
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
(Σύμφωνα με τις παρ. 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει) 

 
(α) Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν, μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης, να υποβάλλουν 
έγγραφη αίτηση, η οποία απευθύνεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, και να 
ζητήσουν να εγγράψει αυτό στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα 
θέματα. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, θα πρέπει να 
περιγράφει με σαφήνεια τα θέματα αυτά, να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο 
απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και να περιέλθει αποδεδειγμένα στα γραφεία 
της εταιρείας (Σολωμού 20, Άλιμος, 174-56) τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από 
την Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω 
προϋποθέσεις, υποχρεούται να καταρτίσει αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, στην οποία θα 
περιλαμβάνονται τα πρόσθετα θέματα, όπως ακριβώς αναφέρονται στην αίτηση των 
μετόχων. Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη θα δημοσιοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που 
δημοσιοποιήθηκε η αρχική ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα θα τεθεί στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που θα έχει υποβληθεί από 
τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3τουΚ.Ν. 2190/1920. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι υποχρεωμένο να προβαίνει σε εγγραφή θεμάτων στην 
ημερήσια διάταξη ούτε στη δημοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών μαζί με αιτιολόγηση ή/και 
σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από τους μετόχους κατά τα ανωτέρω, αν το 
περιεχόμενο αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά ήθη. 

(β) Μέτοχος ή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση που απευθύνεται προς το Διοικητικό 
Συμβούλιο προκειμένου να τεθούν στη διάθεση τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 
3 του Κ.Ν. 2190/1920, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στη αρχική ή 
την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν τα αιτούμενα 
αυτά έγγραφα είναι η αίτηση να περιέλθει επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Σε τέτοια περίπτωση, τα αιτούμενα έγγραφα θα 
παραδοθούν στους μετόχους έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής 
Συνέλευσης. 

(γ) Μετά από αίτηση, οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον 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. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις 
μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο ή και να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για 



αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. 

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο 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. 

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να 
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την 
άσκηση δικαιώματος τους πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τέτοια απόδειξη αποτελεί η 
προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με 
απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση του αρχείου της Ε.Χ.Α.Ε. και της Εταιρείας. 


