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Πηε Κπηηιήλε ζήκεξα 15 Απξηιίνπ 2016, εκέξα Ξέκπηε θαη ώξα 13:00 ζπλήιζαλ ζηα γξαθεία
ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο, επί ηεο νδνύ Θαβέηζνπ 36 ζηε Κπηηιήλε, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ
Ξξνέδξνπ ηα Κέιε ηνπ Γ.Π. ηνπ ΘΔΘΑΞΔΙ Α.Δ Θε.Γη.Βη.Κ.2 γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα πάξνπλ
απνθάζεηο γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
ΘΔΜΑ 1ο : Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
ΘΔΜΑ 2ο: Ξξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ ζε εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε
ΘΔΜΑ 3ο:

Πύληαμε Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο

εηαηξηθήο ρξήζεο από 1/1/2015 έσο 31/12/2015.
ΠΑΡΟΝΣΔ:
ΒΑΟΔΙΡΕΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ – Ξξόεδξνο Γ.Π
ΘΥΠΡΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΠΑΙΡΑ ΑΛΘΖ
ΚΞΔΟΗΠΡΗΑΛΗΓΝ ΚΑΟΘΑ
ΟΝΓΗΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΠΞΑΛΔΙΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΠΒΗΛΡΔΟΗΘΝ ΚΑΟΗΑΛΘΖ
ΤΑΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΑΠΟΝΣΔ:
ΣΥΟΗΑΡΔΙΙΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη ε ινγίζηξηα ηεο εηαηξείαο θ. Καξία Παιηακάξα.
Ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π αθνύ δηαπηζηώλεη όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξίαζεο θαη δίλεη ην ιόγν ζηε ινγίζηξηα γηα λα εηζεγεζεί ην πξώην ζέκα ηεο ζπλεδξίαζεο.
ΘΔΜΑ 1ο : Έγθξηζε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην αθνύ έιαβε γλώζε ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο ρξήζεσο από
1/1/2015 έσο 31/12/2015 (Ηζνινγηζκόο, ινγαξηαζκόο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθαο
δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ, πξνζάξηεκα) εγθξίλεη νκόθσλα ηηο παξαπάλσ νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.

ΘΔΜΑ 2ο: Ξξόζθιεζε ησλ κεηόρσλ ζε εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε
Απνθαζίδεηαη ε ζύγθιηζε ηεο Ραθηηθήο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηόρσλ ζηηο 2
Πεπηεκβξίνπ 2016, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 13:00, ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο
ζηελ Κπηηιήλε, Θαβέηζνπ 36, θαη δηαηππώλεηαη ην θείκελν ηεο πξόζθιεζεο σο εμήο :

ΠΡΟΚΛΗΗ
Σακτικής Γενικής σνέλεσσης των Μετότων
Πύκθσλα κε ην Λόκν θαη ην Θαηαζηαηηθό ηεο εηαηξίαο θαινύληαη νη Κέηνρνη ηεο εηαηξείαο
ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ

ΙΔΠΒΝ ΑΔ ζε

Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε πνπ ζα γίλεη ζηηο 2 Πεπηεκβξίνπ 2016, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα
13:00 ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο ζηελ Θαβέηζνπ 36 ζηε Κπηηιήλε γηα ζπδήηεζε θαη
ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα :
1. Αλάγλσζε ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο γηα ηνλ
Ηζνινγηζκό ηεο θιεηζζείζαο ρξήζεο 31/12/2015.
2. Έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ από 1/1/2015 έσο 31/12/2015 θαη ιήςε
απόθαζεο γηα ηελ δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξήζεο.
3. Απαιιαγή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ από θάζε επζύλε γηα ηε θιεηζζείζα
ρξήζε .
4. Γηάθνξα άιια ζέκαηα θαη αλαθνηλώζεηο.
Νη Κέηνρνη θαη νη αληηπξόζσπνη ησλ κεηόρσλ γηα λα έρνπλ δηθαίσκα παξαζηάζεσο ζηε
Γεληθή Ππλέιεπζε πξέπεη, θαηά ην Λόκν θαη ην Θαηαζηαηηθό, λα θαηαζέζνπλ ηηο απνθάζεηο
νξηζκνύ ησλ από ηνπο θνξείο πνπ εθπξνζσπνύλ ζηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία
ζπλεδξηάζεσο ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο .

Μστιλήνη 15 Απριλίοσ 2016
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ

ΘΔΜΑ 3ο:

Πύληαμε Έθζεζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ επί ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο

εηαηξηθήο ρξήζεο από 1/1/2015 έσο 31/12/2015.

Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην αζρνιείηαη κε ηε δηαηύπσζε ηεο έθζεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο
ρξήζεο από 1/1/2015 έσο 31/12/2015, κεηά δε από δηεμνδηθή ζπδήηεζε ην θείκελν ηεο
έθζεζεο δηαηππώλεηαη σο εμήο :

ΔΚΘΔΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΡΖΠ ΑΛΥΛΚΖΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ «ΘΔΛΡΟΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ
ΘΑΡΑΟΡΗΠΖΠ ΡΖΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΙΔΠΒΝ» ΔΞΗ ΡΥΛ ΞΔΞΟΑΓΚΔΛΥΛ ΡΖΠ
ΣΟΖΠΖΠ ΑΞΝ 1/1/2015 ΔΥΠ 31/12/2015 ΞΟΝΠ ΡΖΛ ΡΑΘΡΗΘΖ ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΖΠ
2/9/2016.
Θύξηνη Κέηνρνη ,
Ζ πνξεία ησλ εξγαζηώλ καο θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλνκηθό έηνο 2015 ζεσξείηαη
ζεηηθή αθνύ παξνπζηάδεη ζεηηθό απνηέιεζκα 71681,82 επξώ.
Ν θύθινο εξγαζηώλ από πσιήζεηο αλήιζε ζην πνζό ησλ 169543,50 επξώ ζε ζρέζε κε
ην 2014 πνπ ήηαλ 114421,44 επξώ. Ρα κεηθηά απνηειέζκαηα ην 2015 ήηαλ 169543,50 επξώ
ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ ήηαλ 114421,44 επξώ. Ρα άιια έζνδα εθκεηάιιεπζεο αλήιζαλ ζηα
165303,36 επξώ ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ ήηαλ 235093,97 επξώ. Ρα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο αλήιζαλ ζην πνζό ησλ 262913,43 επξώ ζε ζρέζε κε ην 2014 πνπ ήηαλ
307748,70 επξώ, ηα δε ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ήηαλ -225,61 επξώ ζε ζρέζε κε ην
2014 πνπ ήηαλ 184,45 επξώ. Ρα έθηαθηα θ αλόξγαλα απνηειέζκαηα ήηαλ -26,00 επξώ ζε
ζρέζε κε ην 2014 πνπ ήηαλ κεδέλ επξώ.
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο επηρείξεζεο εθηηκά όηη ην απνηέιεζκα είλαη ηθαλνπνηεηηθό θαη ην
ηξέρνλ νηθνλνκηθό έηνο ην απνηέιεζκα ζα είλαη θεξδνθόξν κε ηε κείσζε ησλ εμόδσλ
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αύμεζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο.

Μυτιλήνη 15 Απριλίου 2016
ΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
ΔΘΡΝΠ ΖΚΔΟΖΠΗΑΠ ΓΗΑΡΑΜΖΠ
Δθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε Γηεπζύληξηα θ. Καξία Θσλζηάληνγινπ ελεκεξώλεη ηα Κέιε ηνπ
Γ.Π γηα ηνπο παξαθάησ δηαγσληζκνύο:
1. Γηα ην ERASMUS+ ε πξόηαζε θαηαηέζεθε.
2. Γηα ην BALKAN MED εηνηκάδεηαη ε πξόηαζε ε νπνία θαη ζα θαηαηεζεί ζηηο 26/4/2016.
3. Γηα ην Voucher ηνπ Ρνπξηζκνύ δελ θαηέζηε εθηθηό λα θαηαηεζεί πξόηαζε γηαηί είρε
νξηζζεί από ηελ πξνθήξπμε ν όξνο νη πάξνρνη θαηάξηηζεο λα δηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε
εκπεηξία πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ θαη
ζπγθεθξηκέλα λα έρνπλ θαηαξηίζεη 50 ηνπιάρηζηνλ άηνκα εληόο ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο
πνπ λα απνδεηθλύεηαη από πξσηόθνιια νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ.
4. Έρεη πξνθεξπρζεί ην πξόγξακκα Creative Europe πνπ αθνξά ην πξνζθπγηθό θαη δεηά
ηελ έγθξηζε ηνπ ζώκαηνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαηεζεί πξόηαζε ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο
θνξείο.

Κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ηα Κέιε ηνπ Γ.Π νκόθσλα απνθαζίδνπλ θαη εγθξίλνπλ ηε
ζπκκεηνρή ηεο ΘΔΘΑΞΔΙ Α.Δ Θε.Γη.Βη.Κ.2 ζην εηαηξηθό ζρήκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ
ππνβνιή ηεο πξόηαζεο ζηελ πξνθήξπμε Creative Europe.
Δπεηδή δελ ππάξρνπλ άιια ζέκαηα πξνο ζπδήηεζε ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΗ

ΒΑΟΔΙΡΕΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ
ΘΥΠΡΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΠΑΙΡΑ ΑΛΘΖ
ΚΞΔΟΗΠΡΗΑΛΗΓΝ ΚΑΟΘΑ
ΟΝΓΗΡΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΠΞΑΛΔΙΙΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ
ΠΒΗΛΡΔΟΗΘΝ ΚΑΟΗΑΛΘΖ
ΤΑΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ

