
 

 

 

  

Τμθττόσ,  22 Δεκζμβρθ 2015 
   

 
  

ΠΡΟ : ωματεία  Εργαηομζνων  Ε.Α..  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ). 
Εργαηόμενουσ  Ε.Α..  ΑΒΕΕ  (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ). 

  ΚΟΙΝ.: ωματεία  Εργαηομζνων ΜΒΗ - ΗΜΚ. 
Εργαηόμενουσ ΜΒΗ - ΗΜΚ. 

  
ΘΕΜΑ : Αποφάςεισ Ημεριςιασ Διάταξθσ υνεδρίαςθσ Δ.. Ε.Α.. ΑΒΕΕ (ΕΒΟ-ΠΤΡΚΑΛ), 

με αρικμό 28/21.12.2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 12:00. 

  
υναδζλφιςςεσ,  υνάδελφοι, 

υνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με το άρκρο 
21 του καταςτατικοφ τθσ, με τα αναγραφόμενα ςτθν πρόςκλθςθ κζματα προσ ςυηιτθςθ, 
αποφαςίηοντασ τα εξισ : 

 
Θζμα  1ο Επικφρωςθ πρακτικϊν Δ.. υπϋαρικμ. 14/05.06.2015 , 15/16.06.2015 και 

16/29.06.2015. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ:  Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τθ  
επικφρωςθ των υπϋαρικμ.14/05.06.2015, 15/16.06.2015 & 16/29.06.2015  
Πρακτικϊν του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

 Θζμα  2ο Τπερωριακι Απαςχόλθςθ ζτουσ 2016. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τθν  
υπερωριακι απαςχόλθςθ κατά τισ εργάςιμεσ και εξαιρζςιμεσ θμζρεσ, τισ 
Κυριακζσ και τισ νυκτερινζσ ϊρεσ πζραν ι προσ ςυμπλιρωςθ τθσ 
υποχρεωτικισ εβδομαδιαίασ εργαςίασ του προςωπικοφ ςτα ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΑΜΤΝΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΒΕΕ (ΕΑ) που αμείβεται βάςει των διατάξεων του 
Ν. 4354/2015, για το ζτοσ 2016. 

 Θζμα  3ο Αποδοχι τροποποίθςθσ τθσ υπογεγραμμζνθσ ςφμβαςθσ SOCIETE 
INDERXBRIDGE/1214/G για προμικεια επιπλζον 3.190 Πυρομαχικϊν 155mm.    

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα και 
αποδζχεται το αϋ ςχζδιο τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ SOCIETE 
INDEXBRIDGE/HDS/1214/G και εξουςιοδότθςε τον Διευκφνων φμβουλο για 
τθν υπογραφι τθσ ανωτζρω τροποποίθςθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
οποιουδιποτε εγγράφου ςχετίηεται με αυτιν. 

 

 



 

 

Θζμα  4ο Α. Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ τθσ υπϋαρικμ. 11/27.04.2015 Απόφαςθσ Δ..  
Αναςυγκρότθςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου ςε ςϊμα. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τθν 
απόςυρςθ του κζματοσ και τθν επαναφορά του για ςυηιτθςθ ςε επόμενθ 
ςυνεδρίαςθ. 

  Β.  Σροποποίθςθ – υμπλιρωςθ τθσ υπϋαρικμ. 11/27.04.2015 Απόφαςθσ Δ..  
Αναςυγκρότθςθ Διοικθτικοφ υμβουλίου ςε ςϊμα. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο, μετά τθν επιςτολι 
παραίτθςθσ του κ. Περικλι Νεάρχου, πρζςβυ ε.τ και ςφμφωνα με τθν 
πρόταςθ του Προζδρου Δ., αποφάςιςε ομόφωνα τον οριςμό, ωσ 
Εκτελεςτικοφ μζλουσ Δ.., του κ. Νεάρχου Περικλι, Πρζςβυ ε.τ., με τθν 
αρμοδιότθτα τθσ εποπτείασ και του ελζγχου του τομζα ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ, καινοτομίασ και αναπτφξεωσ τθσ εταιρείασ. 

 
Θζμα  5ο υμβιβαςτικι εξόφλθςθ επιδικαςκζντων τροφισ εργαηομζνων πρϊθν ΕΒΟ. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τθν 
πλιρθ αποδοχι και ζγκριςθ τθσ ειςιγθςθσ, τθν παροχι εξουςιοδότθςθσ ςτον 
Διευκφνοντα φμβουλο κ.  Κοςμά Χρθςτίδθ για τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ 
 ςυμφωνθτικοφ εξωδίκου ςυμβιβαςμοφ και τθν καταβολι του ποςοφ των 
5.000,00 ευρϊ ςε ζνα ζκαςτο των δικαιουμζνων και τθν εξόφλθςθ του 
υπολοίπου ποςοφ ςε είκοςι τζςςερισ (24) ίςεσ μθνιαίεσ δόςεισ. 

 Θζμα  6ο Εξόφλθςθ εταιρείασ φφλαξθσ ISS SECURITY SERVICES ΑΕ» πρϊθν «ΑΠΙ 
SECIOURITY ΑΕ» και ιδθ με τθ νζα επωνυμία «ESA SECURITYNSOLUTIONS 
S.A.» 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τθν 
πλιρθ παραδοχι τθσ ειςιγθςθσ και κατά το περιεχόμενό τθσ, τθν παροχι 
εξουςιοδότθςθσ ςτον Διευκφνοντα φμβουλο κ. Κοςμά Χρθςτίδθ για τθν 
υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ εξϊδικου λφςεωσ τθσ διαφοράσ και 
τθν καταβολι του ποςοφ των 1.800.000,00 ευρϊ ςτθν εταιρεία “ESA 
SECURITY SOLUTIONS SA”. 

 Θζμα  7ο Οριςμόσ Εκπροςϊπου ςτθ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ Μετόχων τθσ εταιρείασ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΤΡΓΙΑ ΑΕ» ςτισ 28.12.2015 και ϊρα 10:00. 

  Περίλθψθ Απόφαςθσ: Σο Διοικθτικό υμβοφλιο αποφάςιςε ομόφωνα τον 
οριςμό του Προζδρου Δ., κ. Θεόφιλο Βαςιλείου, προκειμζνου να παραςτεί 
ςτθν Σακτικι Γενικι υνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ «Ελλθνικι 
Εριουργία Α.Ε» ςτισ 28 Δεκεμβρίου 2015, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10.00 π.μ.  

    
υναδελφικά 

 


