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Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης της 30.04.2014 

  
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για 
την χρήση 2013 (1/1 – 31/12/2013) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
2. Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος και ενδεχόμενος καθορισμός 
ημερομηνίας διανομής του. 
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα 
πεπραγμένα της χρήσης 2013. 
4. Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική 
χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής των. 
5. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 
2014. 
6. Εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν. 
3693/2008, λόγω επικείμενης λήξης της θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής. 
7. Λοιπές ανακοινώσεις.  
 
 
Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
εταιρίας για την χρήση 2013 (1/1 – 31/12/2013) με τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 
Η Εισήγηση του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. είναι να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της 22ης 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 Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. είναι να μη διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2013, 

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 Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για 
τα πεπραγμένα της χρήσης 2013. 
Το Δ.Σ. εισηγείται προς τη Γ.Σ., μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων, την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε 

ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσεως. 

 

Θέμα 4ο: Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την 
οικονομική χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής των. 
Το Δ.Σ. εισηγείται για την επόμενη χρήση του έτους 2014 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 Καλογερόπουλος του Βασιλείου  

ΑΜ ΣΟΕΛ 10741  

ΑΔΤ Ρ 137859/1994  

ΑΤ Ν. Φιλαδελφείας  

Γεννηθείς στο Σπιτάλι Μεσσηνίας το 1949  

Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π. & Νομικής Σχολής  

Μεσογείων 396 Αγία Παρασκευή 153 41 Αθήνα  

Αναπληρωματικός: 

Μαραβελέα Παναγιώτα του Κων/νου  

ΑΜ ΣΟΕΛ 18091  

ΑΔΤ Ν 150709/85  

ΑΤ: ΙΕ Αθηνών  

Γεννηθείσα στην Αθήνα το 1944  

Πτυχιούχος Α,Σ.Ο.Ε.Ε.  

Ακαδημίας 19, ΤΚ 106 71 Αθήνα  

Όσον αφορά στις αμοιβές των παραπάνω, το Δ.Σ. εισηγείται στη Γ.Σ. την έγκριση 

καταβολής αμοιβών για την χρήση 2014 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 Οικονομικών Καταστάσεων της 30.06.2014 με βάση 

τα ΔΠΧΠ, συνολικώς δηλ. στο ποσό των 17.600 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α., τόσο για τον 

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

στο έργο του. 
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Επίσης, η αμοιβή του ελέγχου ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων 

και τη χορήγηση του ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού, ανέρχεται στο ποσό των € 

17.600,00 πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ 23% χωρίς πρόσθετες χρεώσεις εξόδων. 

 

Θέμα 5ο: Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη 
εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και καθορισμός 
αμοιβών για το έτος 2014. 
Το Δ.Σ. προτείνει στη Γ.Σ. την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του 

κατά την χρήση 2013, σύμφωνα με τα ακόλουθα: (α) στον ίδιο, Ευστράτιο Ανδρεάδη, 

ως Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, το ποσό των 7.340 Ευρώ μηνιαίως 

και εν συνόλω 88.080 (β) στην Αντιπρόεδρο του Δ.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 Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Ανδρεάδη, κ. Θεόφιλο Μεχτερίδη, κ. Πέτρο 

Ιακώβου και κ. Μόρφη Βασιλακέρη το πόσο των 588 Ευρώ μηνιαίως και εν συνόλω 

7.056 Ευρώ. Οι ανωτέρω αμοιβές είχαν προεγκριθεί από την 35η Τακτική Γενική 

Συνέλευση της 26-04-2013. Το Δ.Σ. προτείνει επίσης στη Γ.Σ. να προεγκρίνει την 

καταβολή αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. κατά τη χρήση 2014, ως εξής: 

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

β) Για τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. το ποσό των 4.402,05 Ευρώ μηνιαίως, 

γ) Για το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. το ποσό των 588,00 μηνιαίως και  

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

έκαστο αυτών.     

 
Θέμα 6ο: Εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τo άρθρο 37 
του ν. 3693/2008, λόγω επικείμενης λήξης της θητείας της υφιστάμενης 
Επιτροπής. 
 

Προτείνεται η εκλογή ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου για νέα τριετή θητεία, 

σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3693/2008, των κάτωθι μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου: 

α) Πέτρος Ιακώβου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., 

β) Μόρφης Βασιλακέρης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και 

γ) Θεόφιλος Μεχτερίδης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 

 
 
Θέμα 7ο: Λοιπές ανακοινώσεις  
ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος θα ενημερώσει τους μετόχους για διάφορα 

θέματα που άπτονται της λειτουργίας και των προοπτικών της εταιρίας.   


