
 

Θέμα 1ο : Τροποποίηση άρθρου 4 του καταστατικού 

Η Γενική Συνέλευση καλείται να αποφασίσει για την τροποποίηση του καταστατικού 

της Εταιρείας και συγκεκριμένα του άρθρου 4 περί σκοπού με την προσθήκη νέου 

εδαφίου και παραγράφων . Το προτεινόμενο σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 4 του 

Καταστατικού της Εταιρίας έχει ως εξής :  

 (προστίθενται οι παράγραφοι 10,11,12,13,14,15,16 καθώς και το εδάφιο στ’ στην 

παρ. 1)   

Άρθρο 4 

Ι.   Σκοποί της Εταιρείας είναι: 

…………………….. 

1. στ) Η εισαγωγή, η προμήθεια και η εμπορία φυσικού αερίου. 

……………………  

(10) Η εμπορία, παραγωγή και μεταπώληση, εκμίσθωση, εισαγωγή και εξαγωγή 

μηχανών, οχημάτων, ανταλλακτικών, εξαρτημάτων, ειδών αυτοκινήτου 

συμπεριλαμβανομένων ελαστικών πάσης φύσεως, καθώς και καλλιεργούμενων 

φυτικών ειδών. Η λειτουργία συνεργείων, μηχανών, οχημάτων και πλοίων καθώς και 

η εισαγωγή και πώληση μηχανολογικού εξοπλισμού και βιομηχανικών ειδών 

κατάλληλων για συνεργεία. 

(11) Η εισαγωγή και εμπορία παιχνιδιών, παιδικών αμαξωμάτων, επίπλων, βρεφικών 

ενδυμάτων, βρεφικών ειδών και διάφορων παρακολουθημάτων και γενικά 

εμπορευμάτων για βρέφη, νήπια και παιδιά. 

(12) Η εισαγωγή και εμπορία ειδών βιοτεχνίας και βιομηχανίας γενικά, όπως 

ενδεικτικά επίπλων, σκευών, ηλεκτρικών συσκευών, καλλυντικών, υαλικών, 

τουριστικών ειδών, βιβλίων, σχολικών, χαρτικών, συστημάτων αναπαραγωγής 

εικόνας και ήχου, ταινιών εικόνας και ήχου, κασετών εικόνας και ήχου, δίσκων 

εικόνας και ήχου(βινυλίου, compact disk, cd-rom, dvd, κλπ), ειδών δώρων, 

διακόσμησης, στολισμού, γραφείου και οικιακής χρήσης, μικροαντικειμένων από 

οποιοδήποτε υλικό, αφισών (πόστερς), διαφημιστικού υλικού, πλαστικών και 

συναφών ειδών. 

(13) Η εισαγωγή και εμπορία ειδών νεοτερισμού κάθε φύσης και ειδικότερα 

ανδρικών, γυναικείων και παιδικών, ειδών ένδυσης και υπόδησης, δερμάτινων ειδών, 

αθλητικών ειδών, οργάνων αθλητισμού και γυμναστικής και λοιπών 

παρακολουθημάτων και αξεσουάρ αυτών, καθώς και των πρώτων υλών από τις  

οποίες παράγονται αυτά δηλαδή υφασμάτων, δερματίνων κλπ. 

(14) Η εμπορία τυποποιημένων τροφίμων, ποτών, γλυκών, παγωτών, ζαχαρωδών 

προϊόντων και άλλων συναφών ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και γενικά 

διατροφής, καθώς και η εμπορία πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας 



προοριζομένων για παραγωγή και συσκευασία βιομηχανικών προϊόντων πάσης 

φύσης. 

(15) Η εισαγωγή, η  εξαγωγή και η εμπορία ημερήσιου και περιοδικού τύπου 

Ελληνικού ή και Ξένου και εν γένει εντύπων, βιβλίων και άλλων ειδών, καθώς και η 

εγκατάσταση και η εκμετάλλευση σημείων πώλησης(συγκεκριμένα πάγκοι, κιόσκια) 

για την πώληση των ειδών αυτών. 

(16) Οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει ότι είναι 

παρακολουθηματική, συμπληρωματική, επιβοηθητική ή εξυπηρετική για τους 

σκοπούς των παραπάνω δραστηριοτήτων. 

 

Θέμα 2ο :  Διάφορα θέματα 

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα    
 

 


