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

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Στο πλαίσιο της εντολής που μας δόθηκε με την από 1 Σεπτεμβρίου 2022 σύμβαση 

ανάθεσης μεταξύ της εταιρείας μας (εφεξής για λόγους συντομίας «Σύμβουλος») και της 

Εταιρείας, παρατίθεται κατωτέρω η έκθεση αξιολόγησης (εφεξής για λόγους συντομίας 

«Έκθεση»), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, σχετικά με 

τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ανάμεσα στην 

Εταιρεία και την Μαρία Παπαδοκωστάκη του Γεωργίου, στο πλαίσιο συμμετοχής της 

Εταιρείας σε επιδοτούμενο πρόγραμμα για την ανάπτυξη ειδικού προϊόντος λογισμικού 

ολοκληρωμένης διαχείρισης εξειδικευμένων διαδικασιών πανεπιστημίων.  

 

Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνει τις κρίσεις μας για το εύλογο και δίκαιο των όρων της υπό 

κρίση και εν θέματι ως άνω σύμβασης για την Εταιρεία και τους μετόχους αυτής που δεν 

είναι συνδεδεμένα με αυτήν μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας. 

http://www.paschoslaw.gr/
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Στην παρούσα Έκθεση παρατίθενται η καθεαυτή αξιολόγηση της προκείμενης συναλλαγής 

μεταξύ της Εταιρείας και του συνδεδεμένου μέρους, οι σχετικές πληροφορίες και στοιχεία 

που λήφθηκαν υπόψη κατά τη σύνταξη της αξιολόγησης, η περιγραφή της μεθοδολογίας 

που χρησιμοποιήθηκε καθώς και οι γενικότερες παραδοχές και περιορισμοί της 

συγκεκριμένης ανάθεσης. 

 

Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 

 

Η Εταιρεία προτίθεται να υποβάλει αίτημα ένταξης σε επιδοτούμενο στο πλαίσιο της 

Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, 

πρόγραμμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, και δη στο 

πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» του Άξονα 2.3 

“Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων”, στα πλαίσια του οποίου θα αναπτύξει το καινοτόμο 

προϊόν λογισμικού “myCosmos e-University”, για την ολοκληρωμένη διαχείριση 

εξειδικευμένων διαδικασιών Πανεπιστημίων. 

 

Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους αυτού και για την 

αποτελεσματική και επιτυχή υλοποίησή του, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η πρόσληψη από 

την Εταιρεία ενός/μίας senior μηχανικού λογισμικού, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 

τουλάχιστον δεκαπενταετή εμπειρία/προϋπηρεσία στο αντικείμενο της ανάλυσης και 

ανάπτυξης μηχανογραφικών (ΙΤ) συστημάτων που σχετίζονται με εξειδικευμένο λογισμικό 

για πανεπιστήμια. 

 

Δοθέντος τούτου, η Εταιρεία προτίθεται να προσλάβει, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 

ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, την Μαρία Παπαδοκωστάκη του Γεωργίου, η 

οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την Εταιρεία, πληροί καθ’ 

ολοκληρίαν τα απαιτούμενα ως άνω ακαδημαϊκά και επαγγελματικής φύσεως κριτήρια, 

καθότι είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, απόφοιτος 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης MSc και έχει 

υπερεικοσαετή εμπειρία και ουσιαστική προϋπηρεσία ενασχόλησης με εξειδικευμένα έργα 

που αφορούν σε λογισμικό πανεπιστημίων. 

 

Σύμφωνα με το σχέδιο της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας που τέθηκε υπόψη του 

Συμβούλου, η διάρκεια της σύμβασης αυτής θα είναι ορισμένου χρόνου και ειδικότερα  

από την 01.10.2022 έως την 31.12.2024, οι μηνιαίες αποδοχές της ως άνω μηχανικού 

προβλέπεται να ανέρχονται στο ποσό των τριών χιλιάδων Ευρώ (3.000,00 €) 

[μικτό/ακαθάριστο ποσό, επί του οποίου θα γίνονται οι υπό του νόμου προβλεπόμενες 

κρατήσεις] και το ειδικότερο αντικείμενο/καθήκοντα αυτής περιλαμβάνουν ιδίως την 

ανάλυση, τον λειτουργικό-τεχνικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη (συγγραφή source code) του 
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εν λόγω προϊόντος λογισμικού, καθώς και το συντονισμό (και γενικότερη εποπτεία) της 

ομάδας έργου που θα συσταθεί για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, η δε 

απασχόλησή της θα είναι σαράντα ωρών εβδομαδιαίως (πλήρης απασχόληση). 

 

Δεδομένου ότι τα δύο συναλλασσόμενα μέρη αποτελούν συνδεδεμένα μέρη κατά το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, καθώς η Μαρία Παπαδοκωστάκη  είναι σύζυγος του 

Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, ενώ ασκεί και η ίδια 

εξουσίες δέσμευσης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και, ειδικότερα, δεσμεύει την 

Εταιρεία με την υπογραφή της, διαζευκτικά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατόπιν 

ανάθεσης, στο πλαίσιο του άρθρου 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και της από 

06.10.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (η οποία καταχωρίσθηκε στο 

Γ.Ε.ΜΗ. και για την οποία δημοσιεύθηκε σχετική ανακοίνωση με αριθμ. πρωτ. 

2457910/21.10.2021), η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ των δύο αυτών μερών 

εμπίπτει στο ρυθμιστικό πλαίσιο των άρθρων 99 επ. του ν. 4548/2018.  

 

Δεδομένου τούτου, η Εταιρεία αιτήθηκε από τον Σύμβουλο την εκπόνηση σχετικής 

αξιολόγησης / έκθεσης ώστε να κριθεί εάν οι συμβατικοί όροι είναι εύλογοι και δίκαιοι για 

την Εταιρεία και τους  μετόχους που δεν συμπεριλαμβάνονται στα συνδεδεμένα με αυτήν 

μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας.  

 

Με βάση τη σχετική πληροφόρηση που παρείχε η Εταιρεία, η παροχή των 

προαναφερόμενων υπηρεσιών από το συνδεδεμένο κατά τα άνω φυσικό πρόσωπο κρίνεται 

ως απολύτως απαραίτητη, ως άνω εκτέθηκε,  για την επιτυχή υλοποίηση του έργου – 

προγράμματος κατά τα ανωτέρω, και η πρόσληψή της κας Παπαδοκωστάκη είναι αναγκαία 

εν προκειμένω για την Εταιρεία με δεδομένες την ακαδημαϊκή κατάρτιση, την τεχνογνωσία 

και την πολυετή και ουσιαστική εμπειρία αυτής. 

 

Γ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Δεδομένα επί των οποίων βασίστηκε η παρούσα Έκθεση και πηγές πληροφόρησης για την 

ουσιαστική αξιολόγηση του ευλόγου και δικαίου της προεκτεθείσας συναλλαγής 

αποτέλεσαν: 

 

 Οι όροι και προϋποθέσεις του υπό κρίση σχεδίου Ατομικής Σύμβασης Εργασίας 

Πλήρους Απασχόλησης μεταξύ της Εταιρείας και του συνδεδεμένου ως άνω 

φυσικού προσώπου. 

 Οι επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, τόσο στο γενικότερο περιβάλλον στο οποίο 

δραστηριοποιείται η Εταιρεία, όσο και ειδικότερα στον κλάδο εντός του οποίου 

ασκεί τις εργασίες της. 



 

 

4 

 Επιπλέον στοιχεία και πληροφορίες όπως προέκυψαν από προφορικές συζητήσεις 

και γραπτές επικοινωνίες μεταξύ του Συμβούλου και της Εταιρείας. 

 Συγκριτικά στοιχεία αντίστοιχων συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και δεδομένα 

που αντλήθηκαν για συμβάσεις σχετικού αντικειμένου και διάρκειας τόσο με βάση 

ιστορικές πληροφορίες εντός της Εταιρείας, όσο και με βάση πληροφορίες της 

Εταιρείας για συναφείς συμβάσεις / παρόμοια έργα / ανάλογα προσόντα 

εργαζομένου κ.λπ. στη σχετική αγορά.  

 Πληροφορίες σχετικά με το λοιπό έμψυχο δυναμικό που θα απασχοληθεί στο 

προκείμενο έργο κατά τα ως άνω και συγκριτική επισκόπηση των οικείων 

συμβάσεων απασχόλησης αυτών, ιδίως κατ’ αναλογία των προσόντων και 

ικανοτήτων των επιμέρους φυσικών προσώπων / εργαζομένων της Εταιρείας που 

θα απασχοληθούν στο εν λόγω έργο.  

 Στοιχεία σχετικά με το αναμενόμενο και προσδιοριζόμενο στον Οδηγό του 

προγράμματος και λοιπά έντυπα και έγγραφα του ως άνω επιδοτούμενου 

προγράμματος οικονομικό αντικείμενο / αξία του έργου για την Εταιρεία.  

 Μετοχική σύνθεση της Εταιρείας – Πίνακας μετόχων αυτής με αναφορές σε 

επιμέρους ποσοστά επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας / αριθμό μετοχών 

και δικαιωμάτων ψήφου εκάστου μετόχου αυτής. 

 Λοιπές πληροφορίες που κρίθηκαν κατάλληλες για την πληρότητα και ορθότητα της 

σύνταξης της παρούσας Έκθεσης. 

 

Δ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 99 παρ. 1 και 2 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει κατά το χρόνο 

σύνταξης της παρούσας Έκθεσης,  επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη 

αγορά, απαγορεύεται και είναι άκυρη χωρίς ειδική άδεια παρεχόμενη με απόφαση του Δ.Σ. 

ή της Γ.Σ. των μετόχων, η σύναψη οποιωνδήποτε συμβάσεων μεταξύ των εταιρειών αυτών 

και των προσώπων που ορίζονται ως συνδεδεμένα με αυτήν κατά το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 24. 

 

Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 101 παρ. 1 του αυτού ως άνω νομοθετήματος, η ως 

άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνεται με βάση 

έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας ή άλλου ανεξάρτητου προς την 

εταιρεία τρίτου μέρους, η οποία αξιολογεί κατά πόσον η συναλλαγή είναι δίκαιη και 

εύλογη για την εταιρεία και τους μετόχους που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, 

συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, και εξηγεί τις παραδοχές 

στις οποίες βασίζεται αυτή, μαζί με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. 

 

Κατ’ εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 24, συνδεδεμένο μέρος είναι, μεταξύ άλλων, κάθε πρόσωπο που 

άμεσα ή έμμεσα ελέγχει την οικεία οντότητα ή πρόσωπο που είναι βασικό διοικητικό 
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στέλεχός της ή πρόσωπο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος προσώπου το οποίο έχει 

τον έλεγχο ή τον από κοινού έλεγχο σε αυτήν, έχει σημαντική επιρροή στην αναφέρουσα 

οντότητα, ή κατέχει καίρια διοικητική θέση στην εταιρεία αυτή.  

Στα δε στενά συγγενικά πρόσωπα το ως άνω Δ.Λ.Π. περιλαμβάνει πρόσωπα που μπορεί να 

αναμένεται να επηρεάσουν το πρόσωπο αυτό και, ιδίως, τον/τη σύζυγο και τα τέκνα του. 

 

Ε. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Για την εκπόνηση της παρούσας Έκθεσης ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

 

(α) Μελετήθηκε το σχέδιο της υπό κρίση Ατομικής Σύμβασης Εξαρτημένης Εργασίας 

Πλήρους Απασχόλησης μεταξύ της Εταιρείας και του συνδεδεμένου ως άνω φυσικού 

προσώπου. Ευρέθη περιέχον τους βασικούς / πάγιους όρους απασχόλησης, σύμφωνα με 

την εργατική νομοθεσία, και δεν περιλαμβάνεται εν προκειμένω σε αυτό κάποιος 

ιδιαίτερος ή αποκλίνων από την πάγια πρακτική συμβατικός όρος, ούτε γίνεται μνεία σε 

ειδική ή ασυνήθη ή εξαιρετική ως προς την αξία ή τη φύση της παροχή προς την 

απασχοληθησόμενη ως άνω από πλευράς Εταιρείας, ομοίως δε δεν ανευρέθη οποιαδήποτε 

τυχόν απομειωμένη ή περιορισμένη κατά ποσό ή αντικείμενο ευθύνη ή υποχρέωσξη της 

εργαζομένης σε σχέση με αντίστοιχες συμβάσεις / συναλλαγές.  

 

(β) Ιδίως επισκοπήθηκαν οι βασικοί όροι της εν λόγω ατομικής σύμβασης εργασίας περί 

διάρκειας, ύψους αποδοχών, ωραρίου απασχόλησης, αντικειμένου απασχόλησης, λοιπών 

παροχών , αδείας αναψυχής κ.λπ.. 

Ομοίως, το περιεχόμενο αυτών δεν αξιολογήθηκε ως μη αναμενόμενο ή μη εύλογο ούτε ως 

τυχόν υπέρμετρα οφελόν την απασχοληθησόμενη μηχανικό εις βάρος της Εταιρείας ή 

άλλου εργαζομένου/απασχολούμενου σε αυτήν. 

 

(γ) Αναλύθηκε το εύλογο εύρος κέρδους της Εταιρείας αναφορικά με την εν λόγω σύμβαση, 

όπως παρουσιάσθηκε από την Εταιρεία βάσει σύγκρισης κόστους – αξίας προγράμματος ως 

άνω για την Εταιρεία και με άξονα και μονάδα μέτρησης την δυνητική παραγωγικότητα του 

συνδεομένου ως άνω  φυσικού προσώπου.  

Επί τη βάσει των παρασχεθέντων από την Εταιρεία στοιχείων και προσκομισθεισών 

πληροφοριών, το επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) στη βάση του οποίου θα 

εκτελεσθεί το συγκεκριμένο έργο: 

 προβλέπει εκτιμώμενο ύψος επένδυσης 2.000.000 € ενώ η αναλογούσα 

επιχορήγηση υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 1.000.000 €, και 

 περιέχει πρόβλεψη για τεκμηριωμένα έσοδα (στόχος) από 8.500.000 € έως 

18.000.000 €. 
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Επομένως, ούτως εχόντων των πραγμάτων, ακόμη και σε περίπτωση επίτευξης του ημίσεως 

μόνον των ως άνω προβλέψεων, τα αναμενόμενα για την Εταιρεία έσοδα δεν εκτιμάται ότι 

θα διαμορφωθούν σε ποσό μικρότερο των 4.250.000 €.  

Δεδομένου δε ότι, κατόπιν της επιχορήγησης, η πραγματική επένδυση/εκταμίευση της 

Εταιρείας θα ανέλθει κατά τα άνω στο ποσό των 1.000.000 €, οι συνολικές αποδοχές της 

προσληφθησόμενης κας Παπαδοκωστάκη Μαρίας  για το διάστημα της απασχόλησής της 

θα αποτελούν ουσιαστικά ένα ελάχιστο, και πάντως πολύ μικρό, ποσοστό επί του ποσού 

που θα εκταμιευθεί υπέρ της Εταιρείας κατά τα ως άνω, ενώ η συνδρομή της στο έργο, 

εξαιτίας των προεκτιθέμενων προσόντων και της τεχνογνωσίας της, θα διασφαλίσει την 

έγκαιρη , αποτελεσματική και προσήκουσα υλοποίηση του έργου και θα εξασφαλίσει την 

επιτυχή ανάπτυξη του προαναφερόμενου προϊόντος λογισμικού. 

 

(δ) Μελετήθηκε η επιμέρους μετοχική σύνθεση της Εταιρείας προκειμένου να διαπιστωθεί 

εάν υφίστανται τυχόν επιμέρους υπο-ομάδες μετόχων αναλόγως και των οικείων ποσοστών 

συμμετοχής αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας / του αριθμού μετοχών και 

δικαιωμάτων ψήφου που έκαστος εξ αυτών κατέχει κατά τη σύνταξη της παρούσας 

Έκθεσης. 

Διαπιστώθηκε ότι τις μετοχές της Εταιρείας κατέχει κατά ποσοστό 50,368% ο Πρόεδρος του 

Διιοκητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ανυφαντάκης και το λοιπό ποσοστό 

ανήκει, με διασπορά, σε λοιπούς μειοψηφούντες μετόχους. Δεν ανευρέθησαν υπο-ομάδες 

με πληττόμενα συμφέροντα εν προκειμένω. 

 

(ε) Διερευνήθηκε το όφελος που τυχόν αποκομίζει συγκεκριμένη ομάδα μετόχων / μέτοχος 

της Εταιρείας εις βάρος των υπολοίπων και δεν διαπιστώθηκε τέτοιο ενδεχόμενο όφελος, 

ιδίως δεδομένης της πολυμετοχικής σύνθεσης της Εταιρείας κατά τα άνω. 

 

Η παρούσα αξιολόγηση έλαβε χώρα και η Έκθεση συντάχθηκε κατά τις προσήκουσες και 

γενικά κρατούσες και αποδεκτές αρχές και μεθόδους της διεθνούς και εγχώριας πρακτικής.  

 

Ιδίως δε χρησιμοποιήθηκαν συγκριτικά στοιχεία ώστε να διαπιστωθεί εάν οι αποδοχές που 

πρόκειται να καταβληθούν στο ως άνω συνδεδεμένο φυσικό πρόσωπο είναι εντός των 

αποδεκτών ορίων για παρόμοιες συμβάσεις με αντισυμβαλλόμενα πρόσωπα αντίστοιχων 

προσόντων και ικανοτήτων, και τούτο τόσο εντός Εταιρείας στα πλαίσια του συγκεκριμένου 

έργου (σύγκριση με συμβάσεις λοιπού απασχοληθησόμενου προσωπικού) αλλά και 

ιστορικά, όσο και βάσει εξωτερικών της Εταιρείας στοιχείων και πληροφοριών. 

Στο πλαίσιο αυτό, με βάση την πληροφόρηση που παρείχε η Εταιρεία: 

 Σε συναφή έργα εντός Εταιρείας απασχολούνται πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν 

μικτό ποσό μηνιαίων αποδοχών που κυμαίνεται μεταξύ 2.740 € και 3.900 €.  
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 Οι εργαζόμενοι της Εταιρείας που, επιπλέον της κας Παπαδοκωστάκη, θα 

απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο λαμβάνουν μικτό ποσό μηνιαίων αποδοχών 

που, ομοίως ως άνω, κυμαίνεται μεταξύ 2.740 € και 3.900 €. 

Επομένως, οι κατά τα άνω προβλεπόμενες για την κα Παπαδοκωστάκη μηναίες αποδοχές 

είναι κατώτερες του διάμεσου ανωτέρω ποσού (μέσος όρος αποδοχών κατά τα άνω: 3.320 

€), παρά τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά αυτής προσόντα (εξ όσων τέθηκαν υπόψη του 

Συμβούλου, τα ως άνω λοιπά πρόσωπα δεν έχουν τα αυτά με την κα Παπαδοκωστάκη 

προσόντα, καθότι αυτή κατέχει επιπλέον μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης και ουσιωδώς 

περισσότερη πρακτική εμπειρία, είναι δε απόφοιτος Πολυτεχνείου – μηχανικός 

πληροφορικής).  

Ως εκ των ανωτέρω, και καθώς η κα Παπαδοκωστάκη θα αναλάβει επιπλέον ως προελέχθη 

καθήκοντα συντονίστριας/ υπεύθυνης τμήματος ανάπτυξης στα πλαίσια του συγκεκριμένου 

έργου, το ύψος των προβλεπόμενων δι’αυτήν αποδοχών κρίνεται απολύτως εύλογο, 

αντικειμενικώς δίκαιο και καθ’όλα δικαιολογημένο. 

 

ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι προτεινόμενες για την κα Παπαδοκωστάκη μηνιαίες αποδοχές εξετάστηκαν ξεχωριστά 

και σύμφωνα με συγκρίσιμες συμβάσεις κατά τα ως άνω, συνυπολογίσθηκε δε αφενός μεν 

η διάρκεια της προκείμενης σύμβασης , αφετέρου δε το ειδικότερο, και απολύτως 

εξειδεικευμένο, αντικείμενο καθηκόντων που θα αναλάβει η κα Παπαδοκωστάκη, ενώ 

ελήφθη ιδίως υπόψη η υπεραξία που, βάσει των πληροφοριών που παρείχε η Εταιρεία, 

αναμένεται να αποδώσει για το συγκεκριμένο έργο η ενεργή της απασχόληση και καίρια 

συνδρομή στο συγκεκριμένο έργο, ιδίως λόγω της σημαντικής εμπειρίας της σε αντίστοιχα 

με το προκείμενο έργα. 

Συνεκτιμήθηκε επίσης η απουσία συμβατικών προβλέψεων με δυσανάλογες επιβαρύνσεις 

για την Εταιρεία και δη η απουσία ειδικών προβλέψεων που επάγονται δυσμενείς για την 

Εταιρεία συνέπειες, όπως ενδεικτικώς σε περιπτώσεις πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης 

ή/και λοιπές επαχθείς για την Εταιρεία δεσμεύσεις. 

 

Στη βάση αυτή, και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Σύμβουλος καταλήγει ως προς την 

αξιολόγηση της υπό κρίση συναλλαγής στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

(α) Οι όροι της υπό κρίση σύμβασης κρίνονται ως συνήθεις (arm’s length), απολύτως 

εύλογοι και δίκαιοι για την Εταιρεία και τους μετόχους που δεν είναι συνδεδεμένα με 

αυτήν μέρη, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρα 99επ. και δη στο άρθρο 101 του ν. 4548/2018. 

(β) Δεν προκύπτει πως συγκεκριμένη ομάδα μετόχων ή/και άλλος μέτοχος ή/και άλλο 

μέρος αποκομίζει δυσανάλογο όφελος εις βάρος των υπολοίπων μετόχων της Εταιρείας. 
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(γ) Δεν εντοπίστηκαν άλλοι κίνδυνοι ή οικονομικοί όροι αντίθετοι με την κοινή 

επιχειρηματική ή οικονομική πρακτική σε όμοιες συναλλαγές.  

 

Ζ. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – DISCLAIMER 

 

Η παρούσα Έκθεση δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ή τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών για φορολογικούς σκοπούς αλλά περιορίζεται 

αποκλειστικά και μόνο στη διενέργεια των διαδικασιών και την πλήρωση των 

απαιτούμενων που θέτει ο ν. 4548/2018. 

Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε με βάση τους όρους και προϋποθέσεις προσχεδίου σύμβασης 

αναφορικά με την αναφερόμενη σχετική συναλλαγή όπως παρασχέθηκαν στο Σύμβουλο 

αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης. 

Η Έκθεση εκπονήθηκε αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Εταιρείας 

κατά το ν. 4548/2018 και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. 

 

Η. ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας ευθύνεται για την τήρηση των υποχρεώσεών της όπως αυτές 

απορρέουν από το ν. 4548/2018 και ειδικότερα αναφορικά με τις συναλλαγές με 

συνδεδεμένα μέρη. 

Η ευθύνη του Συμβούλου περιορίζεται στην εκπόνηση της παρούσας Έκθεσης, η οποία 

βασίζεται σε συγκεκριμένα και δεδομένα στοιχεία και πληροφορίες που τέθηκαν στη 

διάθεσή του ως άνω.  

Οι παραδοχές και συμπεράσματα του Συμβούλου κατά τα άνω περιορίζονται στα ζητήματα 

που αναφέρονται στην παρούσα βάσει των δεδομένων που ισχύουν, και έχουν τεθεί 

υπόψη του Συμβούλου, κατά το χρόνο σύνταξής της και ο Σύμβουλος δεν υπέχει 

οποιαδήποτε υποχρέωση επικαιροποίησης ή συμπλήρωσης ή τροποποίησης του 

περιεχομένου της παρούσας Έκθεσης σε περίπτωση τυχόν μεταβολής των πραγματικών 

περιστατικών που αναφέρονται στην παρούσα Έκθεση. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας προς παροχή κάθε αναγκαίας διευκρίνισης ή πληροφορίας.  

 

Μετά τιμής, 

Για την Εταιρεία Δικηγόρων «Δ. Ι. ΠΑΣΧΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

 

 


