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φεία, στο οποία ενδέχεται να συµµετάσχουν 
τα κατά τόπους τεχνικά επιµελητήρια, αλλά και 
επιλεγµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 

Ειδική υπηρεσία
Η αλλαγή στη δοµή της διαχείρισης των αιτή-
σεων γίνεται για δύο λόγους: 

 Ο πρώτος αφορά την αποφυγή των προ-
βληµάτων που προκλήθηκαν κατά τη λειτουρ-
γία της διαδικτυακής πλατφόρµας, η οποία συ-
χνά ετίθετο εκτός λειτουργίας, λόγω της υπερ-

φόρτωσης του συστήµατος από χιλιάδες 
επίδοξους δικαιούχους των επιχο-

ρηγήσεων. Με τη νέα υπηρεσία 
που θα διαχειριστεί τις χρη-
µατοδοτήσεις του «Εξοικονο-
µώ», απαλείφεται το κριτήριο 
της χρονικής προτεραιότητας. 
Αυτό σηµαίνει πως οι αιτήσεις 
δεν θα εγκρίνονται βάσει του 
χρόνου που κατατέθηκαν, αλ-
λά µόνο βάσει των κριτηρίων 
που θα τεθούν.

 Ο δεύτερος λόγος της δη-
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Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Σ
τη δηµιουργία µιας νέας ξεχωριστής και 
µόνιµης υπηρεσίας, η οποία θα διαχει-
ρίζεται όλες τις αιτήσεις του καινούρ-

γιου προγράµµατος «Εξοικονοµώ», προσανα-
τολίζονται τα συναρµόδια υπουργεία. Βάσει 
των εκτιµήσεων των στελεχών των υπουργεί-
ων, το νέο «Εξοικονοµώ» µπορεί να διαρκέσει 
ακόµα και µέχρι µία δεκαετία, µε το συνολι-
κό κονδύλι για κατοικίες, δηµόσια κτίρια, βιο-
µηχανίες και επιχειρήσεις να προσδιορίζεται, 
σύµφωνα µε τις πληροφορίες, στα 500 εκατ. 
ευρώ τον χρόνο. 

Σχεδιάζοντας την «αρχιτεκτονική» της νέας 
φάσης του χρηµατοδοτικού προγράµµατος, οι 
επιτελείς των υπουργείων Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας συνα-
ντήθηκαν την προηγούµενη ∆ευτέρα για πρώ-
τη φορά για το θέµα, παραθέτοντας τις αρχι-
κές τους κατευθυντήριες γραµµές που αφο-
ρούν τον προϋπολογισµό, το είδος των επιδο-
τούµενων εργασιών, αλλά και τη διάρκεια της 
ισχύος του νέου «Εξοικονοµώ». Η έναρξη της 
επόµενης φάσης του προγράµµατος ενεργει-
ακής αναβάθµισης των κτιρίων αναµένεται για 
τον προσεχή Σεπτέµβριο. Ωστόσο, οι κυβερ-
νητικοί αξιωµατούχοι φαίνεται πως έχουν ήδη 
καταλήξει στη διαµόρφωση ενός συστήµατος 
επιχορήγησης εργασιών, το οποίο θα έχει µό-
νιµο χαρακτήρα και πολύ µεγαλύτερα κονδύ-
λια. Μέσα στη δεκαετία, τα κονδύλια που θα 
διατεθούν ενδέχεται να φτάσουν ακόµα και 
τα 5 δισ. ευρώ, ενώ οι εργασίες ενεργειακής 
οικονοµίας θα περιλαµβάνουν -εκτός από τις 
κατοικίες- και δηµόσια κτίρια, αλλά και κτίρια 
επιχειρήσεων και βιοµηχανιών. 

Η πρώτη από τις αποφάσεις που φαίνεται 
να έχει ληφθεί αφορά την κατάργηση της δι-
αδικτυακής πλατφόρµας υποβολής των αιτή-
σεων που λειτούργησε κατά την προηγούµενη 
φάση του «Εξοικονοµώ». Οπως αναφέρουν οι 
πληροφορίες, η βασική πρόταση που υπάρ-
χει, τουλάχιστον µέχρι στιγµής, αφορά την 
αντικατάσταση της σχετικής πλατφόρµας από 
Υπηρεσία Μίας Στάσης, η οποία θα λειτουρ-
γήσει στα πρότυπα της αντίστοιχης υπηρεσί-
ας που έχει δηµιουργηθεί για τη σύστα-
ση των εταιρειών. Με αυτόν τον τρό-
πο οι κυβερνητικοί φορείς θεωρούν 
ότι θα µπορούν να διαχειριστούν το 
πλήθος των αιτήσεων που κατατί-
θενται από όλες τις περιοχές της 
χώρας, δίχως να προκύπτουν τα 
προβλήµατα που παρατηρήθη-
καν κατά την προηγούµενη φά-
ση του «Εξοικονοµώ». Η Υπηρε-
σία Μίας Στάσης για το «Εξοικο-
νοµώ» θα περιλαµβάνει ένα δί-
κτυο από συνεργαζόµενα γρα-

Πράσινες επιδοτήσεις
για όλα τα ακίνητα

Αλλάζει εκ βάθρων 
το νέο πρόγραµµα 
«Εξοικονοµώ», το οποίο 
θα έχει διάρκεια 10 
ετών και θα αφορά την 
ενεργειακή αναβάθµιση 
κατοικιών, επιχειρήσεων, 
βιοµηχανιών και 
δηµόσιων κτιρίων. 
Εξετάζεται το ανώτατο 
εισοδηµατικό κριτήριο 
να φτάσει τα 70.000 ευρώ

Οι αρμόδιοι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής 
Χατζηδάκης και Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αδωνις 

Γεωργιάδης αναμένεται το επόμενο διάστημα 
να εξειδικεύσουν το πρόγραμμα
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κριτήρια
Η κυβέρνηση 
προσανατολίζεται 
στην αύξηση 
του ανώτατου 
εισοδήματος 
των ιδιοκτητών 
που κρίνονται 
δικαιούχοι των 
επιδοτήσεων, το 
οποίο μπορεί να 
φτάσει ακόμα και 
τα 70.000 ευρώ

μιουργίας ΚΕΠ για το «Εξοικονομώ» αφορά τη χρονική και οι-
κονομική διεύρυνση του προγράμματος. Η εξοικονόμηση της 
ενέργειας που καταναλώνεται από τα κτίρια αποτελεί μια από 
τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βασικό μο-
χλό επίτευξης των στόχων μείωσης των εκπομπών ρύπων που 
έχουν τεθεί για το 2030. Κατά συνέπεια, υπάρχουν ήδη δια-
θέσιμα ευρωπαϊκά ταμεία άντλησης κονδυλίων, από τα οποία 
εκτιμάται ότι η Ελλάδα θα μπορεί να αντλήσει έως και 500 εκατ. 
ευρώ τον χρόνο, έναντι των 292,5 εκατ. ευρώ που ήταν ο προ-
ϋπολογισμός του προηγούμενου προγράμματος. 

Εισόδημα και εργασίες
Οπως ξεκαθαρίζουν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που χειρίζονται το ζήτη-
μα, δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση για τα ακριβή κρι-
τήρια επιλογής των δικαιούχων επιδότησης εργασιών. Θεω-
ρείται, όμως, δεδομένο ότι το ετήσιο εισόδημα θα αποτελέσει 
και πάλι τη βάση της επιλεξιμότητας των αιτήσεων, με αύξη-
ση ωστόσο στην ανώτερη εισοδηματική κατηγορία. Στο προ-
ηγούμενο «Εξοικονομώ», ιδιοκτήτες κατοικιών με ατομικό ει-
σόδημα έως και 10.000 ευρώ ετησίως ή οικογενειακό εισόδη-
μα έως και 20.000 ευρώ ελάμβαναν ποσοστό επιδότησης ερ-
γασιών έως και 70%. Αντιστοίχως, οι τελικοί δικαιούχοι με ατο-
μικό ετήσιο εισόδημα έως 40.000 και οικογενειακό έως 50.000 
ευρώ ελάμβαναν προνομιακό δάνειο για το 100% του κόστους 
των εργασιών. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αύξηση 
του ανώτατου εισοδήματος των ιδιοκτητών που κρίνονται δι-
καιούχοι των επιδοτήσεων, το οποίο μπορεί να φτάσει ακόμα 
και τα 70.000 ευρώ. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μετατρο-
πή του μεγαλύτερου ποσοστού των Ελλήνων ιδιοκτητών κατοι-
κιών σε δικαιούχους του προγράμματος. Για τον περιορισμό 
του αριθμού των δικαιούχων, οι αρμόδιοι εξετάζουν την κα-
θιέρωση συνοδευτικών κριτηρίων που να αφορούν το είδος 
των εργασιών, αλλά και τον τύπο των κατοικιών που σχεδιάζε-
ται να αναβαθμιστούν ενεργειακά. 

τών. Πριν από τον Σεπτέμβριο, δηλαδή τον μή-
να που αναμένεται να ξεκινήσει το νέο «Εξοι-
κονομώ», το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ετοιμάζει νομοθετική παρέμβαση η 
οποία θα προσθέτει αρμοδιότητες στους ενερ-
γειακούς επιθεωρητές και θα τους μετατρέπει 
σε βασικούς παράγοντες για την αξιολόγηση 
των εργασιών που θα επιδοτηθούν. 

Επιχειρήσεις
Το πρώτο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθ-
μισης κτιρίων που πρόκειται να ξεκινήσει μέ-
σα στο 2020 αφορά τα δημόσια κτίρια. Το 
πρόγραμμα «Ηλέκτρα» αναμένεται να ξεκινή-
σει μέσα στον προσεχή Ιούνιο και έχει ιδιαί-
τερα φιλόδοξους στόχους. Περιλαμβάνοντας 
όλα τα κτίρια της γενικής κυβέρνησης, η «Ηλέ-
κτρα» στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση 
του 3% της συνολικής επιφάνειας των δημόσι-
ων κτιρίων σε ετήσια βάση. Αν και δεν αφορά 
ιδιώτες, η κυβέρνηση θεωρεί ότι το πρόγραμ-
μα για τα δημόσια κτίρια πρόκειται να δώσει 
αναπτυξιακή ώθηση στο σύνολο του κλάδου 
των κατασκευών. Ακόμη, τον Σεπτέμβριο του 
2020, μαζί με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα 
για τις κατοικίες, σχεδιάζεται να ξεκινήσει και 
ξεχωριστό πρόγραμμα που αφορά τα βιομη-
χανικά κτίρια. Σε αυτό δεν θα εντάσσονται ει-
σοδηματικά κριτήρια, αλλά η επιλογή των δι-
καιούχων θα γίνει βάσει του ποσοστού ενερ-
γειακής αναβάθμισης που θα επιτευχθεί με τις 
προτεινόμενες εργασίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, έχουν και οι 
νέες κατηγορίες εργασιών που πρόκειται να επι-
δοτηθούν. Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, 
το νέο «Εξοικονομώ» αναμένεται να συμπερι-
λάβει στις επιδοτήσεις και τις εργασίες εγκατά-
στασης συστημάτων αυτοματισμού και «έξυ-
πνων» συστημάτων εξοικονόμησης ενέργει-
ας. Πρόκειται για εξοπλισμό που αποτελεί τη 
νέα γενιά των μεθόδων ελέγχου και περιορι-
σμού της ενεργειακής κατανάλωσης, όπως εί-
ναι οι αισθητήρες που ρυθμίζουν τη θερμοκρα-
σία ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες μιας 
κατοικίας ή οι εφαρμογές που αποτυπώνουν 
την κατανάλωση του ηλεκτρισμού. Στη σχετι-
κή κοινοτική οδηγία, η οποία πρόκειται να εν-
σωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέσα στον Μάρ-
τιο, προβλέπεται πως θα πρέπει να παρασχε-
θούν στοχευμένα κίνητρα για την προώθηση 
συστημάτων «έξυπνων» εφαρμογών και ψηφι-
ακών λύσεων στο δομημένο περιβάλλον. Συ-
νεπώς, βάσει της ευρωπαϊκής στρατηγικής, οι 
πλέον σύγχρονες λύσεις ενεργειακής αναβάθ-
μισης χρήζουν επιδότησης, όπως ακριβώς και 
οι εργασίες ανανέωσης κουφωμάτων, τοποθέ-
τησης σκιάστρων, αλλαγής καυστήρων κ.λπ. 
Στο ίδιο πλαίσιο, επιδότηση εξετάζεται και για 
τα κτίρια κατοικιών ή γραφείων, οι ιδιοκτήτες 
των οποίων θα εγκαταστήσουν δίκτυα φόρτι-
σης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

Σημειώνεται πως, ενόψει του νέου προγράμ-
ματος, η κυβέρνηση σχεδιάζει να αναβαθμί-
σει και τον ρόλο των ενεργειακών επιθεωρη-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος καλεί τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με το Καταστατικό της και το Νόμο, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, 

στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάγνωση της Ετήσιας Έκθεσης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 (του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό της Τράπεζας), καθώς και της διαχείρισης, που υποβάλλεται με εντολή του 

Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019.

3. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2019, μετά της επ’ αυτών και της διαχείρισης Ετήσιας Έκθεσης, καθώς και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 842.313.498.-, ως εξής:

 - Μέρισμα προς καταβολή: 0,6720 ευρώ ανά μετοχή   σε 19.864.886 μετοχές ευρώ 13.349.203.-

 - Έκτακτο αποθεματικό ευρώ 50.000.000.-

 - Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο ευρώ 778.964.295.-

5. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.

6. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 2019.

7. Καθορισμός αμοιβής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.

8. Απαλλαγή των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε προσωπική ευθύνη για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της χρήσης 2019.

9. Εκλογή Συμβούλων.

10. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.

11. α. Έγκριση διορισμού μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τον μέχρι τη Γενική Συνέλευση χρόνο.

 β. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

12. Ανακοίνωση διορισμού μέλους του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής. 

13. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχει δικαίωμα να λάβει μέρος και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, τηρουμένων των περιορισμών των άρθρων 8, 13 και 14 του Καταστατικού, ο κύριος τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών, που είναι εγγεγραμμένος 

στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) της «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της 

Τράπεζας, κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, εν προκειμένω της Κυριακής 15 Μαρτίου 2020 (ημερομηνία καταγραφής), χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών του. Ανά εβδομήντα πέντε 

(75) μετοχές παρέχουν στον κύριο αυτών το δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Μέτοχοι, που έχουν λιγότερες από εβδομήντα πέντε (75) μετοχές, μπορούν να διορίσουν κοινό αντιπρόσωπο μέτοχο, ο οποίος μπορεί να παραστεί στη Συνέλευση, εφόσον συγκεντρώνει 

την αντιπροσωπεία τουλάχιστον εβδομήντα πέντε (75) μετοχών (άρθρα 13 και 16 του Καταστατικού, σε συνδυασμό με τη 2/29.2.2000 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας περί αναπροσαρμογής –από είκοσι πέντε (25) σε εβδομήντα πέντε (75)- 

του ελάχιστου αριθμού μετοχών που απαιτείται για την παροχή δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μετά την επελθούσα -κατ’ άρθρο 9 του Καταστατικού- διάσπαση της μετοχής της Τράπεζας, σύμφωνα με την 1/17.1.2000 απόφαση 

του Γενικού Συμβουλίου, που εγκρίθηκε με την 8/4.2.2000 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου – ΦΕΚ Α΄ 17/7.2.2000).

Τα δικαιώματα διοικήσεως, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος παραστάσεως και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, αναστέλλονται για τους μετόχους που εμπίπτουν στην παρ. 5 του άρθρου 8 του Καταστατικού (όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 

απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ.β’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]), ήτοι πρόσωπα επί των οποίων η Τράπεζα ασκεί εποπτεία σύμφωνα με το άρθρο 

55Α του Καταστατικού ή με διάταξη νόμου, επιχειρήσεις συνδεδεμένες με αυτά, μέλη των διοικητικών συμβουλίων ή διαχειριστές τέτοιων προσώπων, σύζυγοι και συγγενείς αυτών έως δευτέρου βαθμού.

Επίσης, ουδείς μέτοχος, εκτός του Δημοσίου και όσων εμπίπτουν στο άρθρο 2 του ν. 2292/1953, δύναται να ασκήσει στη Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου για αριθμό ψήφων υπερβαίνοντα το αντιστοιχούν σε δύο εκατοστά του μετοχικού κεφαλαίου ποσοστό (τελευταίο 

εδάφιο του άρθρου 13 του Καταστατικού, όπως προστέθηκε με την από 24.4.2012 απόφαση της 79ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας, που κυρώθηκε με το άρθρο 165 παρ.7 περ. γ’ του ν. 4099/2012 [ΦΕΚ Α΄ 250/20.12.2012]).

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση καλούνται να προσέλθουν στην Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος για να παραλάβουν τα δελτία εισόδου τους μέχρι και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020.

Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Τράπεζας με τα αρχεία του ως άνω Συστήματος Άυλων Τίτλων.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον εν λόγω διορισμό οφείλουν να καταθέσουν στην Υπηρεσία Μετοχών 

του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, συμπληρωμένο και δεόντως 

υπογεγραμμένο το σχετικό έντυπο αντιπροσώπευσης, το οποίο είναι διαθέσιμο και στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας www.bankofgreece.gr στην ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων».

Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία και μόνη Γενική Συνέλευση ή για όσες Συνελεύσεις λάβουν χώρα εντός ορισμένου χρόνου.

Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους και πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση που τα ως άνω έγγραφα έχουν ήδη 

κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα της Τράπεζας, αρκεί να γίνει σχετική αναφορά στο έντυπο αντιπροσώπευσης ή να υπάρξει σχετική έγγραφη ενημέρωση.

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, επιτρεπομένου του διορισμού μέχρι τριών (3) αντιπροσώπων ανά μέτοχο. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Τράπεζα, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει 

ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου.

Σύγκρουση συμφερόντων είναι δυνατόν να προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι:

α) Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα που ελέγχεται από τον μέτοχο αυτόν, 

β) Μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της εν γένει Διοικήσεως της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

γ) Υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Τράπεζας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχό της ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Τράπεζας,

δ) Σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ανωτέρω περιπτώσεις α έως και γ.

Δεν προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε η δυνατότητα συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία 

από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης πριν από τη Συνέλευση.

Μέτοχοι δικαιούμενοι ψήφου σύμφωνα με τα ανωτέρω εκπροσωπούντες:

α)  το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας: 

1) Δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να εγγράψει πρόσθετα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν σχετικής αίτησης που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020). Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιο απόφασης προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση. 

Η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 7 Μαρτίου 2020) και 

ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. 

2) Δικαιούνται να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη με αίτηση η οποία πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την 

ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020). Τα εν λόγω σχέδια αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης 

(καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020).

β) το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, δικαιούνται να ζητήσουν από το Γενικό Συμβούλιο να χορηγήσει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Τράπεζας 

κατόπιν αίτησής τους που πρέπει να περιέλθει στο Γενικό Συμβούλιο πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020).

Κατόπιν αίτησης οιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση (καταληκτική ημερομηνία: Σάββατο 14 Μαρτίου 2020), το Γενικό Συμβούλιο παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες 

συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Τράπεζας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας. 

Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, καθώς επίσης οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του ν. 4548/2018 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος www.bankofgreece.gr στην 

ενότητα «Ενημέρωση Μετόχων». Τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Μετοχών του Τμήματος Γραμματείας της Τράπεζας της Ελλάδος, Ε. Βενιζέλου 21, Αθήνα (τηλ. 210-320 2064, 210-320 3341 και 210-

320 3288, fax 210-322 6371).

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2020

Με εντολή του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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