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Παρ. 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεωνΠαρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

(α) Αρθρο 42α Παρ. 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές
διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την
εμφάνιση, με απόλυτη σαφήνεια, της πραγματικής
εικόνας που απαιτεί η διάταξη της Παρ. 2 του άρθρου
αυτού.
(β) Αρθρο 42β Παρ. 1: Παρέκκλιση από την αρχή του
αμετάβλητου της δομής και μορφής εμφανίσεως του
ισολογισμού και του λογαριασμού "αποτελέσματα
χρήσεως".

Δεν έγινε

Δεν έγινε

(γ) Αρθρο 42β Παρ. 2:
Καταχώρηση στον
προσιδιάζοντα λογαριασμό στοιχείου σχετιζόμενου με Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
περισσότερους υποχρεωτικούς λογαριασμούς.

(δ) Αρθρο 42β Παρ. 3: Προσαρμογή στη δομή και στους
τίτλους των λογαριασμών με αραβική αρίθμηση, όταν η
ειδική φύση της επιχειρήσεως το απαιτεί.
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Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

(ε) Αρθρο 42β Παρ. 4: Συμπτύξεις λογαριασμών των
ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς,
για τις οποίες (συμπτύξεις) συντρέχουν οι προϋποθέσεις
της διατάξεως αυτής.

Δεν έγινε.

(στ) Αρθρο 42β Παρ. 5: Αναμορφώσεις κονδυλίων Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση
προηγούμενης χρήσεως για να καταστούν ομοειδή και
συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα κονδύλια της κλειόμενης
χρήσεως.
(ζ) Αρθρο 43β παρ. 2 που προστέθηκε με το άρθρο 6,
ΠΔ 325/1994:

Δημοσιεύθηκαν μόνο σε ευρώ.

Ισοτιμία δραχμής - ECU στην περίπτωση που οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύθηκαν και σε ECU.
Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων
(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-α: Μέθοδοι αποτιμήσεως των
περιουσιακών στοιχείων και υπολογισμού των
αποσβέσεων καθώς και των προβλέψεων για
υποτιμήσεις τους.
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(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία
αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσεως
και είναι μειωμένη με τις
προβλεπόμενες από το νόμο
αποσβέσεις.
.
(2) Δεν συνέτρεξε περίπτωση
σχηματισμού προβλέψεων
υποτιμήσεως.

(3) Τα από αγορά προερχόμενα
αποθέματα
(εμπορεύματα,
πρώτες ύλες, αναλώσιμα κ.λ.π.)
αποτιμήθηκαν στην κατ’ είδος
χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της
τιμής κτήσης και της κατά το
τέλος της χρήσεως τρέχουσας
τιμής αγοράς τους.
(4) Η τιμή κτήσεως όλων των
αποθεμάτων προσδιορίστηκε με
τη
μέθοδο
του
ετήσιου
μεσοσταθμικού κόστους, η οποία
θα ακολουθείται παγίως.
(β) Αρθρο 43α Παρ. 1-α: Βάσεις μετατροπής σε EURO (1) Δεν υπάρχουν
περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ξένο νόμισμα
(Ξ.Ν) και λογιστικός χειρισμός των συναλλαγματικών
διαφορών.
(γ) Αρθρο 43 Παρ. 2: Παρέκκλιση από τις μεθόδους και
τις βασικές αρχές αποτιμήσεως. Εφαρμογή ειδικών
μεθόδων αποτιμήσεως.

Δεν έγινε

(δ) Αρθρο 43 Παρ. 7-β: Αλλαγή μεθόδου υπολογισμού
της τιμής κτήσεως ή του κόστους παραγωγής των
αποθεμάτων ή των κινητών αξιών.

Δεν έγινε

(ε) Αρθρο 43 Παρ. 7-γ: Παράθεση της διαφοράς, μεταξύ
της αξίας αποτιμήσεως των αποθεμάτων και κινητών
αξιών και της τρέχουσας τιμής αγοράς τους, εφόσον
είναι αξιόλογη.

Δεν υπάρχει διαφορά

(στ) Αρθρο 43 Παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της
γενόμενης μέσα στη χρήση, με βάση ειδικό νόμο,
αναπροσαρμογής της αξίας των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασμού
"Διαφορές αναπροσαρμογής".

3

Δεν έγινε

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως
(α) Άρθρο 42ε Παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων
και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως).

Ακολουθεί πολύστηλος πίνακας
στην επόμενη σελίδα.

(β) Άρθρο 43 Παρ. 5-δ:
αποσβέσεων.

Δεν έγιναν

Ανάλυση πρόσθετων

(γ) Άρθρο 43 Παρ. 5-ε: Προβλέψεις για υποτίμηση
ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.

Δεν σχηματίσθηκαν

(δ) Άρθρο 43 Παρ. 3-ε: Ανάλυση και επεξήγηση των
ποσών και εξόδων εγκαταστάσεως (πολυετούς
αποσβέσεως) που αφορούν τη χρήση.

Στη χρήση 1.07.2014-30.06.2015
μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς
πολυετούς απόσβεσης, έξοδα
ύψους ευρώ 1.193,20€, τα οποία
αφορούν 1.193,20 € λογισμικά
προγράμματα και 0 € έξοδα
πιστοποίησης ασφάλειας ISO.

(ε) Άρθρο 43 Παρ. 3-γ: Τα ποσά και ο λογιστικός Δεν υπήρξαν
χειρισμός των συναλλαγματικών διαφορών που
προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά την πληρωμή
(δόσεων) και /ή την αποτίμηση στο τέλος της χρήσεως
δανείων
ή
πιστώσεων,
χρησιμοποιηθέντων
αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων στοιχείων.
(στ) Αρθρο 43 Παρ. 4 εδάφ. α' και β': Ανάλυση και Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια
επεξήγηση των κονδυλίων "Έξοδα ερευνών και
αναπτύξεως",
"Παραχωρήσεις
και
δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας" και "Υπεραξία επιχειρήσεως
(GOODWILL)".
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Αξίες κτήσεως
Αξίες κτήσεως 30.06.2013
Αγορές - προσθήκες χρήσεως 1.07.2013 - 30.06.2014
Μειώσεις - πωλήσεις χρήσεως 1.07.2013 - 30.06.2014
Αξίες κτήσεως 30.06.2014

Γήπεδα
Κτίρια
Μηχανολ.
Έπιπλα
Μεταφ. μέσα
Οικόπεδα
εγκαταστ.
εξοπλισμός
λοιπός εξοπλ.
342.340,07 1.171.545,43 1.113.191,41
233.625,18
799.530,17
0,00

9.150,00

5.390,50

0,00

22.530,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342.340,07 1.180.695,43 1.118.581,91

233.625,18

822.060,68

Πάγια υπό
Σύνολα
εκτέλεση
4.100,20 3.664.332,46
-4.100,20

32.970,81

0,00

0,00

0,00 3.697.303,27

Αγορές - προσθήκες χρήσεως 1.07.2014 - 30.06.2015

0,00

2.645,00

10.141,00

0,00

3.541,58

0,00

16.327,58

Μειώσεις - πωλήσεις χρήσεως 1.07.2014 - 30.06.2015

0,00

0,00

9.118,63

84.906,42

2.286,37

0,00

96.311,42

342.340,07 1.183.340,43 1.119.604,28

148.718,76

823.315,89

0,00 3.617.319,43

Μηχανολ.
Έπιπλα
Μεταφ. μέσα
εξοπλισμός
λοιπός εξοπλ.
958.898,20
164.972,49
728.930,09

Πάγια υπό
Σύνολα
εκτέλεση
0,00 2.837.656,75

Αξίες κτήσεως 30.06.2015

Γήπεδα
Οικόπεδα
0,00

Κτίρια
εγκαταστ.
984.855,97

Αποσβέσεις χρήσεως 1.07.2013 - 30.06.2014

0,00

17.687,45

26.560,66

10.622,44

37.565,71

0,00

92.436,26

Μειώσεις αποσβέσεων χρήσεως 1.07.2013 - 30.06.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Συσωρευμένες αποσβέσεις 30.06.2014

0,00 1.002.543,42

985.458,86

175.594,93

766.495,80

Αποσβέσεις χρήσεως 1.07.2014 - 30.06.2015

0,00

17.559,16

20.139,93

8.972,44

10.192,43

Μειώσεις αποσβέσεων χρήσεως 1.07.2014 - 30.06.2015

0,00

0,00

9.118,50

75.968,83

2.286,30

Συσωρευμένες αποσβέσεις 30.06.2015

0,00 1.020.102,58

996.480,29

108.598,54

774.401,93

Αποσβέσεις
Συσωρευμένες αποσβέσεις 30.06.2013

0,00 2.930.093,01
0,00

56.863,96

0,00

87.373,63

0,00 2.899.583,34

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2013

342.340,07

186.689,46

154.293,21

68.652,69

70.600,08

4.100,20

826.675,71

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2014

342.340,07

178.152,01

133.123,05

58.030,25

55.564,88

0,00

767.210,26

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2015

342.340,07

163.237,85

123.123,99

40.120,22

48.913,96

0,00

717.736,09
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Έξοδα
ανάπτυξης

Αξίες κτήσεως
Αξίες κτήσεως 30.06.2013
Αγορές - προσθήκες χρήσεως 1.07.2013 30.06.2014
Μειώσεις - πωλήσεις χρήσεως 1.07.2013 30.06.2014
Αξίες κτήσεως 30.06.2014
Αγορές - προσθήκες χρήσεως 1.07.2014 30.06.2015
Μειώσεις - πωλήσεις χρήσεως 1.07.2014 30.06.2015
Αξίες κτήσεως 30.06.2015

196.190,30
2.228,11
0,00
198.418,41
1.193,20
0,00
199.611,61
Έξοδα
ανάπτυξης

Αποσβέσεις
Συσωρευμένες αποσβέσεις 30.06.2013
Αποσβέσεις χρήσεως 1.07.2013 - 30.06.2014
Μειώσεις αποσβέσεων χρήσεως 1.07.2013 30.06.2014
Συσωρευμένες αποσβέσεις 30.06.2014

100.160,19
16.542,06
0,00
116.702,25
14.420,99

Αποσβέσεις χρήσεως 1.07.2014 - 30.06.2015
Μειώσεις αποσβέσεων χρήσεως 1.07.2014 30.06.2015
Συσωρευμένες αποσβέσεις 30.06.2015

0,00
131.123,24

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2013

96.030,11

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2014

81.716,16

Αναπόσβεστη αξία 30.06.2015

68.488,37

Παρ. 4. Συμμετοχές
(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-β': Συμμετοχές στο κεφάλαιο
άλλων επιχειρήσεων με ποσοστό μεγαλύτερο από 10%.
(β) Αρθρο 43α Παρ. 1-β' που προστέθηκε με το άρθρο
3 ΠΔ 326/1994: Όταν η ΑΕ (ή ΕΠΕ και η ΕΕ κατά
μετοχές)
συμμετέχουν
στο
κεφάλαιο
άλλων
επιχειρήσεων (π.χ ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες)
στις οποίες η ΑΕ (ή ΕΠΕ ή ΕΕ κατά μετοχές) είναι
απεριόριστα ευθυνόμενοι εταίροι.
(γ) Αρθρο 43α Παρ. 1-ιε': Σύνταξη ενοποιημένων
οικονομικών
καταστάσεων
στις
οποίες
περιλαμβάνονται και οι οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας.
Παρ. 5. Αποθέματα
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Δεν υπάρχουν

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή.

(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-ια: Αποτίμηση αποθεμάτων
κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιμήσεως του
άρθρου 43, για λόγους φορολογικών ελαφρύνσεων.

Δεν έγινε παρέκκλιση

(β) Αρθρο 43α Παρ. 1-ι: Διαφορές από υποτίμηση
κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι
στους οποίους οφείλονται.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 6. Μετοχικό κεφάλαιο
(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-δ: Κατηγορίες μετοχών, στις
οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο.

To Μετοχικό Κεφάλαιο διαιρείται
σε 170.000 ονομαστικές μετοχές
συνολικής
αξίας
503.200,00
ευρώ.
- Κοινές

(β) Άρθρο 43α Παρ. 1-γ: Εκδοθείσες μετοχές μέσα στη
χρήση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

7

μετοχές

Δεν εκδόθηκαν

170.000

(γ) Άρθρο 43α Παρ. 1-ε και 42ε Παρ. 10: Εκδοθέντες
τίτλοι και ενσωματωμένα σ' αυτούς δικαιώματα.

Δεν εκδόθηκαν

(δ) Αρθρο 43α Παρ. 1-ιστ: Απόκτηση ίδιων μετοχών
μέσα στην παρούσα χρήση.

Δεν αποκτήθηκαν

Παρ. 7. Προβλέψεις και υποχρεώσεις
(α) Αρθρο 42ε Παρ. 14 εδάφ. δ: Ανάλυση του
λογαριασμού "Λοιπές προβλέψεις", αν το ποσό του είναι
σημαντικό.
(Σύμφωνα με το άρθρο 43α Παρ. 1-ιζ, παρατίθεται και ο
τρόπος υπολογισμού των προβλέψεων αποζημιώσεως
του προσωπικού)
(β) Αρθρο 43α Παρ. 1-ζ: Οι οικονομικές δεσμεύσεις από
συμβάσεις κ.λ.π που δεν εμφανίζονται στους
λογαριασμούς τάξεως. Υποχρεώσεις καταβολής ειδικών
μηνιαίων παροχών και οικονομικές δεσμεύσεις για
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

(γ) Αρθρο 43α Παρ. 1-ιβ: Πιθανές οφειλές σημαντικών
ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχομένως να
προκύψουν σε βάρος της κλειόμενης και των
προηγούμενων χρήσεων, εφόσον δεν εμφανίζονται στις
υποχρεώσεις ή στις προβλέψεις.

Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη
για πρόσθετους φόρους και
προσαυξήσεις σε σχέση με τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
1. 1.07.2009– 30.06.2010,
2. 1.07.2010 –30.06.2011,
(Στην περίπτωση που η επιχείρηση αναφέρει ότι δεν 3. 1.07.2011 – 30.06.2012
υπάρχουν σημαντικές οφειλές φόρων πρέπει να 4. 1.07.2012 – 30.06.2013
αναφέρει μέχρι πότε έχει ελεγχθεί φορολογικά)
5. 1.07.2013 – 30.06.2014 και
6. 1.07.2014- 30.06.2015
(δ) Αρθρο 43α Παρ. 1-στ:
Μακροπρόθεσμες Δεν υπάρχουν
υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη.
(ε) Άρθρο 43α Παρ. 1-στ: Υποχρεώσεις καλυπτόμενες
με εμπράγματες ασφάλειες.
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Δεν υπάρχουν

Παρ. 8. Μεταβατικοί λογαριασμοί
- Αρθρο 42ε Παρ. 12: Ανάλυση των κονδυλίων των
μεταβατικών λογαριασμών "Έσοδα χρήσεως
εισπρακτέα" και "Έξοδα χρήσεως δουλευμένα", έξοδα
επομένων χρήσεων.

Έξοδα χρήσεως Δουλευμένα
Αφορούν δουλευμένες παροχές τρίτων
ύψους 14.067,82 ευρώ.
Έξοδα επομένων χρήσεων.
Αφορούν μη δεδουλευμένα έξοδα
ύψους ευρώ 11.190,68

Παρ. 9. Λογαριασμοί τάξεως
- Αρθρο 42ε Παρ. 11: Ανάλυση των λογαριασμών
τάξεως, στην έκταση που δεν καλύπτεται η υποχρέωση
αυτή από τις πληροφορίες της επομένης παρ. 10.

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών
38.989,16
Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 849,00
Σύνολο
39.838,16

Παρ. 10. Χορηγηθείσες εγγυήσεις και εμπράγματες ασφάλειες
- Αρθρο 42ε Παρ. 9: Εγγυήσεις και εμπράγματες
ασφάλειες που χορηγήθηκαν από την εταιρεία.

Δεν υπάρχουν

Παρ. 11. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως
Σημείωση: Οι παρακάτω (α) και (β) πληροφορίες μπορούν να παραλείπονται όταν καθίσταται
δυνατόν να προσδιορισθεί η ταυτότητα και τα εισοδήματα του οργάνου διοικήσεως και
διευθύνσεως (άρθρο 43α παρ. 1-ιγ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, ΠΔ 325/1994)
(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-ιγ: Αμοιβές μελών οργάνων Γ. Χατζηφωτίου 3.750,00 ευρώ
διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
Κ. Χατζηφωτίου 7.115,71 ευρώ
Σύνολο
10.865,71 ευρώ
(β) Άρθρο 43α Παρ. 1-ιγ:
Υποχρεώσεις που
δημιουργήθηκαν ή αναλήφθηκαν για βοηθήματα σε
αποχωρήσαντα την παρούσα χρήση μέλη οργάνων
διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρείας.
(γ) Αρθρο 43α Παρ. 1-ιδ: Δοθείσες προκαταβολές και
πιστώσεις με βάση τις κείμενες διατάξεις σε όργανα
διοικήσεως (μέλη διοικητικών συμβουλίων και
διαχειριστές).
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Δεν υπάρχουν

Δεν υπάρχουν

Παρ. 12. Αποτελέσματα χρήσεως
(α) Αρθρο 43α Παρ. 1-η: Κύκλος εργασιών κατά
κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές αγορές.
(Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο
άρθρο 42ε Παρ. 15 εδάφιο α).
Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει τα
ποσά των εσόδων που πραγματοποιούνται από την
πώληση των προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών μέσα
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της
εταιρείας από τα οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις
πωλήσεων και οι υπέρ του Δημοσίου και τρίτων
εισπραττόμενοι φόροι.
(β) Άρθρο 43α Παρ. 1-θ:
Μέσος όρος του
απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως
προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με το συνολικό
κόστος τους. Διευκρινίζεται ότι, στο "Διοικητικό
(υπαλληλικό) προσωπικό" περιλαμβάνεται το με μηνιαίο
μισθό αμειβόμενο προσωπικό και στο "εργατοτεχνικό
προσωπικό" οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο.

Ποσά σε €
Πωλήσεις εμπ/των
263.092,33
Πωλήσεις προϊόντ. 2.202.611,54
Πωλήσεις υλικών
12.050,15
Σύνολο
2.477.754,02

(1) Μέσος όρος προσωπικού 52
(2) Μέσος όρος προσωπικού
κατά κατηγορίες:
- Έμμισθοι
53
- Ημερομίσθιοι
9
Σύνολο άτομα

62

(3) Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού:
Αμοιβές έμμισθου
627.768,59
Αμοιβές ημερομίσθιου 117.513,98
Εργοδ. εισφορές εμμισθ 154.218,75
Εργοδ. εισφορές ημερομ. 29.019,38
Αποζημιώσεις
46.459,78
Λοιπές παροχές
56.485,92
Σύνολο

(γ) Άρθρο 42ε Παρ. 15-β: Ανάλυση των έκτακτων και
ανόργανων εξόδων και εσόδων (δηλαδή των
λογαριασμών "έκτακτα και ανόργανα έξοδα" και
"έκτακτα και ανόργανα έσοδα"). Αν τα ποσά των
λογαριασμών "έκτακτες ζημίες" και "έκτακτα κέρδη"
είναι σημαντικά, κατ' εφαρμογή της διατάξεως του
άρθρου 43α Παρ. 1-ιγ, παραθέτεται και αυτών ανάλυση
(με βάση τους λογαριασμούς 81.02 και 81.03 του Γεν.
Λογ. Σχεδίου.
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1.031.466,40

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Φορολογικά πρόστιμα
Προσαυξήσεις ασφ ταμ
Λοιπά

5.430,75
242,23
519,95

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
1.Αποσβέσεις επί επιχ παγίων 8.464,78

Έκτακτα κέρδη
- Έκτακτα κέρδη

9.196,90

Έκτακτες ζημίες
- Έκτακτες ζημίες

0,19

(δ) Αρθρο 42ε Παρ. 15-β: Ανάλυση των λογαριασμών Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
"Έσοδα προηγούμενων χρήσεων" "Έσοδα από Λοιπά έξοδα προηγ χρήσεων 38.481,31
προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων" και "Έξοδα
προηγούμενων χρήσεων".

Παρ. 13. Άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για αρτιότερη πληροφόρηση
και εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας
Αρθρο 43α Παρ. 1-ιζ:
Οποιεσδήποτε άλλες
πληροφορίες που απαιτούνται από ειδικές διατάξεις ή
που κρίνονται αναγκαίες για την αρτιότερη
πληροφόρηση των μετόχων και των τρίτων και
εφαρμογή της αρχής της πιστής εικόνας.

Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους
φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 1.07.2009 –
30.06.2010, 1.07.2010 –30.06.2011, 1.07.2011–
30.06.2012, 1.07.2012 – 30.06.2013 , 1.07.2013 –
30.06.2014 και 01.07.2014-30.06.2015

Κ. Σχολάρι, 27 Νοεμβρίου 2015
(ακολουθούν οι υπογραφές και τα ονόματα των προσώπων για την "ειδική θεώρηση"
που προβλέπει η Παρ. 5 του άρθρου 42α)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΟΔ.
ΚΑΡΑΒΑΡΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΖ 651582

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ.
ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ
ΑΔΤ ΑΙ 749493
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΑΝΤ.ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ 320093

