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Σχέδιο αποφάσεων επί των προτεινόμενων θεμάτων της 

Ημερήσιας Διάταξης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 
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ΘΕΜΑ 1Ο :Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020, καθώς και των 
σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού 
ελεγκτή. 
 
Ο πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης αναγιγνώσκει τις ετήσιες 
οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας της 26/4/2021 και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας www.kreka.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Θα ακολουθήσει η 
δημοσίευσή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με το άρθρο 
149 και 13 του Ν. 4548/2018. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της τακτικής γενικής 
συνέλευσης αναγιγνώσκει την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 
προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, όπως αυτή έχει 
καταχωρηθεί στο προαναφερθέν πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, την από 29/4/2021 έκθεση (πιστοποιητικό) ελέγχου του ορκωτού 
ελεγκτή λογιστή, την επεξηγηματική έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
3556/2007 και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις άρθρων 152 και 153 του Ν.4548/2018.  
 
Αφού ο πρόεδρος ολοκλήρωσε την παρουσίαση των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2020 έως 
31.12.2020, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
ορκωτού ελεγκτή καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης προτείνει στη 
γενική συνέλευση των μετόχων την έγκριση αυτών.  
 
Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες 
ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους 
εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την επεξηγηματική έκθεση 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και την έκθεση (πιστοποιητικό) του 
ορκωτού ελεγκτή λογιστή της Εταιρείας, καθώς και τη δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης. 



ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 
τη χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τη χρήση 2021. 
 
O πρόεδρος της τακτικής γενικής συνέλευσης προτείνει να εγκριθούν από τη 
Γενική Συνέλευση οι αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τη χρήση 2020, καθώς και να προεγκριθούν από τη Γενική 
Συνέλευση οι αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021. 
 
Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες 
ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους 
εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις 
αμοιβές που δόθηκαν στο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 
καθώς και προενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις αμοιβές των μελών 
για το 2021. 
 
ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 
κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και  απαλλαγή  των ορκωτών 
ελεγκτών λογιστών  για τη χρήση 1/1/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με 
την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018. 
 
Ο πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να εγκρίνει τη συνολική 
διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020, σύμφωνα με το 
άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και να απαλλάξει τους ορκωτούς ελεγκτές της 
Εταιρείας από κάθε σχετική ευθύνη.  
 
Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες 
ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους 
εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να 
εγκρίνει τη συνολική διαχείριση της Εταιρείας της χρήσης 2020 και την απαλλαγή 
των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη 
χρήση αυτή. 
 
ΘΕΜΑ 4ο : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για 
την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021. 
 
Η Γενική Συνέλευση καλείται να εκλέξει έναν (1) Τακτικό και έναν (1) 
Αναπληρωματικό Ορκωτό – Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 
2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021 και να εγκρίνει τις αμοιβές τους. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου εισηγείται την εκλογή των 
ανωτέρω ορκωτών ελεγκτών από την ελεγκτική εταιρεία «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές 
Α.Ε.».  
 
 



Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες 
ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους 
εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί την 
ανάθεση του τακτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση και την επισκόπηση της 
ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης για την περίοδο 01.01.2021-30.06.2021 
στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.».  
 
 
 

ΘΕΜΑ 5ο : Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών 
για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018. 
 
Κατόπιν ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο πρόεδρος εισηγείται 
τη συζήτηση και ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης επί της έκθεσης αποδοχών 
για τη χρήση 2020, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018. Η 
υποβαλλόμενη προς συζήτηση και ψηφοφορία έκθεση αποδοχών τέθηκε υπόψη 
των μετόχων και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.kreka.gr. Η 
εν λόγω Έκθεση Αποδοχών αφορά τις αποδοχές μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας για το έτος 2020 και περιλαμβάνει όλες τις 
απαιτούμενες πληροφορίες του άρθρου 112 του Ν.4548/2018. Η έκθεση 
αποδοχών καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην 
Πολιτική Αποδοχών, όπως αυτή εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων της Εταιρείας της 2/9/2019 και διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο 
της Εταιρείας www.kreka.gr.  
 
Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες 
ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους 
εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να 
εγκρίνει την Έκθεση Αποδοχών του άρθρου 112 του ν. 4548/2018 για τη χρήση 
2020. 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο : Τροποποίηση  της εγκεκριμένης από την τακτική γενική 
συνέλευση της 2/9/2019 Πολιτικής Αποδοχών για τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου  της Εταιρεία. 
 
Κατόπιν ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, o πρόεδρος 
αναγιγνώσκει την έκθεση αιτιολόγησης των μεταβολών στην Πολιτική Αποδοχών 
και προτείνει να εγκριθεί η τροποποιημένη Πολιτική Αποδοχών από την τακτική 
γενική συνέλευση και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
να διαχειριστεί την πολιτική αποδοχών, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της 
Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας. Το πλήρες 
κείμενο της πολιτικής αποδοχών με επισήμανση των προτεινόμενων 
τροποποιήσεων τέθηκε υπόψη των μετόχων και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας www.kreka.gr.  



 
Η τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες 
ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους 
εκπροσωπούμενων μετοχών, ενέκρινε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί τις 
προτεινόμενες τροποποιήσεις στην εγκεκριμένη από την τακτική γενική 
συνέλευση της 2/9/2019 Πολιτική Αποδοχών. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το 
Διοικητικό Συμβούλιο να διαχειριστεί την Πολιτική Αποδοχών κατά τα ανωτέρω. 
 
 
ΘΕΜΑ 7ο : 7. Παρουσίαση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου 
της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική 
χρήση από 1/1/2020-31/12/2020 
 
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ενημερώνει τη γενική συνέλευση των 
μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 
2020, υποβάλλοντας σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 
παρ. 1(θ) του ν. 4449/2017.  
 
Η σχετική Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 
2020 τέθηκε υπόψη των μετόχων. 
 
 
 
ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των Μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 του 
Ν.4706/2020. 
 
Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην ομόφωνη έγκριση της Πολιτικής Καταλληλόλητας 
από το Διοικητικό Συμβούλιο και στην εισήγησή του να εγκρίνει η τακτική γενική 
συνέλευση την προτεινόμενη Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
άρθρο 3 του ν. 4706/2020. Η Πολιτική Καταλληλόλητας έχει ενσωματώσει τις 
προϋποθέσεις του Ν. 4706/2020 και έχει λάβει υπόψη τις κατευθυντήριες 
γραμμές που εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την υπ’ αριθμ. 
60/18.09.2020 εγκύκλιό της. Σκοπός της Πολιτικής είναι η ποιοτική στελέχωση 
του Διοικητικού Συμβουλίου, η αποτελεσματική λειτουργία και εκπλήρωση του 
ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση τη γενικότερη στρατηγική και τις 
μεσομακροπρόθεσμες επιχειρηματικές επιδιώξεις της Εταιρείας για την προαγωγή 
του εταιρικού συμφέροντος. Η Πολιτική είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας www.kreka.gr.  
 
Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες 
ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους 
εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί να 
εγκρίνει την Πολιτική Καταλληλόλητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020. 



 
 
ΘΕΜΑ 9ο : Εκλογή νέου Δ.Σ. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για 
την προσεχή πενταετία.  
 
Προτείνονται δε τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:  
 

1. Ζαχαρίας Κιουτσούκουστας του Κυριάκου 
2. Κυριάκος Κιουτσούκουστας του Ζαχαρία 
3. Ελευθέριος Κιουτσούκωστας του Γρηγορίου  
4. Πρόδρομος Προδρομίδης του Ανδρέα  
5. Όλγα Κιουτσούκουστα του Ζαχαρία 
6. Ελευθέριος Τουμπεκτσής του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μέλος 
7. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης, ανεξάρτητο μέλος  

 
Ειδικότερα, διαπιστώνεται από την Εταιρεία ότι, όλα τα προτεινόμενα μέλη, εκτός 
του κ. Τσαμαντάνη,  έχουν διατελέσει μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 
και σήμερα. Από τη θητεία τους αυτή, έχουν αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στη 
διαχείριση εταιρικών υποθέσεων. Όλα τα προτεινόμενα μέλη διαθέτουν την 
απαραίτητη επαγγελματική κατάρτιση, εμπειρία, επάρκεια γνώσεων και 
δεξιοτήτων, εχέγγυα ήθους και φήμης, ανεξαρτησία κρίσης, έλλειψη σύγκρουσης 
συμφερόντων καθώς και δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους, σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται στην 
Πολιτική Καταλληλόλητας που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας.  
 
Τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη, ήτοι ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης και ο 
κ.  Ελευθέριος Τουμπεκτσής, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των 
διατάξεων του  άρθρου  9 του Ν. 4706/2020. 
 
Επιπλέον, για κανένα προτεινόμενο μέλος δεν συντρέχει το κώλυμά του άρθρου 
3 παρ. 4 του Ν. 4706/2020. 
 
 
Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες 
ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους 
εκπροσωπούμενων μετοχών, εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί το 
προτεινόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. 
 
 
 
 
 
 



ΘΕΜΑ 10ο : Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της θητείας, 
του αριθμού και των ιδιοτήτων των μελών της. – Ανάκληση μέλους 
Επιτροπής Ελέγχου 
 
Ο πρόεδρος κάλεσε την τακτική γενική συνέλευση να αποφασίσει το είδος της 
Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της, 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.  
 

Η τακτική γενική συνέλευση κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας με …….. έγκυρες 

ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό …..% του καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι με …… έγκυρες ψήφους 

εκπροσωπούμενων μετοχών, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία/παμψηφεί ότι η 

Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία 

αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των 

οποίων τα δύο είναι ανεξάρτητα, και τα οποία ορίζονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι ανάλογη και διαρκεί 

μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι πενταετής, 

εκτός εάν άλλως αποφασιστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης ή κατ' 

εξουσιοδότηση της τελευταίας, του Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω, η 

τακτική γενική συνέλευση αποφάσισε την ανάκληση του κυρίου Χρήστου 

Γιαννιώτη, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και την αντικατάστασή του από την 

κ. Όλγα Κιουτσούκουστα. 

 

 
ΘΕΜΑ 11ο : Υιοθέτηση μέτρων εξυγίανσης της εταιρείας κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 119 Ν.4548/2018. 
 
Ο Πρόεδρος της εταιρίας ενημερώνει τους μετόχους για τις ενέργειες που έχουν 
γίνει με σκοπό την εξυγίανση της εταιρίας,  καθώς και για την πορεία των 
διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες για τη ρύθμιση του δανεισμού και αναλύει τα 
μέτρα που προτίθεται να πάρει η εταιρία, με σκοπό τη βελτίωση των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν.4548/2018. 
  
ΘΕΜΑ 12ο : Διάφορα 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. 
 


