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ΔΠΙ ΣΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 22.05.2015 

 

ΘΔΜΑ 1
ο
:  Έγθρησε τωλ ετεσίωλ οηθολοκηθώλ θαταστάσεωλ τες τρήσες 2014, κε της 

στετηθές εθζέσεης τοσ Γηοηθετηθού σκβοσιίοσ θαη τωλ Ορθωτώλ Διεγθτώλ. 

Η Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο ρξήζεο 2014 πνπ πεξηιακβάλεη ηα Γεκνζηεπκέλα Σηνηρεία 

& Πιεξνθνξίεο, ηηο ζεκεηώζεηο επί ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, ηε δήισζε ησλ 

εθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 4 ηνπ 

Νόκνπ 3556/2007, ηελ Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα 

ζην άξζξν 4 ηνπ Νόκνπ 3556/2007, ην πιεξνθνξηαθό έγγξαθν πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

10 ηνπ Νόκνπ 3401/2005 κε ηηο Χξεκαηηζηεξηαθέο Αλαθνηλώζεηο ηεο Δηαηξίαο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2014, ηε Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην Νόκν 3873/2010 

θαη ηελ έθζεζε ειέγρνπ ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή, είλαη δηαζέζηκε ζηελ εηαηξηθή ηζηνζειίδα 

www.halcor.gr (επηινγή: Δπελδπηηθέο Σρέζεηο / Οηθνλνκηθά Απνηειέζκαηα / 2014). 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξνηείλεη πξνο ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηελ έγθξηζε 

ηεο Δηήζηαο Οηθνλνκηθήο Έθζεζεο ηεο ρξήζεο 2014 όπσο δεκνζηεύζεθε ηελ 13
ε
 Μαξηίνπ 

2015 άλεπ ηξνπνπνηήζεσλ. 

ΘΔΜΑ 2
ο
: Απαιιαγή τωλ κειώλ τοσ Γηοηθετηθού σκβοσιίοσ θαη τωλ Ορθωτώλ 

Διεγθτώλ από θάζε εσζύλε αποδεκίωσες γηα τε τρήσε 2014. 

Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απεηθνλίδνπλ θαηά ηξόπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνύ θαη ηνπ παζεηηθνύ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα ζηνηρεία ηεο θαηάζηαζεο ζπλνιηθνύ 

εηζνδήκαηνο ηεο Δηαηξείαο θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

ελνπνίεζε σο ζύλνιν. 

Σπλεπεία ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε απαιιαγή ζύκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Κσδ. Νόκνπ 

2190/1920 ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Οξθσηώλ Διεγθηώλ από θάζε 

επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηελ ρξήζε 2014. 

ΘΔΜΑ 3ο: Δθιογή Ορθωτώλ Διεγθτώλ, ταθτηθώλ θαη αλαπιερωκατηθώλ, γηα τε 

τρήσε 2015 θαη έγθρησε τες ακοηβής τοσς. 

Η Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο εμεηάδεη ηηο ππνβιεζείζεο πξνζθνξέο ησλ ειεγθηηθώλ εηαηξηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα επηιέμεη ηελ εηαηξία εθείλε, ηελ νπνία ζα πξνηείλεη πξνο ηελ Ταθηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε ησλ κεηόρσλ πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηνλ ηαθηηθό έιεγρν γηα ηελ ηξέρνπζα 

ρξήζε. 

 

 



ΘΔΜΑ 4
ο
: Δθιογή κειώλ λέοσ Γηοηθετηθού σκβοσιίοσ. 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην, ιόγσ ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ ηξέρνληνο Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, 

πξνηείλεη  σο ππνςήθηνπο γηα κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ζεηεία ελόο (1) 

έηνπο, ηνπο θάησζη: 

1. Θενδόζην Παπαγεσξγόπνπιν 

2. Νηθόιαν Κνπδνύλε 

3. Πεξηθιή Σαπνπληδή 

4. Κσλζηαληίλν Μπαθνύξε 

5. Αλδξέα Καηζάλν 

6. Γεώξγην Παζζά 

7. Δπηύρην Κνηζακπαζάθε 

8. Χξήζην-Αιέμε Κνκλελό 

9. Τάζν Καζάπνγινπ 

10. Αλδξέα Κπξηαδή 

11. Νηθόιαν Γαιέηα 

Δθ  ησλ αλσηέξσ ππνςεθίσλ νη θ. Αλδξέαο Κπξηαδήο  θαη Νηθόιανο Γαιέηαο πξνηείλνληαη 

γηα εθινγή από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε σο αλεμάξηεηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3016/2002 πεξί Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ παξαηίζεληαη ζηελ Δηήζηα 

Οηθνλνκηθή Έθζεζε ρξήζεο 2014. 

ΘΔΜΑ 5
ο
: Ορησκός τωλ κειώλ τες επητροπής ειέγτοσ σύκυωλα κε το άρζρο 37 τοσ 

Ν.3693/2008. 

Η  ηξέρνπζα ζύλζεζε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηεο Δηαηξείαο είλαη ε εμήο: 

1. Αλδξέαο Κπξηαδήο, κε εθηειεζηηθό-αλεμάξηεην κέινο 

2. Αλδξέαο Καηζάλνο, κε εθηειεζηηθό κέινο 

3. Γεώξγηνο Παζζάο, κε εθηειεζηηθό κέινο 

Τα  σο άλσ κέιε ηεο  Δπηηξνπήο Διέγρνπ έρνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία  ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Δηαηξείαο θαη εθπιεξώλνπλ επαξθώο ηα θαζήθνληά ηνπο, όπσο 

απαηηείηαη από ηελ δηάηαμε ηνπ σο άλσ λόκνπ θαη από ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο 

Δηαηξείαο. 

Σπλεπεία ηνύηνπ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξνηείλεη ηνπο ίδηνπο σο άλσ ππνςήθηνπο σο 

κέιε ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ πξνο εθινγή από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε. 

 

 

 

ΘΔΜΑ 6
ο
: Έγθρησε ακοηβώλ κειώλ τοσ Γηοηθετηθού σκβοσιίοσ σύκυωλα κε το άρζρο 

24 παρ.2 τοσ Κ.Ν.2190/1920. 



Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην πξνηείλεη ηελ έγθξηζε από ηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ακνηβώλ ζε κέιε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ην ζπλνιηθό κηθηό πνζό ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζε Δπξώ 

356.077,72. 


