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17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 3823201000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46329/06/Β/00/15) 

(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ από 01/01/2016 έως 31/12/2016) 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 

2016) της Εταιρείας, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

Ορκωτών Ελεγκτών. 

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού 
κεφαλαίου 

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων     ν                                                                                 
ψήφων 

 
(α) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 

συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 

ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και μεθόδων και 

τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο σύνολο και ελέγχονται από τους Ορκωτούς Ελεγκτές, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, σε 

συνδυασμό με το Ν. 4449/2017. 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με το Ν. 3556/2007, όπως ισχύει σήμερα, και 

παρουσιάζουν σαφή και πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της 

χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της Εταιρείας. 
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Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν με την από 28.03.2017 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 

βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr), ως αναπόσπαστο μέρος 

της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 

(β) Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 

43α, 107α και 136 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τις παραγράφους 6 

έως 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της απόφασης 8/754/14.04.2016 της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και περιλαμβάνει, υπό την μορφή ισορροπημένης και περιεκτικής 

ανάλυσης, την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων της Εταιρείας, τη θέση της, την 

περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αυτή αντιμετωπίζει, και αντιστοιχεί 

στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. Περαιτέρω, η ετήσια 

Έκθεση Διαχείρισης περιλαμβάνει την προβλεπόμενη στο άρθρο 43ββ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει, δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, εκτός από τις πληροφορίες οι οποίες ειδικότερα ορίζονται στο 

άρθρο 32 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, επαληθεύει και τη συμφωνία του 

περιεχομένου της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με τις 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η 

Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016). 

Η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε με την από 

28.03.2017 (θέμα 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και βρίσκεται 

αναρτημένη, μαζί με την Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 

(www.opap.gr), ως αναπόσπαστο μέρος της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης. 

Επιπρόσθετα, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας βρίσκεται αναρτημένο το σχετικό Δελτίο Τύπου, 

καθώς και η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

την έγκριση των απλών και των ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης 

έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016), καθώς και 

http://www.opap.gr/
http://www.opap.gr/
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τη σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση των Ορκωτών 

Ελεγκτών. 

Θέμα 2ο: Έγκριση διανομής (διάθεσης) κερδών της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης 

(από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016). 

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού 
κεφαλαίου 

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων     ν                                                                                 
ψήφων 

 
Τα κέρδη της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η 

Δεκεμβρίου 2016) ανήλθαν, μετά από την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, στο 

χρηματικό ποσό των εκατόν εβδομήντα δύο εκατομμυρίων ογδόντα επτά χιλιάδων επτακοσίων 

εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα τριών λεπτών (€172.087.769,63).  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη του την κερδοφορία, τις προοπτικές, 

τα επενδυτικά σχέδια και το στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας, εισηγείται στη Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 45 και 46 του Κ.Ν 

2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, τη διανομή (διάθεση) στους Μετόχους της Εταιρείας μέρους 

των καθαρών κερδών της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 

31η Δεκεμβρίου 2016) και των μη διανεμηθέντων κερδών από προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, 

ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 

€166.427.769,63 

ΣΥΝ: ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ 
ΚΕΡΔΗ 

€62.400.829,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 
€228.828.599,28 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
€0,72 

 

Συνεπώς, σε συνέχεια της από 28.03.2017 απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη 

Γενική Συνέλευση τη διανομή μερίσματος ύψους €0,60 ανά μετοχή και συνολικό μεικτό ποσό 

ύψους εκατόν ενενήντα εκατομμυρίων πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 

τεσσάρων ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (€190.597.384,32). Διευκρινίζεται ότι το ποσό του 

μερίσματος των Ευρώ 0,60 ανά μετοχή είναι επιπρόσθετο του ποσού των €0,12 ανά μετοχή (που 
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υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15%, εάν απαιτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 της ΠΟΛ 1068/2016), το οποίο έχει ήδη 

διανεμηθεί στους Μετόχους της Εταιρείας ως προμέρισμα, σύμφωνα με την από 30.08.2016 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συνεπώς, τα Συνολικά Διανεμητέα Κέρδη ανέρχονται σε 

διακόσια είκοσι οκτώ εκατομμύρια οκτακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα εννέα 

ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (€228.828.599,28), ποσό που αποτελεί το άθροισμα του συνολικού 

μεικτού προμερίσματος που πληρώθηκε και του συνολικού μεικτού μερίσματος που πρόκειται να 

πληρωθεί. 

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων να ορίσει: 

α. ως ημερομηνία αποκοπής (ως ημερομηνία, δηλαδή, από την οποία οι μετοχές της Εταιρείας 

διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του υπολειπόμενου 

μερίσματος) την 02.05.2017, 

β. ως ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (ως ημερομηνία, δηλαδή, κατά την οποία 

δικαιούχοι του υπολειπόμενου μερίσματος είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία 

του Συστήματος Άυλων Τίτλων της Εταιρείας) την 03.05.2017, και 

γ. ως Ημερομηνία Έναρξης Πληρωμής (κατά την οποία θα ξεκινήσει η διανομή του 

υπολειπόμενου μερίσματος) την 09.05.2017. 

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται ομόφωνα στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων να ορίσει ως πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς. Προτείνεται επίσης η παροχή 

των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για την υλοποίηση 

της διαδικασίας.  

 
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών 

Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έβδομης 

(17ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) και έγκριση των 

διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας.  



 

                    «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» 

 

   

5 

 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού 
κεφαλαίου 

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων    ν                                                                                 
ψήφων 

 

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί να αποφασίσει σχετικά με την απαλλαγή των Μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των Ετήσιων 

Οικονομικών Καταστάσεων από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική 

χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016). Το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την απαλλαγή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα (διαχείριση) τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από 1η 

Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016), καθώς επίσης και την έγκριση του συνόλου των 

διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 22α, παράγραφος 2, και 35 του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα. 

 

Θέμα 4ο: Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 

τη δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016) 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού 
κεφαλαίου 

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων    ν                                                                                 
ψήφων 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων συνολικού ακαθάριστου ποσού 

τριακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (€330.000) που κατεβλήθησαν στα Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την δέκατη έβδομη (17η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2016 

έως 31η Δεκεμβρίου 2016).  

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τη μηνιαία αποζημίωση κάθε Μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

οποία ανέρχεται στο ποσό των €1.600,00, και ότι η εν λόγω μηνιαία αποζημίωση δεν έχει 

τροποποιηθεί από το 2013. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

την έγκριση της ως άνω πρότασης. 

 

 

Θέμα 5ο: Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 

2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017) σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού 
κεφαλαίου 

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων    ν                                                                                 
ψήφων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 

προέγκριση της καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η 

Δεκεμβρίου 2017), ακαθάριστου συνολικού ποσού έως και τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες Ευρώ 

(€450.000).  

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει τη μηνιαία αποζημίωση κάθε Μέλους του 

Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, η 

οποία ανέρχεται στο ποσό των €1.600,00, και ότι η εν λόγω μηνιαία αποζημίωση δεν έχει 

τροποποιηθεί από το 2013. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

την έγκριση της ως άνω πρότασης. 

 

Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της 

τρέχουσας δέκατης όγδοης (18ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η 

Δεκεμβρίου 2017) και την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης. 

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού 
κεφαλαίου 

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων    ν                                                                                 
ψήφων 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 44, παράγραφος 3 σημείο στ’, του Ν. 4449/2017, όπως 

ισχύει, εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ο τακτικός έλεγχος των 

εταιρικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

για τη δέκατη όγδοη (18η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017), 

καθώς και η έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού που προβλέπεται από το άρθρο 

65α του ν. 4174/2013, όπως σήμερα ισχύει, να διενεργηθούν από την Πιστοποιημένη Ελεγκτική 

Λογιστική Εταιρεία «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.» (ΑΜΣΟΕΛ 114).  

Η αμοιβή της ως άνω ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο για την τρέχουσα δέκατη όγδοη 

(18η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2017 έως 31η Δεκεμβρίου 2017) και για την έκδοση 

Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, που προβλέπεται από το άρθρο 65α του ν.4174/2013, 

όπως σήμερα ισχύει, θα καθορισθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από 

προσφορά που θα καταθέσει η «KPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 

2231/1994 και του άρθρου 29 του Ν. 4449/2017. 

Σημειώνεται ότι, για το την οικονομική χρήση 2016, τα ποσά των αμοιβών που έλαβε η «KPMG 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.», για παροχή υπηρεσιών εκτός του τακτικού ελέγχου της Εταιρείας (μη 

ελεγκτικές αμοιβές) ήταν μικρότερα των ποσών των αμοιβών που έλαβε η ίδια ελεγκτική εταιρεία 

ως αμοιβή για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρείας και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού 

πιστοποιητικού σύμφωνα με τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα: 

Είδος Αμοιβών Συνολικό Ποσό σε Ευρώ Ποσοστό επί των Συνολικών 
Αμοιβών 

Αμοιβές για τον Τακτικό 
Έλεγχο της Εταιρείας 

279.715,00 61,2% 

Αμοιβές για Παροχή 
Υπηρεσιών εκτός Τακτικού 

Ελέγχου της Εταιρείας 

177.485,60 38,8% 

Συνολικό Ποσό 457.200,60  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

την έγκριση της ως άνω πρότασης. 
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Θέμα 7ο: Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23, παράγραφος 1 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Γενικών 

Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά 

Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων Εταιρειών.  

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού 
κεφαλαίου 

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων     ν                                                                                 
ψήφων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23, παράγραφος 1, του Κ.Ν. 2190/1920, όπως 

ισχύει, την παροχή αδείας στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη 

των Γενικών Διευθύνσεων και των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε 

Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των Εταιρειών του Ομίλου και των συνδεδεμένων 

Εταιρειών. 

 

Θέμα 8ο : Παροχή ειδικής άδειας για τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23α του 

Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει.  

Απαιτούμενη απαρτία:  
34% του μετοχικού κεφαλαίου 

Πλειοψηφία:  
50% + 1 των εκπροσωπούμενων ψήφων 

υπό την προϋπόθεση ότι οι αρνητικές ψήφοι δεν υπερβαίνουν: 

- Για την έγκριση συμβάσεων που έχουν ήδη συναφθεί, το 1/20 των εκπροσωπουμένων ψήφων 

- Για τις μη υπογεγραμμένες συμβάσεις εις αναμονή της σχετικής εγκρίσεως της Γενικής 
Συνέλευσης, το 1/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων  

 

Α. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων την παροχή ειδικής αδείας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, για την έγκριση των κατωτέρω περιγραφόμενων 

καταρτισθέντων συμβάσεων της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη και των κατωτέρω 

αναφερόμενων εγγυήσεων που παρασχέθηκαν από την Εταιρεία σε τρίτα πρόσωπα υπέρ 

συνδεδεμένων μερών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θεωρεί ότι κανένα από τα 

αντισυμβαλλόμενα μέρη στις κατωτέρω αναφερόμενες συμβάσεις δεν βρίσκεται σε 

οποιουδήποτε είδους σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας, και διευκρινίζει ότι οι εν λόγω 
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συμβάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στο παρόν εκ του περισσού για λόγους διαφάνειας και 

ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται η Εταιρεία. Τέλος, 

σημειώνεται ότι η σχετική έκθεση τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών σύμφωνα με το άρθρο 

21 του Ν. 4174/2013 θα κατατεθεί στην αρμόδια αρχή μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2017.  

 

Α.1 Συναφθείσες Συμβάσεις με Συνδεδεμένα Μέρη 

I. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ 

Α.Ε. (για τη χρήση μέρους του κτιρίου γραφείων ιδιοκτησίας της Εταιρείας) 

Ημερομηνία Υπογραφής: 01.08.2016 

Αντικείμενο: Η Εταιρεία μισθώνει στην ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. τμήμα του 7ου 
ορόφου (40τ.μ.) στο κτίριο του ΟΠΑΠ στη Λεωφ. Αθηνών 112 
από 01.08.2016 έως 31.07.2019 

Διάρκεια: 3 χρόνια (από 01.08.2016 έως 31.07.2019) 

Μηνιαία Αμοιβή: 400 ευρώ ανά μήνα πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου και 
συμπεριλαμβανομένων όλων των κοινόχρηστων εξόδων 

 

II. Ιδιωτικό συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της ΟΠΑΠ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. (για τη χρήση μέρους του κτιρίου γραφείων ιδιοκτησίας της Εταιρείας) 

Ημερομηνία Υπογραφής: 04.07.2016 

Αντικείμενο: Η Εταιρεία μισθώνει στην ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. τμήμα του 6ου 
ορόφου (40τ.μ.) στο κτίριο του ΟΠΑΠ στη Λεωφ. Αθηνών 112 
από 04.07.2016 έως 03.07.2019 

Διάρκεια: 3 χρόνια (από 04.07.2016 έως 03.07.2019) 

Μηνιαία Αμοιβή: 400 ευρώ ανά μήνα πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου και 
όλων των κοινόχρηστων εξόδων 

 

III. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υπομίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της TORA DIRECT A.E. (για 

τη χρήση μέρους του κτιρίου γραφείων που μισθώνει η Εταιρεία) 

Ημερομηνία Υπογραφής: 05.08.2016 

Αντικείμενο: Η Εταιρεία υπομισθώνει στην TORA DIRECT A.E. τμήμα του 
κτιρίου στη Λεωφ. Αθηνών 108, και συγκεκριμένα 465τ.μ. (στο 
ισόγειο και στον 1ο όροφο) και 34τ.μ. στο υπόγειο, το οποίο 
προορίζεται για αποθηκευτικές εγκαταστάσεις  

Διάρκεια: 3 χρόνια (από 05.08.2016 έως 14.02.2019) 

Μηνιαία Αμοιβή: €1.800 ανά μήνα πλέον του αναλογούντος χαρτοσήμου 
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IV. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Υπομίσθωσης μεταξύ της Εταιρείας και της ΤΟΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ A.E. (για τη 

χρήση μέρους του κτιρίου γραφείων που μισθώνει η Εταιρεία) 

Ημερομηνία Υπογραφής: 31.08.2016 

Ημερομηνία 
Τροποποίησης: 

20.10.2016 

Αντικείμενο: Η Εταιρεία υπομισθώνει στην ΤΟΡΑ ΓΟΥΟΛΕΤ A.E. τμήμα του 
ισογείου, του 1ου ορόφου και του υπογείου στο κτίριο της 
Λεωφ. Αθηνών 108 και Χρηματιστηρίου  

Διάρκεια: 3 χρόνια (από 31.08.2016 έως 14.02.2019) 

Μηνιαία Αμοιβή: €200 ανά μήνα πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου 

 

V. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Σήματος μεταξύ της Εταιρείας και της 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

Ημερομηνία Υπογραφής: 08.02.2016 

Αντικείμενο: Η Εταιρεία χορηγεί στην ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. το δικαίωμα 
χρήσης του εθνικού σήματος «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» αποκλειστικά 
για την οργάνωση και τις συναλλαγές του επίγειου και 
διαδικτυακού αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος στην 
Ελλάδα υπό του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου. 

Διάρκεια: 10 χρόνια (από 08.01.2016 έως 31.12.2025) 

Μηνιαία Αμοιβή: 2% επί του 70% του Μικτού Κέρδους, ως αμοιβή 

 

VI. Ιδιωτικό Συμφωνητικό Παραχώρησης Χρήσης Σήματος μεταξύ της Εταιρείας και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 

 

 

Ημερομηνία Υπογραφής: 29.09.2016 

Αντικείμενο: H Εταιρεία παραχωρεί  στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. τη μη 
αποκλειστική χρήση του Σήματος «ΑΣΟΣ και ΡΗΓΑΣ» 
αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή, κυκλοφορία, 
προβολή και πώληση λαχνών, αξίας 2 €  εκάστου της 6ης 
έκδοσης και τυχόν επανέκδοσης του παιγνίου Στιγμιαίου 
Λαχείου (ΣΚΡΑΤΣ Τύχη στη στιγμή) στην Ελλάδα σύμφωνα με το 
ισχύον  νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

Διάρκεια: 2 χρόνια (από 03.10.2014 μέχρι 03.10.2016) 

Συνολική Αμοιβή: €2.400 
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A.2. Εταιρικές Εγγυήσεις παρασχεθείσες σε Τρίτα Μέρη υπέρ Συνδεδεμένων Μερών 

I. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. στο πλαίσιο ομολογιακού δανείου ύψους 

€50.000.000  

Ημερομηνία υπογραφής: 05.02.2016  

Διάρκεια: 01.03.2016 – 01.03.2018 

Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του 
οποίου παρεσχέθη η εγγύηση: 

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 

Μέρος προς το οποίο 
παρεσχέθη η εγγύηση: 

Alpha Bank 

Ποσό εγγύησης: €50.000.000 
 

II.  Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. 

Ημερομηνία υπογραφής: 15.12.2016  

Διάρκεια: 31.12.2016 – 31.12.2017 

Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του 
οποίου παρεσχέθη η εγγύηση: 

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. 

Μέρος προς το οποίο 
παρεσχέθη η εγγύηση: 

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 

Ποσό εγγύησης: €33.500.000 

 

III. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

Ημερομηνία υπογραφής: 15.12.2016  

Διάρκεια: 31.12.2016 – 31.12.2018 

Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του 
οποίου παρεσχέθη η εγγύηση: 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

Μέρος προς το οποίο 
παρεσχέθη η εγγύηση: 

GBI Racing Ltd 

Ποσό εγγύησης: £ 100.000 

IV. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

Ημερομηνία υπογραφής: 08.01.2016  

Διάρκεια: 08.01.2017 – 08.01.2018 

Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του 
οποίου παρεσχέθη η εγγύηση: 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

Μέρος προς το οποίο 
παρεσχέθη η εγγύηση: 

ΟΔΙΕ/ ΕRΝST & YOUNG 

Ποσό εγγύησης: €2.000.000 
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V. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

Ημερομηνία υπογραφής: 08.01.2016  

Διάρκεια: 08.01.2016 – 09.01.2017 

Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του 
οποίου παρεσχέθη η εγγύηση: 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

Μέρος προς το οποίο 
παρεσχέθη η εγγύηση: 

ΟΔΙΕ 

Ποσό εγγύησης: €632.499 

 

VI. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

Ημερομηνία υπογραφής: 25.06.2015 

Διάρκεια: 25.06.2015 – 07.12.2020 

Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του 
οποίου παρεσχέθη η εγγύηση: 

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. 

Μέρος προς το οποίο 
παρεσχέθη η εγγύηση: 

Eurobank  

Ποσό εγγύησης: €5.000.000 

 

VII. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της ΟPAP Sports Ltd 

Ημερομηνία υπογραφής: 21.10.2016 

Διάρκεια: 21.10.2016 – 30.06.2019 

Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του 
οποίου παρεσχέθη η εγγύηση: 

ΟPAP Sports Ltd 

Μέρος προς το οποίο 
παρεσχέθη η εγγύηση: 

Εθνική Αρχή Στοιχημάτων Κύπρου 

Ποσό εγγύησης: €550.000 

 

VIII. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της TORA DIRECT Α.Ε. 

Ημερομηνία υπογραφής: 15.12.2016 

Διάρκεια: 15.12.2016 έως και την απόσυρση αυτής 

Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του 
οποίου παρεσχέθη η εγγύηση: 

TORA DIRECT Α.Ε. 

Μέρος προς το οποίο 
παρεσχέθη η εγγύηση: 

COSMOTE Α.Ε./ CYTA / VODAFONE- PANAFON Α.Ε./ ΔΕΗ 
Α.Ε/ WIND HELLAS Α.Ε. 

Ποσό εγγύησης: €7.000.000 
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IX. Εταιρική Εγγύηση υπέρ της NEUROSOFT Α.Ε. 

Ημερομηνία υπογραφής: 30.08.2016 

Διάρκεια: 30.08.2016 έως και την απόσυρση 

Συνδεδεμένο μέρος υπέρ του 
οποίου παρεσχέθη η εγγύηση: 

Neurosoft Α.Ε. 
 

Μέρος προς το οποίο 
παρεσχέθη η εγγύηση: 

Barclays UK 

Ποσό εγγύησης: €3.000.000 
 

B. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα1, , εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων να χορηγηθεί άδεια, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 23α 

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, ώστε οι παρακάτω αναφερόμενες συμβάσεις της Εταιρείας, 

που έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με συνδεδεμένα μέρη αλλά δεν έχουν ακόμη 

υπογραφεί εις αναμονή της σχετικής εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσης, όπως λάβουν έγκριση 

πριν από την υπογραφή τους. Σημειώνεται επίσης ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν 

θεωρεί ότι κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη των παρακάτω αναφερομένων συμβάσεων 

βρίσκεται σε οποιουδήποτε είδους σύγκρουση συμφέροντος με τα συμφέροντα της Εταιρείας.  

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, η οποία 

καταρτίστηκε μεταξύ της Εταιρείας και της Emerging Markets Capital a.s., κατόπιν έγκρισής της 

από την Ετήσια Γενική Συνέλευση στις 20.05.2015, και σύμφωνα με την οποία η τελευταία 

παρέχει στην Εταιρεία συμβουλευτικές υπηρεσίες ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες της και 

αποκλειστικά για την Ελληνική Επικράτεια, θα λήξει στις 30 Απριλίου 2017. Λαμβάνοντας υπόψη 

ότι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την Emerging Markets Capital a.s. παραμένει 

αναγκαία για την Εταιρεία, διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συνεργασίας 

των δύο εταιρειών. Διευκρινίζεται ότι η συνολική αμοιβή που θα πληρωθεί από την Εταιρεία στην 

Emerging Markets Capital a.s. σε σχέση με τις ακόλουθες συμβάσεις δεν θα ξεπερνά ετησίως το 

ποσό των €3.600.000, στο ίδιο ακριβώς επίπεδο όπως είχε εγκριθεί από την 15η ΤΓΣ. Για 

λογιστικούς και φορολογικούς λόγους προτείνεται η νέα σύμβαση να λάβει τη μορφή δύο 

συμβάσεων με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

                                                           
1 Ο κ. Pavel Horak, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και ο κ. Michal Houst, 
εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, απέχουν από την συγκεκριμένη πρόταση στην ΤΓΣ και 
αναμένεται να απέχουν από την ψηφοφορία αναφορικά με το συγκεκριμένο ιδιωτικό συμφωνητικό σύμφωνα με τις 
ενδεδειγμένες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης. 
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I. Σύμβαση παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Emerging Markets Capital a.s. 

[συνδεδεμένη εταιρεία με τον κ. Jiri Smejc(Γίρι Σμέιτς)] 

Ημερομηνία 
υπογραφής: 

Δεν έχει καθοριστεί 

Αντικείμενο: 

Θέματα Γενικής Διοίκησης: 

 Στρατηγικός σχεδιασμός νέων εξελίξεων, επενδύσεων και προϊόντων και 
επίβλεψη της υλοποίησης αυτών 

 Βοήθεια και υποστήριξη αναφορικά με την ανάπτυξη και τη λειτουργία της 
αντίστοιχης επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας 

 Παρακολούθηση της απόδοσης αναφορικά με την επίτευξη των 
επιχειρηματικών σκοπών και των στρατηγικών στόχων της Εταιρείας 

 Διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής και των επιχειρηματικών στόχων. 
Επίσης, επίβλεψη της επίτευξης των εταιρικών στόχων 

 Εξεύρεση πιθανών συνεργειών με άλλες συνδεδεμένες εταιρείες των 
βασικών μετόχων 

 Προώθηση αποτελεσματικών σχέσεων με εξωτερικές ομάδες (πελάτες, 
αρχές κλπ.) 

Θέματα Πληροφορικής (IT) και τεχνολογίας τυχερών παιγνίων: 
Παρακολούθηση των εξελίξεων της νομοθεσίας από πλευράς ασφάλειας 
πληροφοριών και την προστασία ατομικών δικαιωμάτων, και εφαρμογή των 
σχετικών προβλέψεων 
Θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού: 

 Εισηγήσεις επί της εταιρικής στρατηγικής και της οργανωτικής δομής για το 
ανθρώπινο δυναμικό, και επίβλεψη της εφαρμογής τους 

 Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, προσλήψεων, εκπαίδευσης, ανάπτυξης, 
προώθηση της τεχνογνωσίας, Αξιολόγηση απόδοσης, ανάπτυξη ταλέντων, 
πολιτική αμοιβών και παροχών κλπ. 

 Συντονισμένη εκτελεστική έρευνα για ανώτερες θέσεις 
Νομικά Θέματα: 

 Παροχή νομικής υποστήριξης για τα αποκλειστικά δικαιώματα του ΟΠΑΠ 

 Παροχή νομικής υποστήριξης για τη υπεράσπιση των δικαιωμάτων του 
ΟΠΑΠ ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

 Παρακολούθηση της νομοθεσίας που επηρεάζει τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας και δημιουργεί κοινές και συντονισμένες συστάσεις στους 
νομοθέτες 

 Παρακολούθηση της νομοθεσίας και της συμμόρφωσης με τους νόμους της 
Ε.Ε. από δικηγόρο με εμπειρία στον τομέα των τυχερών παιγνίων 

Θέματα Ελεγκτικά/Οικονομικά: 

 Σχεδιασμός, συντονισμός και ανασκόπηση της διαδικασίας προϋπολο-
γισμού, προβλέψεων και αναφορών 

 Προετοιμασία του ετήσιου προϋπολογισμού  

 Στρατηγικός επιχειρηματικός σχεδιασμός και ανάπτυξη 



 

                    «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» 

 

   

15 

 

 

 Αξιολόγηση και ανάλυση των χρηματοοικονομικών συστημάτων 

Διάρκεια: Δύο έτη 

 

II. Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών με την Emerging Markets Capital a.s. [συνδεδεμένη εταιρεία 

με τον κ. Jiri Smejc(Γίρι Σμέιτς)] 

Ημερομηνία 
υπογραφής: 

Δεν έχει καθοριστεί 

Αντικείμενο: Θέματα Γενικής Διοίκησης: 

 Παροχή συστάσεων σχετικά με εταιρείες με τις οποίες μπορεί να γίνει 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών του κλάδου, για την παροχή 
ενός κατάλληλου και αποτελεσματικού επιχειρηματικού πλάνου, καθώς και  
διομότιμης συγκριτικής αξιολόγησης για την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών 

Θέματα Πληροφορικής (I.T.) και τεχνολογίας τυχερών παιγνίων: 

 Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης παρόμοιων τεχνολογικών πλατφορμών 
ώστε να επιτευχθούν διεπιχειρηματικές συνέργειες και να διασφαλιστεί 
ενιαία τεχνολογία στοιχηματισμού και διοικητική εφαρμογή με σκοπό 
διατήρηση λύσεων τελευταίας λέξης της τεχνολογίας. 

 Επιλογή, εγκατάσταση και συντήρηση του απαραίτητου υλισμικού και 
λογισμικού για τη διασφάλιση του συντονισμού όλων των έργων 
πληροφορικής, με την πιθανότητα διερεύνησης διεπιχειρηματικών 
συνεργειών 

 Παραμετροποίηση του υπάρχοντος λογισμικού για την υποστήριξη των 
αναγκών της Εταιρείας 

Θέματα Ελεγκτικά/Οικονομικά: 

 Υποστήριξη οικονομικών συστημάτων 
Μάρκετινγκ / Διαφήμιση: 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών παράλληλα με διερεύνηση 
βέλτιστων πρακτικών άλλων εταιρειών 

 Συμβουλές αναφορικά με την ορθή εφαρμογή διαφημίσεων, επικοινωνίας και 
προωθητικών ενεργειών, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία σχετικών με το 
αντικείμενο εταιρειών 

Διάρκεια: Δύο έτη 

 

 

Θέμα 9ο: Έγκριση αντικατάστασης Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού 
κεφαλαίου 

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων     ν                                                                                 
ψήφων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται ομόφωνα στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 

κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2/02.03.2017 απόφασής του, δυνάμει της οποίας το παραιτηθέν μέλος 
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του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Konstantin Yanakov (Κονσταντίν Γιανάκοφ), 

αντικαταστάθηκε από τον κ. Robert Chvatal (Ρόμπερτ Χβάταλ), την έγκριση της ανωτέρω 

αντικατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 7, του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Θέμα 10ο: Συμπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 (Σκοπός) του 

Καταστατικού της Εταιρείας. 

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού 
κεφαλαίου 

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων     ν                                                                                 
ψήφων 

 

     Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων ότι με την 

από 23.03.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία 

ενός νέου υποκαταστήματος της Εταιρείας από 1η Ιουλίου 2017, το οποίο θα λειτουργεί ως 

πρακτορείο με την επωνυμία «ΟΠΑΠ ΠΡΟΤΥΠΟ» με έδρα επί της Λεωφόρου Αθηνών 108. Το 

«ΟΠΑΠ ΠΡΟΤΥΠΟ» θα παρέχει, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και υπηρεσιών 

Πρακτορείου Τύπου ΣΤ’, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Πρακτόρων [υπ’ αριθμ. 

229/2/18.11.2016 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. Β’ 3923)]. Το «ΟΠΑΠ ΠΡΟΤΥΠΟ» θα 

χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των υπευθύνων των πρακτορείων ΟΠΑΠ, τη διενέργεια 

δράσεων Υπεύθυνου Παιχνιδιού, καθώς και για έρευνες που σχετίζονται με την αγορά τυχερών 

παιγνίων, σύμφωνα με το άρθρο 3.3 του προαναφερθέντος Κανονισμού Πρακτορείων. 

Περαιτέρω, το «ΟΠΑΠ ΠΡΟΤΥΠΟ» θα προσφέρει τα κάτωθι αγαθά και υπηρεσίες σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία: ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πώλησης ενεργοποιημένων και 

προ ενεργοποιημένων πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, πακέτα συνδρομητικής 

τηλεόρασης, πακέτα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υπηρεσίες ιδρύματος πληρωμών και 

ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος∙ υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφελείας, όπως 

τηλεφωνίας, ρεύματος και κάθε συναφούς υπηρεσίας, υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων για 

θεάματα και εκδηλώσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς και κάθε συναφούς υπηρεσίας, και 

αποστολή δεμάτων∙ υπηρεσίες έτοιμου φαγητού, ροφημάτων, αναψυκτικών, χυμών και 

αλκοολούχων ποτών (με αλκοολικό τίτλο όχι ανώτερο του 15% vol.) καθώς επίσης και  κάθε άλλη 

συναφή με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπηρεσία. Ως εκ τούτου, σε σχέση με 

τα ανωτέρω αναφερόμενα και με σκοπό τη συμμόρφωση της Εταιρείας με τη σχετική φορολογική 
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νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση 

των Μετόχων την τροποποίηση του σκοπού της Εταιρείας, προκειμένου αυτός να συμπεριλάβει 

τις σχετικές προβλεπόμενες  επιπρόσθετες δραστηριότητες του «ΟΠΑΠ ΠΡΟΤΥΠΟ» και, ως εκ 

τούτου, την προσθήκη ενός νέου εδαφίου υπό το γράμμα κ’ στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του 

Καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο τροποποιεί αντίστοιχα το άρθρο 2 ως ακολούθως: 

Άρθρο 2 
 

Σκοπός 
1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

 

α. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των παιχνιδιών «ΠΡΟΠΟ», «ΛΟΤΤΟ», «ΠΡΟΤΟ», 

«ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ», «ΤΖΟΚΕΡ», «ΜΠΙΝΓΚΟ ΛΟΤΤΟ», «ΚΙΝΟ», «ΣΟΥΠΕΡ 3», «ΣΟΥΠΕΡ 4», 

«ΑΡΙΘΜΟΛΑΧΕΙΟ 5 από 35» και των στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης στα πάσης 

φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, όπως και γεγονότων, η φύση των οποίων προσφέρεται για 

διεξαγωγή στοιχημάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλου τυχερού παιχνιδιού ή παιχνιδιού γνώσεων 

ή τεχνικού παιχνιδιού ή παιχνιδιού που στηρίζεται σε οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω, 

που στο μέλλον ήθελε επιτραπεί και ανατεθεί στην Εταιρεία η οργάνωση, η λειτουργία και η 

διεξαγωγή του σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και εκτός αυτής. Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε 

αναγκαίο μέτρο με το οποίο διασφαλίζεται η διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η 

κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιχνιδιών της. 

β. Η διαχείριση των παιχνιδιών τα οποία διεξάγονται από την Εταιρεία, αλλά και όσων πρόκειται να 

διεξαχθούν στο μέλλον από την Εταιρεία, ασκείται από αυτήν σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες 

διατάξεις, μεταξύ των οποίων και εκείνες οι οποίες ρυθμίζουν τα της αποκλειστικότητας των 

δικαιωμάτων της. 

γ. Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, τεχνικών και εμπορικών μελετών για τυχερά ή 

τεχνικά παιχνίδια ή παιχνίδια γνώσεων ή παιχνίδια που συνίστανται σε οποιονδήποτε συνδυασμό 

αυτών, για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. 

δ. Η τεχνολογική υποστήριξη των παιχνιδιών που οργανώνει και λειτουργεί με την ανάπτυξη, 

εγκατάσταση, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση νέων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, 

όπως η μεταφορά στοιχείων, ζωντανής εικόνας και γενικότερα ολοκληρωμένης οπτικοακουστικής 

πληροφορίας, στα σημεία διεξαγωγής των παιχνιδιών της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της 
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αξιοποίησης όλων των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδιαιτέρως δε στο χώρο της πληροφορικής, των 

τηλεπικοινωνιών και της τηλεπληροφορικής. 

ε. Η προβολή κατά κοινωνικώς υπεύθυνο τρόπο των παιχνιδιών που διεξάγει, καθώς επίσης και η 

ανάληψη χορηγιών και οικονομικών ενισχύσεων που εξυπηρετούν κοινωνικούς ή άλλους σκοπούς 

και συνδυάζονται με την προβολή της Εταιρείας. 

στ. Εκτυπωτικές εργασίες εν γένει των δελτίων των παιχνιδιών της και λοιπών εντύπων. 

ζ. Η αξιοποίηση των προϊόντων, των εγκαταστάσεων, της υλικοτεχνικής υποδομής και του δικτύου 

πρακτορείων της Εταιρείας για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. 

η. Η οργάνωση, η λειτουργία και η διεξαγωγή των ελληνικών παιχνιδιών της Εταιρείας ή 

οποιωνδήποτε άλλων παιχνιδιών σε χώρες του εξωτερικού, εφόσον αυτό επιτρέπεται από την 

νομοθεσία της χώρας διεξαγωγής ή εφόσον η ως άνω οργάνωση, λειτουργία και διεξαγωγή 

ανατεθεί στην Εταιρεία από τον αρμόδιο φορέα της χώρας διεξαγωγής, δημόσιο ή ιδιωτικό. Στην 

περίπτωση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

διαφάνεια, το αδιάβλητο, καθώς επίσης και η κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία των 

παιχνιδιών που της ανατίθενται, ώστε να καθίσταται ασφαλής η διεξαγωγή τους και να μην 

θίγεται η φήμη και το κύρος της Εταιρείας στο χώρο των τυχερών παιχνιδιών. Εξ’ άλλου, η 

Εταιρεία συμμορφώνεται απαρεγκλίτως με τις ισχύουσες διατάξεις της χώρας στην οποία η 

Εταιρεία αναλαμβάνει την οργάνωση, την λειτουργία ή/και την διεξαγωγή οποιουδήποτε 

παιχνιδιού. 

θ. Η υιοθέτηση συνεπών και συστηματικών μέτρων για την εφαρμογή της κρατικής πολιτικής για τον 

περιορισμό των τυχερών παιγνίων και του εξ αυτών ενδεχόμενου σχετικού εθισμού. 

ι. Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για την αποτελεσματική αποτροπή και την καταστολή 

αξιόποινων πράξεων, οι οποίες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τον στοιχηματισμό. 

 

2. Για την επίτευξη των σκοπών της, η Εταιρεία δύναται είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με 

τρίτους: 

α. Να συνάπτει συμβάσεις με φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα για την παροχή 

υπηρεσιών προς τους φορείς αυτούς και υπό τον όρο ότι οι πάσης φύσεως δαπάνες που 

προκύπτουν από τις συμβάσεις αυτές θα βαρύνουν τον φορέα στον οποίο θα συμφωνείται να 

παρέχονται οι υπηρεσίες αυτές. 
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β. Να συμμετέχει σε εθνικούς, αλλοδαπούς, διεθνείς ή συναφείς Οργανισμούς ή φορείς. 

γ. Να ιδρύει, στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή, υποκαταστήματα ή γραφεία σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία και με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, που προσδιορίζει 

ταυτόχρονα τον τρόπο σύστασης, οργάνωσης, και λειτουργίας τους. 

δ. Να ιδρύει σε όλη τη χώρα πρακτορεία και να χορηγεί άδειες λειτουργίας πρακτορείων σε φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα για ένα ή περισσότερα από τα παιχνίδια, αγαθά ή υπηρεσίες της, με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που κάθε φορά τίθενται. 

ε. Να παρέχει τεχνικές και εν γένει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

κράτη ή διεθνείς οργανισμούς στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, στον τομέα των τυχερών 

παιχνιδιών ή παιχνιδιών γνώσεων ή τεχνικών παιχνιδιών ή παιχνιδιών που συνίστανται σε 

οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω. 

στ. Να εκπαιδεύει ανθρώπινο δυναμικό, μισθωτούς ή μη, για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία. 

ζ. Να συνάπτει δάνεια ή να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή να εκδίδει συναλλαγματικές, ομόλογα ή 

ομολογίες, ή άλλα αξιόγραφα ή τίτλους για λογαριασμό της Εταιρείας. 

η. Να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια προς τρίτους με σύσταση εμπραγμάτων ασφαλειών επί κινητών ή 

ακινήτων τρίτων ή να αποδέχεται προσωπικές εγγυήσεις σε ασφάλεια των απαιτήσεων της 

Εταιρείας για τις πιο πάνω συναλλαγές. Ειδικά για τους εργαζόμενους στην Εταιρεία, επιτρέπεται 

να παρέχει πιστώσεις ή δάνεια ικανοποιώντας τις σχετικές απαιτήσεις της και με παρακράτηση 

μέρους ή του συνόλου των αποδοχών τους. 

θ. Να αναλαμβάνει κάθε εμπορική ή άλλη δραστηριότητα και να διενεργεί κάθε υλική πράξη ή 

δικαιοπραξία άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενη με τους σκοπούς της Εταιρείας. 

ι. Να προβαίνει στην σύσταση εταιρειών ή κοινοπραξιών ή να διαχειρίζεται ή να συμμετέχει σε 

εταιρείες ή σε κοινοπραξίες και να αποκτά μετοχές ή μερίδια των εταιρειών αυτών. 

κ. Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, να ιδρύει υποκαταστήματα και πρακτορεία, 

τα οποία θα παρέχουν  (i) πρωταρχικά τυχερά παιχνίδια για τους σκοπούς της εκπαίδευσης του 

προσωπικού και των υπευθύνων των πρακτορείων της Εταιρείας και τη διενέργεια δράσεων 

Υπεύθυνου Παιχνιδιού και ερευνών σχετικών με τα τυχερά παίγνια και (ii) τα κάτωθι αγαθά και 

υπηρεσίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: ταχυδρομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πώλησης 

ενεργοποιημένων και προ ενεργοποιημένων πακέτων σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, πακέτα 

συνδρομητικής τηλεόρασης, πακέτα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, υπηρεσίες ιδρύματος 
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πληρωμών και ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος∙ υπηρεσίες εξόφλησης λογαριασμών κοινής 

ωφελείας, όπως τηλεφωνίας, ρεύματος και κάθε συναφούς υπηρεσίας, υπηρεσίες πώλησης 

εισιτηρίων για θεάματα και εκδηλώσεις και μέσα μαζικής μεταφοράς και κάθε συναφούς 

υπηρεσίας, και αποστολή δεμάτων∙ υπηρεσίες έτοιμου φαγητού, ροφημάτων, αναψυκτικών, 

χυμών και αλκοολούχων ποτών (με αλκοολικό τίτλο όχι ανώτερο του 15% vol.) καθώς επίσης και 

 κάθε άλλη συναφή με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος υπηρεσία. 

 3. Η Εταιρεία δύναται να παρέχει ή να διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό ή 

άλλο προσωπικό προς τρίτους, υπό τον όρο ότι η δαπάνη του προσωπικού θα βαρύνει τον τρίτο 

και δεν θα θίγεται η ομαλή και ασφαλής λειτουργία της Εταιρείας. 

 

Ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου του Καταστατικού, όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατόπιν της 

ανωτέρω αναφερόμενης τροποποίησης, είναι διαθέσιμο για περαιτέρω έλεγχο από τους 

Μετόχους της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.opap.gr). 

 

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται επίσης στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

όπως εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Kamil Ziegler (Καμίλ 

Ζίγκλερ), ή τον Αντιπρόεδρο κ. Σπυρίδωνα Φωκά, ώστε καθένας εξ αυτών, ενεργώντας 

μεμονωμένα στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να συντάξει και να υπογράψει το νέο 

αντίγραφο του Καταστατικού της Εταιρείας το οποίο θα περιλαμβάνει την ανωτέρω 

τροποποίηση. 

 
Θέμα 11ο: Παροχή έγκρισης για την απόκτηση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το 

άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει. 

Απαιτούμενη απαρτία: 34% μετοχικού 
κεφαλαίου 

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπουμένων     ν                                                                                 
ψήφων 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

τη χορήγηση έγκρισης για την δυνατότητα απόκτησης από την Εταιρεία ιδίων μετοχών,  για τους 

σκοπούς και τις χρήσεις που επιτρέπονται από το νόμο, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα και σε συνδυασμό με τις 

http://www.opap.gr/
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διατάξεις του υπ’ αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου περί κατάχρησης αγοράς της και του συμπληρωματικού του κατ’ εξουσιοδότηση 

Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής όσον αφορά τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις 

προϋποθέσεις που εφαρμόζονται σε προγράμματα επαναγοράς και μέτρα σταθεροποίησης. 

Ειδικότερα, η Εταιρεία θα δικαιούται, μέσα στην προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία 24 

μηνών, ήτοι από 27.4.2017 μέχρι 26.4.2019, να προβαίνει αμέσως ή εμμέσως σε αγορές ιδίων 

μετοχών μέχρι ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας, στο βαθμό που οι εν λόγω αγορές θα κρίνονται ότι είναι προς όφελός της και ότι είναι 

προτιμότερες από άλλες προσφερόμενες επενδυτικές δυνατότητες και εφόσον τις επιτρέπουν τα 

διαθέσιμα κεφάλαιά της. 

Επιπροσθέτως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισηγείται η ανώτατη τιμή αγοράς των 

ιδίων μετοχών της Εταιρείας να είναι δεκατρία ευρώ (€13) ανά μετοχή και η κατώτατη τιμή 

αγοράς αυτών να είναι ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι τριάντα λεπτά Ευρώ (€0,30) 

ανά μετοχή. 

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εισηγείται στη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων να παράσχει ειδική εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 

προκειμένου είτε (α) να προβεί κάθε μία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση 

των ανωτέρω αναφερόμενων, ή/και (β) να αναθέσει περαιτέρω σε τρίτα μέρη αυτή την 

εξουσιοδότηση, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. 

 

Θέμα 12ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2016 της 

Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά 

Στελέχη της Εταιρείας. 

Απαιτούμενη απαρτία:  
34% μετοχικού κεφαλαίου 

Πλειοψηφία:  
50% + 1 εκπροσωπουμένων ψήφων 

 

Ειδικά για την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 
 

Δεδομένου ότι οι αρνητικές ψήφοι δεν υπερβαίνουν το 1/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων  
 

 

Η Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών πρότεινε στο Διοικητικό Συμβούλιο ένα Σχέδιο Επιβράβευσης 
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το οποίο αφορά τη διανομή μέρους των Καθαρών Κερδών του οικονομικού έτους 2016 σε 

Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της 

Εταιρείας, λόγω εξαιρετικής απόδοσης, βάσει της αξιολόγησης του έργου τους και σύμφωνα με 

ορισμένα κριτήρια απόδοσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας και αφού έλαβε υπόψη τα οικονομικά 

αποτελέσματα του οικονομικού έτους εισηγείται2 τη διανομή συνολικού ποσού έως και 

€3.700.000 από τα καθαρά κέρδη του οικονομικού έτους 2016 της Εταιρείας σε Εκτελεστικά 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, βάσει της 

αξιολόγησης του έργου τους και σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια απόδοσης. Ως εκ τούτου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εγκρίνει το 

προαναφερθέν Σχέδιο Επιβράβευσης για τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

για άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α, με την 

παράγραφο 2 του άρθρου 24 και με το άρθρο 45 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι αντίστοιχοι όροι και οι 

προϋποθέσεις είναι:  

 Διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης για την αξιολόγηση των στόχων: οικονομικό έτος 2016 

 
 Στόχοι σχετικοί με κριτήρια προσωπικής απόδοσης, βάσει των αρχών που θέτει η Επιτροπή 

Αμοιβών και Διορισμών. 

 Δικαιούχοι: Η τελική λίστα των δικαιούχων Εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και Ανώτερων 

Διοικητικών Στελεχών θα εγκριθεί από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών και από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας βάσει πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου της 

Εταιρείας. 

 Ποσό από τα Καθαρά Κέρδη της Εταιρείας που θα διατεθεί ως επιβράβευση: έως 3.700.000 

Ευρώ  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να 

εγκρίνει το προτεινόμενο Σχέδιο Επιβράβευσης, με την διανομή Μέρους των Καθαρών Κερδών 

                                                           
2 Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ), ο Διευθύνων Σύμβουλος και 

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κ. Damian Cope (Ντάμιαν Κόουπ), και το Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Επικεφαλής 

Οικονομικών, κ. Michal Houst (Μίχαλ Χουστ), απείχαν από την ψηφοφορία του παρόντος θέματος. 
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της Εταιρείας για το οικονομικό έτος 2016 σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 

σε άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας να συγκεκριμενοποιήσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του Σχεδίου Επιβράβευσης, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, καθώς επίσης να εκτελέσει και να 

προβεί σε κάθε σχετική/ες ενέργεια/ες και να λάβει οποιαδήποτε σχετική 

απόφαση/οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις αναφορικά με το Σχέδιο Επιβράβευσης, εντός των 

ορίων της ισχύουσας νομοθεσίας και του πεδίου των ανωτέρων αναφερόμενων όρων και 

προϋποθέσεων και πάντοτε κατόπιν των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και 

Διορισμών. 

 
Θέμα 13ο: Έγκριση Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων με διανομή μέρους 

των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε άλλα Ανώτερα 

Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας.  

Απαιτούμενη απαρτία:  
34% μετοχικού κεφαλαίου 

Πλειοψηφία:  
50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων 

 

Ειδικά για την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920 
 

Δεδομένου ότι οι αρνητικές ψήφοι δεν υπερβαίνουν το 1/3 των εκπροσωπούμενων ψήφων 
 

 

Κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών της Εταιρείας, το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε3, στις 28 Μαρτίου 2017, τη θέσπιση ενός μακροπρόθεσμου 

προγράμματος παροχής κινήτρων για βασικά στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους ειδικούς 

όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάστηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 

(εφεξής το «Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων»). Μέσω του Μακροπρόθεσμου 

Προγράμματος Παροχής Κινήτρων ενισχύεται η κοινή και απόλυτα ευθυγραμμισμένη στόχευση, 

                                                           
3 Σημειώνεται ότι ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ζίγκλερ) και το Εκτελεστικό 
Μέλος του Δ.Σ. και Επικεφαλής Οικονομικών, κ. Michal Houst (Μίχαλ Χουστ), απείχαν από την ψηφοφορία 
του παρόντος θέματος. 
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για υψηλότερη κερδοφορία και αύξηση της τιμής της μετοχής, , τόσο για την Εταιρεία όσο και για 

τα Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και άλλα Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη. Επομένως, το Διοικητικό 

Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την έγκριση του 

Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Παροχής Κινήτρων για Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και άλλα 

Ανώτερα Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 23α και την παράγραφο 2 του 

άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθοι: 

 Διάρκεια: 3 έτη, για τη χρονική περίοδο 2017-2019. Πληρωτέα βάσει των ελεγμένων 

αποτελεσμάτων της τριετούς χρονικής περιόδου 2017-2019. 

 Ημερομηνία Καταβολής: θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 

κατόπιν της έγκρισης των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων του 2019 από την Ετήσια 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου το Μάιο 

του 2020. 

 Οι στόχοι σχετίζονται με α) την κερδοφορία της Εταιρείας [βασισμένη στη μετρική EBITDA 

μείον CAPEX, σύμφωνα με την εκπλήρωση του Επιχειρηματικού Πλάνου όπως ορίζεται από 

την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών] κατά την τριετή χρονική περίοδο 2017-2019 και β) την 

αύξηση της τιμής της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τιμή βάσης €8.38 

(υπολογιζόμενη σύμφωνα με το μέσο όρο του μηνός Δεκεμβρίου 2016), αφού ληφθούν 

υπόψη τα διανεμόμενα μερίσματα εντός της τριετούς χρονικής περιόδου 2017-2019. 

Λεπτομέρειες για τις πραγματοποιηθείσες επιδόσεις θα δοθούν μετά το τέλος της τριετίας. 

 
 Δικαιούχοι:  

 Στελέχη EXCO4 και βασικά στελέχη CEO–1 και CEO–2, τα οποία βρίσκονται στην 

Εταιρεία κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της σχετικής περιόδου. 

 Η εγκεκριμένη λίστα από την Επιτροπή Αμοιβών και Διορισμών, βάσει πρότασης του 

Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής του 

προγράμματος 

 Ποσό-Στόχος: 

 Στελέχη EXCO:  στο 50% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας 

                                                           
4 Σημειώνεται ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος εξαιρείται. 
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 Στελέχη CEO-1 CEO-2: στο 25% του αθροιστικού βασικού μισθού της τριετίας 

 Επιλεξιμότητα:  

 Εκπλήρωση και των δύο στόχων: 100% του ποσού-στόχου 

 Εκπλήρωση ενός στόχου: 50% του ποσού-στόχου 

 Mη εκπλήρωση στόχων: 0% του ποσού-στόχου 

 Εύρος Προγράμματος: 

  Έως και 30 δικαιούχοι 

 Δεξαμενή έως και €7.000.000   

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της Εταιρείας να εγκρίνει το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, με την καταβολή 

μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας σε Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. και σε άλλα Ανώτερα 

Διοικητικά Στελέχη της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

αναφέρονται ανωτέρω. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει στην Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων της να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, 

ώστε αυτό να ορίσει περαιτέρω τους όρους και τις προϋποθέσεις του Μακροπρόθεσμου 

Προγράμματος Παροχής Κινήτρων, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, καθώς και να κάνει και να 

προβεί σε οποιαδήποτε σχετική δράση/οποιεσδήποτε σχετικές δράσεις και να λάβει 

οποιαδήποτε σχετική απόφαση/οποιεσδήποτε σχετικές αποφάσεις αναφορικά με το 

Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Παροχής Κινήτρων, εντός των ορίων της κείμενης νομοθεσίας και 

εντός του πεδίου των ανωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων, πάντοτε κατόπιν των 

σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Αμοιβών και Διορισμών. 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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