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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
 
Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : 

«Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του 
Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ), της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από 
ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών – Λογιστών .»  

Η Γ.Σ. εγκρίνει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ………………., 
ήτοι με ποσοστό ………………% των παρισταμένων της εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας, και εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, 
της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, μετά των σχετικών Εκθέσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.  
 
Το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : 

«Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις Οικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την υπό κρίση εταιρική χρήση 
(01.01.2010- 31.12.2010).» 

Η Γ.Σ. εγκρίνει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ………………., 
ήτοι με ποσοστό ………………% των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας, και απαλλάσσει από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του  Διοικητικού 
Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, για τη διαχείριση της Εταιρείας και τις 
Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, για την εταιρική χρήση από 
01.01.2010 έως 31.12.2010. 
 
Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : 

«Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον 
έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, της 
εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής 
τους.» 

Η Γ.Σ. εγκρίνει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ………………., 
ήτοι με ποσοστό ………………% των παρισταμένων την εισήγηση των μελών της Επιτροπής 
Ελέγχου της Εταιρείας, και εκλέγουν την ανώνυμη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών "ΣΟΛ Α.Ε. 
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ" για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του 
Ομίλου αυτής, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2011 έως 31.12.2011. 
 
Η αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 
 
Το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : 

«Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 
από 01.01.2010 έως 31.12.2010.»  

Η Γ.Σ. εγκρίνει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ………………., 
ήτοι με ποσοστό ………………% των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας, για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010, 
ενώ εγκρίνει επίσης, από τα κέρδη της ως άνω χρήσης, (μετά την αφαίρεση των φόρων εκ 
ποσού 1.664.745,04 ευρώ, του τακτικού αποθεματικού εκ ποσού 151.285,03 ευρώ και των 
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λοιπών αποθεματικών που σχηματίσθηκαν στη ως άνω χρήση, εκ ποσού 1.555.938,32 ευρώ), 
το εναπομείναν ποσό των 609.216,60 να μεταφερθεί εις νέον προς όφελος της κεφαλαιακής 
διάρθρωσης της εταιρείας. 
 
Το πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : 

«Έγκριση των αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ που καταβλήθηκαν κατά την 
παρελθούσα χρήση και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Δ.Σ. 
για τη χρήση 2011, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του Κ.Ν. 2190/20 και 5 του Ν. 
3016/2002.» 

Η Γ.Σ. εγκρίνει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ………………., 
ήτοι με ποσοστό ………………% των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας την παροχή αμοιβής στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού 
174.000 ευρώ, το οποίο έχει καταβληθεί αναλογικά με το χρόνο συμμετοχής των μελών του 
Δ.Σ. για την χρονική περίοδο από 1.01.2010 έως 31.12.2010, και προεγκρίνει  τη χορήγηση 
ποσού που θα ανέρχεται σε 200.000 ευρώ το οποίο θα αφορά στην αποζημίωση Μελών Δ.Σ. 
της Εταιρείας, για το χρόνο που θα διαθέσουν στις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 
κατά το έτος 2011 και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με το άρθρο 
5 του Ν. 3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης, ως ισχύει.   

 
Το έκτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : 

«Έγκριση σύναψης συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 
2190/1920, ως ισχύει.» 

Η Γ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ………………., ήτοι με 
ποσοστό ………………% των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας εγκρίνει:  

Κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 23α παρ. 4 του Κ.Ν.2190/1920, τη σύναψη νέων τροποποιητικών 
ιδιωτικών Συμφωνητικών συμβάσεως εργασίας των Γενικών Διευθυντών της Εταιρείας κ.κ. 
Χαράλαμπου Καλλή και Δημητρίου Παππά στα πλαίσια των γενικών μέτρων μείωσης αποδοχών 
των στελεχών της εταιρείας. 

  
Το έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : 

«Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της 
Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.»  

Η Γ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ………………., ήτοι με 
ποσοστό ………………% των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας χορηγεί την άδεια σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920, στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να ενεργούν, είτε για 
λογαριασμό τους είτε για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιον από τους 
επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς, όπως επίσης να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι 
σε εταιρείες που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς και να μετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο 
ή/και στο Διοικητικό Συμβούλιο των συνδεδεμένων με την Εταιρεία κατά την έννοια του 
άρθρου 42 παρ. ε του Κ.Ν. 2190/1920 εταιρειών. 
 
 Το όγδοο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : 
 
«Τροποποίηση άρθρων Καταστατικού της Εταιρείας για την προσαρμογή του στις 
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διατάξεις του Ν. 3884/2010. Ειδικώτερα: τροποποίηση των άρθρων 8 (δικαιώματα 
μειοψηφίας), 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης, 12 
(δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση – Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας 
Μετόχων που έχουν δικαίωμα Ψήφου), 17 (Θέματα συζήτησης – Πρακτικά Γενικής 
Συνέλευσης), 18 (Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και 
Ελεγκτών)»  
 
Η Γ.Σ. σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας με ψήφους ………………., ήτοι με 
ποσοστό ………………% των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, εγκρίνει την τροποποίηση των ως άνω άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας ως 
εξής: 

 
Άρθρο 8  

Δικαιώματα  Μειοψηφίας 

1. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να 
συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης 
αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) 
ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού 
συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν 
δεν συγκληθεί γενική συνέλευση από το διοικητικό συμβούλιο εντός είκοσι (20) 
ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από 
τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της εταιρείας, με απόφαση του μονομελούς 
πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της 
συνεδρίασης, καθώς και η ημερήσια διάταξη. 

2. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να 
εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, 
πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο 
δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα 
θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται,  με ευθύνη του 
διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η 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 ημερομηνία της γενικής 
συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί 
από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27παρ.3 του Κ.Ν. 
2190/1920. 

3. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων 
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, έξι (6) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, σχέδια 
αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρημένη 
ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. 
To Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει στην εγγραφή θεμάτων 
στην ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με 
αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους αν το 
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περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 

4. Με αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να 
αναβάλει μια μόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη γενική συνέλευση, τακτική 
ή έκτακτη, για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνέχισης της 
συνεδρίασης, αυτή που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, η οποία όμως δεν 
μπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη χρονολογία της 
αναβολής. 
Η μετ' αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν 
απαιτείται η επανάληψη των διατυπώσεων δημοσίευσης της πρόσκλησης των 
μετόχων, σε αυτήν δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων 
των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2, 28 και 28 α του Κ.Ν. 2190/1920. 

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό 
συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που 
αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. To Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις 
μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών  δεν 
υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της 
εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση 
μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη 
γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, 
καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές 
της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε 
αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

6. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία εντός 
της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το διοικητικό συμβούλιο 
υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των 
εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. To 
διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 
αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. 

7. Αιτήσει μετόχων εκπροσωπούντων το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού 
κεφαλαίου, η λήψις αποφάσεως επί τινος θέματος της ημερησίας διατάξεως 
γενικής συνελεύσεως ενεργείται δι ονομαστικής κλήσεως. 

8. Σε όλες τις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 
αποδείξουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που 
κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η 
προσκόμιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες 
της Εταιρείας ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας 
ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας..  

 
9. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό 

(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μπορούν ζητήσουν τον έλεγχο 
της εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της. 
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10. Μέτοχοι της εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το 
Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τον έλεγχο της εταιρείας, 
εφόσον από την όλη πορεία της καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των 
εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή 
διαχείριση. 

Άρθρο 11  
Πρόσκληση - Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης 

1.   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. Επίσης η πρόσκληση περιλαμβάνει όσα ορίζει η παρ. 2β του 
άρθρου 26 του Κ.Ν. 2190/1920 και δημοσιεύεται όπως προβλέπεται στο άρθρο 
26 του Κ.Ν. 2190/1920. Νεώτερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική 
πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και χρόνος των επαναληπτικών συνεδριάσεων, 
που προβλέπονται από τον νόμο, εάν δεν επιτευχθεί απαρτία, υπό την 
προϋπόθεση ότι μεσολαβούν τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες ανάμεσα 
στην εκάστοτε ματαιωθείσα συνεδρίαση και σε κάθε επαναληπτική. 

2. Πρόσκληση για σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά 
την οποία στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που 
εκπροσωπούν το σύνολο τον μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν 
αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων. 

3. Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση κάθε μέτοχος 
μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και τις 
σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 

 
Άρθρο 12  

Δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση - Αντιπροσώπευση 

1. Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος, είτε 
αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 28α του Κ.Ν. 2190/1920. 

2. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν. 
2190/1920, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από 
άδειά της. 

 
Άρθρο 13  

Πίνακας των Μετόχων που έχουν Δικαίωμα Ψήφου 

Εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τοιχοκολλάται σε εμφανή 
θέση του καταστήματος της Εταιρείας νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων 
που έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

Ο πίνακας αυτός πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος, όπως τις 
ενδείξεις των τυχόν αντιπροσώπων των μετόχων, τον αριθμό των μετοχών και 
ψήφων του καθενός και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων 
τους. 
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Άρθρο 17  
Θέματα Συζήτησης - Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 

1. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα 
που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 

2. Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη γενική συνέλευση 
καταχωρούνται σε περίληψη σε ειδικό βιβλίο. Με αίτηση μετόχου ο πρόεδρος της 
συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της 
γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρίζεται και κατάλογος των μετόχων που 
παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν στη γενική συνέλευση ο οποίος 
συντάσσεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 27 του ΚΝ 2190/1920. 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. 

3. Τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Αναπληρωτή του ή από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας  

Άρθρο 18 
Απόφαση Απαλλαγής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

και Ελεγκτών 

1. Μετά την έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (οικονομικών καταστάσεων) η Γενική 
Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που ενεργείται με ονομαστική κλήση, 
αποφαίνεται για την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση. 

2. Στην ψηφοφορία περί απαλλαγής του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται να 
μετέχουν τα  μέλη του μόνο με μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή  ως 
αντιπρόσωποι άλλων μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές 
και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου. To ίδιο ισχύει και για τους υπαλλήλους της εταιρείας. 

3. Η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α 
του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
 
Θέμα ένατο   -  Διάφορες Ανακοινώσεις. 


