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ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας  

 της 29ης Ιουνίου 2012  
(σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως συμπληρώθηκε με 

το άρθρο 4 του ν. 3884/2010 και ισχύει) 

****************************** 

Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η 

Εταιρεία γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που 

υφίστανται κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρείας 

στην Τακτική Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε: 

έντεκα εκατομμύρια διακόσιες πενήντα χιλιάδες (11.250.000) κοινές 

ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου  

****************************** 

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, 

όπως ισχύει, παρέχονται με το παρόν πληροφορίες προς το επενδυτικό κοινό 

και συγκεκριμένα σχέδια των αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας 

διάταξης που περιέχονται στη δημοσιευθείσα από 05.06.2012 πρόσκληση του 

Διοικητικού Συμβούλιου για τη σύγκληση της υπόψη Γενικής Συνέλευσης.  

Ειδικότερα, ανά θέμα της ημερήσιας διάταξης, το σχέδιο των αντίστοιχων 

αποφάσεων έχει ως ακολούθως: 

ΘΕΜΑ 1o:  Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων (Εταιρικών και 
Ενοποιημένων) Οικονομικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2011, 
συνοδευόμενων από τις σχετικές εκθέσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. 



 

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου  

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων  

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο 

(Δ.Σ.) παρουσιάζει τις ετήσιες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές 

καταστάσεις χρήσης 01.01.2011 - 31.12.2011, οι οποίες συντάχθηκαν κατά τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), και 

εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. κατά τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2012, 

αναρτήθηκαν δε κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της 

εταιρίας (http://www.ekter.gr), στις οποίες ενσωματώνονται: 

-  η ετήσια οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 

2011,  

-  η Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 4 § 7, 

8 του ν. 3556/2007,  

- η  δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, κατ’ άρθρο 2 § 2 του ν. 3873/2010, 

και 

- η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή. 

Τα Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες των ανωτέρω οικονομικών 

καταστάσεων δημοσιεύθηκαν κατά νόμο, μετά του Πιστοποιητικού Ελέγχου 

του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ως ακολούθως:  

(α)  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2485/05.04.2012, τ. ΑΕ & 

ΕΠΕ) 

(β)  στην εφημερίδα « Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» φύλλο      28021 /30.03.2012 

(γ)  στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ»   φύλλο      14648/30.03.2012 

ενώ αντίγραφα τους υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα 

Αρχή. 

Περαιτέρω περίληψη της πρόσκλησης για την παρούσα συνέλευση 

υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή, τοιχοκολλήθηκε 

στα γραφεία της εταιρίας και δημοσιεύθηκε εντός των προθεσμιών που ορίζει 

ο νόμος και το καταστατικό της εταιρίας σε μία ημερήσια πολιτική, 
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οικονομική και τοπική εφημερίδα, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του 

νόμου, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες : 

(α)  στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  …………………………… 

(β)  στην εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» φύλλο      ………../…...06.2012 

(γ)  στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ»   φύλλο      ………../…...06.2012 

ενώ, το πλήρες κείμενο της εν λόγω πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού 

αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, αναρτήθηκαν κατά νόμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα 

της εταιρίας (http://www.ekter.gr). Άλλωστε, το πλήρες κείμενο της εν λόγω 

πρόσκλησης δημοσιεύθηκε και σε άλλα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης, εθνικής και πανευρωπαϊκής εμβέλειας, για την αποτελεσματική 

διάχυση των πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό.  

Μετά την παρουσίαση των άνω οικονομικών καταστάσεων και την 

ενημέρωση των μετόχων, υποβάλλονται οι εν λόγω καταστάσεις προς 

έγκριση. 

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ………….. 

εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ……………….. 

εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ……………….. εκπροσωπούμενων 

μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία ………………% των 

εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις Ετήσιες (ατομικές και ενοποιημένες) 

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας κατά τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) για τη χρήση 2011, 

συνοδευόμενες από τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Ορκωτού Ελεγκτή.  

ΘΕΜΑ 2o:  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη 
αποζημίωσης απορρέουσα από την άσκηση των 
καθηκόντων τους για τη χρήση 2011. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου  

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων  
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Ο Πρόεδρος καλεί τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τα πεπραγμένα της 

εταιρικής χρήσης 2011 και να απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε σχετική ευθύνη απορρέουσα από την 

άσκηση των καθηκόντων τους στην κλειόμενη χρήση. 

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ………….. 

εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ……………….. 

εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ……………….. εκπροσωπούμενων 

μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία ………………% των 

εκπροσωπούμενων μετοχών, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Εταιρείας και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης 

απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους στη χρήση 2011. 

ΘΕΜΑ 3o:  Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2011 και 
προέγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις 
παρασχεθησόμενες υπηρεσίες τους από 01.01.2012 έως 
31.12.2012. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου  

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων  

Ο Πρόεδρος προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει και τυπικά την 

καταβολή των καθαρών μετά από φόβους αμοιβών, στο πλαίσιο της 

χορηγηθείσας προεγκρίσεως από την περσινή Γενική Συνέλευση για τη χρήση 

2011, στα μέλη του Δ.Σ., η οποία ανήλθε συνολικά στο ποσό των τετρακοσίων 

είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών 

(424.058,40€), όπως εμφανίζονται στις κατά τα ανωτέρω εγκριθείσες Ετήσιες 

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, ενώ, περαιτέρω, προτείνει την 

προέγκριση αμοιβών για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη 

υπηρεσίες στη χρήση 2012, ύψους ……………. χιλιάδων (……………….) ευρώ. 

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ………….. 

εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ……………….. 

εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ……………….. εκπροσωπούμενων 

μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία ………………% των 
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εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τις καταβληθείσες στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές χρήσεως 2011, ύψους …………………… 

(………………) ευρώ, όπως εμφανίζονται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

της Εταιρείας, και προεγκρίνει αμοιβές ύψους ……………… χιλιάδων 

(………………..) ευρώ για τις παρασχεθησόμενες από τα ανωτέρω μέλη 

υπηρεσίες στη χρήση 2012. Ο καθορισμός των επιμέρους αμοιβών ανατίθεται 

στο Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΘΕΜΑ 4o:  Διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση 
του άρθρου 4 ‘Σκοπός’ του καταστατικού. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου  

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων  

Ο Πρόεδρος εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διεύρυνση του σκοπού της 

εταιρίας 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 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. 

Συγκεκριμένα μετά την προτεινόμενη τροποποίηση το άρθρο 4 έχει ως 

ακολούθως: 

«Άρθρο 4ο 
Σκοπός 

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 

4.1. Η ανάληψη και εκτέλεση, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, πάσης φύσεως 
και μορφής τεχνικών έργων, Δημοσίων, Δημοτικών, Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και φυσικών προσώπων ή Οργανισμών ή 
Συνεταιρισμών, όπως οικοδομικών, οδοποιίας, γεφυροποιίας, 
σιδηροδρομικών, λιμενικών, βιομηχανικών, αεροδρομίων, διυλιστηρίων, 
υδραυλικών, ηλεκτρομηχανολογικών, ενεργειακών, περιβαλλοντολογικών, ως 
και άλλων συναφών έργων. 
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4.2. Η ανάληψη και εκτέλεση μελετών και ερευνών κάθε είδους συναφών με 
τα παραπάνω τεχνικά έργα και εργασίες. 

4.3. Η αγορά ακινήτων γενικά με σκοπό τη μεταπώληση, η αγορά με 
οποιοδήποτε αντάλλαγμα οικοπέδων ή οικοδομών με σκοπό ανέγερσης σε 
αυτά κάθε είδους κτισμάτων, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων, 
αποθηκών, ξενοδοχείων κ.λπ. για μεταπώληση ή εκμετάλλευση αυτών με 
εκμίσθωση ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 

4.4. Η ίδρυση και εκμετάλλευση εργοστασίων παραγωγής πάσης φύσεως 
δομικών προϊόντων και γενικά υλικών χρησιμοποιουμένων στην κατασκευή 
τεχνικών έργων και η εμπορία αυτών, ως και η κατασκευή και εκμετάλλευση 
εργοστασίων καταστροφής και ανακύκλωσης βιομηχανικών προϊόντων. 

4.5. Η ανέγερση ή/και αγορά ή/και εκμίσθωση ξενοδοχείων και γενικά 
τουριστικών εγκαταστάσεων και συναφών επιχειρήσεων. 

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. 

4.7. Η άσκηση κάθε συναφούς τεχνικής, ξενοδοχειακής και τουριστικής 
επιχείρησης, καθώς και εμπορικής ή βιομηχανικής με όμοιο ή παρεμφερή με 
τα ανωτέρω 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 
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.  
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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 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». 

Μετά την ως άνω τροποποίηση θα κωδικοποιηθεί εκ νέου το καταστατικό της 

Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να την περιλάβει. 

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ………….. 

εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ……………….. 

εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ……………….. εκπροσωπούμενων 

μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία ………………% των 

εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει τη διεύρυνση του σκοπού της Εταιρείας  

και την τροποποίηση του άρθρου 4 ‘Σκοπός’ του καταστατικού, όπως 

παρατίθενται ανωτέρω, αλλά και την κωδικοποίηση του καταστατικού της 

Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, ώστε να περιλάβει την εν λόγω τροποποίηση. 

 

Σελ. 7 από 8 
 



Σελ. 8 από 8 
 

ΘΕΜΑ 5o:  Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και 
αναπληρωματικού Ελεγκτή) για τη χρήση 2012. 

 

Απαιτούμενη απαρτία: 20% μετοχικού κεφαλαίου  

Πλειοψηφία: 50% + 1 εκπροσωπούμενων ψήφων  

Κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ο 

Πρόεδρος προτείνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 01.01.2012 έως 

31.12.2012 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία ……………………………, η οποία 

εδρεύει στην Αθήνα (…………………………..), με ΑΜ ΣΟΕΛ ………….. και να 

οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω 

εταιρεία. 

Περαιτέρω προτείνει να χορηγηθεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο 

προκειμένου να προβεί σε οριστική συμφωνία με το Ελεγκτικό Γραφείο 

σχετικά με την αμοιβή του για τον ανατεθησόμενο σε αυτό έλεγχο της 

τρέχουσας εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και να αποστείλει την έγγραφη 

ειδοποίηση – εντολή στην εκλεχθησόμενη ελεγκτική εταιρεία εντός πέντε (5) 

ημερών από την ημερομηνία της εκλογής της. 

Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, με πλειοψηφία ………….. 

εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, με αρνητική ψήφο ……………….. 

εκπροσωπούμενων μετοχών και με αποχή ……………….. εκπροσωπούμενων 

μετοχών από την ψηφοφορία, ήτοι με πλειοψηφία ………………% των 

εκπροσωπούμενων μετοχών, εγκρίνει να ανατεθεί ο έλεγχος της χρήσης από 

01.01.2012 έως 31.12.2012 στην ανώνυμη ελεγκτική εταιρία ………………., η 

οποία εδρεύει στην Αθήνα (………………………………….), με ΑΜ ΣΟΕΛ ……, και 

να οριστούν ο τακτικός και ο αναπληρωματικός ελεγκτής από την εν λόγω 

εταιρεία.. Η αμοιβή της ελεγκτικής εταιρίας θα καθορισθεί από το Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 6o:  Διάφορες ανακοινώσεις. 

Θα γίνουν ανακοινώσεις εταιρικού ενδιαφέροντος, εφόσον υπάρχουν σχετικά 

γεγονότα προς αναφορά. 

Ιούνιος 2012 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  


