
ΕΚΤΕΡ ΑΕ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΝΙΚΗΣ 15, 105 57 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3259700, fax: 210 3259710  
e-mail: ekter@ekter.gr 
 

1 
 

   
   
 
 

ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗ   ΣΣΣΧΧΧΕΕΕΔΔΔΙΙΙΟΟΟΥΥΥ    ΤΤΤΡΡΡΟΟΟΠΠΠΟΟΟΠΠΠΟΟΟΙΙΙΗΗΗΣΣΣΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑΡΡΡΘΘΘΡΡΡΟΟΟΥΥΥ   
ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΤΤΤΙΙΙΚΚΚΟΟΟΥΥΥ    ΕΕΕΤΤΤΑΑΑΙΙΙΡΡΡΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   ΕΕΕΚΚΚΤΤΤΕΕΕΡΡΡ   ΑΑΑ...ΕΕΕ...   

(((σσσύύύμμμφφφωωωνννααα   μμμεεε   τττοοο   άάάρρρθθθρρροοο   111999§§§222   τττοοουυυ   ννν...333555555666///222000000777)))   
 
 

Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε., κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 19 παρ. 2 

του ν. 3556/2007, εν όψει συγκλήσεως της από 29.06.2012 Γενικής 

Συνελεύσεως στα θέματα ημερήσιας διάταξης της οποίας περιλαμβάνεται και 

τροποποίηση του άρθρου 4 ‘Σκοπός’ του καταστατικού, ανακοινώνει το σχέδιο 

της προτεινόμενης τροποποίησης:   

 
 

ΚΚεεφφάάλλααιιοο  κκαατταασσττααττιικκοούύ  ΑΑ’’::  ΣΣΥΥΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  --  ΕΕΠΠΩΩΝΝΥΥΜΜΙΙΑΑ  --  ΕΕΔΔΡΡΑΑ  --  
ΔΔΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ––  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣ  
 
ΑΡΘΡΟ 4 Σκοπός 

Η υπόψη τροποποίηση σχετίζεται με τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας 

προκειμένου να καταστεί δυνατή η επέκταση των τομέων δραστηριοποίησης 

σε επιμέρους αντικείμενα που άπτονται, άμεσα ή έμμεσα, του ενδιαφέροντος 

της Εταιρείας και να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας, όταν δοθεί ευκαιρία.  

 

Ειδικότερα προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού με 

την αναδιατύπωση ήδη υφιστάμενων παραγράφων του άρθρου 4 από την 

παράγραφο 4.6 και εφεξής, την προσθήκη νέας παραγράφου και την 

απαιτούμενη αναρίθμηση των παραγράφων του άρθρου 4 του καταστατικού.  

 

Εφόσον γίνει αποδεκτή από τη Συνέλευση των μετόχων η πρόταση του 

Διοικητικού Συμβουλίου, οι τροποποιούμενες παράγραφοι του άρθρου 4 του 

καταστατικού θα έχουν ως ακολούθως : 

 
 



 
 
 

ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 
………………………………… 

4.6. Η εισαγωγή από την αλλοδαπή 
υλικών, μηχανημάτων και ειδών 
που χρησιμοποιούνται σε 
δραστηριότητες που αναφέρονται 
στις παραπάνω παραγράφους για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού της 
εταιρείας και η αντιπροσώπευση 
στην Ελλάδα οποιαδήποτε φύσεως 
εμπορικών και βιομηχανικών οίκων 
ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή 
παρεμφερή σκοπό. 
…………………………. 

4.8. Η άσκηση στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό, επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στον τομέα της 
αιολικής ενέργειας και της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από την εκμετάλλευση του αιολικού 
δυναμικού. Μεταξύ των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
συγκαταλέγονται (ενδεικτικά): 
α. η δημιουργία και 
εκμετάλλευση αιολικών πάρκων 
εντός ή εκτός Ελλάδος και η 
διάθεση της παραγόμενης 
ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με 
την κατά τόπους κείμενη 
νομοθεσία, η εισαγωγή και εμπορία 
ανεμογεννητριών και κάθε 
συναφούς μηχανολογικού ή άλλου 
εξοπλισμού απαραίτητου για την 
εγκατάσταση και λειτουργία 
αιολικών πάρκων, η δημιουργία 
στην Ελλάδα μονάδας παραγωγής 
(ή συμπαραγωγής) 
ανεμογεννητριών και του ανωτέρω 
εξοπλισμού, η εμπορία τους, η 
εκτέλεση εργασιών υποδομής για 
την εγκατάσταση και λειτουργία 
αιολικών πάρκων, η εκπόνηση 
συναφών μελετών και η παροχή 
υπηρεσιών συμβούλων στον τομέα 

 Σκοπός της Εταιρείας είναι: 
………………………………. 

4.6. Η εισαγωγή από την αλλοδαπή 
υλικών, μηχανημάτων και ειδών που 
χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τους σκοπούς της 
εταιρείας και η αντιπροσώπευση 
στην Ελλάδα οποιαδήποτε φύσεως 
εμπορικών και βιομηχανικών οίκων 
ημεδαπών ή αλλοδαπών με όμοιο ή 
παρεμφερή σκοπό. 
…………………………. 

4.8. Η άσκηση στην Ελλάδα ή το 
εξωτερικό, επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στον τομέα της 
αιολικής ενέργειας και της 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από την εκμετάλλευση του αιολικού 
δυναμικού. Μεταξύ των σχετικών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
συγκαταλέγονται (ενδεικτικά) 
η δημιουργία και εκμετάλλευση 
αιολικών πάρκων εντός ή εκτός 
Ελλάδος και η διάθεση της 
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 
σύμφωνα με την κατά τόπους κείμενη 
νομοθεσία, η εισαγωγή και εμπορία 
ανεμογεννητριών και κάθε συναφούς 
μηχανολογικού ή άλλου εξοπλισμού 
απαραίτητου για την εγκατάσταση 
και λειτουργία αιολικών πάρκων, η 
δημιουργία στην Ελλάδα μονάδας 
παραγωγής (ή συμπαραγωγής) 
ανεμογεννητριών και του ανωτέρω 
εξοπλισμού, η εμπορία τους, η 
εκτέλεση εργασιών υποδομής για την 
εγκατάσταση και λειτουργία 
αιολικών πάρκων, η εκπόνηση 
συναφών μελετών και η παροχή 
υπηρεσιών συμβούλων στον τομέα 
της αιολικής ενέργειας και γενικά η 
άσκηση και κάθε άλλης 
δραστηριότητας, η οποία άμεσα ή 
έμμεσα συνδέεται ή προάγει την 

2 
 



της αιολικής ενέργειας και γενικά η 
άσκηση και κάθε άλλης 
δραστηριότητας, η οποία άμεσα ή 
έμμεσα συνδέεται ή προάγει την 
επίτευξη του παραπάνω εταιρικού 
σκοπού. 
β. Για την εκπλήρωση του 
παραπάνω σκοπού, η Εταιρεία 
μπορεί να ιδρύει άλλες εταιρείες και 
να συμμετέχει με οποιαδήποτε 
μορφή σε οποιεσδήποτε συναφείς 
επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται 
είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, 
να ιδρύει υποκαταστήματα στην 
Ελλάδα και την αλλοδαπή και να 
συνεργάζεται και να συνεταιρίζεται 
με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν 
όμοιους ή συναφείς σκοπούς με 
τους δικούς της, που βρίσκονται 
στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, να 
κάνει επενδύσεις κάθε είδους στην 
Ελλάδα και στην αλλοδαπή και να 
δημιουργεί μικτές επιχειρήσεις 
(joint ventures) στην Ελλάδα και 
στην αλλοδαπή. 

4.9. Για την επίτευξη του σκοπού 
της Εταιρείας είναι δυνατή: 
α. Η συμμετοχή της εταιρείας ή 
η συνεργασία με οποιοδήποτε 
τρόπο σε εταιρείες και γενικά 
επιχειρήσεις που υφίστανται ή θα 
ιδρυθούν μελλοντικά τεχνικές, 
εμπορικές, βιομηχανικές, 
ξενοδοχειακές, που έχουν τον ίδιο ή 
παρεμφερή σκοπό. 
β. Η συγχώνευση με άλλη 
εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων 
συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή 
εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε 
υφιστάμενη ή συνιστωμένη νέα 
εταιρεία. 
γ. Η εκτέλεση όλων των 
παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί 
να γίνεται είτε για λογαριασμό της 
Εταιρείας, είτε για λογαριασμό 
τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, 
είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη 
με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
(Κοινοπραξία). 

επίτευξη του παραπάνω εταιρικού 
σκοπού. 

4.9. Η διάθεση, αντιπροσώπευση, 
εμπορία, μελέτη, προμήθεια και 
εγκατάσταση εν γένει 
ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 
υλικών, μηχανημάτων, εξαρτημάτων 
και παντός εν γένει εξοπλισμού και 
εργαλείων, προελεύσεως ημεδαπής ή 
αλλοδαπής, στο πλαίσιο ανάληψης 
έργων και προμηθειών του δημοσίου 
και του ιδιωτικού τομέα.  

4.10. Για την επίτευξη του σκοπού 
της Εταιρείας είναι δυνατή: 
α. Η ίδρυση άλλων εταιρειών και 
η συμμετοχή με οποιαδήποτε μορφή 
σε οποιεσδήποτε συναφείς 
επιχειρήσεις, που είτε υφίστανται 
είτε θα δημιουργηθούν στο μέλλον, η 
ίδρυση υποκαταστημάτων στην 
Ελλάδα και την αλλοδαπή και η 
συνεργασία και ο συνεταιρισμός  με 
οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν 
όμοιους ή συναφείς σκοπούς με τους 
δικούς της, που βρίσκονται στην 
Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, η 
πραγματοποίηση επενδύσεων κάθε 
είδους στην Ελλάδα και στην 
αλλοδαπή και η δημιουργία μικτών 
επιχειρήσεων (joint ventures) στην 
Ελλάδα και στην αλλοδαπή. 
β. Η συμμετοχή της εταιρείας ή η 
συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο σε 
εταιρείες και γενικά επιχειρήσεις που 
υφίστανται ή θα ιδρυθούν μελλοντικά 
τεχνικές, εμπορικές, βιομηχανικές, 
ξενοδοχειακές, που έχουν τον ίδιο ή 
παρεμφερή σκοπό. 
γ. Η συγχώνευση με άλλη 
εταιρεία ή η απορρόφηση άλλων 
συναφών επιχειρήσεων ατομικών ή 
εταιρικών ή η εισφορά κλάδου σε 
υφιστάμενη ή συνιστωμένη νέα 
εταιρεία. 
δ. Η εκτέλεση όλων των 
παραπάνω δραστηριοτήτων μπορεί 
να γίνεται είτε για λογαριασμό της 
Εταιρείας, είτε για λογαριασμό 
τρίτων με προμήθεια ή ποσοστά, είτε 
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4.10. Για την εκπλήρωση των 
σκοπών της Εταιρείας είναι δυνατή 
με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων 
υπέρ Εταιρειών και γενικά 
επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις 
οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή 
συνεργάζεται μαζί τους με 
οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα 
πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές 
και εμπράγματες 

συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με 
τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
(Κοινοπραξία). 

4.11. Για την εκπλήρωση των σκοπών 
της Εταιρείας είναι δυνατή με 
απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η παροχή εγγυήσεων 
υπέρ Εταιρειών και γενικά 
επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στις 
οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή 
συνεργάζεται μαζί τους με 
οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα 
πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές 
και εμπράγματες  

 
 
 
 
 
Αθήνα, 05.06.2012 


