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ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) πλέον 
οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2012. 
 
Προτείνεται η έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) πλέον 
Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2012 λόγω 
αναμόρφωσης κονδυλίων με την εφαρμογή του τροποποιημένου ∆ΛΠ 19 
«Παροχές σε εργαζόμενους». 
 
ΘΕΜΑ 2Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 
εταιρικής χρήσης 01/01/2013 έως 31/12/2013, καθώς και των 
σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού 
ελεγκτή. 
 
Προτείνεται η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που 
έληξε την 31.12.2013 καθώς και των εκθέσεων του ∆.Σ. και του Ορκωτού 
Ελεγκτή. 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 
την χρήση 2013 και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2014. 
 
Προτείνεται όπως εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση οι καταβληθείσες αμοιβές 
και μισθοί για την περίοδο από 1/1/2013 έως 31/12/2013 στα μέλη του 
∆ιοικητικού Συμβουλίου συνολικού ποσού 299.557,50. 
 
Επίσης η Γενική Συνέλευση προτείνει την προέγκριση των αμοιβών στα μέλη του 
∆.Σ. από 1/7/2014 έως 30/06/2015 και ειδικότερα: α) στον κ. Ζαχαρία 
Κιουτσούκουστα Πρόεδρο της εταιρίας ποσό ευρώ 4.952,00 μηνιαίως, β) στον κ. 
Ελευθέριο Κιουτσούκωστα ποσό ευρώ 2.142,68 μηνιαίως, γ) στον κ. Κυριάκο 
Κιουτσούκουστα ποσό ευρώ 3.161,65  μηνιαίως, δ) στον   κ. Αθανάσιο 



Οικονόμου ποσό ευρώ 1.387,50 μηνιαίως ε) στον κ. Γεώργιο Σιαφάκα ποσό ευρώ 
1.387,50 μηνιαίως. 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της 
εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2013 – 
31/12/2013. 
 
Προτείνεται η απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και των 
Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τη δραστηριότητά τους κατά την 
εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.13. Ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την έκθεση του 
Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1/1/2013 -31/12/2013. Ενώ γίνεται συζήτηση 
δίνονται οι απαιτούμενες πληροφορίες και εξηγήσεις και εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για 
την χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014. 
 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει ένα (1) Τακτικό και ένα (1) 
Αναπληρωματικό Ορκωτό – Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 
∆εκεμβρίου 2014 και να εγκρίνει τις αμοιβές τους. Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο 
εισηγείται την εκλογή των κατωτέρω ορκωτών ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρείας 
BAKER TILLY HELLAS A.E. Ως τακτικός τον κ. Ιωάννη Καλογερόπουλο του 
Βασιλείου με Α.∆.Τ. Τα 545339/2000 Α.Τ Ν. Φιλαδέλφειας, με ΑΜ/ΣΟΕΛ 10741, 
της BAKER TILLY HELLAS AE, διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 396-153.41 Αγ. 
Παρασκευή Αθήνα, και ως αναπληρωματικό τον κ. ∆ημήτριο ∆ημητρίου του 
Αριστοτέλη, Α.∆.Τ. Χ 148855/2002 του Α.Τ. Ν. Σμύρνης , ΑΜ/ΣΟΕΛ 22281, της 
BAKER TILLY HELLAS AE, διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 396-153.41  Αγ. 
Παρασκευή Αθήνα.  
 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου. 
 
Το ∆ιοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συμβουλίου για 
την προσεχή πενταετία.  
 
Προτείνονται δε τα κάτωθι μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου:  
 

1. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας του Κυριάκου, εκτελεστικό μέλος 
2. Κυριάκος Κιουτσούκουστας του Ζαχαρία, εκτελεστικό μέλος 
3. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας του Γρηγορίου, εκτελεστικό μέλος 
4. Γεώργιος Σιαφάκας του Μιλτιάδη, εκτελεστικό μέλος 
5. Πρόδρομος Προδρομίδης του Ανδρέα, μη εκτελεστικό μέλος 



6. Γεώργιος Τσιμπούρλας του Χρήστου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
7. Χρήστος Γιαννιώτης του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 

 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο : ∆ιάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 
 
Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προβαίνει σε διάφορες ανακοινώσεις για 
θέματα της εταιρείας και ενημερώνει την Γενική Συνέλευση για την πορεία των 
εργασιών της εταιρείας κατά την τρέχουσα χρήση.  


