρούσας 
παραγράφου το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε 
αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

iv) Παράγραφος 7 άρθρου 141 νόμου 4548/2018:  Ύστερα από αίτηση 
μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου 
κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της 
παραγράφου 6 του άρθρου 141 νόμου 4548/2018, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για 
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα 
πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπρο-
σώπηση των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα 
με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά 
τρόπο επαρκή.

v) Παράγραφος 8 άρθρου 141 νόμου 4548/2018:  Στις περιπτώσεις των 
παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, τυχόν αμ-
φισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους 
του Διοικητικού Συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από 
το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων.  Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει 
και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε.  Η απόφα-
ση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι 
αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα 
και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 
του άρθρου 141 ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν 
κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η πιστοποίηση της μετοχι-
κής ιδιότητας θα γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση μεταξύ της 
εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» 
(ΕΛΚΑΤ) και της Εταιρείας.

5. Περιγραφή των κύριων
χαρακτηριστικών των συστημάτων
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης
κινδύνων της εταιρείας σε σχέση
με τη διαδικασία σύνταξης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η Εταιρεία διαθέτει σύστημα εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης της 
ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων όσον αφορά τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση και έχει σχεδιάσει κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας για 
την παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών του συστήματος. 
Οι διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται από τη Διοίκηση 
και το προσωπικό για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας της χρηματοοικο-
νομικής πληροφόρησης, την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότη-
τα των λειτουργιών και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους 
και κανονισμούς περαιτέρω επισκοπούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές 
της Εταιρείας στο πλαίσιο των εργασιών ελέγχου και τυχόν ευρήματα 
που, σύμφωνα με την επαγγελματική τους κρίση, είναι κάποιας σημαντι-

κότητας επικοινωνούνται στην Επιτροπή Ελέγχου της 
Εταιρείας, η οποία εν συνεχεία ενημερώνει σχετικά το 
Διοικητικό Συμβούλιο.   
Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των Χρηματοοικονομι-
κών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου επι-
τυγχάνεται μέσω της εφαρμογής Διαδικασιών Εσωτε-
ρικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Η Εταιρεία 
έχει θεσπίσει ξεχωριστές διαδικασίες για μηνιαίες ανα-
φορές Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ενδιάμε-
σες και Ετήσιες.

Συγκεκριμένα, κάθε μήνα η Διεύθυνση Χρηματοοικο-
νομικών Αναφορών και Ελέγχου της Εταιρείας λαμβά-
νει από τις Διευθύνσεις Οικονομικής Διαχείρισης των 
Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας χρηματο-
οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες ώστε να προ-
χωρήσει σε έλεγχο αυτών και παραγωγή αναφορών 
προς τη Διοίκηση της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές 
παράγονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρημα-
τοοικονομικής Αναφοράς. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
κάθε μήνα ενημερώνεται για την εξέλιξη των ενοποι-
ημένων βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών μέσω 
διοικητικών αναφορών. Η μηνιαία παρακολούθηση, ο 
έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
και οι αναλύσεις επί αυτών αποτελούν βασικό εργα-
λείο ελέγχου ποιότητας και συνέπειας των οικονομι-
κών αποτελεσμάτων.

Σχετικά με τις Ενδιάμεσες και Ετήσιες ενοποιημένες 
Οικονομικές Καταστάσεις, η Εταιρεία χρησιμοποιεί 
ένα εξελιγμένο λογισμικό για την ενοποίηση των οι-
κονομικών αποτελεσμάτων και καταστάσεων καθώς 
και για την παραγωγή αναφορών προς τη Διοίκηση, 
το επενδυτικό κοινό και λοιπούς ενδιαφερόμενους. 
Το συγκεκριμένο λογισμικό ενημερώνεται αυτόματα 
από το πρόγραμμα λογιστικής παρακολούθησης της 
Εταιρείας και διαθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς για 
την ορθή μεταφορά και απεικόνιση των δεδομένων. Η 
Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Αναφορών και Ελέγ-
χου διασφαλίζει την λειτουργία του λογισμικού και 
ελέγχει την ακεραιότητα και  ορθότητα των ενοποιη-
μένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και λοιπών 
αναφορών παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 
στον Οικονομικό Διευθυντή, στους Ορκωτούς Ελε-
γκτές καθώς και στη Διοίκηση της Εταιρείας.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές εξετάζουν τις Ενδιάμεσες και Ετή-
σιες ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
και ενημερώνουν την Επιτροπή Ελέγχου για την πορεία 
και τα αποτελέσματα των ελέγχων τους ανά περίοδο. 
Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται για τη διαδικασία 
και το χρονοδιάγραμμα σύνταξης των Χρηματοοικο-
νομικών Καταστάσεων από τον Οικονομικό Διευθυ-
ντή της Εταιρείας και πραγματοποιεί συναντήσεις με 
τη Διοίκηση/αρμόδια στελέχη  κατά τη διάρκεια της 
προετοιμασίας των οικονομικών εκθέσεων. Λαμβάνει 
την απαιτούμενη πληροφόρηση από τον Οικονομικό 
Διευθυντή για τις επιδόσεις και τις  ενοποιημένες Οι-
κονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και ενημερώνει το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριάσεων, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται, 
επίσης, για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
κινδύνων και εξετάζει την αποτελεσματικότητα του συ-
στήματος διαχείρισης κινδύνων. Οι Οικονομικές Κατα-
στάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) εγκρίνονται από 
το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής εισήγησης 
της Επιτροπής Ελέγχου.


