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«ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 
 

Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως  

της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 14ης Ιουνίου 2022, 
σύμφωνα με το άρθρο 123 παρ. 4 του ν. 4548/2018 

 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του 
Ομίλου της 33ης εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), μετά των ετησίων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω εταιρικής 

χρήσης (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και των σχετικών ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.      

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 
μετοχών και ψήφων, την έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας και του 

Ομίλου της 33ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2021 μετά των ετησίων 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων), καθώς και των σχετικών 

ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της εν 
λόγω εταιρικής χρήσεως, οι οποίες συνετάγησαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού 
Μορφότυπου (European Single Electronic Format) και δημοσιεύθηκαν τόσο με ανάρτηση 
στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας 

(http://www.plaisio.gr), όσο και με αποστολή στη ρυθμιζόμενη αγορά, στην οποία 
διαπραγματεύονται οι μετοχές της Εταιρείας καθώς και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

 
ΘΕΜΑ 2ο: Υποβολή και παρουσίαση της ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής 

Ελέγχου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).    
Απαιτούμενη απαρτία: - 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: - 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1 περ. θ΄ του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά 

την τροποποίησή του από το άρθρο 74 παρ. 4 του ν. 4706/2020, υπεβλήθη στο σώμα των 
μετόχων και αναγνώσθηκε η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την 

http://www.plaisio.gr/
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εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), το κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην 
νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας 

(http://www.plaisio.gr), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και εμπεριστατωμένης ενημέρωσης 
των μετόχων αναφορικά με το έργο της Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 

εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021). 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-
31.12.2021), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το 

Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.  
Απαιτούμενη απαρτία: 1/2 (50%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων την διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 
31.12.2021 και ειδικότερα ενέκρινε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της 
Εταιρείας μερίσματος συνολικού ποσού 2.207.566,50 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι ποσού 0,10 

Ευρώ ανά μετοχή (μικτό ποσό) από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσης 2021 (01.01.2021-
31.12.2021), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%.  

Περαιτέρω, με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της η Ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση όρισε ως:  

(α) ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος μερίσματος χρήσης 2021 την Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022,  
(β) ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος χρήσης 2021 (record date) την 

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 και  
(γ) ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος χρήσης 2021 μέσω πιστωτικού ιδρύματος την 

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022.  
Τέλος, η Γενική Συνέλευση με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε 

προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τις αναγκαίες και επιβεβλημένες 
εξουσιοδοτήσεις για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα υλοποίηση και διεκπεραίωση της 

ληφθείσας αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και 

απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα 
πεπραγμένα της κλειόμενης 33ης εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021), καθώς και 

για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσης. 
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 
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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ..….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων και συνεπεία ψηφοφορίας που διενεργήθηκε με ονομαστική κλήση των 
μετόχων, την συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31.12.2021 καθώς και την 
απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 

για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση της κλειόμενης 33ης εταιρικής χρήσης 2021 
(01.01.2021-31.12.2021), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν 

λόγω χρήσεως.      
 

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας από το Δημόσιο Μητρώο για τον υποχρεωτικό έλεγχο 
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της τρέχουσας 

εταιρικής χρήσεως 2022 (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.  
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισήγησης-πρότασης της Επιτροπής Ελέγχου, η οποία 
(πρόταση) έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων μετοχών 
και ψήφων, την εκλογή της εγγεγραμμένης στο Δημόσιο Μητρώο του άρθρου 14 του ν. 

4449/2017 Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΜ ΣΟΕΛ 113), για την διενέργεια του υποχρεωτικού 

ελέγχου των ετήσιων και εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και 
ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022).  

Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία θα αναλάβει παράλληλα και την διαδικασία 
έκδοσης του ετησίου φορολογικού πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής 

συμμόρφωσης της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρο 65Α του ν. 4174/2013. 

Ταυτόχρονα με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της εξουσιοδότησε το 
Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε οριστική συμφωνία με την ως άνω Ελεγκτική Εταιρεία 
αναφορικά με το ύψος της αμοιβής της, καθώς επίσης και να αποστείλει στην εκλεγείσα 

Ελεγκτική Εταιρεία την έγγραφη ειδοποίηση-εντολή εντός πέντε (5) ημερών από την 
ημερομηνία της εκλογής της. 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη 
εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).  

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
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Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 
μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι 

οποίες κατεβλήθησαν, σύμφωνα με την εγκεκριμένη και ισχύουσα Πολιτική Αποδοχών, προς 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρείχαν προς την Εταιρεία κατά 

την διάρκεια της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021-31.12.2021).  
 

ΘΕΜΑ 7ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 
Έκθεσης Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν. 4548/2018.    
Απαιτούμενη απαρτία: -  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Η Γενική Συνέλευση ψήφισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 
μετοχών και ψήφων θετικά την Έκθεση Αποδοχών της κλειόμενης εταιρικής χρήσης 2021 

(01.01.2021- 31.12.2021), η οποία συνετάγη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του 
ν. 4548/2018, είναι σύμφωνη με την εγκριθείσα από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μετόχων της 23ης Μαΐου 2019 Πολιτική Αποδοχών και περιέχει ολοκληρωμένη 
επισκόπηση του συνόλου των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου (ενός ή/και περισσοτέρων), των 
Εντεταλμένων Συμβούλων και του τυχόν Αναπληρωτή αυτών για το αμέσως προηγούμενο 

οικονομικό έτος.   
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της προτεινόμενης νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 110 και 111 του ν. 4548/2018. 

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 

 
ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων τη νέα Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία καταρτίσθηκε από την 
Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

110 και 111 του ν. 4548/2018 και καθορίζει το ειδικότερο πλαίσιο, τους όρους και τις βασικές 
αρχές που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης των αμοιβών, αποζημιώσεων 

και λοιπών εν γένει παροχών που καταβάλλονται στα πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής αυτής.  
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Το κείμενο της προτεινόμενης προς έγκριση νέας Πολιτικής Αποδοχών έχει αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας (http://www.plaisio.gr), επί σκοπώ εμπρόθεσμης και προσήκουσας 

ενημέρωσης των μετόχων και του επενδυτικού κοινού εν γένει. 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), 

καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό 
διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 109 του ν. 4548/2018.  
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων τις αμοιβές, μισθούς, αποζημιώσεις και λοιπές εν γένει παροχές, οι 
οποίες θα καταβληθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την τρέχουσα 
εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022-31.12.2022), οι οποίες τελούν σε εναρμόνιση και 

ευθυγράμμιση με τις προβλέψεις της νέας Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία 
εγκρίθηκε κατά τη συζήτηση του αμέσως προηγούμενου θέματος της ημερησίας διατάξεως,  

ενώ με την αυτή ομόφωνη/κατά πλειοψηφία απόφασή της παρείχε την σχετική άδεια για 
προκαταβολή των εν λόγω αμοιβών στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την 

επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 
4548/2018, όπως ισχύει. 

 
ΘΕΜΑ 10ο: Διεύρυνση-επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση 

του άρθρου 4 του Καταστατικού αυτής.  
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 
μετοχών και ψήφων αφενός μεν την διεύρυνση, επέκταση και συμπλήρωση του σκοπού της 

Εταιρείας, προκειμένου να περιλαμβάνει εφεξής και δραστηριότητες σχετικές με την ίδρυση, 
λειτουργία και εκμετάλλευση επιχειρήσεων εστίασης (πχ. κυλικείο, internet café κλπ,), την 

παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης και επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και 
άμεσα σχετιζομένων ή συνοδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων και την εκμίσθωση των 

εγκαταστάσεων εν γένει της Εταιρείας προς τρίτους με σκοπό την διοργάνωση εκδηλώσεων 
επιμορφωτικού, επιστημονικού, καλλιτεχνικού ή  ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αφετέρου δε την 

συνεπεία της κατά τα ανωτέρω ληφθείσας αποφάσεως τροποποίηση του σχετικού άρθρου 4 
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του Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο (άρθρο) στη νέα του τροποποιημένη πλέον μορφή 
θα έχει ως ακολούθως (με υπογράμμιση τα τροποποιηθέντα σημεία):  

 
 

Άρθρο 4 
ΣΚΟΠΟΣ 

Α. Ο σκοπός της Εταιρείας θα είναι: 
1. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή, παραγωγή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών στοιχείων, 
πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών (μαγνητικά μέσα, ψηφιακά μέσα και συσκευές, ηχεία κλπ), 
ηλεκτρονικού υλικού και όλων των περιφερειακών και συναφών εξαρτημάτων, συσκευών 
πληροφορικής και παντός αναλώσιμου υλικού που έχει σχέση με τα παραπάνω καθώς και η διενέργεια 
κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.  
2. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, αντιπροσώπευση, εισαγωγή, 
εξαγωγή, βιομηχανική παραγωγή, ανάπτυξη, διανομή και συντήρηση παντός είδους λογισμικού και 
προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους και η 
διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις άνω δραστηριότητες.  
3. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή, βιομηχανική παραγωγή και συντήρηση ειδών χαρτοπωλείου και βιβλιοπωλείου, 
ειδών γραφικής και χαρτικής ύλης, ειδών και οργάνων σχεδιάσεως, μετρήσεως και ζωγραφικής, 
βιβλίων, μηχανών και ειδών εξοπλισμού γραφείου και συναφών ειδών.  
4. Η έκδοση και η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία βιβλίων και 
περιοδικών (συμπεριλαμβανομένων των περιοδικών διαφημιστικής και ποικίλης ύλης) και πάσης 
φύσεως μέσων ήχου και εικόνας, σε ηλεκτρονική, μαγνητική, ψηφιακή ή έντυπη μορφή καθώς και η 
εσωτερική διανομή και ενημέρωση των ως άνω περιοδικών.  
5. Η πρακτόρευση πληροφοριών και ειδήσεων, καθώς και τουριστικών πακέτων και η παροχή 
δυνατότητας κράτησης εισιτηρίων για κάθε είδους τουριστική, αθλητική, πολιτιστική και ψυχαγωγική 
εν γένει δραστηριότητα.  
6. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή ειδών ενδύσεως και υποδήσεως, ειδών πιλοποιίας, υφασμάτων και ειδών 
υφαντουργίας, ειδών επίστρωσης δαπέδων και επενδύσεως τοίχων, καθώς και συναφών εξαρτημάτων 
και αξεσουάρ αυτών, συμπεριλαμβανομένων των κορδελών, κουμπιών, βελόνων, νημάτων και 
κλωστών.  
7. Η εμπορία και η διακίνηση παιδικών βρεφικών ειδών, αμαξών, καθισμάτων αυτοκινήτου, ειδών 
αυτοκινήτου, ειδών βρεφανάπτυξης, παιδικών βρεφικών παιχνιδιών, ειδών για την μητέρα – 
μέλλουσα μητέρα, βρεφικών κρεβατιών, παιδικών βρεφικών ενδυμάτων, ειδών υπόδησης και 
διαφόρων συναφών ειδών.  
8. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους σκευών, συσκευών (ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών κλπ), επίπλων, 
κατασκευών, εργαλείων, ταμειακών μηχανών, αριθμομηχανών, μηχανημάτων χειρός, ειδών 
καθαρισμού, ειδών ταξιδίου, καθώς και ειδών οικιακού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού 
συμπεριλαμβανομένων εις αυτά ενδεικτικώς ειδών κουζίνας, λευκών ειδών, ειδών διακόσμησης, 
ειδών καθαρισμού κλπ.  
9. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή παντός είδους αθλητικών ειδών, οργάνων σκευών, συσκευών, εξαρτημάτων, 
αξεσουάρ, βοηθημάτων καθώς και παιχνιδιών και ειδών δώρων και η διενέργεια κάθε πράξης 
συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.  
10. H με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή φαρμακευτικών ή κτηνιατρικών παρασκευασμάτων, παρασκευασμάτων υγιεινής, 
παρασκευασμάτων για ιατρικές χρήσεις (ενδεικτικώς φαρμακευτικών, υγιεινής) και συναφών υλικών 
και εργαλείων (ενδεικτικώς ορθοπεδικών βοηθημάτων, επιδέσμων, ιατρικών εργαλείων), 
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καλλυντικών και ειδών κομμωτηρίου, αιθερίων ελαίων, σαπουνιών, ειδών αρωματοποιίας, 
οδοντοκατασκευασμάτων, και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.  
11. Η εργασία προβολής, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων ως και κάθε εργασία ή δραστηριότητα 
παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής αγαθών και εκμεταλλεύσεως τους που έχει στόχο τη διαφημιστική 
προβολή προσώπων υπηρεσιών ή αγαθών.  
12. Κάθε εργασία που έχει σχέση με τα είδη, συστήματα και μεθόδους επικοινωνιών.  
13. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως και τύπου τροφίμων, υποκαταστάτων τροφίμων, βελτιωτικών ή 
συντηρητικών υλών σχετιζομένων με τρόφιμα πάσης φύσεως, ποτών, χυμών, ροφημάτων και άλλων 
παρασκευασμάτων για ποτοποιία και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω 
δραστηριότητες.  
14. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή επιστημονικών οργάνων και συσκευών, μουσικών οργάνων, καθώς και 
συστημάτων φωτισμού, θέρμανσης, ψύξης αποξήρανσης, αερισμού και υδροδότησης.  
15. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανημάτων κίνησης στην ξηρά τον αέρα ή το νερό, 
ποδηλάτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών και μηχανημάτων έργων γενικά, κάθε είδους που 
εξυπηρετεί την χρήση τους, όπως π.χ. ανταλλακτικά, λιπαντικά έλαια, κράνη ασφαλείας, βαλίτσες, 
γάντια κλπ. καθώς και μηχανών, κινητήρων και εξαρτημάτων μετάδοσης κίνησης και η διενέργεια κάθε 
πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.  
16. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως χημικών προϊόντων, χημικών παρασκευασμάτων και χημικών 
ουσιών, για όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων καθώς και συναφών ακατέργαστων συνθετικών και 
πλαστικών υλών και μιγμάτων και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω 
δραστηριότητες.  
17. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως δομικών υλικών, συμπεριλαμβανομένων οικοδομικών, 
ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών υλικών και ειδών, σκυροδέματος, ειδών προκατασκευής, 
μεταλλικών εν γένει υλικών και κατασκευών, καθώς επίσης ειδών χρωματοπωλείου και κιγκαλερίας.  
18. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή πάσης φύσεως καυσίμων, βιομηχανικών ελαίων, λιπαντικών και συναφών ουσιών 
και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις ως άνω δραστηριότητες.  
19. Η με οιονδήποτε τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εν γένει εμπορία, αντιπροσώπευση, 
εισαγωγή, εξαγωγή οπτικών, ειδών υαλουργίας, πολυτίμων μετάλλων, κοσμημάτων, ειδών χρυσοχοΐας 
και ωρολογοποιίας, καπνού και ειδών για καπνιστές και η διενέργεια κάθε πράξης συναφούς προς τις 
ως άνω δραστηριότητες.  
20. Η πώληση παντός είδους προϊόντων, συσκευών και αγαθών μέσω του Διαδικτύου ή άλλων 
ηλεκτρονικών μέσων πάσης φύσεως.  
21. Η αποθήκευση, παράδοση και διανομή των διακινουμένων από το διαδίκτυο προϊόντων κατ΄ οίκον.  
22. Η εν γένει και με οιονδήποτε τρόπο παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης και διαχείρισης 
αποθήκευσης, διανομής και διακίνησης πάσης φύσεως ειδών, προϊόντων και αγαθών 
(συμπεριλαμβανομένων και εμπορευμάτων τρίτων) και η παροχή λογιστικής και συναφούς 
διαχειριστικής υποστηρίξεως προς τρίτους.  
23. Η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως ανάπτυξη και φιλοξενία ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο, 
ψηφιοποίηση καταλόγων, φωτογραφιών κλπ.  
24. Η εν γένει παροχή υπηρεσιών προς διευκόλυνση όλων των ως άνω δραστηριοτήτων 
συμπεριλαμβανομένης ιδίως και της παροχής υπηρεσιών εν γένει διαμεσολάβησης κατ’ εντολή των 
πελατών της Εταιρείας, με σκοπό την πάσης φύσεως χρηματοδότηση (ενδεικτικώς μέσω σύναψης 
δανειακών ή πιστωτικών συμβάσεων) της αγοράς των εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων.  
25. Η εκμετάλλευση, διαχείριση και αξιοποίηση υπερκαταστημάτων, πολυκαταστημάτων, εμπορικών 
κέντρων και αποθηκευτικών εν γένει εγκαταστάσεων για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων ή 
κατά συμμετοχή.  
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26. Η μελέτη, ο σχεδιασμός η κατασκευή και εκμετάλλευση παντός τύπου μονάδων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας και ενδεικτικά: αιολικής, 
φωτοβολταϊκής, υδάτινης και λοιπών φυσικών πόρων και συναφείς δραστηριότητες.  
27. Η εκμετάλλευση και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.  
28. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κτήση και εκμετάλλευση κάθε δικαιώματος ή προνομίου, χρήσιμου ή 
αναγκαίου για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.  
29. H αντιπροσώπευση οποιασδήποτε συναφούς επιχειρήσεως, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε άλλη 
συναφή ή παρεμφερή επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής, η εξαγορά, ολική ή μερική, 
οποιασδήποτε άλλης, συναφούς ή παρεμφερούς επιχείρησης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, η ίδρυση 
συναφών ή παρεμφερών επιχειρήσεων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και γενικά η διεξαγωγή 
οιασδήποτε εργασίας την οποία η Εταιρεία θεωρεί ενδεδειγμένη ή συμπληρωματική προς τους 
παραπάνω σκοπούς και που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα αναγκαία, κατάλληλη ή ενδεδειγμένη για την 
πραγμάτωση των παραπάνω δραστηριοτήτων σκοπών.  
30. Η έρευνα και μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των 
αναγκών των πελατών για την επιλογή και την κατάρτιση των κατάλληλων ασφαλιστικών συμβάσεων 
με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες, ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών 
συμβούλων, για την πρόσκτηση εργασιών.  
31. Η διαμεσολάβηση κατ’ εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της 
ασφαλιστικής, έναντι προμήθειας που καταβάλλεται από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, προκειμένου 
να φέρει σε επαφή ασφαλιζόμενους και ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η εκτέλεση όλων των αναγκαίων 
προπαρασκευαστικών ενεργειών και εργασιών σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές διατάξεις για τη 
σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων. Η λήψη της αποδοχής εκ μέρους των ασφαλιστικών εταιρειών και 
της έγκρισης του ασφαλιζόμενου και η παροχή στον ασφαλισμένο της απαραίτητης βοηθείας και 
συνδρομής για την εκπλήρωση των εκ της ασφαλιστικής σύμβασης υποχρεώσεων, ιδίως σε περίπτωση 
επέλευσης του κινδύνου.  
32. Η παροχή παντός είδους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δικτύων, η μελέτη, 
εγκατάσταση, επίβλεψη και συντήρηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, η κατασκευή και με κάθε 
τρόπο και μέσο εμπορία κάθε είδους εξοπλισμού ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ενδεικτικά 
τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών-POS, καρτών και εν γένει μέσων υλικών ή ψηφιακών 
ηλεκτρονικού περιεχομένου, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός, μελέτη, ανάπτυξη και η καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο εμπορία/αδειοδότηση χρήσης λογισμικού, περιλαμβανομένης και κάθε δραστηριότητας 
σχετιζομένης με την κατασκευή, πιστοποίηση και διάθεση συστημάτων ηλεκτρονικής υπογραφής και 
εν γένει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική ή συμφυής ή παρεπόμενη ή πρόσφορη προς την 
εξυπηρέτηση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών.  
33. Η παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου και εν γένει πρακτορείας και μεσιτείας στον τομέα 
αυτών και εν γένει κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική ή συμφυής ή παρεπόμενη ή πρόσφορη 
προς την εξυπηρέτηση και ευόδωση των ανωτέρω σκοπών.  
34. Η μεσολάβηση προς διασφάλιση ή/και η μίσθωση καταλύματος και μέσων μετακίνησης και πάσης 
φύσεως οχημάτων μεταφοράς προσώπων και υλικών.  
35. Η πώληση, η μεσολάβηση προς έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις, θεάματα και 
δραστηριότητες πάσης φύσεως, χαρακτήρα και αντικειμένου.  
36. Η εκτέλεση πράξεων πληρωμής όπου η συγκατάθεση του πληρωτή για να εκτελεσθεί η πράξη 
πληρωμής δίδεται μέσω τηλεπικοινωνιακής, ψηφιακής ή πληροφορικής συσκευής και η πληρωμή 
γίνεται στον φορέα εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακού, πληροφορικού συστήματος ή δικτύου, ο 
οποίος ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων μεταξύ του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών και του 
προμηθευτή αγαθών και υπηρεσιών.  
37. Η παροχή υπηρεσιών πληρωμών και η παροχή συναφών υπηρεσιών, με κάθε διαθέσιμο και 
προβλεπόμενο από τον νόμο τρόπο και μέσο και η συναλλαγή με άλλες επιχειρήσεις με ανάλογο σκοπό 
ενδεικτικά η παροχή υπηρεσιών που επιτρέπουν τις αναλήψεις ή/και τις καταθέσεις (τοποθετήσεις) 
μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού 
πληρωμών, η με κάθε μέσο και τρόπο εκτέλεση πράξεων πληρωμής και μεταφοράς κεφαλαίων, η 
εκτέλεση εντολών χρέωσης, πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής ή ανάλογο μέσο και μεταφορών 
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πίστωσης (συμπεριλαμβανομένων παγίων εντολών), η λειτουργία συστημάτων πληρωμών ή/και η 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε τέτοια συστήματα, η έκδοση ή/και απόκτηση μέσων πληρωμών 
καθώς και η έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο μπορεί να ενσωματώνεται σε οιοδήποτε μέσο 
(ηλεκτρονικό, φυσικό, εικονικό κλπ), συμπεριλαμβανομένης της διανομής και της εξαργύρωσης 
ηλεκτρονικού χρήματος.  
38. Η έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων πωλήσεων προς εξυπηρέτηση του σκοπού 
της και κάθε δραστηριότητας υποστηρικτικής αυτών.  
39. Η διοργάνωση εκπαιδευτικών-επιμορφωτικών σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων ή/και 
συναφών εκδηλώσεων (επιστημονικού, πνευματικού, πολιτιστικού ή/και καλλιτεχνικού χαρακτήρα) 
αναφορικά με εν γένει τεχνολογικά θέματα καθώς και με τα εμπορευόμενα από την Εταιρεία προϊόντα 
και υπηρεσίες και η παροχή εκπαιδευτικών και επιστημονικών εν γένει υπηρεσιών αναφορικά με την 
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, του διαδικτύου, πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών, 
συσκευών πληροφορικής και τεχνολογίας, ηλεκτρονικού υλικού, περιφερειακών και λοιπών 
εξαρτημάτων και εν γένει για την έκθεση και χρήση των εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων. 
40. Η κατάρτιση και εκπαίδευση ιδιωτών στη σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής, της ρομποτικής, 
των εντολών προγραμματισμού, των πολυμέσων, των δικτύων, της τηλεματικής, της δημιουργίας 
portals, των τηλεπικοινωνιών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των εν γένει εφαρμογών τους.  
41. Η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων και συναφών 
εκδηλώσεων, πολιτιστικού ή /και άλλου περιεχομένου σχετιζομένων άμεσα ή έμμεσα με την 
πληροφορική και τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας εν γένει ή/και με το σύνολο των εν γένει από την 
Εταιρεία εμπορευομένων προϊόντων καθώς και η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης σε συστήματα, 
προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και εν γένει στα προϊόντα που προωθεί και εμπορεύεται η 
Εταιρεία.  
42. Η υλοποίηση διδακτικών και επιμορφωτικών μεθόδων με χρήση δικτύου, διαδικτύου και 
προσομοιωτών καθώς και η κατοχύρωση, νομή και εμπορία των αντίστοιχων πνευματικών 
δικαιωμάτων.  
43. Η παρουσίαση σε πελάτες και συνεργάτες νέων προϊόντων, τα οποία η Εταιρεία αναπτύσσει στα 
πλαίσια εμπλουτισμού της γκάμας των υπ’ αυτής εμπορευομένων προϊόντων και υπηρεσιών.  
44. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων μελετών, αναλύσεων και ερευνών αγοράς που εκπονούνται με 
σκοπό την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των καταναλωτικών αναγκών.  
45. Η εκπόνηση μελετών τεχνολογίας σχετιζομένων άμεσα ή έμμεσα με την πληροφορική, τα 
πολυμέσα, τα προγράμματα λογισμικού, τις πάσης φύσεως ηλεκτρονικές συσκευές, τις 
τηλεπικοινωνίες, τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, περιφερειακά και λοιπά εξαρτήματα καθώς και η 
εκπόνηση αναλύσεων και ερευνών αγοράς. 
46. Η συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενες, από οργανισμούς και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου, έρευνες και προγράμματα για την εκπαίδευση καθώς και η διεξαγωγή ειδικών 
ερευνών για εκπαιδευτικές εφαρμογές.  
47. Η εν γένει παροχή υπηρεσιών συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας καθώς και ορθής 
χρήσης αναφορικά με το σύνολο των εμπορευομένων από την Εταιρεία προϊόντων καθώς και των εν 
γένει επιδιωκομένων εκ μέρους της Εταιρείας σκοπών και δραστηριοτήτων.  
48. (προσθήκη παραγράφου) Η δια παντός τρόπου και μέσου παραγωγή, διάθεση και εμπορία καφέ, 
χυμών, αναψυκτικών, ροφημάτων, εδεσμάτων, μικρογευμάτων, γευμάτων, ειδών αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής, γλυκισμάτων, γαλακτοκομικών, παγωτού, τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, 
ξηρών καρπών, και λοιπών συναφών προϊόντων.  
49. (προσθήκη παραγράφου) Η ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση, λειτουργία και σύμφωνα με το νόμο 
εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων, café, internet café, σνακ μπαρ (snack bar), καταστημάτων 
παρασκευής και πώλησης πάσης φύσεως ροφημάτων, τυποποιημένων προϊόντων, μικρογευμάτων, 
γευμάτων, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, λοιπών καταστημάτων παρεμφερούς σκοπού και 
επιχειρήσεων εστίασης εν γένει.    
50. (προσθήκη παραγράφου) Η άσκηση της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε 
καταναλωτές, καθώς και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από και προς χώρες του εξωτερικού 
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(εισαγωγές - εξαγωγές). Η αδειοδότηση για το σκοπό αυτό και η εγγραφή της Εταιρείας στα οικεία 
Μητρώα (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ.).  
51. (προσθήκη παραγράφου) Η παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) 
καθώς και άμεσα σχετιζομένων ή συνοδευτικών με αυτή χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας, όπως 
ενδεικτικώς ταχύτητας φόρτισης, ευκολίας χρήσης και χρέωσης, ευχέρειας προσβασιμότητας, 
υπηρεσιών στάσης  και στάθμευσης. Η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης προς χρήστες Ηλεκτρικών 
Οχημάτων (Η/Ο), ήτοι υπηρεσιών που σχετίζονται με την επαναφόρτιση και την τιμολόγηση της 
ηλεκτροκίνησης, καθώς και με τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών, όπως εύρεση διαθέσιμων 
σημείων φόρτισης και πλοήγηση, κράτηση θέσεων, διαχείριση στόλου Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) 
και διάθεση των υπηρεσιών προς τους χρήστες Ηλεκτρικών Οχημάτων καθώς και η  με οποιοδήποτε 
τρόπο και μέσο (φυσικό ή ηλεκτρονικό) εμπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και εν γένει διάθεση 
μηχανημάτων, συσκευών, αναλώσιμων υλικών, εξαρτημάτων, εξοπλισμού και συστημάτων φόρτισης 
, επαναφόρτισης  και ηλεκτροκίνησης  ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο) και λοιπών μέσων.  .         
52. (προσθήκη παραγράφου) Η ανάπτυξη και λειτουργία πάσης φύσεως πληροφοριακών υποδομών 
και συστημάτων προς διευκόλυνση ανταλλαγής στοιχείων και διεκπεραίωσης οικονομικών 
συναλλαγών μεταξύ Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
(Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.), ή μεταξύ Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτροκίνησης (Π.Υ.Η.), ή μεταξύ Φορέων 
Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Φ.Ε.Υ.Φ.Η.Ο.) και Παρόχων Υπηρεσιών 
Ηλεκτροκίνησης, με σκοπό την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των υποδομών φόρτισης ,καθώς και 
η σωρευτική εκπροσώπηση του φορτίου συνδεδεμένων με το δίκτυο Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) για 
συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών προς τους 
Διαχειριστές Δικτύου και Συστήματος.   
53. (προσθήκη παραγράφου) Η κατασκευή, ανάπτυξη, διαχείριση, εκμετάλλευση και συντήρηση 
Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο), η σύναψη συμβάσεων προμήθειας με έναν ή 
περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η σύναψη συμβάσεων σύνδεσης με 
διαχειριστές του δικτύου διανομής.  
54. (προσθήκη παραγράφου) Η εκμίσθωση ή/και υπεκμίσθωση προς τρίτους ακινήτων και λοιπών εν 
γένει εγκαταστάσεων της Εταιρείας για την διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, παρουσιάσεων, 
προωθητικών ενεργειών προϊόντων ή/και υπηρεσιών, σεμιναρίων, συνεδρίων, συσκέψεων, ημερίδων, 
διαλέξεων, εκθέσεων, και λοιπών συναφών εκδηλώσεων, επιμορφωτικού, επιστημονικού, 
καλλιτεχνικού ή  ψυχαγωγικού χαρακτήρα.                  
Β. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού η Εταιρεία μπορεί:  
(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που λειτουργεί ήδη ή πρόκειται να συσταθεί με 
παρεμφερή, ανάλογο ή διαφορετικό σκοπό με οποιαδήποτε εταιρικό τύπο ή σε οιαδήποτε Κοινοπραξία 
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, να συνεργάζεται ή συνεταιρίζεται με οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.  
(β) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα, εργοστάσια, πρακτορεία, γραφεία και 
οιουδήποτε άλλου τύπου εγκαταστάσεις ή να διορίζει απλώς αντιπροσώπους οπουδήποτε στο 
εσωτερικό ή στο εξωτερικό.  
(γ) Να αποκτά εμπράγματα πάσης φύσεως επί ακινήτων δικαιώματα ή να μισθώνει πάσης φύσεως 
ακίνητα ή κινητά πράγματα στην Ελλάδα καθώς επίσης και πάσης φύσεως μεταφορικά μέσα.  
(δ) Να ιδρύει και να εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις για την παραγωγή των παραπάνω ειδών για ίδιο 
λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.  
(ε) Να παραχωρεί με αντάλλαγμα τη χρήση των εγκαταστάσεων της σε τρίτους, να αναθέτει επίσης τη 
διαχείριση της σε άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης και να αναλαμβάνει η ίδια τη διαχείριση άλλων 
επιχειρήσεων.  
(στ) Να συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με οιαδήποτε νομική μορφή με άλλες εταιρείες 
ή φυσικά πρόσωπα, σε δημοπρασίες και διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να 
υποβάλει προσφορές για την ανάληψη εκτέλεσης έργων κάθε είδους που εμπίπτουν στα πλαίσια του 
σκοπού της.  
(ζ) Να συμμετέχει σε κάθε πρόγραμμα που επιδοτείται από ελληνικά ή αλλοδαπά όργανα, αρχές, 
φορείς και οργανισμούς.  
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(η) Να διαχειρίζεται και να εξευρίσκει κεφάλαια από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και μέσω 
κρατικών αλλά και διεθνών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της έκδοσης 
ομολογιών, υποσχετικών και άλλων τίτλων ή εγγράφων που ενσωματώνουν οφειλή χρέους 
(χρεόγραφα), καθώς επίσης και να συνάπτει συμβάσεις σε σχέση με τα προαναφερόμενα.  
(θ) Να υλοποιεί με κατάλληλες επενδύσεις όλους τους προαναφερόμενους σκοπούς και 
δραστηριότητες.  
(ι) Να παράσχει εγγυήσεις και να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεων προς και με οιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, εντός πάντοτε υπό του νόμου επιτρεπτού πλαισίου, εφόσον 
αυτές συνέχονται με την επίτευξη των εταιρικών σκοπών ή θεωρούνται αναγκαίες για την εκπλήρωσή 
της. 
(ια) Να αναπτύσσει και εμπορεύεται εμπορικά σήματα, άδειες, τεχνογνωσία (know-how) και άλλα 
δικαιώματα πνευματικής, εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και 
(ιβ) Εν γένει να μετέρχεται κάθε πράξη ή δραστηριότητα, υπό την ευρυτέρα δυνατή έννοια, που 
κατατείνει στην εξυπηρέτηση και ευόδωση του επιδιωκόμενου σκοπού της Εταιρείας στα πλαίσια που 
επιτρέπει η εκάστοτε νομοθεσία». 
 
ΘΕΜΑ 11ο: Παροχή εγκρίσεως-αδείας προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 

Διευθυντές της Εταιρείας για τη διενέργεια πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς της 
Εταιρείας και για τη συμμετοχή τους σε εταιρείες που επιδιώκουν όμοιους, συναφείς ή 

παρεμφερείς σκοπούς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 παρ. 1 του ν. 4548/2018.   
Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπουμένων στη Συνέλευση ψήφων 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα/με πλειοψηφία ….% επί των εκπροσωπουμένων 

μετοχών και ψήφων την παροχή εγκρίσεως - αδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
98 παρ. 1 του ν. 4548/2018, προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές 

της Εταιρείας, προκειμένου να συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση 
άλλων εταιρειών του Ομίλου (υφιστάμενων ή/και μελλοντικών) που επιδιώκουν όμοιους, 

παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς και να διενεργούν πράξεις που υπάγονται στους 
επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς.   
 

ΘΕΜΑ 12ο: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του ν. 4706/2020. 
Απαιτούμενη απαρτία: -  

Απαιτούμενη πλειοψηφία: -  
 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5. του ν. 4706/2020, υπεβλήθη στο σώμα των 

μετόχων και αναγνώσθηκε η Έκθεση των Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021), το 

κείμενο της οποίας έχει αναρτηθεί στην νόμιμα καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. διεύθυνση της 
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ιστοσελίδας της Εταιρείας (http://www.plaisio.gr), επί σκοπώ πλήρους, επαρκούς και 
εμπεριστατωμένης ενημέρωσης των μετόχων.  

 
ΘΕΜΑ 13ο: Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις. 

 

http://www.plaisio.gr/

