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ΘΔΜΑ 1
ν 

: Τπνβνιή πξνο έγθξηζε ησλ Δηεζίσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ  (Δηαηξίαο 

θαη Eλνπνηεκέλσλ) ηεο ρξήζεο 2014 κε ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ 

 

Απαηηνύκελε απαξηία: 1/5 ( 20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  

Απαηηνύκελε πιεηνςεθία : 50% +1  ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ  

                       

Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα εγθξίλεη ηηο Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο (Δηαηξίαο θαη 

ελνπνηεκέλσλ) γηα ηε ρξήζε 2014, ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηε 

ρξήζε 2014, ηελ Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ πξνβιέπεηαη από ην 

άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3556/2007 θαη ηελ  Έθζεζε ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ.  

 

Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ρξήζεο 2014, ε Έθζεζε Γηαρείξηζεο θαη ε 

Δπεμεγεκαηηθή Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαζώο επίζεο ε Έθζεζε ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 

2014 θαη είλαη ζηε δηάζεζε ησλ Μεηόρσλ θαη ηνπ επελδπηηθνύ θνηλνύ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δηαηξίαο: www.titan-cement.com.   

 

ΘΔΜΑ 2
ν 

:  Γηάζεζε θεξδώλ ρξήζεο 2014 

 

Απαηηνύκελε απαξηία: 1/5 ( 20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  

Απαηηνύκελε πιεηνςεθία : 50% +1  ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ  

 

Σα θαζαξά θέξδε ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε 2014, κεηά ηελ είζπξαμε κεξηζκάησλ ζπλνιηθνύ 

πνζνύ €112.000.000 από ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνύ, αλήιζαλ ζε πνζό € 91.723.821,91 

θαη πξνηείλεηαη λα δηαηεζνύλ σο εμήο :  

 

-Γηα θάιπςε δεκηώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ              πνζό   €  43.999.182,29 

-Γηα ηαθηηθό απνζεκαηηθό                   πνζό   €    1,304.109,61  

-Γηα κέξηζκα ρξήζεσο ( 84.632.528 κεηνρέο πξνο  

€ 0,15 αλά κεηνρή )        πνζό    €   12.694.879,20        

-Γηα εηδηθά θαη έθηαθηα απνζεκαηηθά      πνζό    €   33.725.650,81        

 ύλνιν          πνζό     €   91.723.821,91    

 

 

http://www.titan-cement.com/


 
 
ύκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ησλ Γηεζλώλ Πξνηύπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο (ΙFRS), ηα σο άλσ θαζαξά θέξδε ηεο ρξήζεο 2014 δηακνξθώζεθαλ κεηά ηε 

δηάζεζε θαζαξώλ θεξδώλ πνζνύ € 1.600.000 γηα θαηαβνιή ζε 100 ζηειέρε – κηζζσηνύο ηεο 

Δηαηξίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ επηά κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ζπλέβαιαλ 

νπζηαζηηθά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ Σηηάλα θαηά ηε ρξήζε 2014.  

 

Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα εγθξίλεη ηελ σο άλσ πξνηεηλόκελε δηάζεζε ησλ θεξδώλ 

ρξήζεο 2014, ήηνη γηα θάιπςε δεκηώλ πξνεγνύκελσλ ρξήζεσλ, ηαθηηθό απνζεκαηηθό, εηδηθά θαη 

έθηαθηα απνζεκαηηθά, κέξηζκα ζηνπο κεηόρνπο θαη δηάζεζε θεξδώλ ζε ζηειέρε- κηζζσηνύο ηεο 

Δηαηξίαο. 

 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε πξνηεηλόκελε δηαλνκή κεξίζκαηνο αλέξρεηαη € 0.15 αλά κεηνρή. 

Σν ηειηθό πνζό πνπ ζα θαηαβιεζεί αλά κεηνρή ζα πξνζαπμεζεί κε ην κέξηζκα πνπ αληηζηνηρεί 

ζηηο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε Δηαηξία θαη επί ηνπ πνζνύ απηνύ ζα παξαθξαηεζεί θόξνο 10%  

γηα ινγαξηαζκό ηνπ κεηόρνπ.   

 

Ηµεξνµελία απνθνπήο κεξίζκαηνο (δειαδή ε εµεξνµελία από ηελ νπνία νη µεηνρέο ηεο 

Δηαηξίαο ζα είλαη δηαπξαγµαηεύζηκεο ζην Υξεµαηηζηήξην Αζελώλ ρσξίο ην δηθαίσµα είζπξαμεο 

ησλ αλσηέξσ έθηαθησλ απνζελ) πξνηείλεηαη ε Σεηάξηε 24 Ινπλίνπ 2015.  

 

Ηµεξνµελία πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρσλ κεξίζκαηνο (Record Date) (δειαδή ε εµεξνµελία θαηά 

ηελ νπνία όζνη µέηνρνη είλαη εγγεγξαµµέλνη ζηα αξρεία ηνπ πζηήµαηνο Άπισλ Σίηισλ ηεο 

Δηαηξίαο ζα είλαη δηθαηνύρνη ηνπ αλσηέξσ κεξίζκαηνο) πξνηείλεηαη ε Πέκπηε 25 Ινπλίνπ 2015. 

 

Ηµεξνµελία έλαξμεο θαηαβνιήο κεξίζκαηνο πξνηείλεηαη ε Σεηάξηε 1ε Ινπιίνπ 2015.  

 

Χο πιεξώηξηα ηξάπεδα πξνηείλεηαη ε ALPHA BANK.  

 

ΘΔΜΑ 3
ν 

: Γηαλνκή έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ θαη εηδηθόηεξα 

απνζεκαηηθώλ από θέξδε ζπγαηξηθώλ λαπηηθώλ εηαηξηώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 

12.694.879,20 

 

Aπαηηνύκελε απαξηία: 1/5 ή 20% ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  

Απαηηνύµελε Πιεηνςεθία: 50% (+1) ησλ εθπξνζσπνπµέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 

 

Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα εγθξίλεη ηε δηαλνµή έθηαθησλ απνζεµαηηθώλ πξνεγνπκέλσλ 

ρξήζεσλ θαη εηδθόηεξα έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηηο ρξήζεηο 1995 

έσο 2010 από θέξδε ζπγαηξηθώλ λαπηηθώλ εηαηξηώλ ηνπ λόκνπ 959/79, ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 

12.694.879,20, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε € 0,15 αλά µεηνρή.    

 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ Νόκνπ 27/1975 θαη ηεο ΠΟΛ 1073/1992, ε 

δηαλνκή ησλ αλσηέξσ απνζεµαηηθώλ, δελ ππόθεηηαη ζε θνξνιόγεζε.  

 

Σν πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε θάζε κεηνρή ζα πξνζαπμεζεί κε ην πνζό δηαλνκήο πνπ αληηζηνηρεί 

ζηηο ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε Δηαηξία.  

 

Ηµεξνµελία απνθνπήο δηθαηώκαηνο δηαλεκνκέλσλ έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ (δειαδή ε 

εµεξνµελία από ηελ νπνία νη µεηνρέο ηεο Δηαηξείαο ζα είλαη δηαπξαγκαηεύζηκεο ζην  



 
 
Υξεµαηηζηήξην Αζελώλ ρσξίο ην δηθαίσµα είζπξαμεο ησλ αλσηέξσ απνζεκαηηθώλ) πξνηείλεηαη 

ε Σεηάξηε 24 Ινπλίνπ 2015.  

 

Ηµεξνµελία πξνζδηνξηζκνύ δηθαηνύρσλ δηαλνµήο έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ (Record Date) 

(δειαδή ε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία όζνη µέηνρνη είλαη εγγεγξαµµέλνη ζηα αξρεία ηνπ 

πζηήµαηνο Άπισλ Σίηισλ ηεο Δηαηξίαο ζα είλαη δηθαηνύρνη ηεο σο άλσ δηαλνµήο) πξνηείλεηαη 

ε Πέκπηε 25 Ινπλίνπ 2015. 

 

Ηµεξνµελία έλαξμεο θαηαβνιήο δηαλεκνκέλσλ έθηαθησλ απνζεκαηηθώλ πξνηείλεηαη  ε 

Σεηάξηε 1ε Ινπιίνπ 2015.  

 

Χο πιεξώηξηα ηξάπεδα πξνηείλεηαη ε ALPHA BANK. 

 

ΘΔΜΑ 4
ν
: Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ 

Διεγθηώλ από θάζε  επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 

 

Απαηηνύκελε απαξηία: 1/5 ( 20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  

Απαηηνύκελε πιεηνςεθία : 50% +1  ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ  

                                                   

Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα εγθξίλεη ηελ απαιιαγή ζύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ θ.λ. 

2190/20, ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ πνπ δηελήξγεζαλ 

ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2014, από θάζε επζύλε απνδεκίσζεο γηα 

ηα πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2014.  

 

Γηεπθξηλίδεηαη όηη ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη νη ππάιιεινη ηεο Δηαηξίαο 

δηθαηνύληαη λα κεηάζρνπλ ζηε ζρεηηθή ςεθνθνξία κόλν κε ηηο κεηνρέο, ησλ νπνίσλ είλαη θύξηνη 

ή σο αληηπξόζσπνη άιισλ κεηόρσλ, εθόζνλ έρνπλ ιάβεη ζρεηηθή εμνπζηνδόηεζε κε ξεηέο θαη 

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ςήθνπ. 

 

ΘΔΜΑ 5
ν
  :   Έγθξηζε, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ θ.λ. 2190/1920, 

ησλ απνδεκηώζεσλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2013 

θαη πξνέγθξηζε απνδεκηώζεσλ γηα ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014  

 

Απαηηνύκελε απαξηία: 1/5  (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  

Απαηηνύκελε πιεηνςεθία : 50% +1  ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα εγθξίλεη, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 24 παξ. 2 ηνπ 

θ.λ. 2190/20, ηηο απνδεκηώζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηα κέιε ηνπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό, 

θαζώο θαη ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά ηε ρξήζε 2014.   

 

Δηδηθόηεξα, νη απνδεκηώζεηο πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο είραλ 

πξνεγθξηζεί από ηελ πεξπζηλή Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηεο 20
εο

 Ινπλίνπ 2014 αλήιζαλ ζε 

ζπλνιηθό κηθηό πνζό  464.000  επξώ πιένλ ραξηνζήκνπ θαηά ην λόκν θαη θαηαβιήζεθαλ σο 

εμήο:   

α. ζπλνιηθό κηθηό πνζό 360.000 επξώ γηα ηε ζπκκεηνρή  ησλ 15 κειώλ ζην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην (ήηνη κηθηό πνζό 24.000 επξώ αλά κέινο ).  

β.  ζπλνιηθό κηθηό πνζό επξώ 52.000 γηα ηε ζπκκεηνρή 3 κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ (ήηνη κηθηό πνζό επξώ  20. 000 επξώ ζηνλ Πξόεδξν θαη 16.000 επξώ ζε 

θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο). 



 
 
γ. ζπλνιηθό κηθηό πνζό 26.000 επξώ γηα ηε ζπκκεηνρή 3 κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ζηελ Δπηηξνπή Ακνηβώλ (ήηνη κηθηό πνζό επξώ 10.000 ζηνλ Πξόεδξν θαη 8.000 επξώ ζε θάζε 

κέινο ηεο Δπηηξνπήο)  θαη 

δ. ζπλνιηθό κηθηό πνζό επξώ 26.000 γηα ηε ζπκκεηνρή 3  κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ζηελ Δπηηξνπή Οξηζκνύ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (ήηνη κηθηό πνζό επξώ 

10.000 ζηνλ Πξόεδξν θαη 8.000 επξώ ζε θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο).    

 

Καηαβιήζεθε επίζεο πξόζζεηε κηθηή απνδεκίσζε πνζνύ επξώ 135.000 πιένλ ραξηνζήκνπ ζην 

εθηειεζηηθό κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Δπζύκην Βηδάιε, ιόγσ ησλ απμεκέλσλ 

θαζεθόλησλ πνπ ηνπ αλαηέζεθαλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαηά θύξην ιόγν 

ζηνπο ηνκείο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο.  

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην εηζεγείηαη όπσο νη κηθηέο απνδεκηώζεηο ησλ κειώλ ηνπ γηα ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηό θαη ζηηο αλσηέξσ Δπηηξνπέο θαηά ηε ρξήζε 2015  παξακείλνπλ νη ίδηεο 

κε απηέο ηεο ρξήζεο 2014, ήηνη ζπλνιηθό κηθηό πνζό επξώ 464.000 πιένλ ραξηνζήκνπ θαηά ην 

λόκν, ήηνη κηθηό πνζό επξώ 24.000 ζε θάζε κέινο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηνηθεηηθό 

πκβνύιην, κηθηό πνζό επξώ 20.000 ζηνλ Πξόεδξν θαη 16.000 ζε θάζε κέινο ηεο Διεγθηηθήο 

Δπηηξνπήο, κηθηό πνζό επξώ 10.000 ζηνλ Πξόεδξν θαη 8.000 επξώ ζε θάζε κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Ακνηβώλ θαη κηθηό πνζό επξώ 10.000 ζηνλ Πξόεδξν θαη 8.000 επξώ ζε θάζε κέινο ηεο 

Δπηηξνπήο Οξηζκνύ Τπνςεθίσλ θαη Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο.  

 

Πξνηείλεηαη επίζεο, ε θαηαβνιή πξόζζεηεο κηθηήο απνδεκίσζεο πνζνύ επξώ 135.000 πιένλ 

ραξηνζήκνπ ζηνλ θ. Δπζύκην Βηδάιε, ν νπνίνο ζα εμαθνινπζήζεη  λα έρεη θαηά ην 2015 

απμεκέλα θαζήθνληα ζηα πιαίζηα ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ.  

 

ΘΔΜΑ 6ν  :  Δθινγή ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ γηα ηνλ 

ηαθηηθό έιεγρν ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ( Δηαηξίαο θαη ελνπνηεκέλσλ) θαηά ηε 

ρξήζε  2015  θαη θαζνξηζκόο ηεο  ακνηβήο ηνπο 

 

Απαηηνύκελε απαξηία: 1/5  (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  

Απαηηνύκελε πιεηνςεθία: 50% +1  ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ  

 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην, κεηά ηε ζπκπιήξσζε ελλεαεηίαο ( 2006-2014), θαηά ηελ νπνία ν 

ηαθηηθόο έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο εηαηξηώλ 

είρε αλαηεζεί ζε νξθσηνύο ειεγθηέο ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ERNST &YOUNG, έθξηλε όηη γηα 

ιόγνπο βέιηηζηεο πξαθηηθήο, ζα πξέπεη από ηελ ρξήζε 2015 θαη εθεμήο , ην ηαθηηθόο έιεγρνο λα 

αλαηεζεί ζε άιιε ειεγθηηθή εηαηξία. 

   

Χο εθ ηνύηνπ εηζεγείηαη ηελ εθινγή ησλ θαησηέξσ νξθσηώλ ειεγθηώλ ηεο εηαηξίαο 

«ΠΡΑΨΓΟΤΟΣΔΡΥΑΟΤΚΟΤΠΔΡ Αλώλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία» γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε 2015  : Χο ηαθηηθό νξθσηό ειεγθηή ηνλ 

θ. Μάξην Φάιηε ηνπ Θσκά (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 38081 ) θαη σο αλαπιεξσκαηηθό ηνλ θ. Γεκήηξην 

νύξκπε ηνπ Αλδξέα (Α.Μ. .Ο.Δ.Λ. 16891).  

 

Δηζεγείηαη επίζεο ηνλ θαζνξηζκό ηεο ακνηβήο ηνπο κέρξη πνζνύ επξώ 100.000 πιένλ ΦΠΑ γηα 

ηνλ έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξίαο θαη κέρξη πνζνύ επξώ 100.000 πιένλ 

ΦΠΑ θαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ Δλνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαηά ηε ρξήζε 2015.  

 

Πεξαηηέξσ, εηζεγείηαη ηελ θαηαβνιή ζηελ αλσηέξσ ειεγθηηθή εηαηξία επί πιένλ ακνηβήο κέρξη 



 
 
πνζνύ επξώ 70.000 πιένλ ΦΠΑ γηα ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ 

θνξνινγηθώλ δηαηάμεσλ από ηελ Δηαηξία θαη ηελ έθδνζε ηνπ εηήζηνπ θνξνινγηθνύ 

πηζηνπνηεηηθνύ γηα ηε ρξήζε 2015 ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 παξ. 5 ηνπ Νόκνπ 

2238/94 (Κώδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο). Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αλάζεζε ζηελ ίδηα ειεγθηηθή 

εηαηξία πνπ δηελεξγεί ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ηεο ρξήζεο θαη ηνπ έξγνπ ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ  

επηβάιιεηαη από ηνλ ίδην ηνλ αλσηέξσ λόκν 2238/94 ( άξζξν 82 παξ. 5).      

 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο όηη ην ζπλνιηθό πνζό πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηελ εηαηξία 

«ΠΡΑΨΓΟΤΟΣΔΡΥΑΟΤΚΟΤΠΔΡ Αλώλπκε Διεγθηηθή Δηαηξεία» γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν 

ησλ  ειιεληθώλ ζπγαηξηθώλ ηνπ Οκίινπ θαηά ηε ρξήζε 2015, ππνινγίδεηαη όηη ζα αλέιζεη  ζε 

137.500 επξώ πιένλ ΦΠΑ, ελώ γηα ηνλ θνξνινγηθό έιεγρό ηνπο, νη ελ ιόγσ εηαηξίεο ζα 

θαηαβάινπλ ζπλνιηθά επί πιένλ πνζό 60.000 επξώ πιένλ ΦΠΑ. Τπνινγίδεηαη επίζεο, όηη ην 

2015, ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ Οκίινπ γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ησλ αλά ηνλ θόζκν εηαηξηώλ ηνπ 

Οκίινπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαηά ηα αλσηέξσ ηαθηηθνύ θαη  θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ησλ ειιεληθώλ ζπγαηξηθώλ, κε ηηο ζεκεξηλέο ηζνηηκίεο, ζα αλέιζεη ζε ζπλνιηθό 

πνζό επξώ 1.220.000 έλαληη ζπλνιηθνύ πνζνύ 1.179.243 πνπ θαηαβιήζεθε ην 2014.  

 

Όπσο δεκνζηνπνηήζεθε ζηελ Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο Δηαηξίαο γηα ηε ρξήζε 

2014, ε ζπλνιηθή δαπάλε ηνπ Οκίινπ γηα ηε δηελέξγεηα πξόζζεησλ ειεγθηηθώλ εξγαζηώλ από 

ηνπο ηαθηηθνύο ειεγθηέο θαηά ην 2014 αλήιζε ζε ζπλνιηθό πνζό 108.322 επξώ θαη  αληηζηνηρεί 

ζε πνζνζηό 9,19% ηεο ζπλνιηθήο δαπάλεο  γηα ηνλ ηαθηηθό έιεγρν ηεο Δηαηξίαο θαη ησλ 

ζπγαηξηθώλ ηνπ Οκίινπ αλά ηνλ θόζκν ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θνξνινγηθνύ ειέγρνπ ηεο 

Δηαηξίαο θαη ησλ Διιεληθώλ ζπγαηξηθώλ ηεο. Σέινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2014 θαηαβιήζεθε 

ζηελ ERNST and YOUNG πξόζζεην ζπλνιηθό πνζό 16.843 επξώ γηα πξόζζεηεο ππεξεζίεο 

(ζεκηλάξηα επηκόξθσζεο, κεηαθξάζεηο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θιπ), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε 

πνζνζηό 1,43% ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο πνπ έιαβε θαηά ην 2014 γηα ην ηαθηηθό ειεγθηηθό ηεο 

έξγν.  

                                                              

ΘΔΜΑ 7ν  :  Υνξήγεζε αδείαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 2190/20, ζηα κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο, λα κεηέρνπλ ζε 

Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή ζηε δηεύζπλζε εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, πνπ επηδηώθνπλ όκνηνπο ή 

παξεκθεξείο ζθνπνύο 

 

Απαηηνύκελε απαξηία: 1/5  (20%)ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  

Απαηηνύκελε πιεηνςεθία : 50% +1  ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ  

 

Η Γεληθή πλέιεπζε θαιείηαη λα ρνξεγήζεη άδεηα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ. 

2190/20, ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ζηνπο δηεπζπληέο ηεο Δηαηξίαο λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ή θαη ζηε δηεύζπλζε εηαηξηώλ ηνπ Οκίινπ, πνπ 

επηδηώθνπλ όκνηνπο ή παξεκθεξείο ζθνπνύο κε απηνύο ηεο Δηαηξίαο.  

 

 


