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Θέμα 1ο: Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη 

Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 

01.01.2011 έσο 31.12.2011, ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 

ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή θαζώο θαη ηεο δήισζεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

 

 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο αλαγηγλώζθεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, όπσο απηέο εγθξίζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνπιίν ηεο Δηαηξείαο ηελ 

26 Μαξηίνπ 2012 θαη νη νπνίεο λνκίκσο δεκνζηεύζεθαλ καδί κε ην Πηζηνπνηεηηθό 

Διέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή: α) ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, β) 

ζην ππ' αξηζκ. 11369 θύιιν ηεο εκεξήζηαο πνιηηηθήο εθεκεξίδαο «Απγή» (ζει. 21 

ηελ 30 Μαξηίνπ 2012 γ) ζην ππ' αξηζκ. 19244 θύιιν ηεο εκεξήζηαο νηθνλνκηθήο 

εθεκεξίδαο «Ηκεξεζία» (ζει Β9 ηελ 30 Μαξηίνπ 2012 θαη δ) ζην ππ' αξηζκ. 1980 

θύιιν ηεο εκεξήζηαο ηνπηθήο εθεκεξίδαο «Θξηάζην» (ζει 6) ηελ 30 Μαξηίνπ 2012. 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο ηεο Γ.. αλαγηγλώζθεη ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο επί ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο 31εο 

Γεθεκβξίνπ 2011 πξνο ηελ εηήζηα Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ, όπσο 

απηή έρεη θαηαρσξεζεί ζην Πξαθηηθό ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο 

26 Μαξηίνπ 2012, ηελ από 28 Μαξηίνπ 2012 Έθζεζε (Πηζηνπνηεηηθό) Διέγρνπ ηνπ 

Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή θαη ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920. 

Οινθιεξώλνληαο ν Πξόεδξνο ηελ παξνπζίαζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ 

Καηαζηάζεσλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο 

ρξήζεο από 01.01.2011 έσο 31.12.2011, ησλ ζρεηηθώλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή θαζώο θαη ηεο δήισζεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920 

πξνηείλεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηόρσλ ηελ έγθξηζε απηώλ. Η Γεληθή 

πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία ………….. 



εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή ……………….. 

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε 

πιεηνςεθία………………% ησλ εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηηο εηήζηεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη Δλνπνηεκέλεο Δηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηελ 

Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηελ Έθζεζε (Πηζηνπνηεηηθό) ηνπ Οξθσηνύ 

Διεγθηή Λνγηζηή ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920 . 

 

Θέμα 2ο: Έγθξηζε δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 01.01.2011 

έσο 31.12.2011. 

 

Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο  ιόγσ ησλ δεκηώλ πνπ παξνπζίαζε  

ε εηαηξεία θαηά ηε ρξήζε 2011. 

Η  Γεληθή  πλέιεπζε   απνθάζηζε  θαηόπηλ  ηεο λόκηκεο  ςεθνθνξίαο  κε  

πιεηνςεθία …………….. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή 

………………….εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε 

πιεηνςεθία ………………% ησλ εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ςήθσλ, ηε κε δηαλνκή 

κεξίζκαηνο.  

 

Θέμα 3ο: Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο 

Δηαηξείαο από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 

2011. 

 

Ο Πξόεδξνο θάιεζε ηε Γεληθή πλέιεπζε λα εγθξίλεη ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο 

ρξήζεο 2011 θαη λα απαιιάμεη ηα Μέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπο 

Οξθσηνύο Διεγθηέο από θάζε ζρεηηθή επζύλε. Καηόπηλ απηνύ. Η Γεληθή πλέιεπζε 

θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο απνθάζηζε κε πιεηνςεθία …………… 

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή …………… 

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία 

………………% ησλ εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο 

ρξήζεο 1.1.2011 - 31.12.2011 θαη ηελ απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε επζύλε 

απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο απηήο. 

 



Θέμα 4ο: Δθινγή Διεγθηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ ρξήζε 2012 θαη θαζνξηζκόο ηεο 

ακνηβήο απηήο. 

 

 

Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε λα αλαηεζεί ν έιεγρνο ηεο ρξήζεο από 01.01.2012 έσο 

31.12.2012 ζηελ εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ «BAKER TILLY HELLAS Aε», ε 

νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Μεζνγείσλ αξ 396, θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην 

Δηδηθό Μεηξών ηεο §5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Π.Γ.226/1992 κε ΑΜ ΟΔΛ 148.  

Σέινο πξόηεηλε λα ρνξεγεζεί εμνπζηνδόηεζε ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην πξνθεηκέλνπ 

λα πξνβεί ζε νξηζηηθή ζπκθσλία κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή 

ηεο γηα ηνλ αλαηηζέκελν ζε απηήλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο, ε νπνία 

πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ..... επξώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη εμόδσλ ζύκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο πξνο ηελ Δηαηξεία, θαζώο επίζεο λα 

απνζηείιεη θαη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε - εληνιή ζηελ εθιεγείζα ειεγθηηθή εηαηξεία 

εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηεο. 

Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο απνθάζηζε κε πιεηνςεθία 

………….. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή ……………….. 

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε 

πιεηνςεθία………………% ησλ εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ αλάζεζε ηνπ 

ηαθηηθνύ ειέγρνπ ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο ζηελ εηαηξεία Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

«BAKER TILLY HELLAS Aε», ε νπνία εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο Μεζνγείσλ αξ 

396, θαη είλαη εγγεγξακκέλε ζην Δηδηθό Μεηξών ηεο §5 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Π.Γ.226/1992 κε ΑΜ ΟΔΛ 148.  Καζώο επίζεο εμνπζηνδόηεζε ην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην λα πξνβεί ζε ζπκθσλία κε ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία ζρεηηθά κε ηελ ακνηβή 

ηεο γηα ηνλ αλαηηζέκελν ζε απηήλ έιεγρν ηεο ηξέρνπζαο εηαηξηθήο ρξήζεο, ε νπνία 

πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο ..... επξώ πιένλ Φ.Π.Α. θαη εμόδσλ ζύκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή πξνζθνξά ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο πξνο ηελ Δηαηξεία, θαζώο επίζεο λα 

απνζηείιεη θαη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε - εληνιή ζηελ εθιεγείζα ειεγθηηθή εηαηξεία 

εληόο πέληε εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηεο. 

 

 

 



Θέμα 5ο: Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε 

ρξήζε από 01.01.2011 έσο 31.12.2011 θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ απηώλ γηα ηελ 

ηξέρνπζα ρξήζε 

 

Ο Πξόεδξνο πξόηηλεη ηελ θαηαβνιή ίδησλ ακνηβώλ κε ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε. Η 

Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο απνθάζηζε κε πιεηνςεθία 

………….. εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη ςήθσλ θαη κε απνρή ……………….. 

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε 

πιεηνςεθία………………% ησλ εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ην ύςνο ησλ ακνηβώλ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 

 

Θέμα 6ο: Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

 

O Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηε Γεληθή πλέιεπζε ιόγσ ηεο ελαξκόληζεο ηεο εηαηξείαο 

κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη βάζεη ηεο δήισζεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ έθαλε ε Δηαηξεία ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 

πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζα πξέπεη λα εθιεγεί λέν Γηνηθεηηθό πκβνύιην από ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε, έηζη ώζηε ε ζεηεία ηνπ λα είλαη ηεηξαεηήο. 

 

Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία ……….. 

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή ……………….. εθπξνζσπνύκελσλ 

κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία ………………% ησλ 

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηελ εθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνύιηνπ κε ηεηξαεηή 

ζεηεία   

 

 

Θέμα 7ο: Οξηζκόο ησλ κειώλ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ 

Κ.Ν.3693/2008.  

 

O Πξόεδξνο ελεκεξώλεη ηε Γεληθή πλέιεπζε ιόγσ ηεο ελαξκόληζεο ηεο εηαηξείαο 

κε ηηο πξαθηηθέο ηνπ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη βάζεη ηεο δήισζεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ έθαλε ε Δηαηξεία ζύκθσλα κε ην άξζξν 43α παξαγξ. 3 

πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, ζα πξέπεη λα νξηζζνύλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ 



θαζώο επίζεο  θαη ηα κέιε ησλ ινηπώλ επηηξνπώλ πνπ απαηηνύληαη από ηνλ Κώδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Η Γεληθή πλέιεπζε θαηόπηλ λόκηκεο ςεθνθνξίαο ελέθξηλε κε πιεηνςεθία ……….. 

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ θαη κε απνρή ……………….. εθπξνζσπνύκελσλ 

κεηνρώλ από ηελ ςεθνθνξία, ήηνη κε πιεηνςεθία ………………% ησλ 

εθπξνζσπνύκελσλ κεηνρώλ ηνλ νξηζκό ησλ κέισλ ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαζώο 

επίζεο θαη ησλ κειώλ ησλ ινηπώλ επηηξνπώλ πνπ απαηηνύληαη από ηνλ Κώδηθα 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

 

 

Θέμα 8ο: Γηάθνξα ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο. 


