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 Άρθρο 13  

Ισχύουσα διατύπωση 
 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην 
περιφέρεια άλλου δήµου,  εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της 
έδρας τουλάχιστον  µία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών 
από τη λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του 
δήµου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
 
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης δηµοσιεύεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 και 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 δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή 
δι΄αντιπροσώπου. 
 

 
Άρθρο 13  

Προτεινόµενη διατύπωση 
 

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρίας ή στην 
περιφέρεια άλλου δήµου, εντός του νοµού της έδρας ή άλλου δήµου όµορου της έδρας 
τουλάχιστον  µία φορά κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη 
λήξη της χρήσης αυτής. Μπορεί επίσης να συνέρχεται στην περιφέρεια του δήµου όπου 
ευρίσκεται η έδρα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
 
2. Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης περιλαµβάνει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/20 και δηµοσιεύεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον ΚΝ 2190/1920.  
 

Άρθρο 14 
Ισχύουσα διατύπωση 

 
1. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου, εκτός από τις προνοµιούχες χωρίς 
ψήφο µετοχές. 
 
2. Οι µέτοχοι δικαιούνται να µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µε έναν ή 
περισσότερους αντιπροσώπους, µετόχους ή όχι. 
 
3. ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση,  κάθε µέτοχος µπορεί 
να πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της και τις σχετικές 
εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και των ελεγκτών. 
 



Άρθρο 14 

Προτεινόµενη διατύπωση 
 
1. Κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου, εκτός από τις προνοµιούχες χωρίς ψήφο 
µετοχές.  
 
2. Οι µέτοχοι δικαιούνται να µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µε έναν ή περισσότερους 
αντιπροσώπους, µετόχους ή όχι.  
 
3. Ο διορισµός και η ανάκληση αντιπροσώπου του µετόχου µπορεί να γίνει και µε 
ηλεκτρονικά µέσα, µε την αποστολή του σχετικού εντύπου αντιπροσώπευσης είτε 
µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε τηλεοµοιοτυπία, όπως ειδικότερα θα ορίζεται 
στην πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης. 
 
4. ∆έκα (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση,  κάθε µέτοχος µπορεί να 
πάρει από την Εταιρία τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της και τις σχετικές 
εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  και των ελεγκτών. 
 
                                                             

Άρθρο 15 

Ισχύουσα διατύπωση 
 
1. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει βεβαίωση 
της εταιρίας  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.  ή οιασδήποτε άλλης αρχής 
οριστεί από το νόµο,  από την οποία να προκύπτει ότι έχει προβεί στη δέσµευση των 
µετοχών που του παρέχουν το σχετικό δικαίωµα , καθώς και τα τυχόν έγγραφα 
αντιπροσωπείας του, στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από την ηµέρα που ορίστηκε για τη  συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.  
 
2. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι µετόχων που δεν έχουν συµµορφωθεί προς τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνον µετά 
από άδειά της.  
 
                                                         

Άρθρο 15 

Προτεινόµενη διατύπωση 
 

1. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως 
µέτοχος στα αρχεία του φορέα, στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της 
Εταιρίας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε την προσκόµιση 
σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά, µε απευθείας 
ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας µε τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του 
µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέµπτης ηµέρας πριν από την 
ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής) και η 



σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική 
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από 
τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 
µπορούν να µετάσχουν µέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις. Η 
ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας 
πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης 
(ηµεροµηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική 
έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική 
ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από 
τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

2. Μέτοχοι ή αντιπρόσωποι µετόχων που δεν έχουν συµµορφωθεί προς τις διατάξεις 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνον µετά 
από άδειά της.  

 


