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Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επί των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης της 26.04.2013 

  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας για 
την χρήση 2012 (1/1 – 31/12/2012) µε της σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
2. Απόφαση περί διανοµής ή µη µερίσµατος και καθορισµός ηµεροµηνίας 
διανοµής του.  
3. Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα 
πεπραγµένα της χρήσης 2012. 
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωµατικού για την οικονοµική 
χρήση 2013 και έγκριση της αµοιβής των. 
5. Έγκριση των καταβληθεισών αµοιβών στα εκτελεστικά και µη εκτελεστικά µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2012 και καθορισµός αµοιβών για το έτος 
2013. 
6. Λοιπές ανακοινώσεις.  
 
 
Θέµα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 
εταιρίας για την χρήση 2012 (1/1 – 31/12/2012) µε τις σχετικές εκθέσεις του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
Η Εισήγηση του ∆.Σ. προς τη Γ.Σ. είναι να εγκριθούν οι ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις της 21ης εταιρικής χρήσεως (Ισολογισµός, προσάρτηµα, λογαριασµός 

“αποτελεσµάτων χρήσεως” και πίνακας διαθέσεως αποτελεσµάτων) µε την επ’ αυτών 

έκθεση του ορκωτού Ελεγκτή. 

 

 

Θέµα 2ο: Απόφαση περί διανοµής ή µη µερίσµατος και ενδεχόµενος 
καθορισµός ηµεροµηνίας διανοµής του. 
Η εισήγηση του ∆.Σ. προς τη Γ.Σ. είναι να µη διανεµηθεί µέρισµα για τη χρήση 2012, 

προκειµένου να ενισχυθεί η ρευστότητα της Εταιρείας για χρηµατοδότηση των 

αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης. 
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Θέµα 3ο: Απαλλαγή των µελών του ∆.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για 
τα πεπραγµένα της χρήσης 2012. 
Το ∆.Σ. εισηγείται προς τη Γ.Σ. την έγκριση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 

και την απαλλαγή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη για 

αποζηµίωση για τα πεπραγµένα της 21ης εταιρικής χρήσεως. 

 

Θέµα 4ο: Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωµατικού για την 
οικονοµική χρήση 2013 και έγκριση της αµοιβής των. 
Το ∆.Σ. εισηγείται για την επόµενη χρήση του έτους 2013 την εκλογή των παρακάτω 

ορκωτών ελεγκτών της εταιρίας ορκωτών ελεγκτών µε την επωνυµία «BAKER TILLY 

HELLAS AE», που εδρεύει στην Αθήνα,  Μεσογείων 396, Αγία Παρασκευή, ΤΚ 153 41 

Αθήνα:  

Τακτικός: 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος (ΑΜ ΣΟΕΛ 10741), κάτοικος Αθηνών, Μεσογείων 396 

Αγία Παρασκευή 153 41, Α∆Τ Ρ 137859/1994. 

Αναπληρωµατικός: 

Μαραβελέα Παναγιώτα του Κων/νου (ΑΜ ΣΟΕΛ 18091), κάτοικος Αθηνών, Ακαδηµίας 

19, Α∆Τ Ν 150709/85. 

Όσον αφορά τις αµοιβές των παραπάνω, το ∆.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ. την έγκριση 

καταβολής αµοιβών για την χρήση 2013 ως εξής: ποσό 13.200 Ευρώ για τον ετήσιο 

Τακτικό έλεγχο των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρίας, ποσό των 4.400 Ευρώ 

για τον έλεγχο των εξαµηνιαίων Συνοπτικών Οικονοµικών Καταστάσεων της 

30.06.2013, και το ποσό των 17.600 Ευρώ για την έκθεση φορολογικής 

συµµόρφωσης σύµφωνα µε το άρθρο 82 παρ.5 Ν.2238/1994, τόσο για τον τακτικό, 

όσο και για τον αναπληρωµατικό ελεγκτή, εφόσον αναπληρώσει τον τακτικό στο έργο 

του. 

 

Θέµα 5ο: Έγκριση των καταβληθεισών αµοιβών στα εκτελεστικά και µη 
εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το έτος 2012 και καθορισµός 
αµοιβών για το έτος 2013. 
Το ∆.Σ. προτείνει στη Γ.Σ. την έγκριση των αµοιβών που καταβλήθηκαν σε µέλη του 

κατά την χρήση 2012, σύµφωνα µε τα ακόλουθα: (α) στον ίδιο, Ευστράτιο Ανδρεάδη, 

ως Πρόεδρο του ∆.Σ. και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, το ποσό των 7.340 Ευρώ µηνιαίως 

και εν συνόλω 88.080 (β) στην Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. κα. Αναστασία Ανδρεάδου το 

ποσό των 4.402,05 Ευρώ µηνιαίως και εν συνόλω 52.824,60 Ευρώ, (γ) σε καθένα 

από τα µέλη του ∆.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, κ. Θεόφιλο Μεχτερίδη, κ. Πέτρο 

Ιακώβου και κ. Μόρφη Βασιλακέρη το πόσο των 588 Ευρώ µηνιαίως και εν συνόλω 
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28.224 Ευρώ. Οι ανωτέρω αµοιβές είχαν προεγκριθεί από την 34η Τακτική Γενική 

Συνέλευση της 26-04-2012. Το ∆.Σ. προτείνει επίσης στη Γ.Σ. να προεγκρίνει την 

καταβολή αµοιβών στα µέλη του ∆.Σ. κατά τη χρήση 2013, ως εξής: 

α) Για τον Πρόεδρο του ∆.Σ. το ποσό των  7.340,00 Ευρώ µηνιαίως,  

β) Για τον Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. το ποσό των 4.402,05 Ευρώ µηνιαίως, 
γ) Για το εκτελεστικό µέλος του ∆.Σ. το ποσό των 588,00 µηνιαίως και  

δ) Για τα τρία µη εκτελεστικά µέλη του ∆.Σ. το ποσό των 588,00 Ευρώ µηνιαίως σε 

έκαστο αυτών.     

 
Θέµα 6ο:  Λοιπές ανακοινώσεις  
Επί του θέµατος αυτού, ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος θα ενηµερώσει τους 

µετόχους για διάφορα θέµατα που άπτονται της λειτουργίας και των προοπτικών της 

εταιρίας.   


