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«ΔΛΛΗΝΙKE ΙΥΘΤΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΔ Α.Β.Δ.Δ» 

ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ 2014 
 

 σέδια πποηεινόμενων αποθάζεων επί ηων θεμάηων ηηρ Ημεπήζιαρ διάηαξηρ ζύμθωνα με 
ηην παπάγπαθο 3 ηος άπθπος 27 ηος Κ.Ν. 2190/1920 

 

ΘΔΜΑ 1
ν
: Τπνβνιή θαη έγθξηζε ηωλ Δηήζηωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ θαη ηωλ 

Δλνπνηεκέλωλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεωλ, κεηά ηωλ Δθζέζεωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή,  ωο θαη  ηωλ νηθνλνκηθώλ απνηειεζκάηωλ ηεο 

εηαηξηθήο ρξήζεο 01.01.2014 –31.12.2014. 

 

Πποηείνεηαι η έγκπιζη ηων Εηήζιων Οικονομικών Καηαζηάζεων και ηων Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καηαζηάζεων, μεηά ηων Εκθέζεων ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος και ηος 
Οπκωηού Ελεγκηή,  ηηρ εηαιπικήρ σπήζηρ 01.01.2014 –31.12.2014. 
 
ΘΔΜΑ 2

ν
: Δπηθύξωζε ηωλ πεπξαγκέλωλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ιήμαζαο εηαηξηθήο ρξήζεο θαη απαιιαγή ηωλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη ηνπ Οξθωηνύ Διεγθηή από θάζε επζύλε απνδεκίωζεο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 

01.01.2014-31.12.2014. 

 
Πποηείνεηαι η απαλλαγή ηων Μελών ηος διοικηηικού ςμβοςλίος και ηων Ελεγκηών ηηρ 
Εηαιπείαρ από κάθε εςθύνη για ηη δπαζηηπιόηηηά ηοςρ για ηην εηαιπική σπήζη 2014 
(01.01.2014-31.12.2014). 
 

ΘΔΜΑ 3
ν
: Δθινγή Σαθηηθώλ θαη Αλαπιεξωκαηηθώλ Οξθωηώλ Διεγθηώλ γηα ηελ 

εηαηξηθή ρξήζε 01.01.2015 - 31.12.2015 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο απηώλ. 

 

Σο Διοικηηικό ςμβούλιο θα πποηείνει ζηην γενική ςνέλεςζη ηην εκλογή εηαιπείαρ Οπκωηών 
Ελεγκηών.  
 

ΘΔΜΑ 4
ν
: Παξνρή άδεηαο θαη’ άξζξν 23 θ.λ. 2190/1920 ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ θαη Γηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο λα κεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε άιιωλ εηαηξεηώλ κε 

ζπλαθέο αληηθείκελν. 

 

Πποηείνεηαι να εγκπιθεί η δςναηόηηηα ζςμμεηοσήρ ζηα μέλη ηος Δ.. και ζηα διοικηηικά 

ζηελέση ηηρ Εηαιπείαρ ζηα Διοικηηικά ςμβούλια ή και ζηη Διεύθςνζη θςγαηπικών Εηαιπειών ή 

και ηπίηων εηαιπειών πος επιδιώκοςν παπόμοιο ζκοπό 

 

ΘΔΜΑ 5
ν
 : Έγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδνρώλ κειώλ Γ  γηα ηελ ρξήζε ηνπ 2014 θαη 

πξνέγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδνρώλ κειώλ Γ γηα ηε ρξήζε 2015 θαη κέρξη ηελ 

ζύγθιεζε ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ ζα εγθξίλεη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο 

Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο ηνπ 2015. 

 

Πποηείνεηαι η  έγκπιζη αμοιβών και αποδοσών ηος Δ για ηην σπήζη 2014 και η πποέγκπιζη 

αμοιβών και αποδοσών μελών Δ για ηη σπήζη 2015 και μέσπι ηην ζύγκληζη ηηρ Σακηικήρ 

Γενικήρ ςνέλεςζηρ πος θα εγκπίνει Εηήζιερ Οικονομικέρ Καηαζηάζειρ ηηρ σπήζηρ ηος 2015 

μέσπι ηος ποζού ηων 400.000€ 

 

ΘΕΜΑ 6 : Πποηείνεηαι η επανεκλογή ηων μελών ηος Διοικηηικού ςμβοςλίος, ήηοι ηων κ.κ.: 
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1. Ιωάννηρ Καηζιβέληρ  ηος Απιζηείδη   - Εκηελεζηικό μέλορ 

2. Nigel Lewis    ηος Dyfet   - Εκηελεζηικό μέλορ 

3. Αικαηεπίνη Πολςμενάκος      - Aνεξάπηηηο μη Εκηελεζηικό μέλορ  

4. Χαπάλαμπορ Καπαποζηόληρ ηος  Ιωάννη -  Ανεξάπηηηο μη Εκηελεζηικό μέλορ 

5. Χπήζηορ Μισαλόποςλορ ηος Πέηπος - Ανεξάπηηηο μη Εκηελεζηικό Μέλορ  

6. Παναγιώηηρ-Αδαμάνηιορ Ραδικόποςλορ ηος Νικολάος -  Ανεξάπηηηο μη Εκηελεζηικό 

Μέλορ  

 

Πεπαιηέπω ηο Διοικηηικό ςμβούλιο θα πποηείνει ένα ακόμα νέο μέλορ ηος Διοικηηικού 

ςμβοςλίος 

 

 

ΘΔΜΑ 7
ν
:  Διάθοπα θέμαηα και ανακοινώζειρ. 

 

Οι μέηοσοι θα ενημεπωθούν για ηιρ ηελεςηαίερ επισειπημαηικέρ εξελίξειρ.   

 

 

 
 


