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Θέκα 1ν: Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ηωλ αλακνξθωκέλωλ (αλαδηαηππωκέλωλ) 

Αηνκηθώλ εηεζίωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο Εηαηξίαο θαζώο θαη ηωλ 

Ελνπνηεκέλωλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ ηεο Εηαηξηθήο ρξήζεωο 2012, ηωλ 

Απνηειεζκάηωλ Χξήζεο 2012 θαη αλάγλωζε ηωλ επ’ απηώλ εθζέζεωλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηωλ Οξθωηώλ Ειεγθηώλ ηεο πεξηόδνπ 1.1.2012 - 

31.12.2012. 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο ηελ Εηήζηα Έθζεζε θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ηεο 

πεξηόδνπ 1.1.2012 – 31.12.2012 έπεηηα από ηελ αλακόξθσζε ησλ ζηνηρείσλ απηώλ 

 

Θέκα 2ν: Υπνβνιή πξνο έγθξηζε ηωλ Αηνκηθώλ εηεζίωλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ ηεο Εηαηξίαο θαζώο θαη ηωλ Ελνπνηεκέλωλ νηθνλνκηθώλ 

θαηαζηάζεωλ ηεο Εηαηξηθήο ρξήζεωο 2013, ηωλ Απνηειεζκάηωλ Χξήζεο 

2013 θαη αλάγλωζε ηωλ επ’ απηώλ εθζέζεωλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

ηωλ Οξθωηώλ Ειεγθηώλ ηεο πεξηόδνπ 1.1.2013 - 31.12.2013. 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ππνβάιεη πξνο έγθξηζε ηεο Ταθηηθήο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο ηελ Εηήζηα Έθζεζε θαη ηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο ηεο 

πεξηόδνπ 1.1.2013 – 31.12.2013. 

 Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ε Έθζεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ηηο 

σο άλσ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο όπσο θαη απηή ηνπ Οξθσηνύ Ειεγθηή. 

 

 

 

 



Θέκα 3ν: Απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ωο θαη ηωλ 

Οξθωηώλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίωζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο 

ρξήζεο 2013. 

 

Πξνηείλεηαη πξνο ηε Γεληθή Σπλέιεπζε ε απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ 

Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Ειεγθηώλ από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο 

γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2013 θαη δηεμάγεηαη ςεθνθνξία επί ηνπ ζέκαηνο. 

 

Θέκα 4ν: Εθινγή ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξωκαηηθνύ ειεγθηνύ γηα ηε 

ρξήζε 1.1.2014-31.12.2014 θαη έγθξηζε ηεο ακνηβήο ηνπο. 

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην εηζεγείηαη ηελ εθινγή ηνπ θ. Εκκαλνπήι Ν. 

Δηακαληνπιάθε ΑΜ/ΣΟΕ 13101 σο ηαθηηθνύ ειεγθηή θαη ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Ε. 

Καλαθαξάθε ΑΜ/ΣΟΕ 30371 σο αλαπιεξσκαηηθνύ ειεγθηή, θαη νη δύν κέιε ηεο 

ειεγθηηθήο εηαηξίαο GRANT THORNTON ΑΕ θαη πξνηείλεη σο ακνηβή ηνπο γηα ηε 

ρξήζε 2014 ην πνζό ησλ 28.000€. 

 

Θέκα 5ν: Έγθξηζε ηωλ ακνηβώλ πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεωο 

2013 θαη πξνέγθξηζε ηωλ ακνηβώλ θαη ζπκβάζεωλ ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ γηα ηελ επόκελε ρξήζε 2014. 

 

Εηζεγείηαη ε έγθξηζε ακνηβώλ πνπ θαηεβιήζεζαλ ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ νη νπνίεο αθνξνύλ δύν κέιε ηνπ Δ.Σ. γηα ηελ εμαξηεκέλε εξγαζία πνπ 

πξνζθέξνπλ ζηελ εηαηξία. 

 

Θέκα 6ν: Χνξήγεζε αδείαο, θαη' άξζξν 23, παξ. 1, ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ζηα 

κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Γεληθήο Δηεπζύλζεωο, θαζώο θαη ζε 

Δηεπζπληέο, λα κεηέρνπλ ζε Δηνηθεηηθά Σπκβνύιηα ή ζηε Δηεύζπλζε Eηαηξηώλ 

ηνπ Οκίινπ, πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή ζπλαθείο ζθνπνύο. 

 

Εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ρνξήγεζεο άδεηαο θαη' άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920 σο ηζρύεη, ζηα Μέιε ηνπ Δ.Σ., ζηνπο Δηεπζπληέο ηεο Εηαηξίαο, θαζώο θαη 



ζηνπο αληηθαηαζηάηεο απηώλ, λα κεηέρνπλ ζε Δ.Σ. ή ζηε Δηεύζπλζε ζπγαηξηθώλ ή 

άιισλ Εηαηξηώλ, ζπλδεδεκέλσλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 42ε παξ. 5 ηνπ Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

Θέκα 7ν: Δηάθνξεο αλαθνηλώζεηο. 

 

Πξνηάζεηο πξνο ην ζώκα ηεο Γ.Σ γηα ηα αλώηαηα όξηα εμόδσλ ηαμηδηώλ ησλ 

ζηειερώλ ηεο εηαηξίαο. 

 

 

 

 


