
ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ- ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΕΠΙ ΤΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ 26.6.2013 
 

 
ΘΕΜΑ 1ο  & 2ο     :    Ανάγνωση των Εκθέσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών 
Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιηµένης ) 
Χρήσεως 2012, και Έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιηµένης ) 
Χρήσεως 2012   
 
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
                       
To ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την έγκριση των Ετησίων Οικονοµικών Καταστάσεων (µητρικής 
και ενοποιηµένων) για τη χρήση 2012, της Ετήσιας Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη 
χρήση 2012, της Επεξηγηµατικής Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που προβλέπεται από το 
άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007 και της  Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.  
 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο  :    Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών 
από κάθε  ευθύνη αποζηµίωσης για τη χρήση 2012. 
                                                                                              
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  ( 20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
 
                                                   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την   απαλλαγή σύµφωνα µε το άρθρο 35 του κ.ν. 2190/20, των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των 
οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2012, από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της 
χρήσης 2012.  
 
∆ιευκρινίζεται ότι τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι υπάλληλοι της Εταιρίας δικαιούνται να 
µετάσχουν στη σχετική ψηφοφορία µόνο µε τις µετοχές, των οποίων είναι κύριοι ή ως αντιπρόσωποι 
άλλων µετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση µε ρητές και συγκεκριµένες οδηγίες 
ψήφου. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο  :   ΄Εγκριση  αµοιβών και  αποζηµιώσεων των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
χρήσης 2012  
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
 
   Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται όπως εγκριθούν οι  αµοιβές προ παρακρατήσεων εισφορών και 
φόρων (συµπεριλαµβανοµένων εργοδοτικών εισφορών )  των µελών   κας Ελένης  Λαδένης - 
Φιλίππου  , κου Λαδένη Πάυλου  και  κου  Σιούγγαρη Ιωάννη    που  παρέχουν πραγµατική επί 



οκταώρου βάσεως εργασία  και που καταβλήθηκαν από 1.1.2012 – 31.12.2012,συνολικού ποσού 
291.521,74 € 
Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται όπως εγκριθεί η ετήσια αµοιβή ποσού 57.975,07€ προ 
παρακρατήσεων εισφορών και φόρων (συµπεριλαµβανοµένων εργοδοτικών εισφορών ) του νέου 
µέλους του ∆.Σ από τον ∆εκέµβριο του 2012 κου Κουρουβέη ∆ήµητρη Οικονοµικού ∆ιευθυντή της 
Εταιρείας  , ο οποίος εργάζεται στην Εταιρεία από  τον Νοέµβριο του 2001 . 
Επίσης το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται όπως εγκριθεί η πάγια  µηνιαία  αποζηµίωση 
παραστάσεως κάθε µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου όπως και η πρόσθετη  καταβληθείσα  µηνιαία 
υπό τύπο εξόδων παραστάσεως  αποζηµίωσης  , στον Πρόεδρο του ∆.Σ. και που ανήλθαν  συνολικά 
για την περίοδο 1.1.2012  – 31.12.2012  στο  ποσό των  79.776,00 € .  
 
 
Θέµα 5ο: Προέγκριση και καθορισµός ανώτατου ποσού µισθού µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου που συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας για την περίοδο 1/7/2013 έως 
30/6/2014. 
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας  
Απαιτούµενη πλειοψηφία : 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
 
 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται, όπως   οι  αµοιβές (µισθοδοσία )  των µελών του(Συνολικό 
κόστος )  , που παρέχουν πραγµατική επί οκταώρου βάσεως εργασία για το διάστηµα 1.7.2013- 
30.6.2014 , ορισθούν κατά ανώτερο ποσό  στις 350.000,00€ .    
Επίσης προτείνεται  όπως η πάγια  µηνιαία  αποζηµίωση παραστάσεως κάθε µέλους του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου  καθώς και η υπό τύπο εξόδων παραστάσεως µηνιαία αποζηµίωση στην Πρόεδρο του 
∆.Σ. διαµορφωθεί για την περίοδο 1.7.2013 έως 30.6.2014   κατά ανώτερο ,στο συνολικό  ποσό  των 
92.568,00€. 
 
                                                                   
ΘΕΜΑ 6ο  :  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωµατικών για τον ΄έλεγχο  των 
Ετήσιων και Εξαµηνιαίων Οικονοµικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιηµένης ) για την 
χρήση 2013 και καθορισµός της αµοιβής των. 
  
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας . 
Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται  µετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου  την εκλογή της  
Εταιρίας  «BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. (Α.Μ. ΣΟΕΛ 153).», η οποία θα ορίσει τον Τακτικό 
Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή και τον αναπληρωµατικό Ορκωτό Ελεγκτή –Λογιστή για τον έλεγχο των 
Ετήσιων και Εξαµηνιαίων Οικονοµικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιηµένης ) κατά τη χρήση 
2013. 
Η αµοιβή τους θα καθορισθεί µε βάση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις περί  ορκωτών ελεγκτών –
λογιστών , σύµφωνα προς τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του κ.ν. 2190/1920 όπως 
ισχύει σήµερα.  
 
 
ΘΕΜΑ 7ο  : Έγκριση της νέας σύνθεσης Επιτροπής Ελέγχου βάσει του άρθρου 37 του Ν 
3693/2008 
 
Απαιτούµενη απαρτία: 1/5  (20%) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας . 



Απαιτούµενη πλειοψηφία: 50% +1  των εκπροσωπουµένων στη Συνέλευση ψήφων  
 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται  όπως εγκριθεί    ως νέο Μέλος της Επιτροπής ελέγχου το µη 
εκτελεστικό µέλος της Εταιρείας   Κα Αναστασία Λαδένη .   
 

 


