
 

Θέμα 1ο : Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2016  

έως 31/12/2016 

Τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η από 12.4.2017 Έκθεση 

Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου και 

της Μητρικής Εταιρείας χρήσεως 1/1/2016-31/12/2016. 

 

Θέμα 2ο : Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ενοποιημένων) 

χρήσεως 1/1/2016  έως 31/12/2016 

Τίθενται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκονται: 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου που 
καλύπτουν την περίοδο από 01.01.2016 έως και 31.12.2016 και αποτελούνται από:  
(1) τα στοιχεία κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31.12.2016, (2) τα στοιχεία 
κατάστασης συνολικών εσόδων, (3) την κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων , 
(4) τη κατάσταση Ταμειακών Ροών (5) τις σημειώσεις επί των οικονομικών 
καταστάσεων  και (6) αναλυτικά στοιχεία επί των οικονομικών καταστάσεων. Στη 
συνέχεια τίθεται υπόψη της Γενικής Συνέλευσης και αναγιγνώσκεται η Έκθεση 
Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

 

Θέμα 3ο : Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 

1/1/2016 έως 31/12/2016 

 
Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση της αναγνωσθείσας προς τους 
μετόχους Έκθεσης Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου της 
χρήσεως από 1/1/2016 έως 31/12/2016. 
 
 

Θέμα 4ο : Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και 

Ενοποιημένων)  χρήσεως 1/1/2016 έως 31/12/2016 

 

Προτείνεται, μετά από ψηφοφορία, η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων  της Μητρικής Εταιρείας και του Ομίλου χρήσης 2016 που καλύπτουν 
την περίοδο από 01.01.2016 έως και 31.12.2016.  

 

Θέμα 5ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016 
 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και 
τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως κατά το νόμο για την εταιρική χρήση 
από 01.01.2016 μέχρι 31.12.2016. 
Στην ψηφοφορία συμμετέχουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της 
Εταιρείας μόνο με τις μετοχές των οποίων είναι κύριοι, ή ως αντιπρόσωποι άλλων 



μετόχων, εφόσον έχουν λάβει σχετική εξουσιοδότηση με ρητές και συγκεκριμένες 
οδηγίες ψήφου.  
 

 
Θέμα 6ο: Έγκριση μεταβίβασης θυγατρικής   
 
H Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει την μεταβίβαση της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ 
που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2017.   
 
 
Θέμα 7ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την  
χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016  
 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016  έως 31/12/2016.  
 
Θέμα 8ο: Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την  
χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017  

 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να προεγκρίνει την καταβολή αμοιβών σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2017 έως 31/12/2017.  

 
Θέμα 9ο : Καθορισμός ιδιότητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου  

Η Γενική Συνέλευση καλείται να ορίσει την ιδιότητα των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρίας ως Εκτελεστικά/Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα.  
 
Θέμα 10ο : Εκλογή μελών επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το νόμο 

4449/2017 

Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει τα μέλη της επιτροπής ελέγχου τα οποία 
πρέπει να πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 45 του νόμου 4449/2017.  
 
Θέμα 11ο:  Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) χρήσης 1/1/2017 
έως  31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.  

 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου 
ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον 
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης 
Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017 και να εγκρίνει τις αμοιβές τους.  

 
Θέμα 12ο : Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 

2190/1920 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται και η Γενική Συνέλευση καλείται να εγκρίνει τη 
δυνατότητα αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού 2273/2003 της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων για την εξυπηρέτηση των εκάστοτε επιτρεπομένων εκ του 
νόμου σκοπών και χρήσεων και ειδικότερα μέχρι 2.228.000 μετοχές (στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται οι 367.401 αγορασμένες από προηγούμενα προγράμματα) ήτοι 
το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου εντός περιόδου 24 μηνών με 
κατώτατη τιμή αγοράς 0,2 ευρώ και ανώτατη 4 ευρώ.  



 
Θέμα 13ο : Διάφορα θέματα 

Θα συζητηθούν διάφορα θέματα    
 

 


