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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  

Ο Ειδικός Διαχειριστής της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» υπό ειδική 
διαχείριση, κατ’ άρθρ. 68επ. του Ν. 4307/2014 (εφεξής η «ΕΝΑΕ») ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους πιστωτές της 
ΕΝΑΕ σε συνέλευση που θα λάβει χώρα στην έδρα της ΕΝΑΕ, στο Σκαραμαγκά Αττικής επί της οδού 
Παλάσκα 3, στις 9 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ., παρουσία 
συμβολαιογράφου, για τη λήψη απόφασης περί παρατάσεως της ειδικής διαχείρισης της ΕΝΑΕ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του δ’ εδαφίου του άρθρου 76 παρ. 1 του Ν. 4307/2014, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 59 Ν. 5000/2022.          

Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση των πιστωτών έχουν οι αναφερόμενοι στην κατάσταση 
πιστωτών με ημερομηνία 09.10.2017, η οποία συνετάχθη, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 
68 Ν. 4307/2014, από τον ορκωτή ελεγκτή Αλέξη Μ. Χατζηπαύλου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 42351 της εταιρείας 
με την επωνυμία «Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών», εφόσον δεν έχουν 
ικανοποιηθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Η ως άνω κατάσταση πιστωτών 
αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος της από 12.10.2017 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Τράπεζας Πειραιώς (με γενικό αριθμό κατάθεσης 583705/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 
3252/2017) για την υπαγωγή της ΕΝΑΕ σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, δυνάμει των διατάξεων των 
άρθρων 68επ. του Ν. 4307/2014, που κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Σε περίπτωση που οι αναφερόμενοι στην ως άνω κατάσταση πιστωτών επιθυμούν να παραστούν δια 
πληρεξουσίου, οι εν λόγω πληρεξούσιοι που θα παραστούν στη συνέλευση των πιστωτών για 
λογαριασμό τους πρέπει να προσκομίσουν έγγραφη ρητή και ειδική προς τούτο εντολή για τη νόμιμη 
παράστασή τους στη συνέλευση και την άσκηση του δικαιώματος ψήφου τους.          

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι πιστωτές μπορούν να απευθύνονται στον εκπρόσωπο του ειδικού 
διαχειριστή Στέφανο Παπαδόπουλο (τηλ. +30 212 107 0020).             

 

Σκαραμαγκάς, 21 Δεκεμβρίου 2022 
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Ο Ειδικός Διαχειριστής 

Χριστόδουλος Σεφέρης 

 


