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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ 

 
 
ΘΔΜΑ 1

ν
 

Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ  (Ιζνινγηζκόο, 
Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, Καηάζηαζε Υξεκαηηθώλ Ρνώλ θαη 
εκεηώζεηο ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π.) ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 1/1/2010-31/12/2010 κεηά 
από αλάγλσζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή.  
 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 
To Δηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ Εηεζίσλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ  γηα 
ηε ρξήζε 2010, ηεο Εηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηε ρξήζε 2010, ηεο 
Επεμεγεκαηηθήο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 
παξ. 7 ηνπ λ. 3556/2007, ηεο Έθζεζεο ηνπ Οξθσηνχ Ειεγθηή ινγηζηή θαζψο θαη ηε Δήισζε 
Εηαηξηθήο Δηαθπβέξλεζεο πνπ ζπλνδεχεη απηήλ . 
 
 
ΘΔΜΑ 2

ν
 

 Τπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 
(Δλνπνηεκέλνο Ιζνινγηζκόο, Δλνπνηεκέλνο Λνγαξηαζκόο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, 
Καηάζηαζε Υξεκαηηθώλ Ρνώλ θαη εκεηώζεηο ζύκθσλα κε ηα Γ.Π.Υ.Π.) ηεο εηαηξηθήο 
ρξήζεο 1/1/2010-31/12/2010 κεηά από αλάγλσζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή. 
 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 
To Δηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη ηελ έγθξηζε ησλ Ελνπνηεκέλσλ Οηθνλνκηθψλ 
Καηαζηάζεσλ γηα ηε ρξήζε 2010, ηεο Επεμεγεκαηηθήο Έθζεζεο ηνπ Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, 
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3556/2007 θαη ηεο Έθζεζεο ηνπ Οξθσηνχ 
Ειεγθηή ινγηζηή ε νπνίεο  είλαη θνηλέο κε απηέο ησλ απιψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  
 
 
 
ΘΔΜΑ 3

ν
 

Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Διεγθηή από θάζε επζύλε 
απνδεκηώζεσο επί ηνπ Ιζνινγηζκνύ θαη ηεο ελ γέλεη δηαρεηξίζεσο γηα ηελ ρξήζε από 
1/1/2010 έσο 31/12/2010. 
 
 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 
Πξνηείλεηαη ε απαιιαγή ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ θ.λ. 2190/20, ησλ κειψλ ηνπ 
Δηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηψλ Ειεγθηψλ πνπ δηελήξγεζαλ ηνλ έιεγρν ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεο 2010, απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα 
πεπξαγκέλα ηεο ρξήζεο 2010. 
 
 
 
 



ΘΔΜΑ 4
ν
 

 Δθινγή ελόο ηαθηηθνύ θαη ελόο αλαπιεξσκαηηθνύ Οξθσηνύ Διεγθηή γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2011 θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο ηνπο. 
 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 

Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη ηελ εθινγή γηα ηνλ έιεγρν ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ 
ηεο Εηαηξίαο θαηά ηε ρξήζε 2011 νξθσηψλ ειεγθηψλ ηεο Εηαηξίαο«ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΘ 
ΟΡΚΩΣΟΘ ΛΟΓΘΣΕ Αλψλπκε Εηαηξία Οξθσηψλ Ειεγθηψλ (.Ο.Λ. α.ε.ν.ε.) κε αξηζκφ 
κεηξψνπ 125. Η ακνηβή   ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο ζα θαζνξηζζεί ζχκθσλα κε ηηο επηθξαηνχζεο 
ζηελ αγνξά ζπλζήθεο. 
 

 
ΘΔΜΑ 5

ν 

  Έγθξηζε δηαλνκήο κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε 2010. 
 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο γηα ηε ρξήζε ηνπ 2010 
 
 
ΘΔΜΑ 6

ν
 

  Δθινγή λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη ηελ εθινγή λένπ Δ κε ηξηεηή ζεηεία  
 
 
ΘΔΜΑ 7

ν
 

 Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο κεηνρώλ ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 
θαη ζην πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηώλ, 
κε ηε κνξθή δηθαηώκαηνο αγνξάο κεηνρώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ. 13 ηνπ 
Κ.Ν. 2190/1920, όπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρύεη. 
 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 
Σν Δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εηζεγείηαη ηε κε δηάζεζε κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο κε ηε κνξθή 
δηθαησκάησλ πξναίξεζεο (stock options), ζην πξνζσπηθφ θαη ηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηεο εηαηξίαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ εηαηξηψλ.  
 
 
 
ΘΔΜΑ 8

ν
 

 Αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ ηεο εηαηξίαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920.  
 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 
Σν Δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην εηζεγείηαη ηελ  αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ 
Κ.Ν. 2190/1920. 
 
 
ΘΔΜΑ 9

ν
 

 Έγθξηζε ακνηβώλ θαη απνδνρώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη 
πξνέγθξηζε γηα ηελ ρξήζε 1/1/2011 έσο 31/12/2011. 



 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη  ηε κε θαηαβνιή ακνηβψλ ζηα κέιε ηνπ Δηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ  γηα ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε απφ 1/1/2011 έσο 31/12/2011. 
 
 
ΘΔΜΑ 10

ν
 

Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε- πώιεζε- 
ελνηθίαζε- αμηνπνίεζε ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο. 
 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 
Πξνηείλεηαη απφ ην Δηνηθεηηθφ πκβνχιην ε εθκεηάιιεπζε αμηνπνίεζε ή πψιεζε ησλ 
αθηλήησλ πνπ θαηέρεη ε εηαηξία είηε απηά ηδηνρξεζηκνπνηνχληαη, είηε απνηεινχλ επελδπηηθά 
αθίλεηα.  
 
 
ΘΔΜΑ 11

ν
 

 πκπιήξσζε ηνπ ζθνπνύ ηεο εηαηξίαο θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεηηθνύ άξζξνπ 3  
ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο  
 
Απαξηία ηνπ 1/5 (20%) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξίαο  
Πιεηνςεθία 50% +1 ησλ εθπξνζσπνπκέλσλ ζηε πλέιεπζε ςήθσλ 
 
Σν Δηνηθεηηθφ πκβνχιην εηζεγείηαη ηελ ζπκπιήξσζε  ηνπ ζθνπνχ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο 
εηαηξίαο σο εμήο: 
 
θγ. Ο  ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ε εγθαηάζηαζε, ε ιεηηνπξγία, ε ζπληήξεζε θαη ε 
δηαρείξηζε θσηνβνιηατθψλ, αηνιηθψλ, πβξηδηθψλ, βηνκάδαο, γεσζεξκηθψλ θαη θάζε κνξθήο 
άιισλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη θάζε κνξθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο 
πήγεο ελέξγεηαο.   
θδ. Ο ζρεδηαζκφο, ε θαηαζθεπή, ε εγθαηάζηαζε, ε ιεηηνπξγία, ε πψιεζε θαη εκπνξία 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε ζπληήξεζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε θηηξηαθέο 
εγθαηαζηάζεηο.  
 θε. Η θαηάξηηζε ζπκβάζεσλ θάζε είδνπο κε ζθνπφ ηελ πψιεζε ή  θαη ηε κίζζσζε 
θαηάιιεισλ νηθνπέδσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, νη 
νπνίνη παξάγνπλ ξεχκα απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
Κζη. Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη δηακεζνιαβεηηθψλ ππεξεζηψλ ζε 
επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο 
θδ. Η ζχληαμε κειεηψλ θαη ε αμηνιφγεζε θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ, ε δηελέξγεηα 
έξεπλαο αγνξψλ, ηερληθψλ κειεηψλ θαη ε εθπφλεζε επελδπηηθψλ πξνηάζεσλ γηα ηελ 
αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ ΑΠΕ. 
θε. Η κειέηε, επίβιεςε, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ε 
επηζθεπή εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο- νη νπνίεο παξάγνπλ ξεχκα απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο- θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εμαξηεκάησλ ηνπο. 
θζ. Η εκπνξία θαη δηάζεζε κεραλεκάησλ θαη εμαξηεκάησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ παξαγσγή 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 
ι. Η άζθεζε θάζε άιιεο επηρεηξεκαηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλαθνχο πξνο 
ηνπο παξαπάλσ ζθνπνχο ή θαη κε ζπλαθνχο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πξνσζεί θαη 
δηεπθνιχλεη ηελ επηδίσμε θαη επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ. 
ια. Η δηελέξγεηα νπνησλδήπνηε απαξαηηήησλ πξάμεσλ κε ζθνπφ ηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο 
ζε επηρνξεγνχκελα εζληθά ή επξσπατθά πξνγξάκκαηα.  
 
 
ΘΔΜΑ 12

ν
 

Πξνηείλεηαη ε παξνρή εμνπζηνδνηήζεσο ζηνλ Πξφεδξν θαη ζηνλ Γξακκαηέα ηεο Γεληθήο 
πλειεχζεσο, λα ππνγξάςνπλ θαη λα επηθπξψζνπλ ηα πξαθηηθά απηήο. 


