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ΙΔΙΑΙΣΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΤΧΩΝ ΜΕΣΟΧΩΝ 

ςηπ 16.07.2021 
 
 
υέδια απξτάρεχμ επί ςχμ θεμάςχμ ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ ςηπ ιδιαίςεοηπ Γεμικήπ 
σμέλεσρηπ ςχμ ποξμξμιξύυχμ μεςόυχμ  
 
 
Θέμα 1ξ: Έγκοιρη παοξυήπ ενξσρίαπ ρςξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςηπ Εςαιοίαπ για λήφη 
απόταρηπ αύνηρηπ ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Εςαιοίαπ και πεοιξοιρμξύ ή 
απξκλειρμξύ ςξσ δικαιώμαςξπ ποξςίμηρηπ ςχμ στιρςάμεμχμ μεςόυχμ ςηπ Εςαιοίαπ, 
δσμάμει ςχμ άοθοχμ 24 παο. 1(β) και 27 παο. 4  ςξσ μ. 4548/2018. 
 

Απαιςξύμεμη απαοςία: 1/2 ςξσ καςαβεβλημέμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Εςαιοίαπ  

Απαιςξύμεμη πλειξφητία : 2/3 ςχμ εκποξρχπξσμέμχμ ρςη Γεμική σμέλεσρη φήτχμ 

Η ιδιαίςεοη Γεμική Σσμέλεσρη ςχμ ποξμξμιξύυχμ μεςόυχμ καλείςαι μα εγκοίμει ςη υξοήγηρη 

ρςξ Διξικηςικό Σσμβξύλιξ ςηπ Εςαιοίαπ ςηπ ενξσρίαπ: (α) μα απξταρίζει ςημ αύνηρη ςξσ 

ποξμξμιξύυξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Εςαιοίαπ. Η ενξσρία θα ιρυύρει για πέμςε (5) έςη και 

ςξ κετάλαιξ μπξοεί μα ασνάμεςαι καςά πξρό πξσ δεμ μπξοεί μα σπεοβεί ςξ ςοιπλάριξ ςξσ 

κεταλαίξσ, πξσ σπάουει καςά ςημ ημεοξμημία πξσ θα υξοηγηθεί ρςξ διξικηςικό ρσμβξύλιξ η 

ενξσρία για αύνηρη ςξσ κεταλαίξσ, ρύμτχμα με ςξσπ όοξσπ ςξσ άοθοξσ 24 παο. 1(β) ςξσ μ. 

4548/2018 και (β) μα πεοιξοίζει, ή μα απξκλείει, ςξ δικαίχμα ποξςίμηρηπ ςχμ 

ποξμξμιξύυχμ μεςόυχμ ςηπ Εςαιοίαπ, ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 27 παο. 4 ςξσ μ. 4548/2018, 

ρςξ πλαίριξ ςηπ αύνηρηπ μεςξυικξύ κεταλαίξσ πξσ απξταρίζεςαι από ςξ Διξικηςικό 

Σσμβξύλιξ ρύμτχμα με ςημ αμχςέοχ σπό (α) ενξσρία. Τξ Διξικηςικό Σσμβξύλιξ μπξοεί μα 

αρκήρει ςημ αμχςέοχ ενξσρία, ετάπαν ή ςμημαςικώπ.  

 

Θέμα 2ξ: Έγκοιρη ςηπ μείχρηπ ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Εςαιοίαπ καςά πξρό 

€12.768.110,44, με μείχρη ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκάρςηπ μεςξυήπ από €0,44 ρε €0,10 

και ιδίχπ ςηπ μείχρηπ ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκάρςηπ ποξμξμιξύυξσ μεςξυήπ από €0,44 

ρε €0,10, ρσμςελξύμεμηπ με ρσμφητιρμό λξγιρςικώμ ζημιώμ ποξηγξύμεμχμ υοήρεχμ 

καθώπ και ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ καςαρςαςικξύ ςηπ Εςαιοίαπ. 

 

Απαιςξύμεμη απαοςία: 1/2 ςξσ καςαβεβλημέμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Εςαιοίαπ  

Απαιςξύμεμη πλειξφητία: 2/3 ςχμ εκποξρχπξσμέμχμ ρςη Γεμική σμέλεσρη φήτχμ 

 

Η ιδιαίςεοη Γεμική Σσμέλεσρη ςχμ ποξμξμιξύυχμ μεςόυχμ καλείςαι μα εγκοίμει ςη μείχρη 

ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Εςαιοίαπ καςά πξρό €12.768.110,44, με μείχρη ςηπ 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκάρςηπ μεςξυήπ από €0,44 ρε €0,10 και ιδίχπ ςη μείχρη ςηπ 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκάρςηπ ποξμξμιξύυξσ μεςξυήπ από €0,44 ρε €0,10, ρσμςελξύμεμηπ με 

ρσμφητιρμό λξγιρςικώμ ζημιώμ ποξηγξύμεμχμ υοήρεχμ.  

 

Με ςημ χπ άμχ μείχρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Εςαιοίαπ, θα μειχθξύμ ξι λξγιρςικέπ 

ζημίεπ ςηπ Εςαιοίαπ, γεγξμόπ ςξ ξπξίξ θα ςηπ επιςοέφει μα ποξυχοήρει γοηγξοόςεοα  ρε 

διαμξμέπ ποξπ ςξσπ μεςόυξσπ ςηπ από ςα κέοδη μελλξμςικώμ υοήρεχμ.  

 



Καςόπιμ ςηπ χπ άμχ απόταρηπ, η Γεμική Σσμέλεσρη ςχμ ποξμξμιξύυχμ μεςόυχμ καλείςαι μα 

εγκοίμει ςημ ςοξπξπξίηρη ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Καςαρςαςικξύ ςηπ Εςαιοίαπ, με ςημ ποξρθήκη 

ςχμ καςχςέοχ ρςξ ςέλξπ ςηπ παοαγοάτξσ 1: 

 

 «Άρθρο 5 

[…] 

«ιτ) Με ςιπ από 16.07.2021 απξτάρειπ ςχμ Γεμικώμ Σσμελεύρεχμ ςχμ μεςόυχμ, καςόυχμ 

κξιμώμ και ποξμξμιξύυχμ μεςξυώμ αμςίρςξιυα, απξταρίρςηκε η μείχρη ςξσ μεςξυικξύ 

κεταλαίξσ καςά ςξ πξρό ςχμ δώδεκα εκαςξμμσοίχμ επςακξρίχμ ενήμςα ξκςώ υιλιάδχμ 

εκαςόμ δέκα εσοώ και ραοάμςα ςερράοχμ λεπςώμ (€12.768.110,44), με μείχρη ςηπ 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκάρςηπ κξιμήπ και ποξμξμιξύυξσ μεςξυήπ ςηπ Εςαιοείαπ από ραοάμςα 

ςέρρεοα λεπςά ςξσ εσοώ (€0,44) η κάθε μία ρε δέκα λεπςά ςξσ εσοώ (€0,10) η κάθε μία, 

ρσμςελξύμεμηπ με ρσμφητιρμό λξγιρςικώμ ζημιώμ ποξηγξύμεμχμ υοήρεχμ. 

 

Ακξλξύθχπ, ςξ μεςξυικό κετάλαιξ ςηπ Εςαιοείαπ αμέουεςαι ρε ςοία εκαςξμμύοια επςακόριεπ 

πεμήμςα πέμςε υιλιάδεπ ςοιακόρια είκξρι ένι εσοώ και ενήμςα λεπςά (€3.755.326,60), 

διαιοξύμεμξ ρε ςοιάμςα επςά εκαςξμμύοια πεμςακόριεπ πεμήμςα ςοειπ υιλιάδεπ διακόριεπ 

ενήμςα ένι (37.553.266) μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ δέκα λεπςώμ ςξσ εσοώ (€0,10) η κάθε 

μία, εκ ςχμ ξπξίχμ ςοιάμςα ςέρρεοα εκαςξμμύοια εμμιακόριεπ ξγδόμςα ένι υιλιάδεπ 

ςεςοακόριεπ ςοιάμςα (34.986.430) είμαι κξιμέπ, ξμξμαρςικέπ, μεςά φήτξσ μεςξυέπ και δύξ 

εκαςξμμύοια πεμςακόριεπ ενήμςα ένι υιλιάδεπ ξκςακόριεπ ςοιάμςα ένι (2.566.836) είμαι 

ποξμξμιξύυεπ, ξμξμαρςικέπ, άμεσ φήτξσ και μη μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ μεςξυέπ.» 

 


