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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ        11                      ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττοουυ  ΕΕττήήσσιιοουυ  ∆∆εελλττίίοουυ  κκααιι  ττοουυςς  ΟΟρρκκωωττοούύςς    

ΕΕλλεεγγκκττέέςς  ��ΛΛοογγιισσττέέςς��������������������������������������������.. 
11..11                  ΕΕιισσααγγωωγγήή����������������������������������������������������....
11..22                  ΥΥππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττοουυ  ΕΕττήήσσιιοουυ  ∆∆εελλττίίοουυ��������������������....
11..33                  ΟΟρρκκωωττοοίί  ΕΕλλεεγγκκττέέςς��ΛΛοογγιισσττέέςς������������������������������������....

  
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ        22                        ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  τταα  ∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  ττωωνν  ΜΜεεττόόχχωωνν  κκααιι  τταα                                  

ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκάά    ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΜΜεεττοοχχήήςς����������������������������..  
22..11                  ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς��������������������������������������������
22..22                  ∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  ΜΜεεττόόχχωωνν������������������������������������������....
22..33                  ∆∆ηηµµόόσσιιεεςς  ΠΠρροοσσφφοορρέέςς������������������������������������������....
22..44                  ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΜΜεεττοοχχήήςς������������������������������

  
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ        33                        ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααιι  ττοο  ΚΚεεφφάάλλααιιόό  ττηηςς����������������    

33..11                    ΓΓεεννιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα����������������������������
33..11..00..      ΕΕππωωννυυµµίίαα,,  εεττααιιρριικκήή  έέδδρραα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς��������������������������..
33..11..11..      ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς������������������������������������������
33..11..22..      ΙΙσσττοορριικκόό  ΟΟµµίίλλοουυ����������������������������������������������..
33..11..33..      ΣΣύύννττααξξηη  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  κκααιι  εερργγαασσίίααςς��������....
33..11..44..            ΦΦοορροολλοογγιικκόόςς  ΄́ΕΕλλεεγγχχοοςς������������������������������������������
33..22                  ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς����������..

                                              33..22..00..          ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  κκααιι  ααρριιθθµµόόςς  µµεεττοοχχώώνν  πποουυ  ττοο  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν����..
                                              33..22..11..          ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοο  ΟΟµµοολλοογγιιαακκόό  ∆∆άάννεειιοο  ττηηςς  1111//1100//22000022��

                                                    33..22..22..          ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ΧΧρρήήσσηη  ΑΑννττλληηθθέέννττωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν������
                                                    33..22..33..          ΚΚαατταασσττααττιικκοοίί  όόρροοιι  µµεεττααββοολλήήςς  ττοουυ  ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ������������..
                                                    33..22..44..          ΕΕξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα��������
                                                    33..22..55..          ΜΜέέττοοχχοοιι������������������������������������������������������..
                                                    33..22..66..          ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  κκααιι  ΛΛοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  µµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς������������..
                                                    33..22..77..          ΕΕννοοπποοιιηηµµέένναα  ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  κκααιι  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  µµεεττοοχχήήςς��������������
  
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ        44                        ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς����������������    
                                                    44..11                    ΚΚύύρριιεεςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς����������������������������
                                                44..11..00..            ΕΕιισσααγγωωγγήή����������������������������������������������������..

                                                   44..11..11..            ΑΑννάάλλυυσσηη  ΚΚύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααννάά  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  
κκααττηηγγοορρίίεεςς,,  µµεερρίίδδιιαα            ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  θθέέσσηη������������..

                                                44..11..11..11..      ΕΕξξέέλλιιξξηη  ΚΚύύκκλλοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ααννάά  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα������������������������
44..11..11..22..  ΕΕξξέέλλιιξξηη  ΚΚύύκκλλοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίεεςς��������������������������
44..11..11..33..  ΜΜεερρίίδδιιαα  κκααττηηγγοορριιώώνν��������������������������������������������
44..11..11..44..  ΕΕξξέέλλιιξξηη  ππωωλλήήσσεεωωνν  λλιιααννιικκήήςς  ααννάά  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  θθέέσσηη��������������������
44..11..22      ∆∆ίίκκττυυοο  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ������������������..  
44..11..22..11..      ∆∆ίίκκττυυοο  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  έέωωςς  ττηη  χχρρήήσσηη  22000022//22000033  ((3300..0066..22000033))��������������  
44..11..22..22..      ∆∆ιιεεύύρρυυννσσηη  ττοουυ  ∆∆ιικκττύύοουυ  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  γγιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000033//22000044������������  
44..22  ΕΕµµπποορριικκάά  ΣΣήήµµαατταα��������������������������������������������....
44..33  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι  ααννάάππττυυξξηηςς��������������������������.. 
44..44  ∆∆ιικκαασσττιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς����������������������������������
44..55  ΕΕππιισσήήµµααννσσηη��������������������������������������������������
44..66  ΠΠρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς��������������������������������������..
44..66..00..  ΑΑννθθρρώώππιιννοο  ∆∆υυννααµµιικκόό������������������������������������������..
44..66..11..            ΑΑµµοοιιββέέςς  κκααιι  έέξξοοδδαα  ππρροοσσωωππιικκοούύ����������������������������������
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44..77  ΠΠάάγγιιαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς������������������������
44..77..00..  ΠΠάάγγιιαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα������������������������������������ 
44..77..11..  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  ΤΤεελλεευυττααίίααςς  ΤΤρριιεεττίίααςς��������������������������������..  
44..77..22..  ΤΤρρέέχχοουυσσεεςς  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς����������������������������������������....  
44..77..33..  ΕΕππεεννδδυυττιικκήή  πποολλιιττιικκήή������������������������������������������.. 
44..88  ΕΕµµππρράάγγµµααττεεςς  ΑΑσσφφάάλλεειιεεςς  ππααγγίίωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν����������....  
44..99  ΑΑσσφφααλλιισσττήήρριιαα  ΣΣυυµµββόόλλααιιαα��������������������������������������  

  
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ        55                          ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  τταα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  κκααιι  ττηηνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή            

κκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς��������������������������������������
55..11                      ΑΑπποολλοογγιισσττιικκάά  ΟΟιικκοοννοοµµιικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΕΕττααιιρρεείίααςς����������������������
55..11..00..  ΟΟιικκοοννοοµµιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττεελλεευυττααίίααςς  ττρριιεεττίίααςς��������������������������
55..11..00..11..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς����������������������������.. 
55..11..00..22..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΙΙσσοολλοογγιισσµµώώνν������������������������������������������  
55..11..00..33..  ΠΠίίνναακκααςς  ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς  κκεερρδδώώνν��������������������������������������....
55..11..11    ΕΕννοοπποοιιηηµµέένναα  ΟΟιικκοοννοοµµιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττεελλεευυττααίίααςς  ττρριιεεττίίααςς��������������
55..11..11..00..  ΕΕττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσττηηνν  ΕΕννοοπποοίίηησσηη��������������������....
55..11..11..11..  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν����������������������������
55..11..11..22..    ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  ΙΙσσοολλοογγιισσµµώώνν������������������������������..
55..11..22..        ΚΚέέρρδδηη  ααννάά  ΜΜεεττοοχχήή  ((EEPPSS))�������������������������������������� 
55..11..33..        ΜΜεερριισσµµααττιικκήή  ΠΠοολλιιττιικκήή���������������������������������������� 
55..11..44..        ΤΤααµµεειιαακκέέςς  ΡΡοοέέςς����������������������������������������������..  
55..11..44..11..  ΤΤηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς������������������������������������������������.. 
55..11..44..22..  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  ΤΤααµµεειιαακκέέςς  ΡΡοοέέςς������������������������������������
55..11..55  ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  µµεε  ββάάσσηη  ττιιςς  

ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ττωωνν  ΟΟρρκκωωττώώνν  ΕΕλλεεγγκκττώώνν--ΛΛοογγιισσττώώνν����������������.... 
55..11..55..11..  ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς����������....
55..11..55..22..  ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη  ττωωνν    ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν����������
55..11..66..    ΠΠηηγγέέςς  κκααιι  ΧΧρρήήσσεειιςς  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν����������������������������������
55..11..77..    ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοοίί  ∆∆εείίκκττεεςς������������������������������������
55..22    ΣΣυυµµµµεεττοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς��������������������������������������
55..33    ΕΕττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  ΕΕκκδδόόττρριιαα  ΕΕττααιιρρεείίαα����������������

  
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ        66                            ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκέέςς  µµεε    ττηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη,,  ττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  κκααιι  ττηηνν  εεπποοππττεείίαα
                                                                                    ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς������������������������������������������������  

66..11    ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ��  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΕΕρργγαασσιιώώνν��������������������������������  
66..11..00..        ΜΜέέλληη  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ����������������������������������
66..11..11..    ΕΕκκππρροοσσώώππιισσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς������������������������������������
66..11..22..    ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΕΕρργγαασσιιώώνν    ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς����������������������������  ....
66..11..33..    ΚΚααττάάσστταασσηη  ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  υυππόόκκεειιννττααιι  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  88  ττηηςς

υυππ��  ααρριιθθµµ..  55//220044//1144--1111--22000000  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς
66..11..44..    ΣΣυυµµµµεεττοοχχέέςς  ΜΜεελλώώνν  ∆∆..ΣΣ..  κκααιι  ττωωνν  ΚΚύύρριιωωνν  ΜΜεεττοοχχώώνν  σσεε  άάλλλλεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς    

  
66..22    ΣΣυυµµφφέέρροονντταα  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννόόννττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς��������������������....  
66..22..00..      ΑΑµµοοιιββέέςς  ΜΜεελλώώνν  ∆∆..ΣΣ..  ΕΕττααιιρρεείίααςς����������������������������������
66..22..11..            ΜΜέέττοοχχοοιι����������������������������������������������������....  

  
ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ        77                            ΤΤρρέέχχοουυσσεεςς  ΕΕξξεελλίίξξεειιςς--ΣΣττόόχχοοιι  κκααιι  ΠΠρροοοοππττιικκέέςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς����������

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  

3311  
3311--3322  

3333  
3344  
3344  

3344--3355  
3355  

  
  

3366--7722  
3366  
3366  

3366--4400  
4411--4455  

4455  
4466--5533  

4466  
4477--4499  
5500--5533  

5544  
5544  

5555--5588  
5555--5566  
5577--5588  

  
5599--6611  

6600  
6611  
6622  

6633--6655  
6666--6688  
6699--7700  

  
  

7711--7733  
7711  
7711  
7711  

7711--7722  
  

7733  
7733  

  
7744  
7744  
7744  

  
  7755  

  
  
  
  
  
  



  
ΠΠρρόόσσκκλληησσηη  ΜΜεεττόόχχωωνν  σσττηη  ΓΓεεννιικκήή    ΣΣυυννέέλλεευυσσηη 

 
JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ΝΝόόµµοο  κκααιι  ττοο  ΚΚαατταασσττααττιικκόό  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  κκααλλεείί  

ττοουυςς  µµεεττόόχχοουυςς  ττηηςς  JJUUMMBBΟΟ  ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..  σσεε  ΕΕττήήσσιιαα  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη,,  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  
ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττιιςς εείίκκοοσσιι  ττέέσσσσεερριιςς  ((2244))  ττοουυ  µµηηννόόςς  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  ττοουυ  έέττοουυςς  22000044,,  ηηµµέέρραα  ττηηςς  
εεββδδοοµµάάδδοοςς  ΤΤεεττάάρρττηη  κκααιι  ώώρραα  1155::0000,,  µµεεττάά  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  εειιδδιικκήή  έέγγκκρριισσηη  ττηηςς  ααρρµµόόδδιιααςς  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηηςς  ΑΑ..ΕΕ..  
&&  ΠΠίίσσττεεωωςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  σστταα  κκεεννττρριικκάά  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσττηηνν  οοδδόό  ΚΚύύππρροουυ  ααρρ..  99  
&&  ΎΎδδρρααςς  σσττοο  ΜΜοοσσχχάάττοο  ΑΑττττιικκήήςς,,  γγιιαα  σσυυζζήήττηησσηη  κκααιι  λλήήψψηη  ααπποοφφάάσσεεωωνν  σστταα  εεξξήήςς::  

  

ΘΘέέµµαατταα  ΗΗµµεερρήήσσιιααςς  ∆∆ιιάάττααξξηηςς  
 
11..  ΥΥπποοββοολλήή  ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη  ττωωνν  εεττήήσσιιωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  1177ηηςς  εεττααιιρριικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  ααππόό  

11..77..22000033  µµέέχχρριι  3300..66..22000044,,  ήήττοοιι  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ,,  ττωωνν  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ΧΧρρήήσσηηςς  κκααιι  ττοουυ  
ΠΠρροοσσααρρττήήµµααττοοςς  µµααζζίί  µµεε  ττηη  σσχχεεττιικκήή  ΈΈκκθθεεσσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  κκααιι  ττοο  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  
ττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή--ΛΛοογγιισσττήή  εεππ��  ααυυττώώνν..  

22..  ΥΥπποοββοολλήή  ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη  ττοουυ  ΠΠίίνναακκαα  ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ττηηςς  κκλλεειιόόµµεεννηηςς  1177ηηςς  εεττααιιρριικκήήςς  
χχρρήήσσηηςς  ααππόό  11..77..22000033  έέωωςς  3300..66..22000044  κκααιι  δδιιααννοοµµήή  µµεερρίίσσµµααττοοςς..  

33..  ΥΥπποοββοολλήή  ππρροοςς  έέγγκκρριισσηη  ττωωνν  εεννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  εεττήήσσιιωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  εεττααιιρριικκήήςς  
χχρρήήσσηηςς  ααππόό  11..77..22000033  µµέέχχρριι  3300..66..22000044,,  ήήττοοιι  ττοουυ  66οουυ  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ  κκααιι  ττοουυ  
ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννοουυ  ΠΠρροοσσααρρττήήµµααττοοςς  µµααζζίί  µµεε  ττηη  σσχχεεττιικκήή  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννηη  ΈΈκκθθεεσσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  κκααιι  ττοο  ΠΠιισσττοοπποοιιηηττιικκόό  ττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή--ΛΛοογγιισσττήή  εεππ��  ααυυττώώνν..  

44..  ΑΑππααλλλλααγγήή  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  κκααιι  ττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή--ΛΛοογγιισσττήή  ααππόό  κκάάθθεε  
εευυθθύύννηη  ττοουυςς  γγιιαα  ααπποοζζηηµµίίωωσσηη  γγιιαα  τταα  ππεεππρρααγγµµέένναα  ττηηςς  1177ηηςς  εεττααιιρριικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  ααππόό  11..77..22000033  µµέέχχρριι  
3300..66..22000044..  

55..  ΕΕκκλλοογγήή  ΤΤαακκττιικκοούύ  κκααιι  ΑΑννααππλληηρρωωµµααττιικκοούύ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή--ΛΛοογγιισσττήή  γγιιαα  ττιιςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  
κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττιιςς  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεττααιιρριικκήή    χχρρήήσσηη  
ααππόό  11..77..22000044  µµέέχχρριι  3300..66..22000055  κκααιι  κκααθθοορριισσµµόόςς  ττηηςς  ααµµοοιιββήήςς  ααυυττώώνν..  

66..  ΟΟρριισσττιικκήή  έέγγκκρριισσηη  ααµµοοιιββώώνν  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  1177ηη  εεττααιιρριικκήή  χχρρήήσσηη  
ααππόό  11..77..22000033  µµέέχχρριι  3300..66..22000044..  

77..  ΠΠρροοέέγγκκρριισσηη  ααµµοοιιββώώνν  µµεελλώώνν  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  1188ηη  εεττααιιρριικκήή  χχρρήήσσηη  ααππόό      
11..77..22000044  µµέέχχρριι  3300..66..22000055..  

88..  ∆∆ιιάάφφοορρεεςς  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς..  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηη  µµεεττόόχχωωνν..  ΆΆλλλλαα  θθέέµµαατταα..    

ΌΌλλοοιι  οοιι  µµέέττοοχχοοιι  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  λλάάββοουυνν  µµέέρροοςς  σσττηη  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  κκααιι  νναα  ψψηηφφίίσσοουυνν,,  
ααυυττοοππρροοσσώώππωωςς  ήή  δδιι��  ααννττιιππρροοσσώώπποουυ..  
ΌΌσσοοιι  µµέέττοοχχοοιι  εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  σσττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη,,  ππρρέέππεειι  µµέέσσωω  ττοουυ  χχεειιρριισσττήή  ττοουυςς  
σσττοο  ΣΣύύσσττηηµµαα  ΆΆυυλλωωνν  ΤΤίίττλλωωνν  ήή  ααππεευυθθεείίααςς  σσττοο  ΚΚεεννττρριικκόό  ΑΑπποοθθεεττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν  ((ΚΚ..ΑΑ..ΑΑ..)),,  εεάάνν  οοιι  µµεεττοοχχέέςς  
ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΛΛοογγααρριιαασσµµόό,,  νναα  δδεεσσµµεεύύσσοουυνν  ττοο  σσύύννοολλοο  ήή  µµέέρροοςς  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν,,  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν,,  
κκααιι  νναα  ππααρρααλλάάββοουυνν  ββεεββααίίωωσσηη  δδέέσσµµεευυσσηηςς  µµεεττοοχχώώνν,,  ττηηνν  οοπποοίίαα,,  µµααζζίί  µµεε  τταα  ττυυχχόόνν  έέγγγγρρααφφαα  
ααννττιιππρροοσσώώππεευυσσηηςς,,  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  νναα  κκααττααθθέέσσοουυνν  µµέέχχρριι  κκααιι  ττηηνν  1188..1111..22000044  σσττοο  ΤΤααµµεείίοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  
σσττοο  ΜΜοοσσχχάάττοο  ΑΑττττιικκήήςς  ((οοδδόόςς  ΚΚύύππρροουυ  99  &&  ΎΎδδρρααςς,,  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ττµµήήµµααττοοςς  µµεεττόόχχωωνν  κκ..  ΑΑιικκααττεερρίίννηη  
ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ))..  

ΓΓλλυυφφάάδδαα,,  1122  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000044..  
ΤΤοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο..  



 
11..          ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττοουυ  ΕΕττήήσσιιοουυ  ∆∆εελλττίίοουυ  
                κκααιι  ττοουυςς  ΟΟρρκκωωττοούύςς  ΕΕλλεεγγκκττέέςς--ΛΛοογγιισσττέέςς  

  

  
11..11..          ΕΕιισσααγγωωγγήή  
  
ΤΤοο    ππααρρόόνν    ΕΕττήήσσιιοο    ∆∆εελλττίίoo  εεκκδδίίδδεεττααιι  µµεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  ππλλήήρρηη  κκααιι  αακκρριιββήή  ππλληηρροοφφόόρρηησσηη  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν,,   
ττωωνν  εεππεεννδδυυττώώνν  κκααιι  ττωωνν  σσυυµµββοούύλλωωνν  εεππίί  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεώώνν  ττοουυςς  γγεεννιικκόόττεερραα  κκααιι  ππεερριιέέχχεειι    όόλλεεςς  ττιιςς    
ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  τταα  οοιικκοοννοοµµιικκάά    σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηητταα,,  γγιιαα  ττηη  σσωωσσττήή  εεκκττίίµµηησσηη  ττηηςς  
ππεερριιοουυσσίίααςς,,  ττηηςς  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς,,  ττωωνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ππρροοοοππττιικκώώνν  ττηηςς  
««JJuummbboo  ΑΑννώώννυυµµηη  ΕΕµµπποορριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα»»  ((εεφφεεξξήήςς  ηη  ��ΕΕττααιιρρεείίαα��))..  
  
ΗΗ  σσύύννττααξξηη  κκααιι  ηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΕΕττήήσσιιοουυ  ∆∆εελλττίίοουυ  έέγγιιννεε  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  
ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  ((ΠΠ..∆∆..  334488//11998855  κκααιι  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττηηςς    ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς    
ΝΝοο  55//220044//1144..1111..22000000))..  
  
ΟΟιι  µµέέττοοχχοοιι  ήή  οοιι  εεππεεννδδυυττέέςς  πποουυ  εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  µµπποορροούύνν  νναα  
ααππεευυθθύύννοοννττααιι  ττιιςς  εερργγάάσσιιµµεεςς  ηηµµέέρρεεςς  κκααιι  ώώρρεεςς::  
  

••   ΣΣτταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ΚΚύύππρροουυ  99  &&  ΎΎδδρρααςς,,  ΤΤ..ΚΚ..  118833  4466  ΜΜοοσσχχάάττοο  ΑΑττττιικκήήςς,,  ττηηλλ..  221100  
4488..0055..226677  ((δδιιδδαα    ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ  ΚΚααττεερρίίνναα,,  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΕΕξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ΜΜεεττόόχχωωνν))..  

••   ΕΕ--mmaaiill::  mmeettoohhoonn@@jjuummbboo..ggrr  
  

11..22..          ΥΥππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  ττοουυ  ΕΕττήήσσιιοουυ  ∆∆εελλττίίοουυ  
  

ΥΥππεεύύθθυυννοοιι    γγιιαα  ττηη  σσύύννττααξξηη  κκααιι  ττηηνν  αακκρρίίββεειιαα  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  πποουυ  ππεερριιέέχχοοννττααιι  σσττοο  ΕΕττήήσσιιοο    ∆∆εελλττίίοο  εείίννααιι  
οοιι  κκ..κκ..  ::  
  

••   ΑΑππόόσσττοολλοοςς��ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΒΒαακκάάκκηηςς::  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ    
κκααιι  ∆∆ιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,    ΚΚύύππρροουυ  99  &&  ΎΎδδρρααςς,,  ΤΤ..ΚΚ..  118833  4466    

            ΜΜοοσσχχάάττοο  ΑΑττττιικκήήςς,,  ττηηλλ..  221100  4488..0055..220000..  
  

••   ΚΚααλλλλιιόόππηη  ΒΒεερρννααδδάάκκηη::  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα    κκααιι  ΕΕννττεεττααλλµµέέννηη  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  
            ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  ΚΚύύππρροουυ  99  &&  ΎΎδδρρααςς,,  ΤΤ..ΚΚ..  118833  4466  ΜΜοοσσχχάάττοο  ΑΑττττιικκήήςς,,    
            ττηηλλ..  221100  4488..0055..226666..  

  
ΤΤοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  δδηηλλώώννεειι  όόττιι  όόλλαα  τταα  µµέέλληη  ττοουυ  έέχχοουυνν  λλάάββεειι  γγννώώσσηη  ττοουυ  
ππεερριιεεχχοοµµέέννοουυ  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ΕΕττήήσσιιοουυ  ∆∆εελλττίίοουυ  κκααιι  µµααζζίί  µµεε  ττοουυςς  σσυυννττάάκκττεεςς  ττοουυ,,    ββεεββααιιώώννοουυνν    
υυππεεύύθθυυνναα  όόττιι::  
  

αα..  ΌΌλλεεςς    οοιι  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσεε  ααυυττόό    εείίννααιι  ππλλήήρρηη  κκααιι  ααλληηθθήή    
κκααιι  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  όόππωωςς  ήήτταανν  δδιιααµµοορρφφωωµµέένναα  µµέέχχρριι  ττηηνν  3300//66//22000044,,  εεκκττόόςς  αανν  ρρηηττάά  ααννααφφέέρρεεττααιι  
δδιιααφφοορρεεττιικκάά..  

  

ββ..  ∆∆εενν  υυππάάρρχχοουυνν  άάλλλλαα  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  δδεενν  έέχχοουυνν  λλάάββεειι  χχώώρραα  γγεεγγοοννόότταα,,  ηη  ααππόόκκρρυυψψηη  ήή  ππααρράάλληηψψηη  
ττωωνν  οοπποοίίωωνν  θθαα  µµπποορροούύσσεε  νναα  κκαατταασσττήήσσεειι  ππααρρααππλλααννηηττιικκόό  ττοο  σσύύννοολλοο  ήή  µµέέρροοςς  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  κκααιι  
ππλληηρροοφφοορριιώώνν    πποουυ  ππεερριιέέχχοοννττααιι  σσττοο    ΕΕττήήσσιιοο  ∆∆εελλττίίοο..    

    

γγ..  ΣΣεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  πποουυ  εελλέέγγχχεεττααιι  µµεεττοοχχιικκάά  ααππόό  ααυυττήήνν,,    δδεενν  εεκκκκρρεεµµοούύνν  
δδιικκαασσττιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  ήή  δδιιααιιττηησσίίεεςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  θθαα  µµπποορροούύσσαανν  νναα  έέχχοουυνν  σσηηµµααννττιικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  
σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  ττοουυςς  κκααττάάσστταασσηη  κκααιι  σσττηηνν  ππεερριιοουυσσιιαακκήή  ττοουυςς  δδιιάάρρθθρρωωσσηη,,  ππλληηνν  όόσσωωνν  
ααννααφφέέρροοννττααιι  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοο  ΠΠααρράάρρττηηµµαα  κκααιι  σσττοο  κκεεφφ..44..44..  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς    ΕΕττήήσσιιοουυ  ∆∆εελλττίίοουυ.  

  
  



11..33..        ΟΟρρκκωωττοοίί    ΕΕλλεεγγκκττέέςς  ��  ΛΛοογγιισσττέέςς  
  

ΤΤοονν  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  ττωωνν  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  ττιιςς    εεττααιιρριικκέέςς  χχρρήήσσεειιςς  22000011//22000022,,  22000022//22000033  κκααιι  22000033//22000044  δδιιεεννήήρργγηησσεε  οο  ΟΟρρκκωωττόόςς  
ΕΕλλεεγγκκττήήςς  ��  ΛΛοογγιισσττήήςς    κκ..  ∆∆εελληηγγιιάάννννηηςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ((ΑΑ..ΜΜ..ΣΣ..ΟΟ..ΕΕ..ΛΛ..  1155779911,,  ΒΒαασσιιλλέέωωςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ  4444,,  
ΑΑθθήήνναα,,  ΤΤ..ΚΚ..  111166  3355,,  ττηηλλ..221100  7722..8800..000000))  πποουυ  ααννήήκκεειι  σσττηηνν  ιιδδίίαα  εεττααιιρρεείίαα  GGrraanntt  TThhoorrnnttoonn  SS..AA..  

  

ΤΤαα  οοιικκοοννοοµµιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  κκααιι  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εεκκρρίίθθηησσαανν  αακκρριιββήή  κκααιι  εειιλλιικκρριιννήή..  
  

ΕΕππιιππρρόόσσθθεετταα  οο  ΟΟρρκκωωττόόςς  ΕΕλλεεγγκκττήήςς  ��  ΛΛοογγιισσττήήςς  κκ..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ∆∆εελληηγγιιάάννννηηςς    ααννααφφέέρρεειι  όόττιι  δδεενν  υυππήήρρξξαανν  
δδιιααφφωωννίίεεςς  µµεεττααξξύύ  ααυυττοούύ  κκααιι  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εεππίί  λλοογγιισσττιικκώώνν  χχεειιρριισσµµώώνν  κκααιι  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  
εεσσωωττεερριικκοούύ    εελλέέγγχχοουυ  εείίννααιι  ππλλήήρρεεςς  κκααιι  ααξξιιόόππιισσττοο..  
  

ΗΗ  θθυυγγααττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»  ππααρραακκοολλοουυθθεείίττααιι  κκααιι  εελλέέγγχχεεττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  
εεγγκκεεκκρριιµµέέννωωνν  λλοογγιισσττώώνν  PPrriiccee  WWaatteerrhhoouussee  CCooooppeerrss  σσττηηνν  ΚΚύύππρροο..  
  

Τα  πιστοποιητικά  ελέγχου του   Ορκωτού  Ελεγκτή� Λογιστή  για τις Οικονοµικές καταστάσεις  της 
Εταιρείας και για τις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις  για τις χρήσεις  2001/2002, 2002/2003 
και 2003/2004 παρατίθενται στο συνηµµένο Παράρτηµα κάτω από τους δηµοσιευµένους  
Ισολογισµούς και τα Αποτελέσµατα Χρήσεων των αντιστοίχων χρήσεων. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



22..          ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  τταα  ∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  ττωωνν  ΜΜεεττόόχχωωνν  
κκααιι  τταα  ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΜΜεεττοοχχήήςς    
  
22..11..          ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  
  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  εείίννααιι  εειισσηηγγµµέέννηη  σσττηη  ΠΠααρράάλλλληηλληη  ΑΑγγοορράά  ττοουυ  ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ΑΑθθηηννώώνν  ααππόό  ττηηνν  1199ηη    
ΙΙοουυννίίοουυ  11999977..  
  

ΕΕππίίσσηηςς  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττοο  δδεείίκκττηη  ΜΜΙΙDD  8800    ττοουυ  ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ΑΑθθηηννώώνν..  
  
22..22..          ∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  ΜΜεεττόόχχωωνν  
  

ΚΚάάθθεε  µµεεττοοχχήή  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εεννσσωωµµααττώώννεειι  όόλλαα  τταα  δδιικκααιιώώµµαατταα  κκααιι  ττιιςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  
ααππόό  ττοο  ΝΝόόµµοο  κκααιι  ττοο  ΚΚαατταασσττααττιικκόό  ααυυττήήςς,,  ττοο  οοπποοίίοο  δδεενν  ππεερριιέέχχεειι  δδιιααττάάξξεειιςς  ππεερριισσσσόόττεερροο  ππεερριιοορριισσττιικκέέςς  
ααππόό  ααυυττέέςς  πποουυ  ππρροοββλλέέππεειι  οο  ΝΝόόµµοοςς..  
ΗΗ  κκααττοοχχήή  ττοουυ  ττίίττλλοουυ  ττηηςς  µµεεττοοχχήήςς  σσυυννεεππάάγγεεττααιι  ααυυττοοδδιικκααίίωωςς  ττηηνν  ααπποοδδοοχχήή  ααππόό  ττοονν  κκύύρριιοο  ααυυττήήςς  ττοουυ  
ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττωωνν  ννοοµµίίµµωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  ΓΓεεννιικκώώνν  ΣΣυυννεελλεεύύσσεεωωνν  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν..  
ΟΟιι  µµεεττοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  εείίννααιι  εελλεεύύθθεερραα  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσιιµµεεςς..  
ΜΜεε  ββάάσσηη  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  3399  εεππ..  ττοουυ  νν..  22339966//9966,,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκαανν  µµεε  ττοουυςς  νν..  
22553333//9977  κκααιι  22665511//11999988,,  οοιι  µµεεττοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εεττρράάππηησσαανν  σσεε  ααϋϋλλεεςς  κκααττααχχωωρρηηθθεείίσσεεςς  ωωςς  εεγγγγρρααφφέέςς  
σσττοο  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  ααρρχχεείίοο  ττηηςς  ααννώώννυυµµηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  µµεε  ττηηνν  εεππωωννυυµµίίαα  ««ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟ  
ΑΑΞΞΙΙΩΩΝΝ  ΑΑ..ΕΕ..»»..  ΗΗ  εεννεερργγοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  δδιιααττάάξξεεωωνν  ννόόµµωωνν  γγιιαα  ττηηνν  ααπποοϋϋλλοοπποοίίηησσηη  έέγγιιννεε  µµεε  ττηηνν  
ααππόό  22..33..11999999  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς,,  ηη  δδεε  δδιιααδδιικκαασσίίαα  ααπποοϋϋλλοοπποοίίηησσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  
ΕΕττααιιρρεείίαα  άάρρχχιισσεε  ττηηνν  11..44..11999999  κκααιι  έέλληηξξεε  σσττιιςς  3300..99..11999999..  
ΗΗ  εευυθθύύννηη  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ππεερριιοορρίίζζεεττααιι  σσττηηνν  οοννοοµµαασσττιικκήή  ααξξίίαα  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν,,  πποουυ  κκααττέέχχοουυνν..  ΟΟιι  µµέέττοοχχοοιι  
σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  κκααιι  σστταα  κκέέρρδδηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ΝΝόόµµοο  κκααιι  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  
ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ..  ΤΤαα  δδιικκααιιώώµµαατταα  κκααιι  οοιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς,,  πποουυ  ααπποορρρρέέοουυνν  ααππόό  κκάάθθεε  µµεεττοοχχήή,,  
ππααρραακκοολλοουυθθοούύνν  ααυυττήή  σσεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  κκααθθοολλιικκόό  ήή  εειιδδιικκόό  δδιιάάδδοοχχοο  ττοουυ  µµεεττόόχχοουυ..  
ΟΟιι  µµέέττοοχχοοιι  εενναασσκκοούύνν  τταα  δδιικκααιιώώµµααττάά  ττοουυςς  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  µµόόννοο  µµέέσσωω  ττωωνν  
ΓΓεεννιικκώώνν  ΣΣυυννεελλεεύύσσεεωωνν..  
ΟΟιι  δδααννεειισσττέέςς  ττοουυ  µµεεττόόχχοουυ  κκααιι  οοιι  δδιιάάδδοοχχοοίί  ττοουυ  σσεε  κκααµµίίαα  ππεερρίίππττωωσσηη  δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα  ππρροοκκααλλέέσσοουυνν  ττηηνν  
κκααττάάσσχχεεσσηη  ήή  σσφφρράάγγιισσηη  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ππεερριιοουυσσιιαακκοούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ  ήή  ττωωνν  ββιιββλλίίωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  οούύττεε  νναα  
ζζηηττήήσσοουυνν  ττηη  δδιιααννοοµµήή  ήή  ττηηνν  εεκκκκααθθάάρριισσήή  ττηηςς,,  οούύττεε  νναα  ααννααµµιιχχθθοούύνν  µµεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  σσττηη  δδιιοοίίκκηησσηη  
ήή  ττηη  δδιιααχχεείίρριισσήή  ττηηςς..  
ΚΚάάθθεε  µµέέττοοχχοοςς,,  οοπποουυδδήήπποοττεε  κκααιι  αανν  κκααττοοιικκεείί,,  λλοογγίίζζεεττααιι  όόττιι  έέχχεειι  ννόόµµιιµµηη  κκααττοοιικκίίαα  ττηηνν  έέδδρραα  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς  ωωςς  ππρροοςς  ττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  ττοουυ  µµεε  ααυυττήήνν  κκααιι  υυππόόκκεειιττααιι  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ννοοµµοοθθεεσσίίαα..  ΚΚάάθθεε  δδιιααφφοορράά  
µµεεττααξξύύ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ήή  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ττρρίίττοουυ,,  υυππάάγγεεττααιι  σσττηηνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκήή  
ααρρµµοοδδιιόόττηητταα  ττωωνν  τταακκττιικκώώνν  δδιικκαασσττηηρρίίωωνν,,  ηη  δδεε  ΕΕττααιιρρεείίαα  εεννάάγγεεττααιι  µµόόννοονν  εεννώώππιιοονν  ττωωνν  δδιικκαασσττηηρρίίωωνν  ττηηςς  
έέδδρρααςς  ττηηςς..  
ΚΚάάθθεε  µµεεττοοχχήή  ππααρρέέχχεειι  δδιικκααίίωωµµαα  µµιιααςς  ψψήήφφοουυ..  ΣΣυυγγκκύύρριιοοιι  µµεεττοοχχήήςς  γγιιαα  νναα  έέχχοουυνν  δδιικκααίίωωµµαα  ψψήήφφοουυ  ππρρέέππεειι  
νναα  υυπποοδδεείίξξοουυνν  σσττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  εεγγγγρράάφφωωςς  έένναανν  κκοοιιννόό  εεκκππρρόόσσωωπποο  γγιιαα  ττηη  µµεεττοοχχήή  ααυυττήή,,  οο  οοπποοίίοοςς  θθαα  ττοουυςς  
εεκκππρροοσσωωππήήσσεειι  σσττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη..  ΜΜέέχχρριι  δδεε  ττοονν  κκααθθοορριισσµµόό  ααυυττοούύ  αανναασσττέέλλλλεεττααιι  ηη  άάσσκκηησσηη  ττωωνν  
δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ττοουυςς..  
ΚΚάάθθεε  µµέέττοοχχοοςς  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  µµεεττέέχχεειι  σσττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εείίττεε  
ααυυττοοππρροοσσώώππωωςς  εείίττεε  µµέέσσωω  ππλληηρρεεξξοουυσσίίοουυ..  ΓΓιιαα  νναα  µµεεττέέχχεειι  µµέέττοοχχοοςς  σσττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  οοφφεείίλλεειι  νναα  
δδεεσσµµεεύύσσεειι  ττιιςς  µµεεττοοχχέέςς  ττοουυ,,  µµέέσσωω  ττωωνν  χχεειιρριισσττώώνν  ήή  ααππεευυθθεείίααςς  σσττοο  ΚΚεεννττρριικκόό  ΑΑπποοθθεεττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν,,  εεάάνν  οοιι  
µµεεττοοχχέέςς  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοονν  ΕΕιιδδιικκόό  ΛΛοογγααρριιαασσµµόό,,  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ππέέννττεε  ((55))  ππλλήήρρεειιςς  ηηµµέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  
ηηµµεερροοµµηηννίίαα  πποουυ  έέχχεειι  οορριισσττεείί  γγιιαα  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη..  ΜΜέέσσαα  σσττηηνν  ίίδδιιαα  ππρροοθθεεσσµµίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  
κκααττααττίίθθεεννττααιι  σσττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  οοιι  ββεεββααιιώώσσεειιςς  ττοουυ  ΚΚεεννττρριικκοούύ  ΑΑπποοθθεεττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ήή  οοιι  ττυυχχόόνν  
ππρροοββλλεεππόόµµεεννεεςς  ααππόό  ττοο  ννόόµµοο  ιισσοοδδύύννααµµεεςς  ββεεββααιιώώσσεειιςς  δδέέσσµµεευυσσηηςς  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  τταα  
ννοοµµιιµµοοπποοιιηηττιικκάά  έέγγγγρρααφφαα  ττωωνν  ααννττιιππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν..  



  
  
ΜΜέέττοοχχοοιι  πποουυ  δδεενν  σσυυµµµµοορρφφώώννοοννττααιι  µµεε  τταα  ππααρρααππάάννωω  δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττηη  ΓΓεεννιικκήή  
ΣΣυυννέέλλεευυσσηη,,  µµόόννοο  µµεεττάά  ααππόό  εειιδδιικκήή  άάδδεειιαα  ααυυττήήςς..  
ΜΜέέττοοχχοοιι,,  πποουυ  εεκκππρροοσσωωπποούύνν  ττοο  11//2200  ττοουυ  κκααττααββεεββλληηµµέέννοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ::  
αα))  ΜΜπποορροούύνν  νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  ττηη  σσύύγγκκλληησσηη  ΈΈκκτταακκττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν..  ΤΤοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  εείίννααιι  υυπποοχχρρεεωωµµέέννοο  νναα  σσυυγγκκααλλέέσσεειι  ττηη  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  µµέέσσαα  σσεε  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  όόχχιι  
µµεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  ττρριιάάνντταα  ((3300))  ηηµµέέρρεεςς  ααππόό  ττηηνν  ηηµµέέρραα  κκααττάάθθεεσσηηςς  ττηηςς  ααίίττηησσηηςς  σσττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  ττοουυ  
∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ..  ΣΣττηηνν  ααίίττηησσηη,,  οοιι  ααιιττοούύννττεεςς  µµέέττοοχχοοιι  οοφφεείίλλοουυνν  νναα  ααννααφφέέρροουυνν  τταα  θθέέµµαατταα  ττηηςς  
ηηµµεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς,,  γγιιαα  τταα  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι  ηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη,,  κκααιι  
ββ))  ΈΈχχοουυνν  δδιικκααίίωωµµαα  νναα  ζζηηττήήσσοουυνν  ααππόό  ττοο  ΠΠρρωωττοοδδιικκεείίοο  ττηηςς  έέδδρρααςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  νναα  αασσκκήήσσεειι  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  
ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  άάρρθθρραα  4400  κκααιι  4400εε  ττοουυ  ΚΚ..ΝΝ..  22119900//11992200..  
ΚΚάάθθεε  µµέέττοοχχοοςς  µµπποορρεείί  νναα  ζζηηττήήσσεειι,,  δδέέκκαα  ((1100))  ηηµµέέρρεεςς  ππρριινν  ααππόό  ττηηνν  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη,,  ττιιςς  
ΕΕττήήσσιιεεςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  κκααιι  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  εεκκθθέέσσεειιςς  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  κκααιι  ττωωνν  
ΕΕλλεεγγκκττώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  
ΤΤοο  µµέέρριισσµµαα  κκάάθθεε  µµεεττοοχχήήςς  ππλληηρρώώννεεττααιι  σσττοονν  µµέέττοοχχοο  ήή  σσεε  εεξξοουυσσιιοοδδοοττηηµµέέννοο  ααππόό  ααυυττόόνν  ππρρόόσσωωπποο,,  σστταα  
γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ήή  όόπποουυ  ααλλλλοούύ  οορριισσθθεείί..  
ΤΤαα  µµεερρίίσσµµαατταα,,  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  ζζηηττηηθθεείί  γγιιαα  µµίίαα  ππεεννττααεεττίίαα,,  ααφφόόττοουυ  κκααττέέσσττηησσαανν  ααππααιιττηηττάά,,   
ππααρρααγγρράάφφοοννττααιι  υυππέέρρ  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοσσίίοουυ..  
ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοοµµοοθθεεσσίίαα  ((ΝΝ..  22223388//11999944,,  άάρρθθρροο  110099))  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  µµααςς  ββααρρύύννεεττααιι  µµεε  
σσυυννττεελλεεσσττήή  φφόόρροουυ  3355%%  εεππίί  ττωωνν  φφοορροολλοογγηηττέέωωνν  κκεερρδδώώνν  ττηηςς  ππρριινν  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  δδιιααννοοµµήή..  ΜΜεε  ττηηνν  
ππααρρααππάάννωω  φφοορροολλόόγγηησσηη  εεξξααννττλλεείίττααιι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  γγιιαα  τταα  λλααµµββααννόόµµεενναα  ααππόό  
ααυυττοούύςς  µµεερρίίσσµµαατταα..  
ΤΤαα  µµεερρίίσσµµαατταα  δδιιααννέέµµοοννττααιι  ααππόό  τταα  ήήδδηη  φφοορροολλοογγηηθθέένντταα  σσττοο  ννοοµµιικκόό  ππρρόόσσωωπποο  κκέέρρδδηη  κκααιι  εεπποοµµέέννωωςς  οο  
µµέέττοοχχοοςς  δδεενν  έέχχεειι  κκααµµίίαα  φφοορροολλοογγιικκήή  υυπποοχχρρέέωωσσηη  εεππίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  µµεερριισσµµάάττωωνν  πποουυ  εειισσππρράάττττεειι..  
ΩΩςς  χχρρόόννοοςς  ααππόόκκττηησσηηςς  ττοουυ  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  ααππόό  τταα  µµεερρίίσσµµαατταα  λλοογγίίζζεεττααιι  ηη  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  έέγγκκρριισσηηςς  ττοουυ  
ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ  ααππόό  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  ΜΜεε  ββάάσσηη  ττοο  ΝΝ..  22778899//22000000  
((άάρρθθρραα  2266,,  ππααρρ..  88)),,  οοιι  ττόόκκοοιι  ττοουυ  οοµµοολλοογγιιαακκοούύ  δδααννεείίοουυ  υυππόόκκεειιννττααιι  σσήήµµεερραα  σσεε  φφοορροολλοογγίίαα,,  πποοσσοοσσττοούύ  
δδέέκκαα  ττοοιιςς  εεκκααττόό  ((1100%%))..  ΟΟ  φφόόρροοςς  ππααρραακκρρααττεείίττααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααιι  ααπποοδδίίδδεεττααιι  ααππόό  ααυυττήή..  
 

22..33..        ∆∆ηηµµόόσσιιεεςς  ΠΠρροοσσφφοορρέέςς 
 
ΚΚααττάά  ττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  22000033//22000044  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  σσττιιςς  1188..33..22000044,,  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααπποοφφάάσσιισσεε  ((  γγιιαα  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  λλεεππττοοµµεερρώώςς  σσττοο  υυππόό  σσττοοιιχχεείίαα  55..11..11..00  κκεεφφάάλλααιιοο  
ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  δδεελλττίίοουυ))  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ΕΕκκοούύσσιιααςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΠΠρρόότταασσηηςς  µµεε  ββάάσσηη  ττοουυςς  ππεερρίί  ΑΑξξιιώώνν  κκααιι  
ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύςς  11999977  κκααιι  22000011,,  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  110000%%  ττοουυ  
εεκκδδοοµµέέννοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  ττοουυ  110000%%  ττωωνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ααγγοορράάςς  µµεεττοοχχώώνν  ((∆∆ΑΑΜΜ))  ττηηςς  
θθυυγγααττρριικκήήςς  ««JJUUMMBBOO  TTRRAADDIINNGG  LLTTDD��  ππρροοςς  5599  σσεεννττ  ΛΛΚΚ  κκάάθθεε  µµεεττοοχχήή  κκααιι  66  σσεεννττ  ΛΛΚΚ  κκάάθθεε  ∆∆ΑΑΜΜ..  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  εεππιιττυυχχήή  δδηηµµόόσσιιαα  ππρρόότταασσηη,,  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  µµααςς  πποοσσοοσσττοούύ  9988,,6699%%  ττοουυ  
µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  ««JJUUMMBBOO  TTRRAADDIINNGG  LLTTDD»»,,  κκααττ��  ααπποοδδοοχχήή  σσχχεεττιικκοούύ  ααιιττήήµµααττοοςς  ααυυττήήςς,,  
εεκκδδόόθθηηκκεε::  αα))  ΗΗ  ααππόό  2222..66..22000044  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ,,  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααννεεσσττάάλληη  
ηη  δδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηη  ττωωνν  ττίίττλλωωνν  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ββ))  ΗΗ  ααππόό  99..77..22000044  κκοοιιννήή  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  
ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ  κκααιι  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς,,  γγιιαα  ττηηνν  οορριισσττιικκήή  δδιιααγγρρααφφήή  ττοουυςς,,  
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  ιισσχχύύοονντταα  ΚΚυυππρριιαακκόό  ΚΚααννοοννιισσµµόό..    

ΣΣήήµµεερραα,,  ττοο  υυππόόλλοοιιπποο  πποοσσοοσσττόό  11,,3311,,  µµεεττάά  ττηη    ννέέαα  ππρρόόσσκκλληησσηη  εεξξααγγοορράάςς  ττωωνν,,  έέχχεειι  µµεειιωωθθεείί  σσττοο  
εελλάάχχιισσττοο  κκααιι  ααφφοορράά  µµεεττοοχχέέςς  440000  ππεερρίίπποουυ  µµιικκρροοµµεεττόόχχωωνν..    

  
  
  



22..44..        ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΜΜεεττοοχχήήςς  
  

ΑΑκκοολλοουυθθοούύνν  σσττααττιισσττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  σσττιιςς  ττιιµµέέςς  κκλλεειισσίίµµααττοοςς  ττηηςς  µµεεττοοχχήήςς  σσττοο  ττέέλλοοςς  κκάάθθεε  
µµήήνναα,,  σσττοο  µµηηννιιααίίοο  όόγγκκοο  σσυυννααλλλλααγγώώνν  σσεε  ττεεµµάάχχιιαα  κκααιι  ααξξίίαα,,  σσττηηνν  ααξξίίαα  σσυυννοολλιικκοούύ  µµηηννιιααίίοουυ  όόγγκκοουυ  
σσυυννααλλλλααγγώώνν  κκλλάάδδοουυ  λλιιααννιικκοούύ  εεµµπποορρίίοουυ,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  σσυυννοολλιικκήή  ααξξίίαα  ττοουυ  µµηηννιιααίίοουυ  όόγγκκοουυ  
σσυυννααλλλλααγγώώνν  ττοουυ  ΧΧ..ΑΑ..ΑΑ..,,  ααππόό  0011--0077--22000033  έέωωςς  3300--0066--22000044::  
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ΙΙοούύλλιιοοςς              22000033  33,,5566 11..004444..111111,,0000 33..551166..445500,,0000 6699..441199..661111  44..773399,,5566 
ΑΑύύγγοουυσσττοοςς  44,,2288 22..113333..558855,,0000 99..226633..660000,,0000 113388..003300..442200  33..770044,,5544 
ΣΣεεππττέέµµββρριιοοςς  44,,6688 11..116666..663333,,0000 44..995566..333300,,0000 6666..444499..999900  33..226699,,0088 
ΟΟκκττώώββρριιοοςς  44,,4422 445577..227799,,0000 11..998855..116600,,0000 4466..886699..663355  44..006655,,1144 
ΝΝοοέέµµββρριιοοςς  44,,4444 446622..665544,,0000 22..003311..776600,,0000 3377..777788..881199  33..550022,,4455 
∆∆εεκκέέµµββρριιοοςς  44,,6600 440011..004422,,0000 11..881177..773300,,0000 5522..005555..335533  33..223311,,3388 
ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22000044  44,,7722 559900..116644,,0000 22..881155..773300,,0000 9900..445533..996611  44..330044,,9911 
ΦΦεεββρροουυάάρριιοοςς  44,,5544 229944..999988,,0000 11..334422..778800,,0000 6655..772244..771188  33..443377,,0099 
ΜΜάάρρττιιοοςς  44,,3300 446677..440022,,0000 22..001177..228800,,0000   4422..229922..331100  33..331122,,0055 
ΑΑππρρίίλλιιοοςς  44,,7788 11..118833..770066,,0000 55..440077..000000,,0000 3355..220088..551100 22..558822..6677
ΜΜάάιιοοςς  44,,4400 881155..990000,,0000 33..771144..884400,,0000 3344..886611..779922 22..994466..6677
ΙΙοούύννιιοοςς  44,,3300 449977..881199,,0000 22..111177..443300,,0000 3300..118866..662200 22..664422..3333

  
  

ΣΣττοο  ππααρραακκάάττωω  δδιιάάγγρρααµµµµαα  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  ηη  πποορρεείίαα  ττηηςς  ττιιµµήήςς  ττηηςς  µµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  
ππεερρίίοοδδοο  ααππόό  0011--0077--22000033  έέωωςς  3300--0066--22000044  σσεε  ννόόµµιισσµµαα  εευυρρώώ::  
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ΗΗ  ττιιµµήή  ττηηςς  µµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  σσττιιςς  3300--66--22000044,,  δδιιααµµοορρφφώώθθηηκκεε  σσεε    ��  44,,3300,,  ααυυξξηηµµέέννηη    κκααττάά  
πποοσσοοσσττόό  4422,,3388%%  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ττιιµµήή  κκλλεειισσίίµµααττοοςς  σσττιιςς  0011--77--22000033  πποουυ  ήήτταανν    ��  33,,0022..    



ΤΤοο  εεππόόµµεεννοο  δδιιάάγγρρααµµµµαα  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  όόγγκκοουυ  ��  ττεεµµααχχίίωωνν  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ααππόό  0011--77--22000033έέωωςς  ττιιςς  3300--66--22000044::  
  

ΠΟΡΕΙΑ  ΟΓΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ 
(01/07/2003 - 30/06/2004)
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ΣΣττοο  δδιιάάγγρρααµµµµαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  ηη  πποορρεείίαα  ττηηςς  ττιιµµήήςς  ττηηςς  µµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  ττοουυ  

ΓΓεεννιικκοούύ  ∆∆εείίκκττηη  ττοουυ  ΧΧ..ΑΑ..ΑΑ..  κκααιι  ττοουυ  ∆∆εείίκκττηη  ΛΛιιααννιικκοούύ  ΕΕµµπποορρίίοουυ  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ααππόό  11--77--22000033  έέωωςς    

3300--66--22000044,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  µµεεττααττρρααππεείί  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  110000..  
  

JUMBO A.E. - ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. - ∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

(01/07/2003 - 30/06/2004)
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ΗΜΕΡΑ-ΜΗΝΑΣ-ΕΤΟΣ

JUMBO A.E. ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.Α. ∆ΕΙΚΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

  
ΣΣττιιςς  3300--66--22000044  κκααιι  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ττηηνν  11--77--22000033,,  ηη  ττιιµµήή  ττηηςς  µµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααυυξξήήθθηηκκεε  κκααττάά  
4422,,3388%%  εεννώώ  οο  ΓΓεεννιικκόόςς  ∆∆εείίκκττηηςς  ττοουυ  ΧΧ..ΑΑ..ΑΑ..  ααυυξξήήθθηηκκεε  κκααττάά  2255,,7777%%  κκααιι  οο  ∆∆εείίκκττηηςς  ΛΛιιααννιικκοούύ  ΕΕµµπποορρίίοουυ  
ααυυξξήήθθηηκκεε  κκααττάά    3333,,2266%%..  



33..        ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααιι  ττοο  ΚΚεεφφάάλλααιιόό  ττηηςς  
  

  
33..11..              ΓΓεεννιικκέέςς  ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  
  
33..11..00..        ΕΕππωωννυυµµίίαα,,  εεττααιιρριικκήή  έέδδρραα    ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
ΗΗ  AAννώώννυυµµηη  EEττααιιρρεείίαα  µµεε  ττηηνν  εεππωωννυυµµίίαα  ««JJuummbboo  ΑΑννώώννυυµµηη  ΕΕµµπποορριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα»»  εείίννααιι  ΕΕλλλληηννιικκήή  
ΑΑννώώννυυµµηη    ΕΕµµπποορριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααιι  υυππόόκκεειιττααιι  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΚΚ..ΝΝ..  22119900//11992200  ππεερρίί  ΑΑννωωννύύµµωωνν  
ΕΕττααιιρρεειιώώνν..  
  

ΗΗ  εεππωωννυυµµίίαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααππόό  ττηη  σσύύσστταασσηη  ττηηςς  ήήτταανν  ««ΜΜΠΠΕΕΪΪΜΜΠΠΥΥ  ΛΛΑΑΝΝΤΤ  ΠΠΑΑΙΙΧΧΝΝΙΙ∆∆ΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  
ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ»»  κκααιι  µµεε  ττοο  δδιιαακκρριιττιικκόό  ττίίττλλοο  ««JJuummbboo»»..  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
σσττιιςς  2299//0033//22000000,,  ηη  οοπποοίίαα  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  ααρριιθθµµόό  ΚΚ22  --  44225566//44..44..22000000  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  
ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  κκααττααχχωωρρήήθθηηκκεε  σσττοο  ΜΜ..ΑΑ..ΕΕ..,,  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  ττοο  άάρρθθρροο  11  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  κκααιι  
εεφφεεξξήήςς  ηη  ννέέαα  εεππωωννυυµµίίαα  ααυυττήήςς  εείίννααιι  ««JJUUMMBBOO  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ»»,,  εεννώώ  οο  δδιιαακκρριιττιικκόόςς  
ττίίττλλοοςς  ττηηςς  ππααρρααµµέέννεειι  ««JJuummbboo»»..  ΟΟ  δδιιαακκρριιττιικκόόςς  ααυυττόόςς  ττίίττλλοοςς  εείίννααιι  κκααττοοχχυυρρωωµµέέννοοςς  ττόόσσοο  σσττοο  
κκαατταασσττααττιικκόό  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  όόσσοο  κκααιι  σσττοο  ΤΤµµήήµµαα  ΣΣηηµµάάττωωνν  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ωωςς  οοµµώώννυυµµοο  
σσήήµµαα  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ««JJuummbboo»»,,  µµεε  ααρριιθθµµόό  112277221188  κκααιι  µµεε  δδιιάάρρκκεειιαα  ππρροοσστταασσίίααςς  µµέέχχρριι  
55//66//22000055,,  ηη  οοπποοίίαα  µµπποορρεείί  νναα  ααννααννεεώώννεεττααιι  κκάάθθεε  φφοορράά  γγιιαα  µµιιαα  ννέέαα  δδεεκκααεεττίίαα..    
  

ΗΗ  κκαατταασσττααττιικκήή  έέδδρραα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΓΓλλυυφφάάδδααςς,,  σσττηηνν  οοδδόό  ΑΑγγγγέέλλοουυ  ((ππρρώώηηνν  
ΙΙωωάάννννοουυ))  ΜΜεεττααξξάά  ααρρ..  1111,,  εεννώώ  ηη  δδιιοοιικκηηττιικκήή  έέδδρραα  ττηηςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοονν  ∆∆ήήµµοο  ΜΜοοσσχχάάττοουυ  ΑΑττττιικκήήςς,,  οοδδόόςς  
ΚΚύύππρροουυ  99  &&  ΎΎδδρρααςς  ΤΤ..ΚΚ..  118833  4466,,  ττηηλλ..  221100  4488  0055  220000..  
  

ΙΙδδρρύύθθηηκκεε  ττοο  έέττοοςς  11998866  ((µµεε  ααρριιθθµµόό  ΦΦ..ΕΕ..ΚΚ..  33223344//2266..1111..11998866)),,  εεννώώ  ξξεεκκίίννηησσεε  ττηη  δδρραασσττηηρριιόόττηηττάά  ττηηςς  σσττοο  
χχώώρροο  ττοουυ  λλιιααννιικκοούύ  εεµµπποορρίίοουυ  ττηηνν  33ηη  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  ττοουυ  11998866..    
  

ΗΗ  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς    έέχχεειι  οορριισσθθεείί  σσεε  ττρριιάάνντταα  ((3300))  χχρρόόννιιαα  κκααιι  λλήήγγεειι  ττοο  έέττοοςς    22001166..  
  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  εείίννααιι  εεγγγγεεγγρρααµµµµέέννηη  σσττοο  ΜΜηηττρρώώοο  ΑΑννωωννύύµµωωνν  ΕΕττααιιρρεειιώώνν  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς,,  
∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΑΑννωωννύύµµωωνν  ΕΕττααιιρρεειιώώνν  κκααιι  ΠΠίίσσττεεωωςς,,  µµεε  ΑΑρρ..  ΜΜ..ΑΑ..ΕΕ..  77665500//0066//ΒΒ//8866//0044  κκααιι  εεφφααρρµµόόζζεειι  ττιιςς  
ααρρχχέέςς  κκααιι  κκααννόόννεεςς  ττοουυ  ΚΚ..ΝΝ..  22119900//11992200  ππεερρίί  ααννωωννύύµµωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν..    
  

ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  ααππόό  ττοο  11999977  ααπποοττεελλεείί  εειισσηηγγµµέέννηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  σσττοο  ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν  ΑΑθθηηννώώνν..  
  
33..11..11..          ΣΣκκοοππόόςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  44  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  κκααιι  µµεεττάά  ττηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ααυυττοούύ  µµεε  ττηηνν  ααππόό  
1100//1111//11999999  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς    ΤΤαακκττιικκήήςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς    ((ΦΦΕΕΚΚ  88445544//2211..1100..9999  ΤΤΑΑΕΕ  &&  ΕΕΠΠΕΕ)),,  σσκκοοππόόςς  
ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  εείίννααιι::  
  

11..  ΗΗ  ππααρρααγγωωγγήή,,  εειισσααγγωωγγήή  κκααιι  εεµµπποορρίίαα  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  ππααιιδδιικκώώνν  ααµµααξξωωµµάάττωωνν,,  εεππίίππλλωωνν,,  ββρρεεφφιικκώώνν  
εεννδδυυµµάάττωωνν,,  ββρρεεφφιικκώώνν  εειιδδώώνν  κκααιι  δδιιααφφόόρρωωνν  ππααρραακκοολλοουυθθηηµµάάττωωνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  γγιιαα  
ββρρέέφφηη,,  ννήήππιιαα  κκααιι  ππααιιδδιιάά..    

  

22..  ΗΗ  εειισσααγγωωγγήή  κκααιι  εεµµπποορρίίαα  εειιδδώώνν  ββιιοοττεεχχννίίααςς  κκααιι  ββιιοοµµηηχχααννίίααςς  γγεεννιικκάά,,  όόππωωςς  εεννδδεειικκττιικκάά  εεππίίππλλωωνν,,   
σσκκεευυώώνν,,  ηηλλεεκκττρριικκώώνν  σσυυσσκκεευυώώνν,,  κκααλλλλυυννττιικκώώνν,,  υυααλλιικκώώνν,,  ττοουυρριισσττιικκώώνν  εειιδδώώνν,,  ββιιββλλίίωωνν,,   
σσχχοολλιικκώώνν,,  χχααρρττιικκώώνν,,  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  ααννααππααρρααγγωωγγήήςς  εειικκόόννααςς  κκααιι  ήήχχοουυ,,  ττααιιννιιώώνν  εειικκόόννααςς  κκααιι  
ήήχχοουυ,,  κκαασσεεττώώνν  εειικκόόννααςς  κκααιι  ήήχχοουυ,,  δδίίσσκκωωνν  εειικκόόννααςς  κκααιι  ήήχχοουυ  ((ββιιννυυλλίίοουυ,,  ccoommppaacctt  ddiisskk,,  ccdd--rroomm,,  
ddvvdd  κκλλππ..)),,  εειιδδώώνν  δδώώρρωωνν,,  δδιιαακκόόσσµµηησσηηςς,,  σσττοολλιισσµµοούύ,,  γγρρααφφεείίοουυ  κκααιι  οοιικκιιαακκήήςς  χχρρήήσσηηςς,,  
µµιικκρροοααννττιικκεειιµµέέννωωνν  ααππόό  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  υυλλιικκόό,,  ααφφιισσώώνν  ((ππόόσσττεερρςς)),,  δδιιααφφηηµµιισσττιικκοούύ  υυλλιικκοούύ,,   
ππλλαασσττιικκώώνν  κκααιι  σσυυννααφφώώνν  εειιδδώώνν..  

  

33..  ΗΗ  εειισσααγγωωγγήή  κκααιι  εεµµπποορρίίαα  εειιδδώώνν  ννεεωωττεερριισσµµοούύ  κκάάθθεε  φφύύσσηηςς  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ααννδδρριικκώώνν,,  
γγυυννααιικκεείίωωνν  κκααιι  ππααιιδδιικκώώνν,,  εειιδδώώνν  έέννδδυυσσηηςς  κκααιι  υυππόόδδηησσηηςς,,  δδεερρµµααττίίννωωνν  εειιδδώώνν,,  ααθθλληηττιικκώώνν  εειιδδώώνν,,  
οορργγάάννωωνν  ααθθλληηττιισσµµοούύ  κκααιι  γγυυµµνναασσττιικκήήςς  κκααιι  λλοοιιππώώνν  ππααρραακκοολλοουυθθηηµµάάττωωνν  κκααιι  ααξξεεσσοουυάάρρ  ααυυττώώνν,,  
κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  ππρρώώττωωνν  υυλλώώνν  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ππααρράάγγοοννττααιι  ααυυττάά  δδηηλλααδδήή  υυφφαασσµµάάττωωνν,,  δδεερρµµάάττωωνν  
κκλλππ..  



  
  

44..  ΗΗ  εεµµπποορρίίαα  ττυυπποοπποοιιηηµµέέννωωνν  ττρροοφφίίµµωωνν,,  πποοττώώνν,,  γγλλυυκκώώνν,,  ππααγγωωττώώνν,,  ζζααχχααρρωωδδώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  
άάλλλλωωνν  σσυυννααφφώώνν  εειιδδώώνν  ααρρττοοπποοιιίίααςς,,  ζζααχχααρροοππλλαασσττιικκήήςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  δδιιααττρροοφφήήςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  
εεµµπποορρίίαα  ππρρώώττωωνν  υυλλώώνν  κκααιι  υυλλιικκώώνν  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  ππρροοοορριιζζοοµµέέννωωνν  γγιιαα  ππααρρααγγωωγγήή  κκααιι  
σσυυσσκκεευυαασσίίαα  ββιιοοµµηηχχααννιικκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσηηςς..  

  

55..  ΗΗ  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηη  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  σσνναακκ--µµππααρρ,,  κκααφφεεννεείίοουυ--εεσσττιιααττοορρίίοουυ,,  πποουυ  θθαα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  σσεε  
χχώώρροουυςς  εεµµπποορριικκώώνν  κκέέννττρρωωνν,,  εεννττόόςς  ήή  ππλληησσίίοονν  ττωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  

  

66..  ΗΗ  µµίίσσθθωωσσηη  κκααιι  ααγγοορράά  αακκιιννήήττωωνν  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηη,,  όόππωωςς  ιιδδίίωωςς  µµεε  ααννοοιικκοοδδόόµµηησσηη,,  
σσύύσστταασσηη  οορριιζζοοννττίίωωνν  ήή  κκααθθέέττωωνν  ιιδδιιοοκκττηησσιιώώνν,,  ππώώλληησσηη,,  εεκκµµίίσσθθωωσσηη,,  ήή  µµεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  
ττρρόόπποο  ααξξιιοοπποοίίηησσήή  ττοουυςς  µµεε  σσκκοοππόό  ττοο  κκέέρρδδοοςς..  

  

77..  ΗΗ  εεκκππόόννηησσηη  µµεελλεεττώώνν  κκααιι  ηη  ππααρροοχχήή  σσυυµµββοουυλλώώνν  µµεε  ττηη  µµοορρφφήή  σσυυσσττήήµµααττοοςς  δδιικκααιιόόχχρρηησσηηςς  
((FFrraanncchhiissiinngg)),,  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  εεππίί  θθεεµµάάττωωνν  οορργγάάννωωσσηηςς,,  δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  δδιιαακκίίννηησσηηςς  εεµµπποορρίίοουυ,,   
ααννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  µµεεττααφφοορράάςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς..  

  

88..  ΗΗ  άάσσκκηησσηη  εεµµπποορρίίααςς  κκααιι  ηη  εεννέέρργγεειιαα  εεµµπποορριικκώώνν  ππρράάξξεεωωνν  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττωωνν  εειισσααγγωωγγώώνν--
εεξξααγγωωγγώώνν  κκααιι  ττωωνν  ααννττιιππρροοσσωωππεειιώώνν..  ΗΗ  ααννττιιππρροοσσώώππεευυσσηη  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  οοίίκκωωνν  ττοουυ  εεξξωωττεερριικκοούύ  
πποουυ  ππααρράάγγοουυνν  ήή  κκααιι  εεµµπποορρεεύύοοννττααιι  ττεεχχννοογγννωωσσίίαα  ((kknnooww--  hhooww)),,  ττεεχχννιικκόό  κκααιι  ττεεχχννοολλοογγιικκόό  
εεξξοοππλλιισσµµόό..    

  

99..  ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσεε  υυφφιισσττάάµµεεννεεςς  ήή  σσυυσσττααθθηησσόόµµεεννεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  µµεε  ττοο  ίίδδιιοο  ήή  
ππααρρεεµµφφεερρέέςς  ήή  κκααιι  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ααννττιικκεείίµµεεννοο  εερργγαασσιιώώνν,,  όόππωωςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  ηη  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  
άάλλλλεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς    µµεε  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  ννοοµµιικκήή  µµοορρφφήή..  

  
33..11..22..            ΙΙσσττοορριικκόό  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ  
  
ΙΙσσττοορριικκόό  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς::  
  

ΟΟιι  κκυυρριιόόττεερροοιι  σσττααθθµµοοίί  σσττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααννάά    οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  χχρρήήσσεειιςς,,    εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς  ::  
  

  
11998866//11998888        

  
1111//8866  

  

1111//8866  

  
ΊΊδδρρυυσσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  µµεε  ααννττιικκεείίµµεεννοο  ττηηνν  ππώώλληησσηη  ππααιιχχννιιδδιιώώνν..  
  

ΤΤοο  ππρρώώττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))    κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηηνν  ΓΓλλυυφφάάδδαα..  
  

11998888//11998899      
έέωωςς  

11999911//11999922  

  
1100//8899  

  

1100//9900  
  

1100//9911  
  

1100//9911  
  

  
ΤΤοο  δδεεύύττεερροο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττοο  ΨΨυυχχιικκόό..  
  

ΑΑγγοορράά  ττµµήήµµααττοοςς  κκαατταασσττήήµµααττοοςς  ττ..µµ..  222200,,5500  σσττοο  ΨΨυυχχιικκόό..  
  

ΤΤοο  ττρρίίττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττοο  ΧΧοολλααρργγόό..    
  

ΤΤοο  ττέέττααρρττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά..  
  

  
11999944//11999955    
    

  
0099//9944  

  
  
  

0077//9955  
0077//9955  
0077//9955  

  
ΕΕξξααγγοορράά  ππλλεειιοοψψηηφφίίααςς  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααππόό  ττοονν  κκ..  ΒΒαακκάάκκηη  κκααιι  
ααπποορρρρόόφφηησσηη  ααππόό  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  ττρριιώώνν  σσυυννααφφώώνν  εεττααιιρρεειιώώνν  ((ΜΜααµµοούύθθ  ΑΑ..ΕΕ..,,  
ΠΠάάννθθηηρρ  ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..ΕΕ..,,  ΠΠρρίίµµοο  ΑΑ..ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..)),,  µµεε  εεννσσωωµµάάττωωσσηη  σσττοο  δδίίκκττυυοο  λλιιααννιικκήήςς  
κκαατταασσττηηµµάάττωωνν..  ΕΕννσσωωµµάάττωωσσηη  ττηηςς  χχοοννδδρριικκήήςς  ((ΠΠρρίίµµοο  ΑΑ..ΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..))..  
ΤΤοο  ππέέµµππττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττοονν  ΤΤααύύρροο..  
ΤΤοο  έέκκττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηηνν  ΝΝ..ΕΕρρυυθθρρααίίαα..  
ΤΤοο  έέββδδοοµµοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα    σσττοο  ΠΠααγγκκρράάττιι..  
  

  

  
11999955//11999966  

  
0077//9955  
1100//9955  

  
ΗΗ  ππρρώώττηη  κκεεννττρριικκήή  ααπποοθθήήκκηη  88..000000  ττ..µµ..  σσττηη  ΝΝίίκκααιιαα..  
ΤΤοο  όόγγδδοοοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηη  ΝΝίίκκααιιαα..  

  
11999966//11999977  

  

  

1111//9966  
  

0044//9977  
  

0066//9977  

  

  

ΤΤοο  έέννααττοο  ((ιιδδιιόόκκττηηττοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηη  ΒΒάάρρηη..  
  

ΤΤοο  δδέέκκααττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηηνν    ΠΠυυλλααίίαα  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..  
  

ΕΕιισσααγγωωγγήή  σσττηηνν  ΠΠααρράάλλλληηλληη  ΑΑγγοορράά  ττοουυ  ΧΧ..ΑΑ..ΑΑ..  ((668888,,55  εεκκααττ..  δδρρχχ..))..  



  
11999977//11999988  

  
1111//9977  

  

1122//9977  
  

1122//9977  
  

0044//9988  

  
ΤΤοο  εεννδδέέκκααττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηηνν  ΠΠάάττρραα..  
  

ΤΤοο  δδωωδδέέκκααττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα    σσττοονν  ΣΣεείίρριιοο..    
  

  ΑΑγγοορράά  ττµµήήµµααττοοςς  ττοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς  σσττηη  ΝΝέέαα  ΕΕρρυυθθρρααίίαα  226655  ττ..µµ....  
  

ΗΗ  δδεεύύττεερρηη  ((µµιισσθθωωµµέέννηη))  ααπποοθθήήκκηη  σστταα  ΟΟιιννόόφφυυτταα  εεππιιφφααννεείίααςς  1133..550000  ττ..µµ..  
  

  
11999988//11999999      

  
0088//9999  

  

0099//9988  
  

1100//9988  
  

  
1100//9988  

  
  

1122//9988  
  

0022//9999  
  
  

0044//9999  
  
  

0044//9999  
  

0066//9999  

  
ΤΤοο  δδέέκκααττοο  ττρρίίττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))    κκααττάάσσττηηµµαα  σσττοονν  ΚΚοολλωωννόό..    
  

ΑΑγγοορράά  οοιικκοοππέέδδοουυ  κκααιι  κκττιισσµµάάττωωνν  σσττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο  ΚΚρρήήττηηςς..        

ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  ααύύξξηησσηηςς  ττοουυ  ΜΜεεττοοχχ..  ΚΚεεφφ..  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  µµεε    έέκκδδοοσσηη  
11..220000..000000  ννέέωωνν  κκοοιιννώώνν  ααννωωννύύµµωωνν  µµεεττοοχχώώνν..  ΈΈσσοοδδαα  έέκκδδοοσσηηςς  ((δδρρχχ..  11,,22  δδιιςς))..    
  

ΕΕξξααγγοορράά  οοµµοοεειιδδοούύςς  κκυυππρριιαακκήήςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς  µµεε  ττηηνν  εεππωωννυυµµίίαα  ««JJuummbboo  
TTrraaddiinngg  LLttdd»»  ππρρώώηηνν  ««JJuummbboo  IInnvveessttmmeennttss  LLttdd»»..  
  

ΤΤοο  δδέέκκααττοο  ττέέττααρρττοο  ((ιιδδιιόόκκττηηττοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττοο  ΗΗρράάκκλλεειιοο  ΚΚρρήήττηηςς..  
  

ΣΣύύννααψψηη  κκοοιιννοοππρραακκττιικκοούύ  δδααννεείίοουυ  σσεε  EEUURROO  µµέέσσωω  ττηηςς  ττρράάππεεζζααςς  SSoocciieettee  
GGeenneerraallee  ΛΛοοννδδίίννοουυ  κκααιι  άάλλλλωωνν  ττρρααππεεζζώώνν,,  ((δδρρχχ..  55  δδιιςς))..  
  

∆∆ωωρρεεάάνν  µµεεττοοχχέέςς  22//1100  µµεε  κκεεφφααλλααιιοοπποοίίηησσηη  ααπποοθθεεµµααττιικκώώνν  κκααιι  έέκκδδοοσσηη  
11..444400..000000  ννέέωωνν  µµεεττοοχχώώνν..  
  

ΑΑγγοορράά  ττοουυ    µµιισσθθωωµµέέννοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς  σσττοο  ΠΠααγγκκρράάττιι  22..883322  ττ..µµ..    
  

ΑΑγγοορράά  εεκκττάάσσεεωωςς  3355  σσττρρεεµµµµάάττωωνν  µµεε  1188..000000  ττ..µµ..  κκττίίσσµµαατταα  σσττηη  ΝΝ..  
ΕΕυυκκααρρππίίαα  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..    

  

  
11999999//22000000      

  
0088//9999  

  

0099//9999  
  

1100//9999  
  

1111//9999  
  
  

1111//9999  
  
  
  
  
  
  
  
  

1111//9999  
  

1111//9999  
  

0033//0000  
  
  
  
  
  

0044//0000  
  
  

0044//0000  

  
ΤΤοο  δδέέκκααττοο  ππέέµµππττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))    κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηηνν  ΚΚααλλααµµάάτταα..    
  

ΗΗ  ττρρίίττηη    µµιισσθθωωµµέέννηη  ααπποοθθήήκκηη  σστταα  ΚΚααµµίίννιιαα    ΠΠεειιρρααιιάά  1144..225599  ττ..µµ..    
  

ΤΤοο  δδέέκκααττοο  έέκκττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))    κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηηνν  ΠΠααιιααννίίαα  33..330000  ττ..µµ..      
  

ΤΤοο  δδέέκκααττοο  έέββδδοοµµοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σστταα  ΚΚααµµίίννιιαα  ΠΠεειιρρααιιάά..  
  

ΑΑγγοορράά    πποοσσοοσσττοούύ  2222%%  οοιικκοοππέέδδοουυ  1133..000000  ττ..µµ..    σσττοο  ΛΛιιµµάάννιι    ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,,  
ααππόό  κκοοιιννοούύ  µµεε    ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  ΕΕΡΡΜΜΗΗΣΣ  ΑΑ..ΕΕ..  πποοσσοοσσττόό  2288%%  κκααιι  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  
ΓΓΕΕΚΚΑΑ    ΑΑ..ΕΕ..  πποοσσοοσσττόό  5500%%..      
  

OOννοοµµαασσττιικκοοπποοίίηησσηη  µµεεττοοχχώώνν..  
    

SSpplliitt  11//11  µµεε  έέκκδδοοσσηη  88..664400..000000  ννέέωωνν  µµεεττοοχχώώνν..      
  

ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  ΑΑύύξξηησσηηςς  ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  22//1100  µµεεττοοχχέέςς  ππρροοςς  11..550000  
δδρρχχ..  ηη  µµίίαα  µµεε  έέκκδδοοσσηη  33..445566..000000  ννέέωωνν  οοννοοµµαασσττιικκώώνν  µµεεττοοχχώώνν..  ΈΈσσοοδδαα  
έέκκδδοοσσηηςς  ((55,,22  δδιιςς..  δδρρχχ..))      
  

ΑΑλλλλααγγήή  εεππωωννυυµµίίααςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααππόό  ««ΜΜππέέϊϊµµππυυ  ΛΛααννττ  ΠΠααιιχχννίίδδιιαα  ΑΑ..ΕΕ..»»  
σσεε  ««JJUUMMBBOO    ΑΑννώώννυυµµηη  ΕΕµµπποορριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα»»  κκααιι  δδιιαακκρριιττιικκόό  ττίίττλλοο  
««JJuummbboo»»..  
  

ΑΑύύξξηησσηη  ΜΜ..ΚΚ..  µµεε  κκεεφφααλλααιιοοπποοίίηησσηη  ααπποοθθεεµµααττιικκώώνν  αα))  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  
οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττηηςς  µµεεττοοχχήήςς  ααππόό  δδρρχχ..110000  σσεε  δδρρχχ..  220000  κκααιι  ββ))  έέκκδδοοσσηη  
2200..773366..000000  ννέέωωνν  δδωωρρεεάάνν  µµεεττοοχχώώνν  σσεε  ααννααλλοογγίίαα  11//11..  

  
22000000//22000011  

  
0077//0000  

  

  
  
  
  
  

0077//0000  
  
  

0088//0000  

  
  

ΚΚαατταασσττρροοφφιικκήή  ππυυρρκκααγγιιάά  ααππόό  άάγγννωωσσττηη  ααιιττίίαα  σσττιιςς  ααπποοθθήήκκεεςς  κκααιι  σστταα  
κκεεννττρριικκάά  γγρρααφφεείίαα  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττοο  ΑΑιιγγάάλλεεωω  ΑΑττττιικκήήςς  εεππίί  
ΛΛεεωωφφ..  ΘΘηηββώώνν,,  ααρρ..  225555..  ΠΠλλήήρρηηςς  αασσφφααλλιισσττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  
  

ΠΠρροοσσωωρριιννήή  σσττέέγγαασσηη,,  λλόόγγωω  ππυυρρκκααγγιιάάςς,,  ττωωνν  κκεεννττρριικκώώνν  γγρρααφφεείίωωνν  
δδιιοοίίκκηησσηηςς::  αα))  σσττηηνν  ΚΚηηφφιισσίίααςς  ααρρ..  9900  ((ΙΙοούύλλιιοο  έέωωςς  ΝΝοοέέµµββρριιοο  22000000))  
ββ))  σσττηηνν  ΆΆννοοιιξξηη  ΑΑττττιικκήήςς  ((ΝΝοοέέµµββρριιοο  22000000  έέωωςς  ΙΙοούύλλιιοο  22000011))..  
ΑΑγγοορράά  αακκιιννήήττοουυ  55..228888  ττ..µµ..  σσττηηνν    ΆΆννοοιιξξηη  ΑΑττττιικκήήςς  
  

  



    
0088//0000  

  
  

1100//0000  
  
  
  
  
  

1100//0000  
  
  
  
  
  
  
  
  

1122//0000  
  
  
  
  

  

1122//0000  
  

0011//0011  
  

0033//0011  

  
ΤΤοο  δδέέκκααττοο  όόγγδδοοοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  υυππεερρκκααττάάσσττηηµµαα  σστταα    ΒΒρριιλλήήσσσσιιαα  ΑΑττττιικκήήςς..  
  

ΑΑγγοορράά  οοιικκοοππέέδδοουυ  7766..335533  ττ..µµ..  κκααιι  εεππ��  ααυυττοούύ  αακκιιννήήττωωνν  1133..330000  ττ..µµ..  γγιιαα  
χχρρήήσσηη  ιιδδιιόόκκττηηττωωνν  ααπποοθθηηκκεευυττιικκώώνν  χχώώρρωωνν  σσττοονν  ΑΑυυλλώώνναα  ΑΑττττιικκήήςς    ..  
  

ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  κκάάλλυυψψηηςς  πποοσσοούύ  δδρρχχ..  44..000088..996600..000000,,  ααππόό  ΈΈκκδδοοσσηη  
ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοουυ  ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ  ((ΜΜ..ΟΟ..∆∆..)),,  ττεεττρρααεεττοούύςς  δδιιάάρρκκεειιααςς,,  µµεε  
δδιικκααίίωωµµαα  ππρροοττίίµµηησσηηςς  υυππέέρρ  ππααλλααιιώώνν  µµεεττοοχχώώνν..  ΕΕκκδδόόθθηηκκαανν  22..776644..880000  
οοµµοολλοογγίίεεςς,,  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  δδρρχχ..11..445500  κκααιι  ττιιµµήή  δδιιάάθθεεσσηηςς  δδρρχχ..11..445500  
ΑΑννάάδδοοχχοοςς  ΤΤρράάππεεζζαα    SSoocciieettee  GGeenneerraallee..  
  

ΑΑγγοορράά  έέκκτταασσηηςς  εεππιιφφααννεείίααςς  110088..000000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ,,  σστταα  ΟΟιιννόόφφυυτταα  ΒΒοοιιωωττίίααςς  
γγιιαα  ααννέέγγεερρσσηη  ττωωνν  κκεεννττρριικκώώνν  ααπποοθθηηκκεευυττιικκώώνν  χχώώρρωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  
  

ΤΤοο  δδέέκκααττοο  έέννααττοο  ((ιιδδιιόόκκττηηττοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηη  ΝΝ..  ΕΕυυκκααρρππίίαα    ΘΘεεσσ//ννίίκκηηςς..    
  

ΣΣύύννττααξξηη  εεσσωωττεερριικκοούύ  κκααννοοννιισσµµοούύ  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..    
  

ΥΥπποογγρρααφφήή  σσυυµµφφωωννίίααςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  µµεε  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  ««ΑΑφφοοίί  ΒΒεερρόόπποουυλλοοιι  
ΑΑΒΒΕΕΕΕ»»  γγιιαα  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς  σσττοο  ΑΑγγρρίίννιιοο..  

  
22000011//22000022  
  
  

  
  
  
  

0077//0011  
  
  

0077//0011  
  

0099//0011  
  
  
  

0099//0011  
  
  
  

0099//0011  
  

0099//0011  
  

0099//0011  
  
  

1100//0011  
  
  
  
  
  
  

1100//0011  
  
  
  
  

1122//0011  
  
  
  
  

1122//0011  
  

1122//0011  
  
  

0033//0022  
  

0055//0022  
  
  

0066//0022  

  
ΣΣττέέγγαασσηη  ττωωνν  κκεεννττρριικκώώνν  γγρρααφφεείίωωνν  δδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  λλοοιιππώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  σσττοο  
δδιιααττηηρρηηττέέοο  αακκίίννηηττοο  σσττοο  ΜΜοοσσχχάάττοο  ΑΑττττιικκήήςς,,  22..003300  ττ..µµ..  

  
  
  

ΤΤοο  εειικκοοσσττόό    ((  ιιδδιιόόκκττηηττοο))    κκααττάάσσττηηµµαα      σσττηηνν  ΆΆννοοιιξξηη  ΑΑττττιικκήήςς      

  
  
  

ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  κκεεννττρριικκώώνν  ααπποοθθηηκκώώνν  σσττεεγγαασσµµέέννηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  3355..000000  
ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ  κκααιι  κκαατταασσκκεευυήή  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκοούύ  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοούύ  χχώώρροουυ  
88..000000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ,,  σστταα  ΟΟιιννόόφφυυτταα  ΒΒοοιιωωττίίααςς,,    
  

ΤΤοο  εειικκοοσσττόό    ππρρώώττοο  ((  ιιδδιιόόκκττηηττοο))  υυππεερρκκααττάάσσττηηµµαα    σσττοο  ΛΛιιµµάάννιι  ΘΘεεσσ//ννίίκκηηςς  
µµεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ααννέέγγεερρσσηηςς  ττοουυ  εεµµπποορριικκοούύ  κκέέννττρροουυ..  ΑΑππόόκκττηησσηη  
οορριιζζόόννττιιωωνν  ιιδδιιοοκκττηησσιιώώνν  77..550000  ττ..µµ..  κκααιι  66..550000  ττ..µµ..  γγιιαα  ππάάρρκκιιννγγκκ..  
  

ΑΑγγοορράά  ((88))  ννέέωωνν  οορριιζζ..  ιιδδιιοοκκττηησσιιώώνν  665544  ττ..µµ..  σσττοο  ΛΛιιµµάάννιι  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..  
  

ΑΑγγοορράά  ααγγρροοττεεµµααχχίίοουυ,,  σσττηη  ΓΓιιάάννννοουυλληη  ΛΛάάρριισσααςς,,  1100..550000  ττ..µµ..  
  

ΣΣύύννααψψηη  σσύύµµββαασσηηςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  µµεε  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  ««SSpprriiddeerr  ΑΑΕΕ»»  κκααιι  
εεκκµµίίσσθθωωσσηηςς  χχώώρρωωνν  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττηηςς    ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττηη  ΝΝ..  ΕΕυυκκααρρππίίαα..  
  

ΑΑύύξξηησσηη  ττοουυ  ΜΜ..ΚΚ..    κκααττάά  ��  1122..115533..776600  κκααιι  µµεεττααττρροοππήή  ααυυττοούύ    σσεε  εευυρρώώ,,    µµεε  
ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ΟΟ..ΑΑ..    ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ααππόό  ��  00,,5588669944  σσεε    ��  00,,8800..  ΤΤοο  σσυυννοολλιικκόό  
ΜΜ..ΚΚ..    ααννήήλλθθεε  σσεε    πποοσσόό  ��3366..449955..336600  δδιιααιιρροούύµµεεννοο  σσεε  4455..661199..220000  µµεεττοοχχέέςς  
οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς    ��  00,,8800  έέκκαασσττηη..  
  

ΚΚαατταακκυυρρώώθθηηκκεε  σσττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα,,  µµεεττάά  ααππόό  δδιιααγγωωννιισσµµόό  ωωςς  ππλλεειιοοδδόόττρριιαα,,  ττοο  
δδιικκααίίωωµµαα  ααπποοκκλλεειισσττιικκήήςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  εεµµπποορρίίααςς  ττηηςς  µµαασσκκόόττ  κκααττηηγγοορρίίααςς  
««ππααιιχχννίίδδιι»»  γγιιαα  ττοουυςς  ΟΟλλυυµµππιιαακκοούύςς  ΑΑγγώώννεεςς  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  22000044..  
  

ΣΣύύννααψψηη  κκααιι  υυπποογγρρααφφήή  σσύύµµββαασσηηςς  ΚΚοοιιννοοππρραακκττιικκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ,,  ύύψψοουυςς  ��  
6600..000000..000000  µµεε  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ΒΒΝΝΡΡ  PPaarriibbaass..    
  

  ΑΑγγοορράά  οοιικκοοππέέδδοουυ  2299..554400  ττ..µµ  κκααιι    κκττιισσµµάάττωωνν  55..227700  ττ..µµ..  σσττηη  ΡΡόόδδοο..  
  

ΑΑγγοορράά  σστταα  ΙΙωωάάννννιινναα  δδύύοο  ((22))  οορριιζζόόννττιιωωνν  ιιδδιιοοκκττηησσιιώώνν  33..558822  ττ..µµ..  εεππίί  
οοιικκοοππέέδδοουυ  1122..550000  ττ..µµ..  
  

ΤΤοο  εειικκοοσσττόό  δδεεύύττεερροο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττοο  ΑΑγγρρίίννιιοο,,  µµεε  ααννωωδδοοµµήή  
ττοουυ  υυππάάρρχχοοννττοοςς  κκττιιρρίίοουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ««ΑΑφφοοίί  ΒΒεερρόόπποουυλλοοιι  ΑΑΒΒΕΕΕΕ»»..  
ΟΟιι  εειικκοοσσττέέςς  ττρρίίττεεςς  ((ιιδδιιόόκκττηηττεεςς))  εεγγκκ//σσεειιςς  σσττηη  ΛΛάάρριισσαα    99..332233  ττ..µµ..εεππίί  
ααγγρροοττεεµµααχχίίοουυ  1100..550000  ττ..µµ..  
  

ΑΑγγοορράά  οοιικκοοππέέδδωωνν,,  2244..669922  ττ..µµ..,,  σσττοο  ΑΑµµυυγγδδααλλεεώώνναα  ΚΚααββάάλλααςς  γγιιαα  ααννέέγγεερρσσηη  
κκττιιρριιαακκώώνν  εεγγκκ//σσεεωωνν  77..000000  ττ..µµ..  



  

22000022//22000033  
  

0088//0022  
  

0088//0022  
  
  
  
  
  

0099//0022  
  
  
  
  

1100//0022  
  
  

1111//0022  
  

1122//0022  
  

0066//0033  

  

  

  
  

  

ΤΤοο  εειικκοοσσττόό  ττέέττααρρττοο  ((ιιδδιιόόκκττηηττοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σστταα  ΙΙωωάάννννιινναα..  
  

  ΝΝέέαα  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκήή  ααπποοθθήήκκηη  σστταα  ΟΟιιννόόφφυυτταα  88..000000  ττ..µµ..  πποουυ  µµααζζίί  µµεε  ττιιςς  
άάλλλλεεςς  22,,  ηη  σσττεεγγαασσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα  ααυυττώώνν  φφττάάννεειι  τταα  4422..557788  ττ..µµ....  
  

ΑΑγγοορράά  οοιικκοοππέέδδοουυ  88..660000  ττ..µµ..σστταα  ΧΧααννιιάά..  ΑΑννάάθθεεσσηη  σσεε  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  
εεττααιιρρεείίαα  ττηηςς  ααννέέγγεερρσσηηςς  κκττιιρριιαακκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  77..550000  ττ..µµ..      

ΣΣύύννααψψηη  σσυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  µµίίσσθθωωσσηηςς  αακκιιννήήττοουυ  σσττηη  ΧΧααλλκκίίδδαα  88..000000  ττ..µµ..  γγιιαα  
ννέέοο  κκααττάάσσττηηµµαα..    
  

ΤΤοο  εειικκοοσσττόό  ππέέµµππττοο  ((ιιδδιιόόκκττηηττοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηηνν  ΚΚααββάάλλαα..  
  

ΤΤοο  εειικκοοσσττόό  έέκκττοο  ((ιιδδιιόόκκττηηττοο))    κκααττάάσσττηηµµαα    κκααιι  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοοίί  σσττηη  ΡΡόόδδοο..  
  

ΆΆσσκκηησσηη  ττωωνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν    πποουυ  ττηηςς  ππααρρεείίχχεε  ηη  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ΜΜ..ΚΚ..  
ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  ααππόό  1144//1111//22000022  ΑΑ΄́  ΕΕππααννααλληηππττιικκήήςς    ΓΓΣΣ..  

  

22000033//22000044  
  
  
  

0077//0033  
  
  
  
  
  

0077//0033  
  
  
  
  

0088//0033  
  

1100//0033  
  
  
  
  

1122//0033  
  
  
  
  
  

1122//0033  
  

1122//0033  
  

0011//0044  
  
  
  

0022//0044  
  
  
  
  

0022//0044  
  
  
  
  
  
  
  

0022//0044  
  
  

0022//0044  
  
  

  
  
  
  
  

  

AAγγοορράά    ττοουυ  αακκιιννήήττοουυ  πποουυ  σσττεεγγάάζζεεττααιι  ττοο  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηη  ΝΝίίκκααιιαα  ((οοιικκ..  
99..221155,,0077  ττ..µµ..,,  κκττιιρρ..      33..776655,,2244  ττ..µµ..))..  
  

  ΜΜεετταασσττέέγγαασσηη  ααπποοθθηηκκώώνν  ΚΚααµµιιννίίωωνν  σσττοονν  ΑΑυυλλώώνναα  κκααιι  ττέέλλοοςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
ττοουυ  σσυυσσττεεγγαασσµµέέννοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς..    
  

ΤΤοο  εειικκοοσσττόό  έέκκττοο    ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  υυππεερρκκααττάάσσττηηµµαα  σσττηη  ΧΧααλλκκίίδδαα    88..000000  ττ..µµ  
  

ΣΣύύννααψψηη  ΣΣύύµµββαασσηηςς  ααγγοορρααππωωλληησσίίααςς  αακκιιννήήττωωνν  κκααιι  ΧΧρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  
ΜΜίίσσθθωωσσηηςς  µµεε  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ΒΒΝΝΡΡ    γγιιαα  έένναα  οοιικκόόππεεδδοο  1199..666688,,1199  ττ..µµ..  µµεε  τταα  εεππ��  
ααυυττοούύ  κκττίίσσµµαατταα  88..997711,,9933  ττ..µµ..  σσττοο  οοπποοίίοο  σσττεεγγάάζζεεττααιι  ττοο  κκααττ//µµαα  ττηηςς  ΠΠυυλλααίίααςς  
σσττηη  ΘΘεεσσ//ννίίκκηη..  ΗΗ  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσύύµµββαασσηηςς  εείίννααιι    δδέέκκαα  ((1100))  έέττηη..  
  

ΤΤοο  εειικκοοσσττόό  έέββδδοοµµοο  ((ιιδδιιόόκκττηηττοο))  ββιιοοττεεχχννιικκόό  κκττίίρριιοο  εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ  
εερργγαασσττηηρρίίοουυ  µµεε  έέκκθθεεσσηη  κκααιι  ππρρααττήήρριιοο  σστταα  ΧΧααννιιάά  εεππιιφφααννεείίααςς    77..113311  ττ..µµ..  
  

ΤΤοο  εειικκοοσσττόό  όόγγδδοοοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))    κκααττάάσσττηηµµαα  σσττοο  ΜΜααρροούύσσιι    33..667733  ττ..µµ..  
  

ΤΤοο  εειικκοοσσττόό  έέννααττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττοο  ΊΊλλιιοονν  44..880000  ττ..µµ..  
  

ΣΣύύννααψψηη  ιιδδιιωωττιικκοούύ  σσυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  µµίίσσθθωωσσηηςς  αακκιιννήήττοουυ  σσττηη  
ΑΑλλεεξξααννδδρροούύπποολληη    εεππιιφφααννεείίααςς  77..550000  ττ..µµ..  µµεε  σσκκοοππόό  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέοουυ  
εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ  εερργγαασσττηηρρίίοουυ  ��  ααπποοθθηηκκώώνν  --  έέκκθθεεσσηηςς  κκααιι  ππρρααττηηρρίίοουυ..  
  

ΑΑγγοορράά  σσττηηνν  ΚΚααρρδδίίττσσαα    ττρριιώώνν    ααγγρρώώνν  σσυυννοολλιικκήήςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  3333..991155  ττ..µµ..  κκααιι  
ααννάάθθεεσσηη  σσεε  µµεεγγάάλληη  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ττηηςς  ααννέέγγεερρσσηηςς  ββιιοοττεεχχννιικκοούύ  
κκττιιρρίίοουυ  99..550000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ,,  γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέοουυ  εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ  
εερργγαασσττηηρρίίοουυ  ��  ααπποοθθηηκκώώνν  --  έέκκθθεεσσηηςς  κκααιι  ππρρααττηηρρίίοουυ..  
  

ΠΠααρράάτταασσηη  ττοουυ  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοουυ  ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ  ((ΜΜΟΟ∆∆))  γγιιαα  44  χχρρόόννιιαα  
κκααιι  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ττοουυ  ((  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ααππόό  1177..1122..22000033  ΓΓΣΣ  ττωωνν  
µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  ααππόό  2255..22..22000044  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΓΓΣΣ  ττωωνν  
ΟΟµµοολλοογγιιοούύχχωωνν))..  
  

ΠΠααρράάτταασσηη,,  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  κκααιι  ααννααδδιιααττύύππωωσσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ττηηςς  ααππόό  2211..1122..22000011  
ΣΣύύµµββαασσηηςς  ΚΚοοιιννοοππρραακκττιικκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ  πποοσσοούύ  ��  6600  εεκκααττ..  γγιιαα  55  χχρρόόννιιαα  
((ααπποοφφάάσσεειιςς  ∆∆ΣΣ    99..22..0044  &&  2255..55..0044))..  
  

ΈΈκκδδοοσσηη  ΚΚοοιιννοούύ  ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ  πποοσσοούύ  ��  4455  εεκκααττ..  ∆∆ιιοορργγααννωωττέέςς  
ααυυττοούύ  ηη  ««EEFFGG  TTeelleessiiss  FFiinnaannccee  ΑΑ..ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..ΥΥ..»»  κκααιι  ««BBNNPP  PPaarriibbaass»»  κκααιι  ττοονν  
ρρόόλλοο  ττοουυ  ΠΠλληηρρεεξξοουυσσίίοουυ  ΚΚααττααββοολλώώνν  κκααιι  ττοουυ  ΕΕκκππρροοσσώώπποουυ  ττωωνν  
ΟΟµµοολλοογγιιοούύχχωωνν ααννέέλλααββεε  ηη  ΤΤρράάππεεζζαα  ««EEFFGG  EEUURROOBBAANNKK  EERRGGAASSIIAASS  
ΑΑ..ΕΕ..»»((ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ααππόό  1177..1122..0033  ΓΓΣΣ  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσεε  
σσυυννδδυυαασσµµόό  µµεε  ττηηνν  ααππόό  99..22..22000044  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ΣΣ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς))..  

  



  
22000033//22000044  

  
0033//0044  

  
  

0033//0044  
  
  
  
  
  

0033//0044  
  
  
  
  
  

0033//0044  
  
  
  
  
  

0044//0044  
  
  
  
  

0066//0044  
  
  
  
  

0066//0044  
  
  
  

0066//0044  

  
  

ΤΤοο  ττρριιαακκοοσσττόό  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηηνν  ΑΑγγίίαα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΑΑττττιικκήήςς  
εεππιιφφααννεείίααςς    44..777700  ττ..µµ..  ((33//0044))..  
  

ΣΣύύννααψψηη  ιιδδιιωωττιικκοούύ  σσυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  µµίίσσθθωωσσηηςς  αακκιιννήήττοουυ  σσττηη  ΝΝ..  ΙΙωωννίίαα  
εεππιιφφααννεείίααςς    66..995500  ττ..µµ..  µµεε  σσκκοοππόό  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέοουυ  υυππεερρκκαατταασσττήήµµααττοοςς..  
  

ΣΣύύννααψψηη  σσυυµµφφωωννίίααςς  σσυυννεερργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοούύ  χχώώρροουυ  σστταα  
ΟΟιιννόόφφυυτταα  ΒΒοοιιωωττίίααςς    εεππιιφφααννεείίααςς    55..445500  ττ..µµ..  
  

∆∆ηηµµόόσσιιαα  ππρροοσσφφοορράά  κκααιι  εεξξααγγοορράά  ττηηςς  ππλλεειιοοψψηηφφίίααςς  ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  
κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς  ««JJUUMMBBOO  TTRRAADDIINNGG  SSAA»»  
  

ΣΣύύννααψψηη  ιιδδιιωωττιικκοούύ  σσυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  µµίίσσθθωωσσηηςς  αακκιιννήήττοουυ  σσττηη  ΚΚόόρριιννθθοο  
εεππιιφφααννεείίααςς  77..000000  ττ..µµ..  µµεε  σσκκοοππόό  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέοουυ  εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ  
εερργγαασσττηηρρίίοουυ--ααπποοθθηηκκώώνν--έέκκθθεεσσηηςς  κκααιι  ππρρααττηηρρίίοουυ,,  µµεε  οορρίίζζοονντταα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  
ααυυττώώνν  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο  22000044..  
  

ΠΠυυρρκκααγγιιάά  σσττιιςς    ααπποοθθήήκκεεςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ««FFIIDDEESS  LLOOGGIISSTTIICCSS  AA..EE»»  σσττηη  
ΜΜααγγοούύλλαα  ΑΑττττιικκήήςς,,  όόπποουυ  ήήτταανν  ααπποοθθηηκκεευυµµέένναα  γγιιαα  λλοογγ//σσµµόό  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  
µµααςς  εεµµπποορρεεύύµµαατταα  ττωωνν  ππρροοµµηηθθεευυττρριιώώνν  εεττααιιρρεειιώώνν  MMaatttteell  ΑΑΕΕ  κκααιι  HHaassbbrroo  
ΑΑΒΒΕΕΕΕ,,  τταα  οοπποοίίαα  ήήτταανν  ππλλήήρρωωςς αασσφφααλλιισσµµέένναα  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  µµααςς..  
  

ΥΥπποογγρρααφφήή  ΙΙδδιιωωττιικκοούύ  ΣΣυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  ΜΜίίσσθθωωσσηηςς  κκττιιρρίίοουυ,,  εεµµββααδδοούύ  55..550000  
ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ,,  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  ΒΒόόλλοουυ  γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέοουυ  
κκαατταασσττήήµµααττοοςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  µµεε  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς..  
  

ΥΥπποογγρρααφφήή  ΙΙδδιιωωττιικκοούύ  ΣΣυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  ΜΜίίσσθθωωσσηηςς  ΟΟιικκοοππέέδδοουυ  σσττοονν  ΆΆλλιιµµοο  
ΑΑττττιικκήήςς,,  εεµµββααδδοούύ  55..990000  ττ..µµ..  εεππίί  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααννεεγγεείίρρεεττααιι  κκττιιρριιαακκόό  
σσυυγγκκρρόόττηηµµαα  1133..550000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ  γγιιαα  ττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  µµεεττάά  ττηηνν  
ααπποοππεερράάττωωσσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ννέέοουυ  υυππεερρκκαατταασσττήήµµααττοοςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς..  
  

  

  

  
ΙΙσσττοορριικκόό  θθυυγγααττρριικκήήςς::  
  
  

  
11999911  

  
0088//9911        

  

0088//9911  
  

  
ΊΊδδρρυυσσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  JJuummbboo  IInnvveessttmmeenntt  LLttdd..µµεε  έέδδρραα  ττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίαα  ΚΚύύππρροουυ..  
  

ΤΤοο  ππρρώώττοο  ((µµιισσθθωωµµέέννοο))  σσοούύππεερρ  µµάάρρκκεεττ  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  χχοοννδδρριικκήήςς  κκααιι  λλιιααννιικκήήςς  
ππώώλληησσηηςς  σσττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίαα  ΚΚύύππρροουυ..  

  
11999988//11999999  

  
1100//9988  

  

1100//9999  

  
ΕΕξξααγγοορράά  110000%%  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααππόό    ττηηνν    ««JJUUMMBBOO  AAEEEE»»..  
  

ΑΑγγοορράά  οοιικκοοππέέδδοουυ  σσττηη  ΛΛεεµµεεσσόό  99..558855  ττ..µµ..  γγιιαα  ααννέέγγεερρσσηη  ννέέοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς..  
  

22000000//22000011  
  

0033//0000  
  

0077//0000  

  
ΜΜεεττοοννοοµµαασσίίαα  ααυυττήήςς  σσεε  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»..  
  

ΕΕιισσααγγωωγγήή  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσττοο  ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ..  
  

22000011//22000022  
  

1122//0011  
  
  

0055//0022  
  
  
  
  
  
  

1122//0022  

  
ΤΤοο  δδεεύύττεερροο    ((ιιδδιιόόκκττηηττοο))  υυππεερρκκααττάάσσττηηµµαα  88..880000  ττ..µµ..  σσεε  ιιδδιιόόκκττηηττοο  οοιικκόόππεεδδοο  
99..558855  ττ..µµ..  σσττηη    ΛΛεεµµεεσσόό  ττηηςς  ΚΚύύππρροουυ..  
  

ΑΑγγοορράά  οοιικκοοππέέδδοουυ  2200..669933  ττ..µµ..  σσττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίαα..  ΕΕίίχχεε  ααννααττεεθθεείί  ηη  ααννέέγγεερρσσηη  
κκττιιρριιαακκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  1177..000000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ  γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  
χχώώρρωωνν  ππώώλληησσηηςς,,  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ξξεεκκίίννηησσεε  ττοονν  ∆∆εεκκέέµµββρριιοο  ττοουυ  
22000022..  
  

ΤΤοο  ττρρίίττοο  ((ιιδδιιόόκκττηηττοο))  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίαα  µµεεττάά  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  
κκττιιρριιαακκώώνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  1177..000000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ  σσττοο  ιιδδιιόόκκττηηττοο  οοιικκόόππεεδδοο  
2200..669933  ττ..µµ..  κκααιι  µµεεττααφφοορράά  ττωωνν  ΚΚεεννττρριικκώώνν  γγρρααφφεείίωωνν..  

  
  

  
  

  
  



22000022//22000033  0066//0033  
  

ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς  ττηηςς  ννέέααςς  ααύύξξηησσηηςς    ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  
µµεε  έέκκδδοοσσηη  88..660000..000066  άάϋϋλλωωνν  µµεεττοοχχώώνν  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  2200  σσεεννττ  ηη  µµίίαα..  
  

  
22000033//22000044  

  
0055//0044  

  
  
  
  
  
  
  

0066//0044  
  
  
  

0077//0044  
  

  

ΣΣύύννααψψηη  ιιδδιιωωττιικκοούύ  σσυυµµφφωωννηηττιικκοούύ  µµίίσσθθωωσσηηςς  αακκιιννήήττοουυ,,  σσττηηνν  ΛΛάάρρνναακκαα  
ΚΚύύππρροουυ,,  γγιιαα  ττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττοουυ  44οουυ  υυππεερρκκαατταασσττήήµµααττοοςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  77..000000  
ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ  ((0055//0044))  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααννααµµέέννεεττααιι  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  
χχρρήήσσηηςς  ττηηςς  3300//0066//22000055..  

ΜΜίίσσθθωωσσηη    ννέέααςς    ααπποοθθήήκκηηςς    γγιιαα  σσκκοοπποούύςς  φφύύλλααξξηηςς  ττωωνν  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  ττηηςς  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ∆∆ααλλίίοουυ,,  1155  χχλλµµ..  ααππόό  ττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίαα,,  σσυυννοολλιικκήήςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  
11..220000  ττ..µµ..  

ΣΣττιιςς  99  ΙΙοουυλλίίοουυ  22000044  δδιιααγγρράάφφηηκκαανν  ααππόό  ττοο  ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ  οοιι  
ττίίττλλοοιι,,  σσεε  σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  ααπποοδδοοχχήήςς  ττηηςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΠΠρρόότταασσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξααγγοορράά  
ττωωνν  υυπποολλοοίίππωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ααππόό  ττηηνν  ««JJUUMMBBOO  AAEEEE»». 
  

  
33..11..33..                ΣΣύύννττααξξηη  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  κκααιι  εερργγαασσίίααςς  
  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  ττοονν  ΙΙααννοουυάάρριιοο  ττοουυ  22000011  ππρροοέέββηη    σσττηη  σσύύννττααξξηη  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύ  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς..  ΤΤοονν  ΝΝοοέέµµββρριιοο  ττοουυ  22000022  ααννααθθεεώώρρηησσεε  ααυυττόόνν  σστταα  σσηηµµεείίαα  πποουυ  άάππττοοννττααιι    σσεε  θθέέµµαατταα  
ΕΕττααιιρριικκήήςς  ∆∆ιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς  κκααιι  ννέέωωνν  οορργγααννωωττιικκώώνν  δδοοµµώώνν..      

∆∆ιιααθθέέττεειι  εεππίίσσηηςς,,  κκααννοοννιισσµµόό  εερργγαασσίίααςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  11,,  ππααρρ..  11  ΝΝ..∆∆..  33778899//11995577,,  κκααθθώώςς  ττοο  
ππρροοσσωωππιικκόό  υυππεερρββααίίννεειι  τταα  5500  άάττοοµµαα..    
  

ΗΗ  εεφφααρρµµοογγήή  κκααιι  ηη  ττήήρρηησσηη  ττωωνν  ωωςς  άάννωω  ααννααφφεερροοµµέέννωωνν    ΚΚααννοοννιισσµµώώνν    ππααρραακκοολλοουυθθεείίττααιι    ααππόό  ττοο  ττµµήήµµαα  
ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  
  
  
33..11..44..            ΦΦοορροολλοογγιικκόόςς  ΈΈλλεεγγχχοοςς  
 
ΕΕττααιιρρεείίααςς::  
  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  εελλεεγγχχθθεείί  φφοορροολλοογγιικκάά  µµέέχχρριι  ττηη  δδιιααχχεειιρριισσττιικκήή  χχρρήήσσηη  ττηηςς  3300//66//22000033..    
  

            ΕΕιιδδιικκόόττεερραα::    
            ΣΣττιιςς  3300..77..22000044  οορριισσττιικκοοπποοίίηησσεε  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  χχρρήήσσεειιςς  22000000//22000011,,  22000011//22000022  

κκααιι  22000022//22000033,,  κκααττόόππιινν  ττηηςς  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  τταακκττιικκοούύ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ααππόό  ττοο  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΚΚ..  ΑΑθθηηννώώνν..    
  

            ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  οορριισσττιικκάά  φφύύλλλλαα  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοέέκκυυψψαανν  δδιιααφφοορρέέςς  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααιι  
ββεεββααιιώώθθηηκκαανν,,    σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ    ��  117755..886644..0000..      

            ΤΤοο  πποοσσόό  ααυυττόό,,  µµεεττάά  ττηηνν    ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  νναα  κκααττααββλληηθθεείί    εεφφ΄́  άάππααξξ,,  µµεειιώώθθηηκκεε  
κκααττάά  55%%,,  ήήττοοιι  οορριισσττιικκόό  πποοσσόό  δδιιααφφοορρώώνν  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν    ��  
116677..007711,,0000,,  ττοο  οοπποοίίοο  εεππηηρρέέαασσεε  τταα    ΚΚααθθααρράά  ΚΚέέρρδδηη  ππρροοςς  ∆∆ιιάάθθεεσσηη  κκααιι  ττηηνν  ΚΚααθθααρρήή  ΘΘέέσσηη  ττηηςς  
3300..0066..22000044..  

  
ΘΘυυγγααττρριικκήήςς::  
  
ΗΗ  θθυυγγααττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»  έέχχεειι  εελλεεγγχχθθεείί  φφοορροολλοογγιικκάά    µµέέχχρριι  ττοο  ηηµµεερροολλοογγιιαακκόό  έέττοοςς  
22000000  ((3311//1122//22000000))..  ΜΜεε  ββάάσσηη    ττηηνν  ββεεββααίίωωσσηη  εελλέέγγχχοουυ  υυππ��  ααρριιθθµµ..  CC3344//1100..77..22000022  ττοουυ    ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ττηηςς  ΚΚυυππρριιαακκήήςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς  ((ττµµήήµµαα  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ΠΠρροοσσόόδδωωνν))  δδεενν  ππρροοέέκκυυψψαανν  γγιιαα  ττηηνν  
εεττααιιρρεείίαα  ππρρόόσσθθεεττοοιι  φφόόρροοιι,,  ππρροοσσααυυξξήήσσεειιςς    κκααιι  ππρρόόσσττιιµµαα..  
  
  
  



  
  

33..22..          ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκάά  µµεε  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
33..22..00..        ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  κκααιι  ααρριιθθµµόόςς  µµεεττοοχχώώνν  πποουυ  ττοο  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  
  
ΤΤοο  ΜΜεεττοοχχιικκόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  έέωωςς  κκααιι  ττηηνν  εεττααιιρριικκήή  χχρρήήσσηη  22000033//22000044,,  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  
ττωωνν  εευυρρώώ  3366..449955..336600,,0000    δδιιααιιρροούύµµεεννοο  σσεε  4455..661199..220000  κκοοιιννέέςς  οοννοοµµαασσττιικκέέςς  µµεεττοοχχέέςς,,  µµεε  δδιικκααίίωωµµαα  
ψψήήφφοουυ,,  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς    εευυρρώώ  00,,8800  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα..  
  
ΗΗ  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ    κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  EEττααιιρρεείίααςς  ααππόό  ττηη  σσύύσστταασσήή  ττηηςς,,    ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσυυννοοππττιικκάά  
σσττοονν  αακκόόλλοουυθθοο  ππίίνναακκαα::    

ΠΠοοσσάά  ααύύξξηησσηηςς  
ΜΜ..ΚΚ..    

ΜΜ..ΚΚ..  
  µµεεττάά  ττηηνν  
ααύύξξηησσηη  

ΣΣυυννοολλιικκόόςς  
ααρριιθθµµόόςς    
ΜΜεεττοοχχώώνν  

ΟΟννοοµµ..  
ΑΑξξίίαα  
ΜΜεεττ..  ΗΗµµεερροοµµ..  ΓΓ..ΣΣ..  ΑΑρριιθθµµ..  ΦΦΕΕΚΚ  

ΕΕυυρρώώ  ΕΕυυρρώώ  ΤΤεεµµ..  ΕΕυυρρώώ  
            

ΊΊδδρρυυσσηη  33223344//2266..1111..11998866  1144..667733,,5522  1144..667733,,5522  55..000000  22,,9944  
1166//1111//11998899  117766//2244..11..11999900  113344..999966,,3344  114499..666699,,8855  5511..000000  22,,9944  
3300//66//9933  &&  3311//1122//9933  11449900//2277..44..11999944  226655..661144,,0099  441155..228833,,9944  114411..550088  22,,9944  
2288//33//11999955  ΣΣυυγγχχώώννεευυσσηη  11669999//1188..44..11999955  22..110077..008811,,4444  22..552222..336655,,3377  44..229977..448800  00,,5599  
1177//44//11999955  11886622//33..55..9955  552233..885566,,2200  33..004466..222211,,5577  55..119900..000000  00,,5599  
2233//1122//9966  &&  1111//44//9977  224499//2211..11..9977  &&  11882288//55..9977  447755..442211,,8877  33..552211..664433,,4444  66..000000..000000  00,,5599  
1177//66//11999988  44881122//2266..66..9988  770044..332288,,6699  44..222255..997722,,1122  77..220000..000000  00,,5599  
1111//1122//11999988  1100005544//3311..1122..9988  884455..119944,,4433  55..007711..116666,,5555  88..664400..000000  00,,5599  
1111//1100//11999999      SSpplliitt  88445544//2211..1100..11999999  00,,0000  55..007711..116666,,5555  1177..228800..000000  00,,2299  
1111//1100//11999999  88445544//2211..1100..11999999  11..001144..223333,,3311  66..008855..339999,,8866  2200..773366..000000  00,,2299  
2299//0033//22000000  22553377//66..44..22000000  66..008855..339999,,8866  1122..117700..779999,,7711  2200..773366..000000  00,,5599  
2299//0033//22000000  22553377//66..44..22000000  1122..117700..779999,,7711  2244..334411..559999,,4422  4411..447722..000000  00,,5599  
1122//1100//22000011  99888855//66..1111..22000011  1122..115533..776600,,8833  3366..449955..336600,,0000  4455..661199..220000  00,,8800  

  
33..22..11..      ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττοο  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοο  ΟΟµµοολλοογγιιαακκόό  ∆∆άάννεειιοο  ττηηςς  1111//1100//22000000  
ΓΓεεννιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  έέκκδδοοσσηηςς  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα,,  σσεε  εεκκττέέλλεεσσηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ααππόό  1111..0055..22000000  ΈΈκκτταακκττηηςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  
ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς,,  έέχχεειι  εεκκδδώώσσεειι    ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοο  ΟΟµµοολλοογγιιαακκόό  ∆∆άάννεειιοο,,  µµηη  εειισσηηγγµµέέννοο  σσττοο  ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  
ΑΑξξιιώώνν  ΑΑθθηηννώώνν,,  πποοσσοούύ  ��  1111..776655..110066,,3388,,  44εεττοούύςς  δδιιάάρρκκεειιααςς,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  κκυυκκλλοοφφόόρρηησσαανν  
κκααιι  δδιιααττέέθθηηκκαανν  σσττοουυςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  µµεεττόόχχοουυςς  22..776644..880000  οοµµοολλοογγίίεεςς  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  κκααιι  ττιιµµήήςς  
δδιιάάθθεεσσηηςς  ��  44,,2255  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα..  ΗΗ    σσχχέέσσηη  µµεεττααττρροοππήήςς  ήήτταανν  µµίίαα  ((11))  µµεεττοοχχήή  γγιιαα  κκάάθθεε  µµίίαα  ((11))  οοµµοολλοογγίίαα..   
((ΦΦΕΕΚΚ  77994400//2255..0088..22000000))..  

ΕΕππίίσσηηςς  εείίχχεε  ππρροοββλλεεφφθθεείί  όόττιι  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  µµεεττααττρρααπποούύνν  όόλλεεςς  οοιι  οοµµοολλοογγίίεεςς  σσεε  
µµεεττοοχχέέςς  θθαα  εεκκδδοοθθοούύνν  22..776644..880000  ννέέεεςς  µµεεττοοχχέέςς,,  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ��  00,,5599  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα..  ΟΟιι  µµεεττοοχχέέςς  πποουυ  
θθαα  ππρροοέέρρχχοονντταανν  ααππόό  ττηη  µµεεττααττρροοππήή  ττωωνν  οοµµοολλοογγιιώώνν,,  θθαα  ααπποοττεελλοούύσσαανν  πποοσσοοσσττόό  ((66,,2255%%))  ττοουυ  µµεεττάά  ττηηνν  
ααύύξξηησσηη  σσυυννοολλιικκοούύ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  ααπποοκκοοππήήςς  ττοουυ  δδιικκααιιώώµµααττοοςς  
ππρροοττίίµµηησσηηςς  εείίχχεε  οορριισσθθεείί    ηη  2299..0088..22000000..  ΠΠρροοθθεεσσµµίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεννάάσσκκηησσηη  ααυυττοούύ  σσττηηνν  έέκκδδοοσσηη  κκααιι  κκάάλλυυψψηη  
ττοουυ  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοουυ  ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ  εείίχχεε  οορριισσθθεείί  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  ααππόό  ττηηνν  0088..0099..22000000  έέωωςς  
κκααιι  ττηηνν  0099..1100..22000000..  
ΣΣεε  εειιδδιικκήή  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς  1111..1100..22000000  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  ππιισσττοοπποοίίηησσεε  όόττιι  
κκααλλύύφφθθηηκκεε  κκααιι  κκααττααββλλήήθθηηκκεε  οολλοοσσχχεερρώώςς  σσεε  µµεεττρρηηττάά,,  ττοο  πποοσσόό  ττηηςς  έέκκδδοοσσηηςς  ττοουυ  οοµµοολλοογγιιαακκοούύ  δδααννεείίοουυ  
πποοσσοούύ  ��  1111..776655..110066,,3388,,  δδιιααιιρροούύµµεεννοο  σσεε  22..776644..880000  οοµµοολλοογγίίεεςς,,  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ��  44,,2255  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα,,  
οοιι  οοπποοίίεεςς  εείίννααιι  µµεεττααττρρέέψψιιµµεεςς  σσεε  µµεεττοοχχέέςς  σσεε  ααννααλλοογγίίαα  µµίίαα  ((11))  µµεεττοοχχήή  γγιιαα  κκάάθθεε  µµίίαα  ((11))  οοµµοολλοογγίίαα..  
ΜΜεε  άάλλλλεεςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  1111..1100..22000000  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ,,  σσυυµµππλληηρρώώθθηηκκαανν  οοιι  όόρροοιι  έέκκδδοοσσηηςς  
ττοουυ  οοµµοολλοογγιιαακκοούύ  δδααννεείίοουυ,,  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκαανν  οοιι  δδιιααττυυππώώσσεειιςς  έέκκδδοοσσηηςς  ττωωνν  οοµµοολλοογγιιώώνν  κκααιι  κκααθθοορρίίσσττηηκκεε  
ωωςς  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  έέννααρρξξηηςς  ττηηςς  δδιιάάρρκκεειιααςς  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  ηη  1111..1100..22000000..  



ΣΣττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττοουυ  δδααννεείίοουυ  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  444477  µµέέττοοχχοοιι,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  κκααττέέββααλλαανν  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  115500..111100,,6644,,  
ττοο  δδεε  υυππόόλλοοιιπποο  κκεεφφάάλλααιιοο  ααππόό  ��  1111..661144..999955,,7744  κκααλλύύφφθθηηκκεε  ααππόό  ττηηνν  ααννάάδδοοχχοο  ττρράάππεεζζαα  ««SSoocciieettee  
GGeenneerraallee»»..  ΚΚααττάά  σσυυννέέππεειιαα,,  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  22..776644..880000  οοµµοολλοογγιιώώνν,,  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ��  44,,2255    ηη  κκάάθθεε  
µµίίαα,,  κκααττααννεεµµήήθθηηκκαανν  σσεε  444488  πποολλλλααππλλοούύςς  ττίίττλλοουυςς  οοµµοολλοογγιιώώνν,,  444477  γγιιαα  ττοουυςς  αασσκκήήσσααννττεεςς  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  
ππρροοττίίµµηησσηηςς  µµεεττόόχχοουυςς  κκααιι  11  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδοοχχοο  ττρράάππεεζζαα,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  φφέέρροουυνν  ααύύξξοοννττεεςς  ααρριιθθµµοούύςς  ααππόό  11  έέωωςς  
444488  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  έέκκδδοοσσηηςς  1111..1100..22000000,,  ττηη  σσφφρρααγγίίδδαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  δδύύοο  µµεελλώώνν  ττοουυ  
∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ,,  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ΑΑππόόσσττοολλοουυ--ΕΕυυάάγγγγεελλοουυ  ΒΒαακκάάκκηη  κκααιι  ττηηςς  ΕΕννττεεττααλλµµέέννηηςς  
ΣΣυυµµββοούύλλοουυ  κκ..  ΚΚααλλλλιιόόππηηςς    ΒΒεερρννααδδάάκκηη..  ΟΟιι  οοµµοολλοογγίίεεςς  φφέέρροουυνν  οοκκττώώ  ππρροοσσααρρττηηµµέένναα  ττοοκκοοµµεερρίίδδιιαα  γγιιαα  
ττηηνν  εεξξάάµµηηννηη  εείίσσππρρααξξηη  ττωωνν  ττόόκκωωνν,,  µµεε  εεππιιττόόκκιιοο  00,,5500%%  εεττηησσίίωωςς..  
TTαα  κκεεφφάάλλααιιαα,,  πποουυ  ααννττλλήήθθηηκκαανν  ααππόό  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  οοµµοολλοογγιιαακκοούύ  δδααννεείίοουυ,,  ππρροοοορρίίζζοονντταανν  νναα  
χχρρηησσιιµµοοπποοιιηηθθοούύνν  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  εεξξήήςς  ππίίνναακκαα,,  πποουυ  δδηηµµοοσσιιεεύύττηηκκεε  σσττοο  εεννηηµµεερρωωττιικκόό  δδεελλττίίοο::  
  

ΑΑννααλλυυττιικκήή  κκααττααννοοµµήή  ααννττλληηθθηησσοοµµέέννωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοουυ  ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ    

1..    ΧΧρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ααπποοθθεεµµάάττωωνν::  
α.  ΓΓιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000000//22000011::  ΓΓιιαα  ααγγοορρέέςς  ππρρόόσσθθεεττωωνν  ααπποοθθεεµµάάττωωνν    ��  44..440022..005544,,3300  
β.  ΓΓιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000011//22000022::  ΓΓιιαα  ααγγοορρέέςς  ππρρόόσσθθεεττωωνν  ααπποοθθεεµµάάττωωνν    ��  22..996600..999977,,8800  
ΣΣύύννοολλοο  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  ααγγοορρώώνν  ππρρόόσσθθεεττωωνν  ααπποοθθεεµµάάττωωνν    εευυρρώώ             

  
  

  

77..336633..005522,,1100  

2..  ΜΜεείίωωσσηη  µµεεσσοοππρρόόθθεεσσµµοουυ  δδααννεειισσµµοούύ::  
ΑΑπποοππλληηρρωωµµήή  αα��  δδόόσσηηςς  κκοοιιννοοππρραακκττιικκοούύ  δδααννεείίοουυ  γγιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000011//22000022  �� 

  
44..440022..005544,,3300  

ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  εεσσόόδδωωνν  ΜΜΟΟ∆∆  εευυρρώώ 1111..776655..110066,,4400  
  

ΤΤαα  κκεεφφάάλλααιιαα  πποουυ  ααννττλλήήθθηηκκαανν  δδιιααττέέθθηηκκαανν  ττεελλιικκώώςς  ωωςς  εεξξήήςς::  

1..    ΧΧρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ααπποοθθεεµµάάττωωνν::  
α.  ΓΓιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000000//22000011::  ΓΓιιαα  ααγγοορρέέςς  ππρρόόσσθθεεττωωνν  ααπποοθθεεµµάάττωωνν    ��  44..440022..005544,,3300  
β.  ΓΓιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000011//22000022::  ΓΓιιαα  ααγγοορρέέςς  ππρρόόσσθθεεττωωνν  ααπποοθθεεµµάάττωωνν    ��  22..996600..999977,,8800  
ΣΣύύννοολλοο  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  ααγγοορρώώνν  ππρρόόσσθθεεττωωνν  ααπποοθθεεµµάάττωωνν    εευυρρώώ             

  
  

  

77..336633..005522,,1100  

2..        ΜΜεείίωωσσηη  δδααννεειισσµµοούύ::    
ΑΑπποοππλληηρρωωµµήή  µµαακκρροοππρροοθθέέσσµµοουυ    δδααννεείίοουυ  SSoocciieettee  GGeenneerraallee    1111//1100//22000000  
ΑΑπποοππλληηρρωωµµήή  ββρρααχχυυππρροοθθέέσσµµωωνν  δδααννεείίωωνν  SSoocciieettee  GGeenneerraallee    3300//1100//22000000  
ΑΑπποοππλληηρρωωµµήή  ββρρααχχυυππρροοθθέέσσµµωωνν  δδααννεείίωωνν  ΕΕΤΤΕΕ  2200//22//22000022      
ΑΑπποοππλληηρρωωµµήή  ββρρααχχυυππρροοθθέέσσµµωωνν  δδααννεείίωωνν  EEuurroobbaannkk  2200//22//22000022                                                          
ΣΣύύννοολλοο 

  
11..117733..888811,,1144

338877..338800,,7788  
11..440022..778877,,9977  
11..443388..000044,,4411  

                                            44..440022..005544,,2299 

ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο    εευυρρώώ 1111..776655..110066,,3399 
 

ΠΠοορρεείίαα  ττοουυ  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοουυ  ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ  κκααιι  οοµµοολλοογγιιώώνν  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ααππόό  1122..1100..22000011  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΤΤαακκττιικκήήςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  
µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς,,  ππρροοέέββηη  σσεε  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  ττηηςς  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααττάά  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  ττωωνν  ��  
1122..115533..776600,,5588,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσεε  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ττηηςς  ααππόό  ��  00,,5588  σσεε  ��  00,,8800  
ααννάά  µµεεττοοχχήή..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααννήήλλθθεε  σσεε  ��  3366..449955..336600  
δδιιααιιρροούύµµεεννοο  σσεε  4455..661199..220000  οοννοοµµαασσττιικκέέςς    µµεεττοοχχέέςς  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς    ��  00,,8800  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα..  
ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ααύύξξηησσηη  κκααιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  όόρροο  1166  ττοουυ  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοουυ  ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ,,  ηη  
ΕΕττααιιρρεείίαα  ππρροοέέββηη  σσττηηνν  ααννααππρροοσσααρρµµοογγήή  ττοουυ  λλόόγγοουυ  µµεεττααττρροοππήήςς,,  έέττσσιι  ώώσσττεε  ττοο  πποοσσοοσσττόό  σσττοο  σσυυννοολλιικκόό  
µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  κκααιι  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  µµεεττααττρρααπποούύνν  όόλλεεςς  οοιι  οοµµοολλοογγίίεεςς  σσεε  µµεεττοοχχέέςς  νναα  
ααπποοττεελλοούύνν  πποοσσοοσσττόό  66,,2255%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  µµεεττάά  ττηηνν  ννέέαα  ααυυττήή  ααύύξξηησσηη  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ..  
ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ααππόό  1144..1111..22000022  ΤΤαακκττιικκήήςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ΜΜεεττόόχχωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ηη  οοπποοίίαα  
εεγγκκρρίίθθηηκκεε  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  κκααιι  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ααππόό  3311..33..22000033  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  ΟΟµµοολλοογγιιοούύχχωωνν,,   
ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  ππρροοέέββηη  σσεε  ααννααππρροοσσααρρµµοογγήή  ττηηςς  σσχχέέσσηηςς  ααννττααλλλλααγγήήςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  όόρροουυςς  ττοουυ  
ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ,,  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς  κκααιι  ττηηςς  εεµµπποορριικκήήςς  ππρραακκττιικκήήςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  
αακκόόλλοουυθθαα::  



ΑΑρριιθθµµόόςς  µµεεττοοχχώώνν  ππρριινν  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ((ΓΓΣΣ  1122..1100..22000011))  4411..447722..000000  
ΠΠλλέέοονν  µµεεττοοχχέέςς  ααππόό  µµεεττααττρροοππήή  ((πποοσσοοσσττόό  66,,6677%%))  ((ΛΛόόγγοοςς  µµεεττααττρροοππήήςς  11))  22..776644..880000  
ΣΣύύννοολλοο  ννέέωωνν  µµεεττοοχχώώνν  µµεεττάά  ττηη  µµεεττααττρροοππήή  όόλλωωνν  ττωωνν  οοµµοολλοογγιιώώνν  4444..223366..880000  
ΠΠοοσσοοσσττόό  µµεεττοοχχώώνν  εεππίί  ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  µµεεττάά  ττηηνν  µµεεττααττρροοππήή  66,,2255%%  
    
ΑΑρριιθθµµόόςς  µµεεττοοχχώώνν  µµεεττάά  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ((ΓΓΣΣ  1122..1100..22000011))  4455..661199..220000  
ΠΠλλέέοονν  µµεεττοοχχέέςς  ααππόό  µµεεττααττρροοππήή  ((πποοσσοοσσττόό  66,,6677%%))  ((ΛΛόόγγοοςς  µµεεττααττρροοππήήςς  11,,11))  33..004411..228800  
ΣΣυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  ννέέωωνν  µµεεττοοχχώώνν  µµεεττάά  ττηη  µµεεττααττρροοππήή  όόλλωωνν  ττωωνν  οοµµοολλοογγιιώώνν  4488..666600..448800  
ΠΠοοσσοοσσττόό  µµεεττοοχχώώνν  εεππίί  ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  µµεεττάά  ττηηνν  µµεεττααττρροοππήή    66,,2255%%  

  

ΕΕπποοµµέέννωωςς,,  οο  ννέέοοςς  λλόόγγοοςς  µµεεττααττρροοππήήςς    οοµµοολλοογγιιώώνν  σσεε  µµεεττοοχχέέςς  ααννήήλλθθεε  σσεε  11,,11  κκααιι  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ωωςς  
εεξξήήςς::  ΝΝέέοοςς  ααρριιθθµµόόςς  µµεεττοοχχώώνν  ααππόό  µµεεττααττρροοππήή  ((33..004411..220000))  ππρροοςς  ππααλλααιιόό  ααρριιθθµµόό  οοµµοολλοογγιιώώνν  ((22..776644..880000))..  
ΗΗ  ττιιµµήή  µµεεττααττρροοππήήςς  δδιιααµµοορρφφώώθθηηκκεε  σσεε    δδρρχχ..  11..331188,,118811881188  ((ππέέννττεε  δδεεκκααδδιικκάά  ψψηηφφίίαα))  κκααιι  υυπποολλοογγίίσσττηηκκεε  
ωωςς  εεξξήήςς::  ΠΠααλλααιιάά  ττιιµµήή  µµεεττααττρροοππήήςς    ((δδρρχχ..  11..445500))  ππρροοςς  ννέέοο  λλόόγγοο  µµεεττααττρροοππήήςς  ((11,,11))..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  
µµεεττααττρροοππήήςς  ττωωνν  οοµµοολλοογγιιώώνν  σσεε  µµεεττοοχχέέςς,,  οοιι  οοµµοολλοογγιιοούύχχοοιι  δδααννεειισσττέέςς,,  πποουυ  θθαα  δδιικκααιιοούύννττααιι  κκλλαασσµµααττιικκώώνν  
υυπποολλοοίίππωωνν  µµεεττοοχχώώνν,,  θθαα  ααπποοζζηηµµιιώώννοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  ααννααλλόόγγωωςς,,  µµεε  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττοουυ  πποοσσοούύ  
πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττοο  γγιιννόόµµεεννοο  ττωωνν  κκλλαασσµµααττιικκώώνν  υυπποολλοοίίππωωνν  ααυυττώώνν  εεππίί  ττηηνν  ννέέαα  οοννοοµµαασσττιικκήή  ααξξίίαα  ττωωνν  
οοµµοολλοογγιιώώνν  ((δδρρχχ..  11..331188,,1188118811)),,  υυπποολλοογγιιζζόόµµεεννηη  ααρρχχιικκώώςς  σσεε  δδρρααχχµµέέςς  µµεε  ππέέννττεε  δδεεκκααδδιικκάά  ψψηηφφίίαα  κκααιι  σσττηη  
σσυυννέέχχεειιαα  µµεεττααττρρεεπποοµµέέννοουυ  ττοουυ  ααπποοττεελλέέσσµµααττοοςς  σσεε  εευυρρώώ  µµεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοίίηησσηη  σσεε  δδύύοο  δδεεκκααδδιικκάά  ψψηηφφίίαα..  
ΕΕππίίσσηηςς  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  νναα  ττρροοπποοπποοιιηηθθοούύνν  ααννααλλόόγγωωςς  οοιι  σσχχεεττιικκοοίί  όόρροοιι  ττοουυ  οοµµοολλοογγιιαακκοούύ  δδααννεείίοουυ  κκααιι  νναα  
γγίίννοουυνν  όόλλεεςς  οοιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ττυυππιικκέέςς  δδιιααττυυππώώσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν..  

ΜΜέέχχρριι  σσήήµµεερραα  οουυδδεείίςς  οοµµοολλοογγιιοούύχχοοςς  δδααννεειισσττήήςς  ααιιττήήθθηηκκεε  ττηη  µµεεττααττρροοππήή  ττωωνν  οοµµοολλοογγιιώώνν  ττοουυ  σσεε  
µµεεττοοχχέέςς..  ΚΚααττάά  ττηη  δδεεύύττεερρηη  εεππέέττεειιοο  ττοουυ  οοµµοολλοογγιιαακκοούύ  δδααννεείίοουυ  ((1111..1100..22000022))  ττρρεειιςς  ((33))  οοµµοολλοογγιιοούύχχοοιι,,   
κκάάττοοχχοοιι  σσυυννοολλιικκάά  223388  οοµµοολλοογγιιώώνν,,  ααιιττήήθθηηκκαανν  ττηηνν  ππρροοππλληηρρωωµµήή  ααυυττώώνν  κκααιι  έέλλααββαανν  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  
ττωωνν  ��  11..115599,,6622..  

ΠΠααρράάτταασσηη  ττοουυ  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοουυ  ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ  ((ΜΜΟΟ∆∆))  
ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ααππόό  1177..1122..22000033  ΕΕττήήσσιιααςς  ΤΤαακκττιικκήήςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,   
ηη  οοπποοίίαα  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  κκααιι  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ααππόό  2255..22..22000044  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  
ΟΟµµοολλοογγιιοούύχχωωνν,,  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ηη  ππααρράάτταασσηη  γγιιαα  44  χχρρόόννιιαα  κκααιι  ηη  σσυυνναακκόόλλοουυθθηη  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττωωνν  όόρρωωνν  ττοουυ  
ααππόό  1111..1100..22000000  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοουυ  ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ  ((ΜΜΟΟ∆∆)),,  ωωςς  εεξξήήςς::  

∆∆ιιάάρρκκεειιαα  ππααρράάτταασσηηςς                          44  χχρρόόννιιαα  
ΛΛήήξξηη  ∆∆ααννεείίοουυ                  1111..1100..22000088  
ΠΠιισσττοολληηππττιικκόό  ππεερριιθθώώρριιοο                                11,,1155%%  
ΕΕσσωωττεερριικκήή  σσυυννοολλιικκήή  ααππόόδδοοσσηη  ((iimmpplliieedd  yyiieelldd  ttoo  mmaattuurriittyy))  ΜΜηη  εεφφααρρµµοοσσττέέοο  
ΚΚοουυππόόννιι  ((66µµηηννοο))                                EEuurriibboorr  
ΤΤιιµµήή  έέκκδδοοσσηηςς  ((%%))                                  110000%%  
ΤΤιιµµήή  ΑΑπποοππλληηρρωωµµήήςς  ((%%))                          113377,,9922%%  
ΟΟννοοµµαασσττιικκήή  ααξξίίαα  οοµµοολλόόγγοουυ  ((σσεε  δδρρχχ..  λλόόγγωω  ααρρχχήήςς  σσυυννέέχχιισσηηςς  σσυυµµββάάσσεεωωνν))                                    11..445500  
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΥΥφφιισσττααµµέέννωωνν  ΟΟµµοολλοογγιιώώνν                      22..776644..556622  
ΕΕττήήσσιιαα  δδιικκααιιώώµµαατταα  ααννάάκκλληησσηηςς  γγιιαα  ττοονν  ΕΕκκδδόόττηη  ((aannnnuuaall  ccaallll  aauuccttiioonnss))  
κκααιι//ηη  εεττήήσσιιαα  δδιικκααιιώώµµαατταα  ππρροοππλληηρρωωµµήήςς  ττωωνν  οοµµοολλοογγιιοούύχχωωνν  ((aannnnuuaall  ppuutt  
ooppttiioonnss))::  

  

ΤΤιιµµήή  ππρροοππλληηρρωωµµήήςς  11οουυ  έέττοουυςς  ((ββάάσσεειι  eeuurriibboorr  εεξξααµµ//ννοουυ  1199//88//22000022,,  22,,22%%))                            113344,,2244%%  
ΤΤιιµµήή  ππρροοππλληηρρωωµµήήςς  22οουυ  έέττοουυςς  ((ββάάσσεειι  eeuurriibboorr  εεξξααµµ//ννοουυ  1199//88//22000022,,  22,,22%%))                          113355,,4422%%  
ΤΤιιµµήή  ππρροοππλληηρρωωµµήήςς  33οουυ  έέττοουυςς  ((ββάάσσεειι  eeuurriibboorr  εεξξααµµ//ννοουυ  1199//88//22000022,,  22,,22%%))                            113366,,6655%%  

ΗΗ  ττεεττρρααεεττήήςς  ππααρράάτταασσηη  ττοουυ  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοουυ  ΟΟµµοολλοογγιιαακκοούύ  ∆∆ααννεείίοουυ,,  µµεε  ττοουυςς  ααννωωττέέρρωω  όόρροουυςς,,  κκρρίίθθηηκκεε  
σσυυµµφφέέρροουυσσαα  γγιιαα  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα,,  εεννώώ  ππααρράάλλλληηλλαα  οουυδδόόλλωωςς  θθίίγγοοννττααιι  τταα  υυππάάρρχχοονντταα  δδιικκααιιώώµµαατταα  ττωωνν  
οοµµοολλοογγιιοούύχχωωνν,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  δδιικκααιιοούύννττααιι  εελλεεύύθθεερραα  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  ααππόόλλυυττηη  κκρρίίσσηη  ττοουυςς  µµέέχχρριι  ττηηνν  
1111..1100..22000044,,  εείίττεε  νναα  αασσκκήήσσοουυνν  τταα  δδιικκααιιώώµµααττάά  ττοουυςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  ιισσχχύύοοννττεεςς  όόρροουυςς  ττοουυ  ∆∆ααννεείίοουυ,,  



  

εείίττεε  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυνν  σσττηηνν  ππααρράάτταασσηη  µµεε  ττοουυςς  ννέέοουυςς  όόρροουυςς..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  44εεττοούύςς  ππααρράάτταασσηηςς,,  
ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  µµεεττααττρροοππήήςς  ττωωνν  οοµµοολλοογγιιώώνν  σσεε  µµεεττοοχχέέςς,,  θθαα  µµπποορρεείί  νναα  αασσκκηηθθεείί  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ττηηνν  
1111..1100..22000055,,  εεννώώ  εεφφεεξξήήςς  θθαα  µµπποορρεείί  νναα  αασσκκεείίττααιι  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ηηµµεερροολλοογγιιαακκήή  ηηµµέέρραα  κκάάθθεε  εεππόόµµεεννοουυ  
ηηµµεερροολλοογγιιαακκοούύ  εεξξααµµήήννοουυ..  ΟΟ  ννέέοοςς  λλόόγγοοςς  µµεεττααττρροοππήήςς  οορρίίσσττηηκκεε  σσττααθθεερρόόςς  σσεε  11,,88  µµεεττοοχχέέςς  γγιιαα  κκάάθθεε  11  
µµεεττααττρρεεππόόµµεεννηη  οοµµοολλοογγίίαα,,  δδηηλλ..  οο  οοµµοολλοογγιιοούύχχοοςς  γγιιαα  κκάάθθεε  11  µµεεττααττρρεεππόόµµεεννηη  οοµµοολλοογγίίαα  θθαα  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  
λλάάββεειι  11,,88  ννέέεεςς  µµεεττοοχχέέςς..  ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  ττυυχχόόνν  µµεεττααττρροοππήήςς  όόλλωωνν  ττωωνν  οοµµοολλοογγιιώώνν  σσεε  µµεεττοοχχέέςς,,  οοιι  ννέέεεςς  
µµεεττοοχχέέςς,,  πποουυ  θθαα  ππρροοέέλλθθοουυνν  ααππόό  ττηη  µµεεττααττρροοππήή  θθαα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  πποοσσοοσσττόό  µµέέχχρριι  99,,8844%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  
µµεεττάά  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  λλόόγγωω  ττηηςς  µµεεττααττρροοππήήςς  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς..  ΟΟιι  υυππόόλλοοιιπποοιι  όόρροοιι  ττοουυ  
ΜΜΟΟ∆∆  ππααρρέέµµεειινναανν  ααµµεεττάάββλληηττοοιι..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  44εεττοούύςς  ππααρράάτταασσηηςς,,  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  µµεεττααττρροοππήήςς  
ττωωνν  οοµµοολλοογγιιώώνν  σσεε  µµεεττοοχχέέςς,,  θθαα  µµπποορρεείί  νναα  αασσκκηηθθεείί  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  ττηηνν  1111..1100..22000055,,  εεννώώ  εεφφεεξξήήςς  θθαα  
µµπποορρεείί  νναα  αασσκκεείίττααιι  ττηηνν  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ηηµµεερροολλοογγιιαακκήή  ηηµµέέρραα  κκάάθθεε  εεππόόµµεεννοουυ  ηηµµεερροολλοογγιιαακκοούύ  εεξξααµµήήννοουυ..  ΟΟ  
ννέέοοςς  λλόόγγοοςς  µµεεττααττρροοππήήςς  οορρίίσσττηηκκεε  σσττααθθεερρόόςς  σσεε  11,,88  µµεεττοοχχέέςς  γγιιαα  κκάάθθεε  11  µµεεττααττρρεεππόόµµεεννηη  οοµµοολλοογγίίαα,,  δδηηλλ..  
οο  οοµµοολλοογγιιοούύχχοοςς  γγιιαα  κκάάθθεε  11  µµεεττααττρρεεππόόµµεεννηη  οοµµοολλοογγίίαα  θθαα  δδιικκααιιοούύττααιι  νναα  λλάάββεειι  11,,88  ννέέεεςς  µµεεττοοχχέέςς..  ΣΣεε  
ππεερρίίππττωωσσηη  ττυυχχόόνν  µµεεττααττρροοππήήςς  όόλλωωνν  ττωωνν  οοµµοολλοογγιιώώνν  σσεε  µµεεττοοχχέέςς,,  οοιι  ννέέεεςς  µµεεττοοχχέέςς,,  πποουυ  θθαα  ππρροοέέλλθθοουυνν  
ααππόό  ττηη  µµεεττααττρροοππήή  θθαα  ααπποοττεελλέέσσοουυνν  πποοσσοοσσττόό  µµέέχχρριι  99,,8844%%  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  µµεεττάά  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  λλόόγγωω  ττηηςς  
µµεεττααττρροοππήήςς  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς..  ΟΟιι  υυππόόλλοοιιπποοιι  όόρροοιι  ττοουυ  ΜΜΟΟ∆∆  ππααρρέέµµεειινναανν  
ααµµεεττάάββλληηττοοιι..    

  
33..22..22..          ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ΧΧρρήήσσηη  ΑΑννττλληηθθέέννττωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν      
  
ΗΗ  χχρρήήσσηη  ττωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  πποουυ  άάννττλληησσεε  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  
ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  µµεε  κκααττααββοολλήή  µµεεττρρηηττώώνν,,  πποουυ  ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  ααππόό  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττηηςς  
1111..1100..11999999,,  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  κκααιι  τταα  κκεεφφάάλλααιιαα  δδιιααττέέθθηηκκαανν  ππλλήήρρωωςς  κκααττάά  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ααππόό  11..1100..22000011  
έέωωςς  3311..1122..22000011  ((ββ��  ττρρίίµµηηννοο  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  11..77..22000011  έέωωςς  3300..66..22000022))..  

ΗΗ  ααππόό  2200..22..22000022  σσχχεεττιικκήή  έέκκθθεεσσηη--ββεεββααίίωωσσηη  ττοουυ  οορρκκωωττοούύ  εελλεεγγκκττήή--λλοογγιισσττήή  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  
∆∆εελληηγγιιάάννννηη  ((ΑΑΜΜ  ΣΣΟΟΕΕΛΛ  1155779911))  πποουυ  χχοορρηηγγήήθθηηκκεε  γγιιαα  ττοονν  ΠΠίίνναακκαα  ΧΧρρήήσσηηςς  ΑΑννττλληηθθέέννττωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  
µµααζζίί  µµεε  ττιιςς  σσυυννοοππττιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  3311..1122..22000011,,  έέχχοουυνν  δδηηµµοοσσιιεευυττεείί  σσττοο  ααρριιθθ..  
1166330000//2277..22..22000022  φφύύλλλλοο  ττηηςς  ηηµµεερρήήσσιιααςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς  ««ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑ»»..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



33..22..33..          ΚΚαατταασσττααττιικκοοίί  όόρροοιι  µµεεττααββοολλήήςς  ττοουυ  ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ    
  
ΟΟιι  κκαατταασσττααττιικκοοίί  όόρροοιι  µµεεττααββοολλήήςς  ττοουυ  κκεεφφααλλααίίοουυ  εείίννααιι  ααλληηθθεείίςς  κκααιι  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  όόρροοιι  µµεεττααββοολλήήςς  ττοουυ  
κκεεφφααλλααίίοουυ  σσττοο  κκαατταασσττααττιικκόό  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ππεερριισσσσόόττεερροο  ππεερριιοορριισσττιικκοοίί  ααππόό  ττιιςς  εεκκ  ττοουυ  ΝΝόόµµοουυ  
ρρυυθθµµίίσσεειιςς..  

  ΟΟιι  µµέέχχρριι  σσήήµµεερραα  ττρροοπποοπποοιιήήσσεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

ΦΦΕΕΚΚ  117766//2244..0011..11999900  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ((ααύύξξηησσηη  ��  113344..999966,,3333)),,  εεννααρρµµόόννιισσηη  ππ..δδ..  
440099//8866  κκααιι  449988//8877,,  ωωςς  κκααιι  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρρωωνν  1100  ((∆∆ΣΣ)),,  1166,,  2211,,  2233,,  
2255,,  2288,,  3311,,  3322,,  3344,,  3355,,  3377  ((ΈΈκκτταακκττηη  ΓΓ..ΣΣ..  ττηηςς  1166..1111..11998899))..    

ΦΦΕΕΚΚ  66118833//1122..1111..11999933  
    

ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ((ααύύξξηησσηη  ��  331100..666677,,6644))  ((ΈΈκκτταακκττηη  ΓΓ..ΣΣ..  ττηηςς  
3300..66..11999933))..    

ΦΦΕΕΚΚ  11449900//2277..0044..11999944  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ((ααύύξξηησσηη  ��    226655..661144,,0088  ααννττίί  110055..886600..000000  ήή  ��  
331100..666677,,6644))  ((ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓΣΣ    3311..1122..11999933))..    

ΦΦΕΕΚΚ  11669999//1188..0044..11999955  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ((ααύύξξηησσηη  ��  22..110077..008811,,4444  λλόόγγωω  σσυυγγχχώώννεευυσσηηςς))  
((ΈΈκκτταακκττηη  ΓΓ..ΣΣ..  ττηηςς  2288..33..11999955))..  

ΦΦΕΕΚΚ  11886622//0033..0055..11999955    ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ((ααύύξξηησσηη  ��  552233..885566,,2200))  ((ΈΈκκτταακκττηη  ΓΓ..ΣΣ  
1177..44..11999955))..    

ΦΦΕΕΚΚ  55881100//1133..0088..11999966  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ((ααύύξξηησσηη  ��  447755..442211,,8866))  κκααιι  άάρρθθρρωωνν  66,,  77,,  2277γγ,,  
2288ββ,,  3355  ((ΈΈκκτταακκττηη  ΓΓ..ΣΣ..  0022..0088..11999966))..    

ΦΦΕΕΚΚ  224499//2211..0011..11999977  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ((αακκύύρρωωσσηη  ααύύξξηησσηηςς  ��    447755..442211,,8866  ττηηςς  
0022..0088..9966,,  ννέέαα  ααύύξξηησσηη  ��    447755..442211,,8866))  ΕΕιισσααγγωωγγήή  σσεε  ΧΧ..ΑΑ..ΑΑ..  ((ΈΈκκτταακκττηη  
ΓΓ..ΣΣ..  2233..1122..11999966))..    

ΦΦΕΕΚΚ  11882288//0055..0055..11999977  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ππααρρ..  ΑΑ��  ((ααύύξξηησσηη  ��  447755..442211,,8866  µµεε  ττιιµµήή  
έέκκδδοοσσηηςς  ��  22,,4499))  ((ΈΈκκτταακκττηη  ΓΓ..ΣΣ..  1111..44..11999977))    

ΦΦΕΕΚΚ  44881122//2266..0066..11999988  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ππααρρ..  ΑΑ��  ((ααύύξξηησσηη  ��  770044..332288,,6688  µµεε  ττιιµµήή  
έέκκδδοοσσηηςς  ��  22,,99))  ((ΈΈκκτταακκττηη  ΓΓ..ΣΣ..  1177..66..11999988))..  

ΦΦΕΕΚΚ  1100005544//3311..1122..11999988  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ππααρρ..  ΑΑ��  ((ααύύξξηησσηη  ��  884455..119944,,4422  µµεε  δδωωρρεεάάνν  
δδιιααννοοµµήή))  κκααιι    άάρρθθρροουυ  1100        ((ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓ..ΣΣ..  1111..1122..11999988))..    

ΦΦΕΕΚΚ  88445544//2211..1100..11999999  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ((σσππλλιιττ  ααππόό  ��  00,,5599,,  σσεε  ��  00,,2299,,  ααύύξξηησσηη  ��  
11..001144..223333,,3311  µµεε  ττιιµµήή  έέκκδδοοσσηηςς  ��  44,,4400  εεκκάάσσττηη))  κκααιι  άάρρθθρρωωνν  44,,  77,,  99,,  
2244,,3333  ((ΑΑ��  ΕΕππααννααλληηππττιικκήή  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓΣΣ  1111..1100..11999999))..  

ΦΦΕΕΚΚ  22553377//0066..0044..22000000  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55    ((ααύύξξηησσηη  ��  1188..225566..119999,,5566))  κκααιι  άάρρθθρροουυ  11  
((ααλλλλααγγήή  εεππωωννυυµµίίααςς  σσεε    JJUUMMBBOO  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΙΙΑΑ))  
((ΈΈκκτταακκττηη  ΓΓ..ΣΣ..  2299..0033..22000000))..    

ΦΦΕΕΚΚ  99774422//0011..1111..22000011  ΤΤρροοπποοπποοίίηησσηη  άάρρθθρροουυ  55  ((ααύύξξηησσηη  ��  1122..115533..776600,,5599))  ((ΤΤαακκττιικκήήςς  ΓΓ..ΣΣ..  
1122..1100..22000011))..  

  
33..22..44..      ΕΕξξέέλλιιξξηη    ττοουυ  ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  κκααττάά  ττηηνν    ττεελλεευυττααίίαα    ττρριιεεττίίαα  
  
ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  εεγγκκρριιττιικκέέςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττωωνν    ΓΓεεννιικκώώνν  ΣΣυυννεελλεεύύσσεεωωνν    κκααιι    ττηηνν  ττρροοπποοπποοίίηησσηη  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  
55  ττοουυ  ΚΚαατταασσττααττιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα  ((22000011//22000022,,  22000022//22000033  κκααιι  
22000033//22000044))  ηη  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ    ααυυττήήςς  έέχχεειι  ωωςς  αακκοολλοούύθθωωςς::  
  

ΠΠρρίίνν    ττηηνν  κκααττωωττέέρρωω  ααύύξξηησσηη  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ήήτταανν  ��  2244..334411..559999,,4422,,  
δδιιααιιρροούύµµεεννοο  σσεε  4411..447722..000000  κκοοιιννέέςς  µµεεττοοχχέέςς,,  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ��  00,,5599  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα..  
  

  

  



ΗΗ  ΤΤαακκττιικκήή  ΚΚαατταασσττααττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττηηςς  ααππόό  1122..1100..22000011  ((ΦΦΕΕΚΚ  99888855//0066..1111..22000011))  
ααπποοφφάάσσιισσεε  οοµµόόφφωωνναα  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααττάά  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  
πποοσσόό  ττωωνν  ��  1122..115533..776600,,5599  ωωςς  εεξξήήςς::    

  

• ΚΚααττάά  ττοο  πποοσσόό  ��  22..443344..115599,,9955,,  µµεε  ττηηνν  κκεεφφααλλααιιοοπποοίίηησσηη  ιισσόόπποοσσοουυ  ττµµήήµµααττοοςς  ττωωνν  ααπποοθθεεµµααττιικκώώνν  
ααππόό  έέκκδδοοσσηη  µµεεττοοχχώώνν  υυππέέρρ  ττοο  άάρρττιιοο  κκααιι  µµεε  ττηηνν  έέκκδδοοσσηη  44..114477..220000  ννέέωωνν  δδωωρρεεάάνν  µµεεττοοχχώώνν,,  
οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ��  00,,5599  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα..  

••   ΚΚααττάά  ττοο  πποοσσόό  ��  99..771199..660000,,6655,,  µµεε  ττηηνν  κκεεφφααλλααιιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  εεξξήήςς  πποοσσώώνν  υυππααρρχχόόννττωωνν  
ααπποοθθεεµµααττιικκώώνν::  11))  ττοουυ  υυππόόλλοοιιπποουυ  ααπποοθθεεµµααττιικκώώνν  ααππόό  έέκκδδοοσσηη  µµεεττοοχχώώνν  υυππέέρρ  ττοο  άάρρττιιοο  ��  
11..336644..550066,,7744  22))  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττηηςς  δδιιααφφοορράάςς  ααννααππρροοσσααρρµµοογγήήςς  ττωωνν  ππααγγίίωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ��  
440066..995555,,6644  κκααιι  33))  ττµµήήµµααττοοςς  ττοουυ  υυππάάρρχχοοννττοοςς  εεκκττάάκκττοουυ  ααπποοθθεεµµααττιικκοούύ  ααππόό  ��  77..994488..113388,,2288,,  µµεε  
ττααυυττόόχχρροοννηη  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααππόό  ��  00,,5599  σσεε    ��  00,,8800..  

••   ΜΜεεττάά  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ααύύξξηησσηη  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααννήήλλθθεε  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  
��  3366..449955..336600,,0000,,  δδιιααιιρροούύµµεεννοο  σσεε  4455..661199..220000  οοννοοµµαασσττιικκέέςς  µµεεττοοχχέέςς,,  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ��  00,,8800..    

  

ΕΕξξέέλλιιξξηη  ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ    ττεελλεευυττααίίααςς  ττρριιεεττίίααςς  ((22000011//22000022--22000022//22000033--22000033--22000044))  

ΗΗµµεερροοµµ..  ΓΓ..ΣΣ..  ΑΑρριιθθµµ..  ΦΦΕΕΚΚ  ΠΠοοσσάά  ααύύξξηησσηηςς  
ΜΜ..ΚΚ..    

ΜΜ..ΚΚ..  
  µµεεττάά  ττηηνν  
ααύύξξηησσηη  

ΣΣυυννοολλιικκόόςς  
ααρριιθθµµόόςς    ΜΜεεττοοχχώώνν  

ΟΟννοοµµ  
ΑΑξξίίαα  
ΜΜεεττ..  

1122//1100//22000011  99888855//66..1111..22000011  1122..115533..776600,,8822  3366..449955..336600,,0000  4455..661199..220000  00,,8800  
  

33..22..55..          ΜΜέέττοοχχοοιι  
  
ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ααππόό  3300..0066..22000044    ΜΜεεττοοχχοολλοογγίίοουυ    ττηηςς    ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  ηη  µµεεττοοχχιικκήή  σσύύννθθεεσσηη  ααυυττήήςς,,  
σσυυννοοππττιικκάά    έέχχεειι    ωωςς  εεξξήήςς::  

  

ΌΌππωωςς  δδεειικκννύύεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ααννωωττέέρρωω  ππίίνναακκαα,,  οοιι  µµεεττοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  µµεεγγάάλληη  δδιιαασσπποορράά..  
ΑΑππόό  τταα  ααννωωττέέρρωω  σσττοοιιχχεείίαα  ππρροοκκύύππττεειι  όόττιι  οουυδδεείίςς  ααππόό  ττοουυςς  λλοοιιπποούύςς  µµεεττόόχχοουυςς  κκααττέέχχεειι  πποοσσοοσσττόό  
µµεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  33%%..  
  

ΓΓιιαα    µµεε  ττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς    πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  τταα  εεξξήήςς::  
••   HH  ΤΤΑΑΝΝΟΟΣΣΙΙΡΡΙΙΑΑΝΝ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  εείίννααιι  εελλλληηννιικκήή  ααννώώννυυµµηη  

εεττααιιρρεείίαα  κκααιι  δδεενν  έέχχεειι  άάλλλληη  σσυυννααφφήή  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  ππλληηνν  ττηηςς  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  σσττοο  
µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  

••   ΟΟιι  εεττααιιρρεείίεεςς  ΑΑΚΚ  ∆∆ΗΗΛΛΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΛΛΟΟΥΥ  ΤΤΣΣΙΙΠΠΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΛΛ  κκααιι    ΑΑ//ΚΚ  ∆∆ΕΕΛΛΦΦΟΟΙΙ  ΣΣΜΜΟΟΛΛ  ΚΚΑΑΠΠ  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧ  εείίννααιι  εεττααιιρρεείίεεςς  
ΑΑµµοοιιββααίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν..  

ΜΜεεττααββοολλέέςς  σσεε  πποοσσοοσσττόό  άάννωω  ττοουυ  33%%  σσττηη  µµεεττοοχχιικκήή  σσύύννθθεεσσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  δδεενν  σσηηµµεειιώώθθηηκκαανν  ττηηνν  
ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα..  
  
  
  
  
  
  

MMέέττοοχχοοιι  ΑΑρρ..ΜΜεεττοοχχώώνν  ΠΠοοσσοοσσττόό    
ΤΤΑΑΝΝΟΟΣΣΙΙΡΡΙΙΑΑΝΝ  ΑΑ..ΕΕ....  1144..448888..995500  3311,,7766  %%
ΒΒαακκάάκκηηςς  ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς--ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ττοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  88..775522..448800  1199,,1199  %%
ΑΑΚΚ  ∆∆ΗΗΛΛΟΟΣΣ  ΜΜΠΠΛΛΟΟΥΥ  ΤΤΣΣΙΙΠΠΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΛΛΛΛΕΕΓΓΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  ΑΑΞΞΙΙΩΩΝΝ  11..881144..888899  33,,9988  %%
∆∆ΗΗΛΛΟΟΣΣ  ΣΣΜΜΟΟΛΛ  ΚΚΑΑΠΠ..    ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΙΙΚΚΟΟ  ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΟΟΥΥ  11..668800..998811  33,,6688  %%
ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ  ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ  11..662233..886666  33..5566  %%
ΛΛΟΟΙΙΠΠΟΟΙΙ  ΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  1177..225588..003344  3377,,8833  %%
ΣΣύύννοολλοο  4455..661199..220000  110000  %%



  
  
33..22..66..        ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  κκααιι    ΛΛοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  µµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
  
ΤΤαα  ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα    ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  οο  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  κκααιι  ηη  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  ττηηςς  µµεεττοοχχήήςς,,  µµεε  ββάάσσηη  
τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττωωνν  ΙΙσσοολλοογγιισσµµώώνν  ττηηςς  3300..66..22000022,,  3300..66..22000033  κκααιι  3300..66..22000044  δδιιααµµοορρφφώώννοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  

  
ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..    
  
**ΜΜεε  ββάάσσηη  ττωωνν  ααρριιθθµµόό  µµεεττοοχχώώνν  ττέέλλοουυςς  χχρρήήσσηηςς  
  
  
  
33..22..77..        ΕΕννοοπποοιιηηµµέένναα  ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  κκααιι    ΛΛοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  µµεεττοοχχήήςς    
  

ΓΓιιαα    λλόόγγοουυςς  ππλληηρρέέσσττεερρηηςς  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  κκααιι    οορρθθοολλοογγιικκόόττεερρηηςς  ααππεειικκόόννιισσηηςς  ττηηςς  κκααθθααρρήήςς  

λλοογγιισσττιικκήήςς  θθέέσσηηςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  τταα  ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  

κκααιι  ηη  λλοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  µµεεττοοχχήήςς  ττηηςς    ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσεε  εεννοοπποοιιηηµµέέννηη  ββάάσσηη  µµεε  3300//66//22000044,,  

τταα  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

((εευυρρώώ))  3300..66..22000022  3300..66..22000033  3300..66..22000044  
ΑΑρριιθθµµόόςς  µµεεττοοχχώώνν  4455..661199..220000 4455..661199..220000  4455..661199..220000
ΟΟννοοµµαασσττιικκήή  ααξξίίαα  ΜΜεεττοοχχήήςς  00,,8800 00,,8800  00,,8800
ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  κκααττααββλληηµµέέννοο  3366..449955..336600,,0000 3366..449955..336600,,0000  3366..449955..336600,,0000
ΛΛοοιιππάά  ααπποοθθεεµµααττιικκάά  1111..112277..990033,,8800 2211..332288..226677,,4433  3344..441111..441177,,7711
ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  εειιςς  ννέέοονν  11..554422..117766,,2266 22..669999..001133,,6611  55..991133..882255,,8822
ΣΣυυννααλλλλααγγµµααττιικκήή  δδιιααφφοορράά    µµεεττααττρροοππήήςς    ιισσοολλοογγιισσµµώώνν  
θθυυγγααττρριικκήήςς  ((1188..444488,,2222)) ((1122..559977,,5544))  6622..440011,,4455
∆∆ιιααφφοορρέέςς  ΕΕννοοπποοίίηησσηηςς  ((6633..008866,,6644)) ((5544..880000,,1133))  ((11..449911..999933,,1100))
ΣΣύύννοολλοο  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ΜΜεεττοοχχώώνν  ««JJuummbboo  AAEEEE»»  4499..008833..990055,,2200 6600..445555..224433,,3377  7755..339911..001111,,8888
∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  ΜΜεειιοοψψηηφφίίααςς  11..777777..223399,,1199 22..553344..550055,,9900  00,,0000
ΣΣύύνν..  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ��ΟΟµµίίλλοουυ  JJuummbboo  AAEEEE��  5500..886611..114444,,3399 6622..998899..774499,,2277  7755..339911..001111,,8888
   
ΣΣύύννοολλοο  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ΜΜεεττοοχχώώνν  ««JJuummbboo  AAEEEE»»  4499..008844 6600..445555  7755..339911
ΛΛοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  µµεεττοοχχήήςς  ((εευυρρωω))**  11,,0088 11,,3333  11,,6655
    
ΣΣύύνν..  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ��ΟΟµµίίλλοουυ  JJuummbboo  AAEEEE��  5500..886611 6622..999900  7755..339911
   
ΛΛοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  µµεεττοοχχήήςς  ((εευυρρωω))**  11,,1111 11,,3388  11,,6655
  
  
  
  
  

((εευυρρώώ))  3300..66..22000022  3300..66..22000033  3300..66..22000044  
ΑΑρριιθθµµόόςς  µµεεττοοχχώώνν  4455..661199..220000 4455..661199..220000  4455..661199..220000
ΟΟννοοµµαασσττιικκήή  ααξξίίαα  ΜΜεεττοοχχήήςς  00,,8800 00,,8800  00,,8800
ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  κκααττααββλληηµµέέννοο  3366..449955..336600,,0000 3366..449955..336600,,0000  3366..449955..336600,,0000
ΛΛοοιιππάά  ααπποοθθεεµµααττιικκάά  1111..112277..990033,,8800 2211..332288..226677,,4433  3344..441111..441177,,7711
ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  εειιςς  ννέέοονν  5555,,3311 228800..667733,,2255  11..444433..554411,,7777
ΣΣύύνν..  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  δδηηµµοοσσιιεευυµµέέννωωνν  ΙΙσσοολλοογγιισσµµώώνν  4477..662233..331199,,1111 5588..110044..330000,,6688  7722..335500..331199,,4488
   
ΛΛοογγιισσττιικκήή  ααξξίίαα  µµεεττοοχχήήςς  ((εευυρρώώ))**  11,,0044 11,,2277  11..5599



44..              ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττιιςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
44..11..      ΚΚύύρριιεεςς    ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς    
  
44..11..00..      ΕΕιισσααγγωωγγήή    
  
ΗΗ  κκύύρριιαα  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  ηη  λλιιααννιικκήή  ππώώλληησσηη  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  ββρρεεφφιικκώώνν  εειιδδώώνν  κκααιι  εειιδδώώνν  
ββιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ  κκααιι  εεµµππίίππττεειι,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  δδεελλττίίοο  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΤΤααξξιιννόόµµηησσηηςς  ττωωνν  ΚΚλλάάδδωωνν  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκήήςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  22000033  ((ΣΣΤΤΑΑΚΚΟΟ∆∆  0033))  ττηηςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  
((ΕΕ..ΣΣ..ΥΥ..ΕΕ..))  σσττοονν  κκλλάάδδοο  ««ΛΛοοιιππόό  λλιιααννιικκόό  εεµµππόόρριιοο  κκααιιννοούύρργγιιωωνν  εειιδδώώνν  σσεε  εειιδδιικκεευυµµέένναα  κκαατταασσττήήµµαατταα»»  
µµ..αα..κκ..  ((κκααττηηγγοορρίίαα    ΣΣΤΤΑΑΚΚΟΟ∆∆    552255..99))..  
  

ΤΤµµήήµµαα  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς  ααπποοττεελλεείί  κκααιι  ηη  χχοοννδδρριικκήή  εεµµπποορρίίαα  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  σσεε  ττρρίίττοουυςς  ωωςς  
ααπποοκκλλεειισσττιικκόόςς  εειισσααγγωωγγέέααςς  ��  ππρροοµµηηθθεευυττήήςς  ξξέέννωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  ππααρρααγγωωγγήήςς  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  κκααιι  σσυυννααφφώώνν  
εειιδδώώνν,,  πποουυ  δδεενν  δδιιααθθέέττοουυνν  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  ΗΗ  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  χχοοννδδρριικκήήςς  εεννττάάχχθθηηκκεε  σσττηηνν  
ΕΕττααιιρρεείίαα  ττοο  11999944,,  µµεεττάά  ττηηνν  ααπποορρρρόόφφηησσηη  ττηηςς  ΠΠρρίίµµοο  ΠΠααιιχχννίίδδιιαα    ΑΑΕΕΒΒΕΕ,,  ηη  οοπποοίίαα  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττοο  
χχώώρροο  γγιιαα  πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα  κκααιι  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  ττηηςς  οοπποοίίααςς  σσυυννεεχχίίζζεειι  σσήήµµεερραα  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα..  ΟΟιι  ππωωλλήήσσεειιςς  
χχοοννδδρριικκήήςς  ππρροοςς  ττρρίίττοουυςς  ππρρααγγµµααττοοπποοιιοούύννττααιι  σσεε  δδιιάάφφοορροουυςς  ππεελλάάττεεςς  χχοοννδδρριικκήήςς,,  κκααννεείίςς  ααππόό  ττοουυςς  
οοπποοίίοουυςς  δδεενν  ααπποορρρροοφφάά  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  1100%%    ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  ααυυττώώνν..  ΌΌµµωωςς,,  µµεε  ττηηνν  σσυυννεεχχήή  ααννάάππττυυξξηη  ττοουυ  
δδιικκττύύοουυ  λλιιααννιικκήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  οοιι  ππωωλλήήσσεειιςς  χχοοννδδρριικκήήςς  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  κκάάµµψψηη,,  φφααιιννόόµµεεννοο  πποουυ  
δδιιααφφααίίννεεττααιι  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν,,  µµεε  εεξξααίίρρεεσσηη  ττοο  22000044  λλόόγγωω  ττηηςς  δδιιάάθθεεσσηηςς  κκααιι  
χχοοννδδρριικκώώςς  ττωωνν  ΟΟλλυυµµππιιαακκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν..    
  
ΗΗ  ��JJuummbboo  AAEEEE��  ππρροοµµηηθθεεύύεεττααιι  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  ααππόό  ππεερρίίπποουυ  118800  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς..  ΑΑππόό  ααυυττοούύςς,,  οοιι  
σσηηµµααννττιικκόόττεερροοιι  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  ππεερρίίπποουυ  ττοο  1166%%  ττωωνν  σσυυννοολλιικκώώνν  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..    
  
ΚΚααννέέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς  ααυυττοούύςς  δδεενν  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  πποοσσοοσσττόό µµεεγγααλλύύττεερροο  ααππόό  66%%  ττωωνν  
σσυυννοολλιικκώώνν  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  σσχχέέσσηη  δδεεσσππόόζζοουυσσααςς εεξξάάρρττηησσηηςς  
ααππόό  ττηηνν  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  κκάάπποοιιοονν  ππρροοµµηηθθεευυττήή..  
  

ΚΚααττάάττααξξηη  ΠΠρροοµµηηθθεευυττώώνν  %%  εεππίί  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  
11..  MMaatttteell  55,,7755    %%  
22..  HHaassbbrroo  11,,9999    %%  
33..  ΣΣκκααρρµµοούύττσσοοςς  11,,4411    %%  
44..  AASS  CCoommppaannyy  11,,3366    %%  
55..  NNoorrtteecc  11,,2200    %%  
66..  PPllaayymmoobbiill  11,,0066    %%  
77..  ΤΤζζιιόόσσιι  ΠΠρρεεττζζιιόόζζιι  11,,0033    %%  
88..  ffiieelldd  00..5599    %%    
99..  SSoonnyy  00,,5577    %%  
1100..  ΕΕυυρροοκκαατταασσττήήµµαατταα  00,,3399    %%  

  
ΑΑξξίίζζεειι  νναα  σσηηµµεειιωωθθεείί  όόττιι  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααττάά  ττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  εειισσήήγγααγγεε  ααππεευυθθεείίααςς  πποοσσοοσσττόό  ππεερρίίπποουυ  
5511%%  ττωωνν  σσυυννοολλιικκώώνν  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ττηηςς  κκααιι  ττοο  2299..55%%  ττωωνν  σσυυννοολλιικκώώνν  ττηηςς  ππωωλλήήσσεεωωνν..  ΗΗ  ππρραακκττιικκήή  ττωωνν  
ααππεευυθθεείίααςς  εειισσααγγωωγγώώνν  ααννααππττύύχχθθηηκκεε  σσηηµµααννττιικκάά  κκααττάά  τταα  ττεελλεευυττααίίαα  ττρρίίαα  έέττηη  κκααιι  ααννααµµέέννεεττααιι  νναα  ααυυξξηηθθεείί  
ππεερρααιιττέέρρωω  σσττοο  µµέέλλλλοονν,,  κκααθθώώςς  έέχχεειι  ααπποοδδεειιχχθθεείί  ααππόόλλυυτταα    εεππιιττυυχχήήςς..  
  
ΒΒαασσιικκήή  εεππιιδδίίωωξξηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ααπποοττεελλεείί  ηη  δδιιααττήήρρηησσηη  ττοουυ  ιισσχχυυρροούύ  οοννόόµµααττοοςς  ""JJuummbboo"",,  
ττηηςς  ηηγγεεττιικκήήςς  ττηηςς  θθέέσσηηςς  σσττηη  λλιιααννιικκήή  ππώώλληησσηη  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  ββρρεεφφιικκώώνν  εειιδδώώνν,,  εειιδδώώνν  δδώώρρωωνν  κκααιι  
ββιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ  µµεε  µµεερρίίδδιιοο  ααγγοορράάςς  σσήήµµεερραα  2288%%,,  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ««ΈΈννωωσσηηςς  
ΚΚαατταασσκκεευυαασσττώώνν  ΕΕµµππόόρρωωνν  ΠΠααιιχχννιιδδιιώώνν»»  ((ΕΕ..ΚΚ..ΕΕ..ΠΠ..))  κκααιι  ααππόό  έέρρεευυννεεςς  ααγγοορράάςς,,  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  
δδιιεεννεερργγήήσσεειι    µµεεγγάάλλοοιι  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  µµεε  σσττόόχχοο  νναα  κκαατταακκττήήσσεειι  ττοο  3366  %%  σσττηηνν    εεγγχχώώρριιαα  
ααγγοορράά..  



44..11..11..    ΑΑννάάλλυυσσηη  ΚΚύύκκλλοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααννάά    δδρραασσττηηρριιόόττηητταα,,  
                          κκααττηηγγοορρίίεεςς,,  µµεερρίίδδιιαα  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  θθέέσσηη..  
  
44..11..11..11..    ΕΕξξέέλλιιξξηη  ΚΚύύκκλλοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ααννάά  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  
  
  

((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
        
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ΛΛιιααννιικκέέςς  110077..887755  113366..114444  116644..661177  

  %%  εεππίί  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν   
  
9955,,1122%%  

  
9944,,5544%%  

  
9933,,1177%%  

ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ΧΧοοννδδρριικκέέςς  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  22..668899  22..889999  55..665511  
  %%  εεππίί  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  
  

  
22,,3377%%  

  
22,,0011%%  

  
33,,2200%%  

ΕΕξξααγγωωγγέέςς  22..664488  44..887755  66..226677  
  %%  εεππίί  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  
  

  
22,,3333%%  

  
33..3399%%  

  
33,,5555%%  

ΛΛοοιιππέέςς  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  220000  110011  114466  
  %%  εεππίί  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  
  

  
00,,1188%%  

  
00,,0066%%  

  
00,,0088%%  

  
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  

  
111133..441122  

  
114444..001199  

  
117766..668811  

%%  εεππίί  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν   110000%%  110000%%  110000%%  
ΕΕσσοοδδαα  αασσφφααλλ..ΑΑπποοζζηηµµ..  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν((11))  00  00  22..114455  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  111133..441122  114444..001199  117788..882266  

  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε      σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
((11))  ΑΑννααφφέέρρεεττααιι  όόττιι  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  22..114455  χχιιλλ..  εευυρρώώ,,  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι  ττηηνν  ααξξίίαα  ττωωνν  κκαατταασσττρρααφφέέννττωωνν  
εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  σσεε  ττιιµµέέςς  κκττήήσσεεωωςς  ,,σσττιιςς    ααπποοθθήήκκεεςς  FFIIDDEESS  AAEE  ((ααπποοθθήήκκεεςς  ττρρίίττωωνν  ))  ααππόό  ττηηνν  ππυυρρκκααϊϊάά      
ττηηςς  11//0066//22000044  τταα  οοπποοίίαα    ήήτταανν  αασσφφααλλιισσµµέένναα  110000%%  ((λλοογγ..  ΓΓ..ΛΛ..  7722..1111))  ,,όόππωωςς  ππρροοββλλέέππεειι  οο  ΚΚ..ΦΦ..ΣΣ..,,  
ππρροοσσααυυξξάάννοοννττααςς  ττοονν  ΚΚύύκκλλοο  ΕΕρργγαασσιιώώνν  µµεε  ααννττίίσσττοοιιχχηη  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  ππωωλληηθθέέννττωωνν  ττηηςς  ιιδδίίααςς  
κκλλεειιόόµµεεννηηςς  εεττααιιρριικκήήςς  χχρρήήσσηηςς..  
  
  
44..11..11..22..      ΕΕξξέέλλιιξξηη  ΚΚύύκκλλοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίεεςς  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

ΌΌππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττοονν  ααννωωττέέρρωω  ππίίνναακκαα,,  τταα  ««ΠΠααιιχχννίίδδιιαα»»  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  ττοο  6699,,4411%%  ππεερρίίπποουυ  ττωωνν  
ππωωλλήήσσεεωωνν,,  τταα  ««ΒΒρρεεφφιικκάά  εείίδδηη»»  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  ττοο  2211,,6600%%  κκααιι  τταα  ««ΕΕίίδδηη  ββιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ»»  
ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  ττοο  88,,9911%%  ππεερρίίπποουυ  ττωωνν  σσυυννοολλιικκώώνν  ππωωλλήήσσεεωωνν..    
  

((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΠΠααιιχχννίίδδιι  8822..330000  110022..776633  112222..663344  
%%  εεππίί  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  
  

7722,,5577%%  7711,,3355%%  6699,,4411%%  

ΒΒρρεεφφιικκάά  εείίδδηη  2222..008899  2299..112277  3388..115599  
%%  εεππίί  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  
  

1199,,4488%%  2200,,2222%%  2211,,6600%%  

ΒΒιιββλλίίοο  88..882233  1122..002288  1155..774422  
%%  εεππίί  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  
  

77,,7788%%  88,,3355%%  88,,9911%%  

ΛΛοοιιππάά  220000  110011  114466  
%%  εεππίί  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  
  

00,,1188%%  00,,0077%%  00,,0088%%  

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΚΚΥΥΡΡΙΙΑΑΣΣ  ∆∆ΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  111133..441122  114444..001199  117766..668811  
%%  εεππίί  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  
  

110000%%  110000%%  110000%%  

ΕΕσσοοδδαα  αασσφφααλλ..  ΑΑπποοζζηηµµ..  εεµµπποορρ..  00  00  22..114455  
ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  111133..441122  114444..001199  117788..882266  



44..11..11..33..      ΜΜεερρίίδδιιαα  κκααττηηγγοορριιώώνν  
ΠΠααιιχχννίίδδιι  ::  
ΣΣττοονν  ττοοµµέέαα  ττοουυ  ππααιιχχννιιδδιιοούύ  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  δδιιααθθέέττεειι  µµεεγγάάλληη  πποοιικκιιλλίίαα  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ((1100..000000--1122..000000  
δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  κκωωδδιικκοούύςς))..  ΤΤαα  ππααιιχχννίίδδιιαα  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύοουυνν  ττοο  6699,,4411%%  ππεερρίίπποουυ  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  
λλιιααννιικκήήςς..  ΗΗ  πποοσσοοσσττιιααίίαα  κκααττααννοοµµήή  ααφφοορράά  ττοο  ττµµήήµµαα  ττοουυ  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττοονν  ττοοµµέέαα    
ΠΠααιιχχννιιδδιιώώνν.. 
ΟΟιι  κκυυρριιόόττεερρεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  µµεε  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  πποοσσοοσσττάά  ππωωλλήήσσεεωωνν  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοονν  
κκααττωωττέέρρωω  ππίίνναακκαα::    

ΜΜεερρίίδδιιαα  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΠΠααιιχχννιιδδιιώώνν  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
••   ΠΠααιιχχννίίδδιιαα  ΠΠρροοσσχχοολλιικκήήςς  ΗΗλλιικκίίααςς  1177,,0000%%  1166,,0000%%  1166,,5500%%  
••   ΚΚοούύκκλλεεςς  1155,,0000%%  1155,,0000%%  1155,,5500%%  
••   ΕΕππιιττρρααππέέζζιιαα  ΠΠααιιχχννίίδδιιαα  κκααιι  ΠΠααζζλλ  77,,0000%%  77,,0000%%  66,,0000%%  
••   ΛΛοούύττρριινναα  ((ζζωωάάκκιιαα))  κκ..ττ..λλ..  1133,,5500%%  1133,,0000%%  1133,,0000%%  
••   ΜΜεεττααλλλλιικκάά  ΑΑµµάάξξιιαα  κκααιι  ΓΓκκααρράάζζ  55,,5500%%  55,,0000%%  44,,0000%%  
••   ΣΣττρράάττεεςς  κκααιι  ΠΠοοδδήήλλαατταα  99,,0000%%  99,,0000%%  1100,,0000%%  
••   ΣΣυυλλλλεεκκττιικκάά  ΠΠααιιχχννίίδδιιαα  ΑΑγγοορριιώώνν  55,,0000%%  55,,0000%%  66,,0000%%  
••     ΠΠααιιχχννίίδδιιαα  ∆∆ρραασσττ//ττααςς  γγιιαα  ΑΑγγόόρριιαα  κκααιι  ΚΚοορρίίττσσιιαα  1155,,0000%%  1177,,0000%%  1166,,0000%%  
••   ΛΛοοιιππάά  ΠΠααιιχχννίίδδιιαα  1133,,0000%%  1133,,0000%%  1133,,0000%%  
ΤΤοοµµέέααςς  ΠΠααιιχχννιιδδιιώώνν  110000,,0000%%  110000,,0000%%      110000,,0000%%  

  
  

ΣΣεε  σσχχέέσσηη  µµεε  άάλλλλοουυςς  κκλλάάδδοουυςς  οοιι  ππωωλλήήσσεειιςς  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  εείίννααιι  ααννεελλαασσττιικκέέςς  σσεε  σσυυννααλλλλααγγµµααττιικκέέςς  
δδιιαακκυυµµάάννσσεειιςς,,  πποολλιιττιικκέέςς  ααννααττααρρααχχέέςς  κκ..λλ..ππ..  ΑΑννττίίθθεετταα    ττοο  ππααιιχχννίίδδιι  θθεεωωρρεείίττααιι  κκλλάάδδοοςς  µµόόδδααςς  µµεε  
ππωωλλήήσσεειιςς  πποουυ  εεππηηρρεεάάζζοοννττααιι  έέννττοονναα  ααππόό  ττάάσσεειιςς  ννεεωωττεερριισσµµοούύ..  
  

ΒΒρρεεφφιικκάά  εείίδδηη::  
ΤΤαα  ββρρεεφφιικκάά  εείίδδηη  ααπποοττεελλοούύνν  ττηη  δδεεύύττεερρηη  µµεεγγάάλληη  κκααττηηγγοορρίίαα  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  γγιι��  ααυυττόό  ηη  
JJuummbboo  δδιιααθθέέττεειι  σστταα  κκαατταασσττήήµµααττάά  ττηηςς  εειιδδιικκάά  δδιιααµµοορρφφωωµµέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  γγιιαα  ττηηνν  ππώώλληησσηη  ααυυττώώνν..  
ΤΤοο  µµεερρίίδδιιόό  ττοουυςς  έέχχεειι  ααυυξξηηθθεείί  σσηηµµααννττιικκάά  ((2211,,6600%%))  κκααιι  ττυυγγχχάάννοουυνν  ιιδδιιααίίττεερρηηςς  ππρροοσσοοχχήήςς..  
ΣΣεε  όόλλαα  τταα  ννέέαα  κκαατταασσττήήµµαατταα  έέχχεειι  δδηηµµιιοουυρργγηηθθεείί,,  σσηηµµααννττιικκήήςς  έέκκτταασσηηςς,,  εειιδδιικκάά  δδιιααµµοορρφφωωµµέέννοοςς  χχώώρροοςς  
γγιιαα  ττηηνν  ππώώλληησσηη  ββρρεεφφιικκώώνν  εειιδδώώνν..  ΕΕππιιππλλέέοονν,,  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  σσυυννεεχχίίζζεειι  ττηηνν  εειιδδιικκάά  σσχχεεδδιιαασσµµέέννηη  
δδιιααφφηηµµιισσττιικκήή  κκααµµππάάννιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοώώθθηησσηη  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  ββρρεεφφιικκώώνν  εειιδδώώνν..  
ΗΗ  πποοσσοοσσττιιααίίαα  κκααττααννοοµµήή  ααφφοορράά  ττοο  ττµµήήµµαα  ττοουυ  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττωωνν    
ββρρεεφφιικκώώνν  εειιδδώώνν..  
  

ΜΜεερρίίδδιιαα  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΒΒρρεεφφιικκώώνν  εειιδδώώνν  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
••   ΕΕννδδυυµµαασσίίαα  µµωωρροούύ    3366,,0000%%  4400,,0011%%  4400,,0000%%  
••   ΜΜεεττααλλλλιικκάά  εείίδδηη  ��  ΚΚρρεεββάάττιιαα  2266,,0000%%  2222,,4499%%  2222,,5500%%  
••   ΒΒρρεεφφααννάάππττυυξξηη  3300,,0000%%  2299,,6600%%  2299,,6600%%  
••   ΕΕξξοοππλλιισσµµόόςς  δδωωµµααττίίοουυ  88,,0000%%  77,,9900%%  77,,9900%%  
              ΤΤοοµµέέααςς  ΒΒρρεεφφιικκώώνν  εειιδδώώνν  110000,,0000%%  110000,,0000%%  110000,,0000%%  

  

  

ΕΕίίδδηη  ββιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ::  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  εεππεεκκττάάθθηηκκεε  σσττοο  χχώώρροο  ττωωνν  εειιδδώώνν  ββιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ,,  ααππόό  ττοο  έέττοοςς  22000011,,  
κκααττααλλααµµββάάννοοννττααςς  ττοο  22000011//22000022  ττοο  77,,7788%%  σσττιιςς  σσυυννοολλιικκέέςς  ππωωλλήήσσεειιςς,,  ττοο  22000022//22000033  ττοο  88,,3355%%  εεννώώ  ττοο  
22000033//22000044  ττοο  88,,9911%%  ττωωνν  σσυυννοολλιικκώώνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  σσττοουυςς  εειιδδιικκάά  δδιιααµµοορρφφωωµµέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  ((ττµµήήµµαατταα  
««JJuummbboo  BBooookkiiee»»))..  
ΗΗ  πποοσσοοσσττιιααίίαα  κκααττααννοοµµήή  ααφφοορράά  ττοο  ττµµήήµµαα  ττοουυ  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττωωνν    εειιδδώώνν  
ββιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ..  

  

ΜΜεερρίίδδιιαα  ΚΚααττηηγγοορρίίααςς  ΕΕιιδδώώνν    ΒΒιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
••   ΤΤεεττρράάδδιιαα  ��  ΧΧααρρττιικκάά  2200,,0000%%  2200,,0000%%  2255,,0000%%  
••   ΓΓρρααφφιικκήή  ύύλληη  5555,,0000%%  5555,,0000%%  5555,,0000%%  
••   ΕΕίίδδηη  γγρρααφφεείίοουυ  ��  ΒΒιιββλλίίαα  2255,,0000%%  2255,,0000%%  2200,,0000%%  
ΤΤοοµµέέααςς  ΕΕιιδδώώνν  ΒΒιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ    110000,,0000%%  110000,,0000%%  110000,,0000%%  

  

  



  
44..11..11..44..        ΕΕξξέέλλιιξξηη  ππωωλλήήσσεεωωνν  λλιιααννιικκήήςς  ααννάά  γγεεωωγγρρααφφιικκήή  θθέέσσηη  

χχιιλλ..  εευυρρώώ                      ΧΧώώρροοιι  
ππωωλληησσηηςς  

22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  

          
ΣΣύύννοολλοο  ππωωλλήήσσεεωωνν    ΛΛεεκκαανν..ΑΑττττιικκήήςς  1166  6644..008822  6688..664499  7777..224499  
          
ΣΣύύννοολλοο  ππωωλλήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ΕΕππααρρχχίίαα  1144  4433..779933  6677..449955  8877..336677  
          
ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΛΛιιααννιικκώώνν  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν    110077..887755  113366..114444  116644..661166  

ΣΣεε  ααππόόλλυυτταα  µµεεγγέέθθηη,,  ττιιςς  υυψψηηλλόόττεερρεεςς  λλιιααννιικκέέςς  ππωωλλήήσσεειιςς  κκααιι  σσ��  ααυυττήή  ττηη  δδιιααχχεειιρριισσττιικκήή  χχρρήήσσηη,,  
ππρρααγγµµααττοοπποοιιοούύνν  τταα  κκαατταασσττήήµµαατταα  ττηηςς  ΝΝίίκκααιιααςς  µµεε  σσυυµµµµεεττοοχχήή    σσττιιςς    λλιιααννιικκέέςς  ππωωλλήήσσεειιςς  κκααττάά  88,,0011%%,,  
ττηηςς  ΠΠυυλλααίίααςς    ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς    κκααττάά  77,,6600%%,,    ττηηςς  ΚΚρρήήττηηςς  κκααττάά  55,,5533%%,,  ττοουυ  ΣΣεείίρριιοουυ  κκααττάά  55,,0033%%,,  ττοουυ  
ΚΚοολλωωννοούύ  κκααττάά  44,,9977%%,,  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  κκααττάά  44,,4499%%    κκααιι  ττηηςς    ΝΝ..  ΕΕυυκκααρρππίίααςς  σσττηη    ΘΘεεσσ//ννίίκκηη  κκααττάά  44,,4466%%..  
  

ΑΑξξίίζζεειι  νναα  σσηηµµεειιωωθθεείί  όόττιι::  ττοο  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηη  ΡΡόόδδοο  ααξξιιοοπποοίίηησσεε  ττηη  δδυυννααµµιικκήή    ττοουυ  σσττιιςς  ππωωλλήήσσεειιςς  σσττοονν  

εεννάάµµιισσηη  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  ((1122//0022))  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττααςς  σσττιιςς  λλιιααννιικκέέςς  ππωωλλήήσσεειιςς  µµεε  πποοσσοοσσττόό  33,,7777%%,,  ηη  

ΧΧααλλκκίίδδαα  σσττοουυςς  1100  µµήήννεεςς  ((88//0033))  µµεε  πποοσσοοσσττόό  22,,9900,,  τταα  ΧΧααννιιάά  κκααιι  ττοο  ΊΊλλιιοονν  σσττοο  µµιισσόό  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  

ττοουυςς  ((1122//0033))  σσυυµµµµεεττέέχχοοννττααςς    µµεε  πποοσσοοσσττόό  22,,4466%%  κκααιι  22,,3311%%  ααννττίίσσττοοιιχχαα,,  εεννώώ  σσττααττιισσττιικκάά  οο  χχρρόόννοοςς  

ππλλήήρροουυςς  ωωρρίίµµααννσσηηςς  εεννόόςς  ννέέοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  σστταα  ττρρίίαα  έέττηη..  
  

ΗΗ  ζζήήττηησσηη  γγιιαα  τταα  ππρροοϊϊόόνντταα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  έέννττοοννηη  εεπποοχχιικκόόττηητταα..  ΠΠεερρίίπποουυ  ττοο  4400%%  ττωωνν  
ππωωλλήήσσεεωωνν  λλιιααννιικκήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείίττααιι  κκααττάά  ττοονν  µµήήνναα  ∆∆εεκκέέµµββρριιοο  ((γγιιοορρττέέςς  
ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν)),,  εεννώώ  εεπποοχχιιαακκέέςς  δδιιαακκυυµµάάννσσεειιςς  ππααρρααττηηρροούύννττααιι  κκααιι  κκααττάά  ττοουυςς  µµήήννεεςς  ΑΑππρρίίλλιιοο  ((ΠΠάάσσχχαα  ��
ππεερρίίπποουυ  1100%%))  κκααιι  ΣΣεεππττέέµµββρριιοο  ((σσχχοολλιικκήή  ππεερρίίοοδδοοςς--  ππεερρίίπποουυ  1100%%))..    
  
  

ΓΓεεννιικκάά::  
  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  ππααρρέέχχεειι  δδιιααφφηηµµιισσττιικκήή  υυπποοσσττήήρριιξξηη  κκααιι  δδιιααννοοµµήή  σσεε  µµεεγγάάλλεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  ττοουυ  
εεξξωωττεερριικκοούύ  ((ππ..χχ..  SSuuppeerr  LLeeaaddeerr,,  FFaammoossaa,,  MMaannii  TTooyyss,,  NNeeww  BBrriigghhtt))  πποουυ  εεππιιθθυυµµοούύνν  νναα  
δδρραασσττηηρριιοοπποοιιηηθθοούύνν  ��  µµέέσσωω  εεννόόςς  ιικκααννοούύ  κκααιι  ααξξιιόόππιισσττοουυ  σσυυννεερργγάάττηη  ��  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά..  ΟΟιι    
σσυυννεερργγαασσίίεεςς  ααυυττοούύ  ττοουυ  ττύύπποουυ  δδεενν  εείίννααιι  µµαακκρροοχχρρόόννιιεεςς    οούύττεε  ααφφοορροούύνν  οολλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  πποοιικκιιλλίίαα  
ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκάάπποοιιοουυ  ππρροοµµηηθθεευυττήή..  ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  εεππιιλλέέγγεειι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  εεππιιµµέέρροουυςς  ππρροοϊϊόόνντταα  ααννάάλλοογγαα  µµεε  
ττιιςς  εεκκττιιµµήήσσεειιςς  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυςς  σσττηηνν  εελλλληηννιικκήή  ααγγοορράά..  
  

ΗΗ  δδρραασσττηηρριιοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττοονν  χχώώρροο  ττοουυ  χχοοννδδρριικκοούύ  εεµµπποορρίίοουυ,,  ωωςς  εειισσααγγωωγγέέααςς  ��  
ππρροοµµηηθθεευυττήήςς    ππααιιχχννιιδδιιώώνν  ααπποοττεελλεείί  ττοο  σσηηµµααννττιικκόόττεερροο  ππρροοµµηηθθεευυττήή  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  µµεεττάά  ττιιςς  εεττααιιρρεείίεεςς  
HHaassbbrrοο,,  MMaatttteell,,  PPllaayymmoobbiill,,  NNoorrtteecc  κκ..αα,,  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ««ΈΈννωωσσηηςς  
ΚΚαατταασσκκεευυαασσττώώνν  ΕΕµµππόόρρωωνν  ΠΠααιιχχννιιδδιιώώνν»»  ((ΕΕ..ΚΚ..ΕΕ..ΠΠ..))  κκααιι  ααππόό  έέρρεευυννεεςς  ααγγοορράάςς,,  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  έέχχοουυνν  
δδιιεεννεερργγήήσσεειι  µµεεγγάάλλοοιι  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  
  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  σσττααθθεερρήή  σσττηη  φφιιλλοοσσοοφφίίαα  ττηηςς  γγιιαα  ττοονν  εεµµππλλοουυττιισσµµόό  ττηηςς  πποοιικκιιλλίίααςς  ττωωνν  εεµµπποορρεευυοοµµέέννωωνν  
ππρροοϊϊόόννττωωνν  µµεε  ππρροοπποοµµππόό  τταα  εείίδδηη  bbeebbee,,  τταα  εείίδδηη  δδώώρροουυ  κκααιι  ββιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ  κκααιι  ααξξιιοοπποοιιώώννττααςς  τταα  
ννέέαα  δδεεδδοοµµέένναα  εείίννααιι  lleeaaddeerr  σσττηηνν  ααγγοορράά  ττωωνν  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  κκααιι  εεµµππλλοουυττίίζζεειι  σσυυννεεχχώώςς  τταα  ααννττααγγωωννιισσττιικκάά  ττηηςς  
ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα..  ΗΗ  εευυρρύύττααττηη  γγκκάάµµαα  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  ηη  εεξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττωωνν  ππεελλααττώώνν,,  οοιι  εεξξααιιρρεεττιικκάά  
ααννττααγγωωννιισσττιικκέέςς  ττιιµµέέςς,,  εείίννααιι  τταα  ιισσχχυυρράά  ττηηςς  όόππλλαα  κκααιι  τταα  σσηηµµεείίαα  πποουυ  ττηηνν  δδιιααφφοορροοπποοιιοούύνν..    ΟΟιι  ρρυυθθµµοοίί  
ααννάάππττυυξξηηςς  ααυυξξάάννοοννττααιι  σσυυννεεχχώώςς  κκααιι  οοιι  σσττρρααττηηγγιικκοοίί  σσττόόχχοοιι  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  υυλλοοπποοιιοούύννττααιι..  
  

  
  
  
  



44..11..22..  ∆∆ίίκκττυυοο  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ  
  
  

ΗΗ    ΕΕττααιιρρεείίαα    έέχχεειι  ααννααππττύύξξεειι  ττοο  µµεεγγααλλύύττεερροο  δδίίκκττυυοο  ππωωλλήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  µµεε  ττοο  δδιιαακκρριιττιικκόό  
ττίίττλλοο  ««JJuummbboo»»..  
  

ΈΈωωςς  ττοο  ττέέλλοοςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς    ηη  εεττααιιρρεείίαα  δδιιααθθέέττεειι  3300  κκαατταασσττήήµµαατταα  σσττοονν  ΕΕλλλλααδδιικκόό  χχώώρροο,,  1166  
κκαατταασσττήήµµαατταα  σσττοο  λλεεκκααννοοππέέδδιιοο  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  1144  κκαατταασσττήήµµαατταα  σσττηηνν  εεππααρρχχίίαα,,  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα  1122  εείίννααιι  
ιιδδιιόόκκττηητταα  κκααιι  έένναα  µµεε  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήή  µµίίσσθθωωσσηη..  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  σσττηηνν  ιιδδιιοοκκττηησσίίαα  ττηηςς  εεππίίσσηηςς  222200,,5500  ττ..µµ..  
σσττοο  ΨΨυυχχιικκόό  κκααιι  226655  ττ..µµ..  σσττηηνν  ΕΕκκάάλληη..  ΕΕππίίσσηηςς  δδιιααθθέέττεειι  22  υυππεερρσσύύγγχχρροοννοουυςς  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  
ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττηηςς..  
  

ΚΚααττάά  ττηηνν  ίίδδιιαα  ππεερρίίοοδδοο  ηη  ΘΘυυγγααττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»  δδιιααθθέέττεειι  33    κκαατταασσττήήµµαατταα  
σσττηη  ΚΚύύππρροο..  ∆∆ύύοο  ((22))  σσττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίαα  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ττοο  έένναα    ιιδδιιόόκκττηηττοο  κκααιι    έένναα  ((11))  ιιδδιιόόκκττηηττοο  σσττηη  
ΛΛεεµµεεσσόό..  
  

ΚΚααθθοορριισσττιικκόόςς  ππααρράάγγοοννττααςς  σσττηηνν    εεππιιττυυχχίίαα  εεννόόςς  κκαατταασσττήήµµααττοοςς    εείίννααιι    ηη  ττοοπποοθθεεσσίίαα  ττοουυ,,  ττοο  µµέέγγεεθθοοςς  κκααιι  
τταα  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά  ττοουυ..  ΤΤοο  κκάάθθεε  κκααττάάσσττηηµµαα  δδιιααθθέέττεειι  χχώώρροουυςς  κκααττάά  µµέέσσοονν  όόρροο  άάννωω  ττωωνν  22..000000  ττ..µµ..  γγιιαα  
ττηηνν  έέκκθθεεσσηη  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ππρρόόσσθθεεττοο  χχώώρροο  ααπποοθθηηκκώώνν..  ΟΟ  εεσσωωττεερριικκόόςς  δδιιάάκκοοσσµµοοςς  εείίννααιι  ααππλλόόςς  κκααιι  
δδίίννεεττααιι  έέµµφφαασσηη  σσττηη  λλεειιττοουυρργγιικκόόττηητταα  ττοουυ  χχώώρροουυ..    
  

ΣΣττηη  θθεεττιικκήή  πποορρεείίαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  έέχχοουυνν  σσυυµµββάάλλεειι  κκααθθοορριισσττιικκάά  τταα  ννέέαα  κκαατταασσττήήµµαατταα,,  τταα  οοπποοίίαα  κκααιι  
ππρροοσσδδίίδδοουυνν  ννέέαα  δδυυννααµµιικκήή..  ΚΚααιι  σσ��  ααυυττόό  ττοονν  ττοοµµέέαα    ηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  έέχχεειι  κκάάννεειι  άάρριισσττεεςς  
εεππιιλλοογγέέςς..  
  

ΠΠααρράάλλλληηλλαα  ,,    ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα    σσττεελλεεχχώώννεειι  ττιιςς  ππωωλλήήσσεειιςς  ττηηςς  κκααιι  τταα  ττµµήήµµαατταα  ττωωνν  ααπποοθθηηκκώώνν  ττηηςς    µµεε  άάττοοµµαα  
έέµµππεειιρραα  πποουυ  γγννωωρρίίζζοουυνν  ττηηνν  ααγγοορράά    κκααιι  ππρροοββααίίννεειι  σσεε  σσυυννεεχχεείίςς  ββεελλττιιώώσσεειιςς  ττοουυ  µµηηχχααννοογγρρααφφιικκοούύ  ττηηςς  
σσυυσσττήήµµααττοοςς,,    εεξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  έέττσσιι  ττιιςς  ααππααρρααίίττηηττεεςς  ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς,,    γγιιαα  νναα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήσσεειι  µµεε  
εεππιιττυυχχίίαα  ττηηνν    ππεερρααιιττέέρρωω  ααννάάππττυυξξήή  ττηηςς..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



44..11..22..11..  ∆∆ίίκκττυυοο  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  έέωωςς  ττηη  χχρρήήσσηη  22000033//22000044  ((3300..0066..22000044))  
  
ΣΣττοο  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  ττοο  δδίίκκττυυοο  ττωωνν  ΧΧώώρρωωνν  ππώώλληησσηηςς  κκααττάά  χχρροοννοολλοογγιικκήή  σσεειιρράά  
έέννααρρξξηηςς,,  ηη  θθέέσσηη  κκααιι  ττοο  µµέέγγεεθθοοςς  κκάάθθεε  χχώώρροουυ  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ,,    µµεε    δδιιάάκκρριισσηη  ττιιςς    
ιιδδιιοοκκττηησσίίεεςς  ααυυττώώνν..    
  

ΤΤοοπποοθθεεσσίίεεςς  ΗΗµµεερρ..  
έέννααρρξξηηςς  

ΧΧώώρροοιι  
δδρραασσττ//ττααςς
ττ..µµ..  

ΤΤοοππιικκέέςς  
εεγγκκ//σσεειιςς  
ττ..µµ..  

  
ΣΣύύννοολλοο  
ττ..µµ..  

ΙΙδδιιόόκκττηητταα    
ΑΑκκίίννηητταα  
ττ..µµ..  

ΙΙδδιιόόκκττηητταα  
ΟΟιικκόόππεεδδαα  
ττ..µµ..  

ΜΜηηττρριικκήήςς                
0011..    ΓΓλλυυφφάάδδαα  1111//11998866  994477  228855  11..223322        
0022..    ΨΨυυχχιικκόό  1100//11998899  11..009922  882200  11..991122  224411  22..771188  ΟΟρρ  ΙΙδδ  
0033..    ΤΤααύύρροοςς  1111//11998899  22..008844  446666  22..555500        
0044..    ΝΝ..  ΕΕρρυυθθρρααίίαα  1122//11999900  22..887755  664444  33..551199  226655      
0055..    ΧΧοολλααρργγόόςς  0044//11999911  11..557799  445500  22..002299        
0066..    ΠΠεειιρρααιιάάςς  1100//11999922  22..772299  224444  22..997733        
0077..    ΠΠααγγκκρράάττιι  0077//11999933  33..331111  775500  44..006611  22..883322      
0088..    ΝΝίίκκααιιαα  1100//11999955  22..555500  11..221155  33..776655  33..776655  99..221155  ΟΟιικκ..  
0099..    ΒΒάάρρηη    1111//11999966  44..005500  11..665500  55..770000  55..770000  1166..334499  ΑΑγγρρ..  
1100..    ΠΠυυλλααίίαα  ΘΘεεσσ//ννίίκκηηςς**  0044//11999977  55..772200  22..553322  88..225522  88..225522  1199..666688    
1111  ..  ΠΠάάττρραα    1111//11999977  22..885500  11..110000  33..995500        
1122..    ΣΣεείίρριιοοςς    1122//11999977  33..229900  771166  44..000066        
1133..    ΚΚοολλωωννόόςς    0088//11999988  66..660000  11..552288  88..112288        
1144..    ΗΗρράάκκλλεειιοο  ΚΚρρήήττηηςς    1122//11999988  66..000000  44..000000  1100..000000  1100..000000  1188..000000  ΑΑγγρρ..  
1155..    ΚΚααλλααµµάάτταα    0088//11999999  33..118877  445500  33..663377        
1166..    ΠΠααιιααννίίαα    1100//11999999  33..774466  660000  44..334466        
1177..    ΒΒρριιλλήήσσσσιιαα  ΑΑττττιικκήήςς    1100//22000000  11..775500  445500  22..220000        
1188..    ΝΝ..ΕΕυυκκααρρππίίαα  ΘΘεεσσ//κκηηςς    1122//22000000  1133..550000  44..550000  1188..000000  1188..000000  3355..335522  ΟΟιικκ..  
1199..    ΛΛιιµµάάννιι  ΘΘεεςς//ννίίκκηηςς    0077//22000011  66..992233  995599  77..888822        

((σσττεεγγαασσµµέέννοο  ppaarrkkiinn))      66..556622  66..556622  1144..444444  1133..550000  ΟΟρρ..ΙΙδδ  
2200..    ΆΆννοοιιξξηη  ΑΑττττιικκήήςς    0088//22000011  33..666688  11..660000  55..226688  55..226688  22..886688  ΟΟιικκ..  
2211..    ΑΑγγρρίίννιιοο  0033//22000022  44..220000  660000  44..880000        
2222..    ΛΛάάρριισσαα  0055//22000022  66..222233  33..110000  99..332233  99..332233  1100..550000  ΑΑγγρρ..  
2233..    ΙΙωωάάννννιινναα  0088//22000022  33..110000  11..110000  44..220000  44..220000  1122..997788  6611%%  οοιικκ  
2244..    ΚΚααββάάλλαα      1111//22000022  55..770000  22..330000  88..000000  88..000000  2244..669922  ΑΑγγρρ..  
2255..    ΡΡόόδδοοςς  1122//22000022  44..550000  22..770000  77..220000  77..220000  2299..554400  ΟΟιικκ..  
2266..    ΧΧααλλκκίίδδαα  0088//22000033  55..660000  11..990000  77..550000        
2277..  ΧΧααννιιάά  1122//22000033  44..443311  22..770000  77..113311  77..113311  88..990011  ΑΑγγρρ..  
2288..    ΊΊλλιιοονν  1122//22000033  33..995555  884455  44..880000        
2299..    ΜΜααρροούύσσιι  1122//22000033  22..227733  11..440000  33..667733        
3300..  ΑΑγγίίαα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  0033//22000044  44..227700  550000  44..777700        
ΣΣύύννοολλοο  ττ..µµ..  ΜΜηηττρριικκήήςς    112222..770033  4488..666666  117711..336699  110044..662211  220044..228811    
ΘΘυυγγααττρριικκήήςς  ((ΚΚύύππρροοςς))                
0011..    ΛΛεευυκκωωσσίίαα    1122//11999911  11..665500  00  11..665500        
0022..    ΛΛεεµµεεσσόόςς  1122//22000011  44..880000  44..000000  88..880000  88..880000  99..559955  ΑΑγγρρ..  
0033..  ΛΛεευυκκωωσσίίαα  1122//22000022  1100..000000  77..000000  1177..000000  1177..000000  2200..669933  ΑΑγγρρ..  
ΣΣύύννοολλοο  ττ..µµ..  ΘΘυυγγααττρριικκήήςς        1166..445500  1111..000000  2277..445500  2255..880000  3300..228888    

••   ΑΑγγοορράά  µµεε  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήή  µµίίσσθθωωσσηη..  
  

ΕΕππίίσσηηςς    ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααττάά  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  22000033//22000044  ππρροοέέββεειι  σσττηηνν  ααγγοορράά    33  ααγγρροοττεεµµααχχίίωωνν  σσττηηνν  
ΚΚααρρδδίίττσσαα  σσυυννοολλιικκήήςς  έέκκτταασσηηςς  3333..991155  ττ..µµ..  γγιιαα  ααννέέγγεερρσσηη  ννέέωωνν  χχώώρρωωνν  ππώώλληησσηηςς..    
  
ΑΑπποοθθηηκκεευυττιικκοοίί    χχώώρροοιι  
  

ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  ππλληηνν  ττωωνν  χχώώρρωωνν  ππώώλληησσηηςς,,  έέδδωωσσεε  ιιδδιιααίίττεερροο  ββάάρροοςς  κκααιι  σσττηηνν  άάρρττιιαα  οορργγάάννωωσσηη  κκααττάάλλλληηλληηςς  
υυπποοδδοοµµήήςς  µµεε  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  υυππεερρσσύύγγχχρροοννωωνν  ααπποοθθηηκκεευυττιικκώώνν  χχώώρρωωνν  εεξξαασσφφααλλίίζζοοννττααςς  έέττσσιι  ττοονν  
κκααλλύύττεερροο  σσυυννττοοννιισσµµόό  κκααιι  εεπποοππττεείίαα  ππρροοµµήήθθεειιααςς  κκααιι  δδιιαακκίίννηησσηηςς  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  σστταα  κκαατταασσττήήµµααττάά  ττηηςς..    



ΗΗ  σσττεεγγαασσµµέέννηη  εεππιιφφάάννεειιαα  ττωωνν  ιιδδιιόόκκττηηττωωνν  ααπποοθθηηκκεευυττιικκώώνν  χχώώρρωωνν  φφττάάννεειι  τταα  6644..000000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ,,  όόππωωςς  
ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  ααννααλλυυττιικκάά  σσττοονν    ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα..  
  

ΤΤοοπποοθθεεσσίίεεςς  ΗΗµµεερρ//ννίίαα  
έέννααρρξξηηςς  

ΚΚεεννττρριικκέέςς  
ΑΑπποοθθήήκκεεςς  
ττ..µµ..  

ΙΙδδιιόόκκττηητταα  
ΑΑκκίίννηητταα  
ττ..µµ..  

ΙΙδδιιόόκκττηητταα  
ΟΟιικκόόππεεδδαα  
ττ..µµ..  

ΑΑυυλλώώννααςς  1122//22000000  2211..330000  2211..330000  7766..335533  ΑΑγγρρ.. 
ΟΟιιννόόφφυυτταα  1100//22000011  4422..557788  4422..557788  110088..000000  ΑΑγγρρ.. 
ΣΣύύννοολλοο  ττ..µµ..      6633..887788  6633..887788  118844..335533    

  

  

ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  εεκκττόόςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  κκεεννττρριικκώώνν  ααπποοθθηηκκώώνν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  κκααιι    ααπποοθθήήκκεεςς  LLooggiissttiiccss..  
  
  
44..11..22..22..  ∆∆ιιεεύύρρυυννσσηη    ττοουυ  ∆∆ιικκττύύοουυ    ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  γγιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000044//22000055  
  
ΓΓιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000044--22000055    ππρροογγρρααµµµµααττίίζζεεττααιι  ηη  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  ππωωλλήήσσεεωωνν  λλιιααννιικκήήςς  µµεε  ττηηνν  
δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ππέέννττεε  ((55))  ννέέωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ηη  µµίίαα  ((11))  ιιδδιιόόκκττηηττηη,,  ήήττοοιι::  
  
••   ΣΣττηηνν  ΚΚόόρριιννθθοο,,  εεππιιφφααννεείίααςς  77..000000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ..    
••   ΣΣττηηνν  ΚΚααρρδδίίττσσαα,,  εεππιιφφααννεείίααςς  99..550000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ,,  σσεε  ιιδδιιόόκκττηηττοο  οοιικκόόππεεδδοο  εεππιιφφααννεείίααςς  3333..991155  ττ..µµ..    
••   ΣΣττοο  ΒΒόόλλοο,,  εεππιιφφααννεείίααςς  55..550000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ..  
••   ΣΣττηη  ΝΝ..  ΙΙωωννίίαα  ΑΑττττιικκήήςς,,  εεππιιφφααννεείίααςς    66..995500  ττ..µµ    
••   ΣΣττηηνν  ΑΑλλεεξξααννδδρροούύπποολληη  εεππιιφφάάννεειιααςς  77..550000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ..  
  
ΕΕππίίσσηηςς    ηη  θθυυγγααττρριικκήή  ««JJUUMMBBOO  TTRRAADDIINNGG  LLTTDD»»,,  ππρροογγρρααµµµµααττίίζζεειι  ττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς  ((11))  αακκόόµµαα  
υυππεερρσσύύγγχχρροοννοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα::  
  

••   ΣΣττηηνν  ΛΛάάρρνναακκαα  ΚΚύύππρροουυ,,  σσυυννοολλιικκήήςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  77..000000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ  ((44οο  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηηνν  ΚΚύύππρροο))..  
    
ΑΑθθρροοιισσττιικκάά  εεπποοµµέέννωωςς  έέωωςς  ττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ττρρέέχχοουυσσααςς  χχρρήήσσηηςς  22000044//22000055  ηη  εεττααιιρρεείίαα  θθαα  δδιιααθθέέττεειι  3355  
κκαατταασσττήήµµαατταα  σσττοονν  ΕΕλλλλααδδιικκόό  χχώώρροο,,  1177  κκαατταασσττήήµµαατταα  σσττοο  λλεεκκααννοοππέέδδιιοο  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  1188  
κκαατταασσττήήµµαατταα  σσττηηνν  εεππααρρχχίίαα,,  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα  1133  εείίννααιι  ιιδδιιόόκκττηητταα  κκααιι  έένναα  µµεε  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκήή  µµίίσσθθωωσσηη,,  
µµεε  δδιικκααίίωωµµαα  εεππααννααγγοορράάςς  σσττηη  λλήήξξηη..  ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  σσττηηνν  ιιδδιιοοκκττηησσίίαα  ττηηςς  εεππίίσσηηςς  222200,,5500  ττ..µµ..  σσττοο  
ΨΨυυχχιικκόό  κκααιι  226655  ττ..µµ..  σσττηηνν  ΕΕκκάάλληη..  ΕΕππίίσσηηςς  δδιιααθθέέττεειι  22  υυππεερρσσύύγγχχρροοννοουυςς  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  
ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττηηςς..  
  
ΚΚααττάά  ττηηνν  ίίδδιιαα  ππεερρίίοοδδοο  ηη  ΘΘυυγγααττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»  θθαα  δδιιααθθέέττεειι  44    κκαατταασσττήήµµαατταα  
σσττηη  ΚΚύύππρροο..  ∆∆ύύοο  ((22))  σσττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίαα  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  ττοο  έένναα    ιιδδιιόόκκττηηττοο,,    έένναα  ((11))  ιιδδιιόόκκττηηττοο  σσττηη  ΛΛεεµµεεσσόό  
κκααιι  έένναα  ((11))  σσττηη  ΛΛάάρρνναακκαα..  
  
ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  εευυρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  σσυυννεεχχήή  ααννααζζήήττηησσηη  εευυκκααιιρριιώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ααγγοορράά  ήή  
µµίίσσθθωωσσηη  αακκιιννήήττωωνν  σσεε  σσττρρααττηηγγιικκάά  σσηηµµεείίαα  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  σσεε  µµεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  ππρροοςς  
δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν  κκααιι  ππιισσττεεύύεειι  ββάάσσιιµµαα  όόττιι  θθαα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττηη  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  
ππώώλληησσηηςς    κκααιι    κκααττάά  ττηη  χχρρήήσσηη  22000055--22000066..  
  

ΉΉδδηη  έέχχεειι  ππρροογγρρααµµµµααττίίσσεειι  ττηηνν  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς    ννέέοουυ  χχώώρροουυ    ππώώλληησσηηςς  σσττοονν  ΆΆλλιιµµοο  ΑΑττττιικκήήςς  ηη  
λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααννααµµέέννεεττααιι  ααρρχχέέςς  ΣΣεεππττεεµµββρρίίοουυ  ττοουυ  22000055..    
  

  ΟΟιι  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  κκααιι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππέέκκτταασσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  ττηηςς  
εεττααιιρρεείίααςς  σσεε  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΒΒααλλκκααννιικκήήςς  δδεενν  έέχχεειι  εευυοοδδωωθθεείί  µµέέχχρριι  σσήήµµεερραα,,  ωωσσττόόσσοο  γγίίννοοννττααιι  σσυυννεεχχεείίςς  
ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  κκααιι  ααυυττοούύ  ττοοuu  σσττόόχχοουυ,,  µµεε  ππρροοσσεεκκττιικκάά  ββήήµµαατταα  κκααιι  µµεεγγάάλληη  
εεππιιφφυυλλαακκττιικκόόττηητταα  κκααιι  σσύύννεεσσηη  λλόόγγωω  ττωωνν  εειιδδιικκώώνν  πποολλιιττιικκώώνν  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν,,  πποουυ  
εεππιικκρρααττοούύνν  σσττιιςς  χχώώρρεεςς  ααυυττέέςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  δδυυσσχχεερρααίίννοουυνν  σσηηµµααννττιικκάά  κκάάθθεε  εεππιιττυυχχηηµµέέννοο  σσχχεεττιικκόό  
εεγγχχεείίρρηηµµαα..  
  
  
  



44..22..                  ΕΕµµπποορριικκάά  ΣΣήήµµαατταα  
  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  κκααττααθθέέσσεειι  γγιιαα  δδιιάάφφοορραα  ππααιιχχννίίδδιιαα  πποουυ  δδιιαακκιιννεείί  ππλλήήθθοοςς  εεµµπποορριικκώώνν  σσηηµµάάττωωνν..  
ΛΛααµµββάάννοοννττααςς  υυππόόψψηη  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  τταα  ππααιιχχννίίδδιιαα  εείίννααιι  ππρροοϊϊόόνντταα  µµόόδδααςς  µµεε  δδιιάάρρκκεειιαα  ζζωωήήςς  ππεερρίίπποουυ  έένναα  
έέττοοςς,,  εεννώώ  ηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  κκααττοοχχύύρρωωσσηη  εεννόόςς  εεµµπποορριικκοούύ  σσήήµµααττοοςς  δδιιααρρκκεείί  ππεερριισσσσόόττεερροο,,  ηη  
οορριισσττιικκήή  κκααττααχχώώρρηησσηη  σσηηµµάάττωωνν  δδεενν  έέχχεειι  σσηηµµααννττιικκήή  ααξξίίαα  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα,,  ππλληηνν  εελλααχχίίσσττωωνν  
εεξξααιιρρέέσσεεωωνν..  

  

44..33..                ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι  ααννάάππττυυξξηηςς    
  
ΛΛόόγγωω  ττηηςς  κκααττ��  εεξξοοχχήήνν  εεµµπποορριικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  µµηηττρριικκήήςς  κκααιι  θθυυγγααττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  
δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς  έέρρεευυννααςς  κκααιι  ααννάάππττυυξξηηςς,,  ππλληηνν  ττηηςς  ττεεχχννοογγννωωσσίίααςς,,  πποουυ  έέχχοουυνν  
ααπποοκκττήήσσεειι  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς  οορργγάάννωωσσηηςς,,  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκααιι  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς    δδιικκττύύοουυ  υυππεερρκκαατταασσττηηµµάάττωωνν  
λλιιααννιικκήήςς  ππώώλληησσηηςς  κκααιι  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττηηςς  χχοοννδδρριικκήήςς  ππώώλληησσηηςς  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  κκααιι  σσυυννααφφώώνν  εειιδδώώνν..  ΗΗ  
∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  µµηηττρριικκήήςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  γγιιαα  ττοο  µµέέλλλλοονν,,  εεκκµµεεττααλλλλεευυόόµµεεννηη  ττηηνν  υυψψηηλλήή  ττεεχχννοογγννωωσσίίαα  ττηηςς,,  τταα  
ααννττααγγωωννιισσττιικκάά  ππλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  έέννααννττιι  ττωωνν  ααννττααγγωωννιισσττώώνν  ττηηςς  κκααιι  ττηη  µµεεγγάάλληη  δδιιαακκρριιττιικκήή  δδύύννααµµηη  ττοουυ  
σσήήµµααττοοςς  φφήήµµηηςς  ««JJUUMMBBOO»»,,  σσχχεεδδιιάάζζεειι  όόππωωςς  κκααιι  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  ττηηνν  εεππέέκκτταασσήή  ττηηςς  µµεε  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  
ννέέωωνν  υυππεερρκκαατταασσττηηµµάάττωωνν  σσεε  οολλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  
  
44..44..                ∆∆ιικκαασσττιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
ΟΟιι  σσηηµµααννττιικκόόττεερρεεςς  δδιικκαασσττιικκέέςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  εεκκκκρρεεµµοούύνν  εείίννααιι  οοιι  εεξξήήςς::  
  

ΥΥπποοθθέέσσεειιςς  ΑΑξξιιώώσσεεωωνν  ττρρίίττωωνν  κκααττάά  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ((µµηη  κκααλλυυππττόόµµεεννεεςς  ααππόό  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  
σσυυµµββάάσσεειιςς))  
  

∆∆ύύοο  ((22))  υυπποοθθέέσσεειιςς  αασσττιικκώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ττρρίίττωωνν  κκααττάά  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  ��  1188..779900..  
  

ΥΥπποοθθέέσσεειιςς  ΑΑξξιιώώσσεεωωνν  ττρρίίττωωνν  κκααττάά  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ((κκααλλυυππττόόµµεεννεεςς  ααππόό  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  
σσυυµµββάάσσεειιςς))  
  

••   ΤΤρρεειιςς  ((33))  υυπποοθθέέσσεειιςς  αασσττιικκώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  ττρρίίττωωνν  κκααττάά  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  
εεττααιιρρεείίααςς  ��LLEE  MMOONNTTEE��,,  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  ��  339999..112200,,  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς::  

  

∆∆ύύοο  ((22))  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ    ��  339955..994466  ααφφοορροούύνν  ααξξιιώώσσεειιςς  οοµµόόρρωωνν  ααππόό  ττηηνν  ππυυρρκκααγγιιάά  ττηηςς  
66..77..22000000,,  γγιιαα  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  ήήτταανν  αασσφφααλλιισσµµέέννηη  γγιιαα  ττηηνν  αασσττιικκήή  εευυθθύύννηη  ττηηςς  σσττηη  
««LLee  MMoonnddee  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκήή  ΑΑ..ΕΕ»»,,  ηη  οοπποοίίαα  ωωςς  εεννααγγόόµµεεννηη  δδιικκοοννοοµµιικκήή  εεγγγγυυήήττρριιαα  θθαα  κκααλλύύψψεειι  
οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  πποοσσόό  ττυυχχόόνν  εεκκδδιικκαασσττεείί..  

  

ΜΜίίαα  ((11))  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ    ��  33..117744  ααφφοορράά  ααξξίίωωσσηη  ττρρίίττοουυ  κκααττάά  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  
αασσφφααλλιισσττιικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς  ��LLEE  MMOONNTTEE»»..  

  

••   ∆∆εεκκααττρρεείίςς  ((1133))  υυπποοθθέέσσεειιςς    δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  δδιικκααίίοουυ,,  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  ��  3344..119999  ππεερρίίπποουυ..  ΚΚααττάά  
ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  ααπποοφφάάσσεεωωνν  έέχχοουυνν  αασσκκηηθθεείί  ννοοµµόόττυυππαα  κκααιι  εεµµππρρόόθθεεσσµµαα  ππρροοσσφφυυγγέέςς  ((µµεε  ααίίττηηµµαα  
ττηη  δδιιααγγρρααφφήή  ττωωνν    δδιιααφφόόρρωωνν  ππρροοσσττίίµµωωνν  ΙΙΚΚΑΑ,,  ΣΣΕΕΠΠΕΕ  κκααιι  ∆∆ήήµµωωνν))  εεννώώππιιοονν  ττωωνν  ααρρµµοοδδίίωωνν  
∆∆ιιοοιικκηηττιικκώώνν  ΠΠρρωωττοοδδιικκεείίωωνν,,  κκααττααββάάλλλλοοννττααςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ννόόµµοο  ττοο  4400%%  ττωωνν  εεππιιββλληηθθέέννττωωνν  
ττεελλώώνν..  

  

ΥΥπποοθθέέσσεειιςς  ΑΑξξιιώώσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααττάά  ττρρίίττωωνν  ((ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ))  
  

ΕΕκκκκρρεεµµοούύνν  υυπποοθθέέσσεειιςς  δδιιααφφόόρρωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν,,  µµεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  εεππιιδδιιώώκκεειι  ττηηνν  εείίσσππρρααξξηη  ττοουυ  
σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ    ��  447788..000000  ππεερρίίπποουυ  ααππόό  εεππίίδδιικκοουυςς  //  εεππιισσφφααλλεείίςς    ππεελλάάττεεςς..  

  
44..55..        ΕΕππιισσήήµµααννσσηη  
  
ΑΑππόό  ττηη  σσύύσστταασσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  έέωωςς  κκααιι  σσήήµµεερραα,,  δδεενν    έέλλααββεε  χχώώρραα  κκααµµίίαα  ππρράάξξηη  δδιιαακκοοππήήςς  
δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν    ττηηςς..  ΕΕππίίσσηηςς  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  δδιικκαασσττιικκήή  δδιιααφφοορράά  πποουυ  δδύύννααττααιι  νναα  έέχχεειι  
σσηηµµααννττιικκέέςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  σσττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  



44..66..            ΠΠρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς    ΕΕττααιιρρεείίααςς 
 
44..66..00..        ΑΑννθθρρώώππιιννοο  ∆∆υυννααµµιικκόό  
  
ΣΣττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  έέωωςς  ττηηνν  3300..0066..22000044  εερργγάάζζοονντταανν  σσυυννοολλιικκάά  11..113344  άάττοοµµαα,,  ααππόό  τταα  οοπποοίίαα  τταα  997722  σστταα  
κκαατταασσττήήµµαατταα,,  116622  σσττηη  δδιιοοίίκκηησσηη,,  οοιικκοοννοοµµιικκόό,,  µµηηχχααννοογγρράάφφηησσηη,,  ττµµήήµµαα  ππρροοµµηηθθεειιώώνν  ααγγοορρώώνν  κκααιι    
ττµµήήµµαα  ππωωλλήήσσεεωωνν  χχοοννδδρριικκήήςς..  ΕΕξξάάλλλλοουυ,,  κκααττάά  ττιιςς  ππεερριιόόδδοουυςς  ααιιχχµµήήςς  ((ΧΧρριισσττοούύγγεενννναα,,  ΠΠάάσσχχαα,,  σσχχοολλιικκήή  
ππεερρίίοοδδοο))  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  ππρροοσσλλααµµββάάννεειι  κκααιι  εεπποοχχιιαακκοούύςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς  γγιιαα  νναα  κκααλλύύψψεειι  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν  
ππωωλλήήσσεεωωνν  λλιιααννιικκήήςς,,  ααππόό  1155--4400  ηηµµέέρρεεςς..  ΟΟ  µµέέσσοοςς  όόρροοςς  σσττιιςς  3300..0066..22000044  ααννήήλλθθεε  σσεε  11..112200  άάττοοµµαα..  
  

ΗΗ  ααρριιθθµµηηττιικκήή  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  µµόόννιιµµοουυ  κκααιι  εεπποοχχιιαακκοούύ,,  κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  
ττρριιεεττίίαα  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί::  
  

ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΥΥππάάλλλληηλλοοιι        
••   ∆∆ιιοοίίκκηησσηη--ΟΟιικκοοννοοµµιικκόό--ΜΜηηχχααννοογγρράάφφηησσηη  112200  114477  116622  
••   ΚΚαατταασσττήήµµαατταα--ααπποοθθήήκκεεςς    
••     ((  υυππάάλλλληηλλοοιι    775588,,  ηηµµεερρ//σσθθιιοοιι  221144))  

  
662200  

  
778833  

  
997722  

ΣΣύύννοολλοο  ΜΜοοννίίµµοουυ  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  774400  993300  11..113344  
ΈΈκκτταακκττοοιι  773355  11..004400  11..112200  
ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  11..447755  11..997700  22..225544  
ΠΠωωλληηττέέςς  ΧΧοοννδδρριικκήήςς  22  11  11  

  

ΗΗ  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  ααρριιθθµµοούύ  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  οοφφεείίλλεεττααιι  σσττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ννέέωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν..  
  

44..66..11..      ΑΑµµοοιιββέέςς  κκααιι  έέξξοοδδαα  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  
  
ΟΟιι  ΑΑµµοοιιββέέςς    ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσυυννοολλιικκάά  κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα  κκυυµµάάννθθηηκκαανν  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

ΑΑµµοοιιββέέςς  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
∆∆ιιοοίίκκηησσηη  κκλλππ  33..995522  44..771144  55..660022  
ΚΚααττ//τταα--ααπποοθθήήκκεεςς  99..221177  1111..886622  1144..885544  
ΣΣύύννοολλοο  1133..116699  1166..557766  2200..445566  

    
ΣΣηηµµεειιώώννοουυµµεε  όόττιι    ααππόό  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ααµµοοιιββώώνν  ππρροοσσωωππιικκοούύ,,    κκαατταασσττηηµµάάττωωνν--ααπποοθθηηκκώώνν,,  κκααττάά  ττηηνν  
ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη,,  πποοσσόό    555522  χχιιλλ  εευυρρώώ  ααφφοορράά  ααµµοοιιββέέςς  ττοουυ  έέκκτταακκττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ..  
    

ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  ωωςς  ππρροοςς  ττηηνν  εερργγααττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς,,  γγεεννιικκάά  αακκοολλοουυθθεείί  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττηηςς  ιισσχχύύοουυσσααςς  
εερργγααττιικκήήςς  ννοοµµοοθθεεσσίίααςς..  ΕΕξξααίίρρεεσσηη  ααπποοττεελλοούύνν  οοιι  µµιισσθθοοίί  ττωωνν  υυππεευυθθύύννωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν,,  ττααµµεείίωωνν,,  
σσττηησσίίµµααττοοςς,,  ααπποοθθηηκκώώνν  κκααιι  ααγγοορρώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ττωωνν  κκεεννττρριικκώώνν  γγρρααφφεείίωωνν  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  υυππεερρββααίίννοουυνν  τταα  κκααττώώτταατταα  όόρριιαα  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο  ννόόµµοο..    
ΤΤοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  αασσφφααλλίίζζεεττααιι  σσττοο  ΊΊδδρρυυµµαα  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ΑΑσσφφααλλίίσσεεωωνν  ((IIKKAA))  κκααιι  σσττοο  
ΤΤααµµεείίοο  ΕΕππιικκοουυρριικκήήςς  ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς  ΥΥππααλλλλήήλλωωνν  ΕΕµµπποορριικκώώνν  ΚΚαατταασσττηηµµάάττωωνν  ((TTEEAAYYEEKK))..    
ΟΟιι  σσυυλλλλοογγιικκέέςς  σσυυµµββάάσσεειιςς  πποουυ  ιισσχχύύοουυνν  γγιιαα  ττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  οοιι  εεκκάάσσττοοττεε  ΣΣΣΣEE  
ΥΥππααλλλλήήλλωωνν  ΕΕµµπποορριικκώώνν  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  κκααιι  ΕΕµµπποορριικκώώνν  ΚΚαατταασσττηηµµάάττωωνν..  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  δδιιααθθέέττεειι  ΚΚααννοοννιισσµµόό  ΕΕρργγαασσίίααςς  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  11,,  ππααρρ..11,,  ΝΝ..∆∆  33778899//11995577,,  κκααιι  
ΕΕσσωωττεερριικκόό  ΚΚααννοοννιισσµµόό  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς,,  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  κκααιι  ττήήρρηησσηη  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  έέχχεειι  ααννααλλάάββεειι  οο  
ΥΥππεεύύθθυυννοοςς  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  

  
  
  
  
  



44..77..              ΠΠάάγγιιαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  
                      
44..77..00..              ΠΠάάγγιιαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα    
  
ΙΙδδιιόόκκττηητταα  ΑΑκκίίννηητταα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρίίαα  έέχχεειι  σσττηηνν  ππλλήήρρηη  κκυυρριιόόττηητταα,,  ννοοµµήή  κκααιι  κκααττοοχχήή  ττηηςς  τταα  εεξξήήςς  αακκίίννηητταα::  

11..  ΝΝ..  ΨΨυυχχιικκόό  ΑΑττττιικκήήςς  ((ΛΛ..  ΚΚηηφφιισσίίααςς  ααρρ..  229944--229966))::  ΤΤέέσσσσεερριιςς  ((44))  οορριιζζόόννττιιεεςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίεεςς  
((κκαατταασσττήήµµαατταα))  ττοουυ  ββ��  οορρόόφφοουυ,,  σσυυννοολλιικκοούύ  εεµµββααδδοούύ  224400,,5500  ττ..µµ..  κκααιι  µµίίαα  ((11))  ααπποοθθήήκκηη  ττοουυ  
υυπποογγεείίοουυ,,  όόπποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  κκααττάάσσττηηµµαα  κκααιι  ααπποοθθήήκκηη..  

22..  ΒΒάάρρηη  ΑΑττττιικκήήςς  ((22οο  χχλλµµ..  ΕΕ..ΟΟ..  ΒΒάάρρηηςς--ΚΚοορρωωππίίοουυ))::  ΈΈνναα  ((11))  ααγγρροοττεεµµάάχχιιοο,,    εεππιιφφάάννεειιααςς  1166..334488,,6633  
ττ..µµ..,,  µµεε  ττοο  εεππ��  ααυυττοούύ  κκττιιρριιαακκόό  σσυυγγκκρρόόττηηµµαα,,  εεµµββααδδοούύ  55..663300  ττ..µµ..,,  όόπποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  κκααττάάσσττηηµµαα  κκααιι  
ααπποοθθήήκκηη..  

33..  ΝΝ..  ΕΕρρυυθθρρααίίαα  ((ΕΕλλ..  ΒΒεεννιιζζέέλλοουυ  ααρρ..  116699))::  ΤΤρρεειιςς  ((33))  σσυυννεεχχόόµµεεννεεςς  όόµµοορρεεςς  οορριιζζόόννττιιεεςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίεεςς  ττοουυ  
ιισσοογγεείίοουυ,,  σσυυννοολλιικκοούύ  εεµµββααδδοούύ  226644,,8800  ττ..µµ..,,  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ττµµήήµµαα  ττοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς..  

44..    ΗΗρράάκκλλεειιοο  ΚΚρρήήττηηςς  ((ΛΛεεωωφφ..  6622  ΜΜααρρττύύρρωωνν))::  ∆∆ύύοο  ((22))  σσυυννεεχχόόµµεενναα  ααγγρροοττεεµµάάχχιιαα,,    έέκκτταασσηηςς  1188..000000  
ττ..µµ..  µµεε  τταα  εεππ��  ααυυττώώνν  κκττίίσσµµαατταα,,  εεµµββααδδοούύ  1100..000000  ττ..µµ  όόπποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  κκααττάάσσττηηµµαα  κκααιι  ααπποοθθήήκκηη..  

55..  ΠΠααγγκκρράάττιι  ((ΦΦιιλλοολλάάοουυ  κκααιι  ΕΕµµππεεδδοοκκλλέέοουυςς))::  ∆∆ύύοο  ((22))  οορριιζζόόννττιιεεςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίεεςς,,  σσυυννοολλιικκοούύ  εεµµββααδδοούύ  
22..883322  ττ..µµ..,,  πποουυ  ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  µµεεγγααλλύύττεερροο  ττµµήήµµαα  ττοουυ  κκαατταασσττήήµµααττοοςς..  

66..  ΝΝ..  ΕΕυυκκααρρππίίαα  ((66οο  χχλλµµ..  ΕΕ..ΟΟ..  ΘΘεεσσ//κκηηςς--  ΩΩρρααιιοοκκάάσσττρροουυ))::  ∆∆ύύοο  ((22))  ααγγρροοττεεµµάάχχιιαα,,  εεππιιφφάάννεειιααςς  3355..335522  
ττ..µµ..  µµεε  τταα  εεππ��  ααυυττοούύ  υυππάάρρχχοονντταα  κκττίίσσµµαατταα,,  εεµµββααδδοούύ  1188..000000  ττ..µµ..,,  όόπποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  κκααττάάσσττηηµµαα  κκααιι  
ααπποοθθηηκκεευυττιικκοοίί  χχώώρροοιι..    

77..  ΛΛιιµµάάννιι--ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ((2266ηηςς  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  ααρρ..  4433  &&  ΚΚεεφφααλλλληηννίίααςς))::  αα))  ΟΟρριιζζόόννττιιεεςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίεεςς  σσττοο  
υυππόόγγεειιοο  ττοουυ  ΕΕµµπποορριικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  εεµµββααδδοούύ  77..888822  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ,,  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  
γγιιαα  κκααττάάσσττηηµµαα  κκααιι  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  ββ))  µµίίαα  ((11))  οορριιζζόόννττιιαα  ιιδδιιοοκκττηησσίίαα  ((χχώώρροοςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  
ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  119988  θθέέσσεεωωνν))  σσττοονν  ΑΑ��  ππάάννωω  ααππόό  ττοο  ιισσόόγγεειιοο  όόρροοφφοο,,  µµεε  εεππιιφφάάννεειιαα  66..442222,,1177  ττ..µµ..,,  εεππίί  
ττοουυ  ιιδδίίοουυ  κκττιιρρίίοουυ,,  πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  χχώώρροοςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς  εεππίί  οοιικκοοππέέδδοουυ  εεππιιφφάάννεειιααςς  1133..550000  ττ..µµ..  
ππεερρίίπποουυ..  

88..  ΆΆννοοιιξξηη  ΑΑττττιικκήήςς  ((ΛΛ..  ΜΜααρρααθθώώννοοςς  ααρρ..  1122  &&  ΑΑγγρριιννίίοουυ))::  ΈΈνναα  ((11))  οοιικκόόππεεδδοο,,  έέκκτταασσηηςς  22..886688,,0011  ττ..µµ..  
µµεε  ττοο  εεππ��  ααυυττοούύ  κκττίίσσµµαα  σσυυννοολλιικκοούύ  εεµµββααδδοούύ  55..229900  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ,,  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ωωςς  
κκααττάάσσττηηµµαα,,  ααπποοθθηηκκεευυττιικκόόςς  χχώώρροοςς  κκααιι  χχώώρροοςς  σσττάάθθµµεευυσσηηςς..    

99..  ΑΑυυλλώώννααςς  ΑΑττττιικκήήςς  ((4488οο  χχλλµµ..  ττηηςς  ΕΕ..ΟΟ..  ΑΑθθηηννώώνν--ΛΛααµµίίααςς))::  ΘΘέέσσηη  ΠΠααλλααιιάά  ΓΓέέφφυυρραα»»  ήή  ««ΒΒοούύρργγεεννιι»»::  
∆∆ύύοο  ((22))  ααγγρροοττεεµµάάχχιιαα,,  σσυυννοολλιικκήήςς  έέκκτταασσηηςς  7766..335533,,2200  ττ..µµ..  µµεε  τταα  εεππ��  ααυυττώώνν  κκττίίσσµµαατταα,,  εεππίί  ττωωνν  
οοπποοίίωωνν  λλεειιττοουυρργγοούύνν  ααπποοθθήήκκεεςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς..    

1100..  ΟΟιιννόόφφυυτταα  ΒΒοοιιωωττίίααςς  ((5566οο  χχλλ..  ΝΝ..  ΕΕ..ΟΟ..  ΑΑθθηηννώώνν  ΛΛααµµίίααςς))  ΘΘέέσσηη  ΛΛάάκκκκαα  ΠΠααππππάά::  ΈΈνναα  ((11))  γγήήππεεδδοο,,  
σσυυννοολλιικκήήςς  έέκκτταασσηηςς  110088..000000  ττ..µµ..,,  εεππίί  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  έέχχοουυνν  ααννεεγγεερρθθεείί  κκααιι  λλεειιττοουυρργγοούύνν  
υυππεερρσσύύγγχχρροοννοοιι  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοοίί  χχώώρροοιι,,  εεµµββααδδοούύ  4422..557788  ττ..µµ....          

1111..  ΓΓιιάάννννοουυλληη  ΛΛάάρριισσααςς  ((22οο  χχλλ..  ΕΕ..ΟΟ..  ΛΛάάρριισσααςς--ΚΚοοζζάάννηηςς))  ΘΘέέσσηη  ΠΠααιιδδόόπποολληη::  ΈΈνναα  ((11))  ααγγρροοττεεµµάάχχιιοο,,  
εεµµββααδδοούύ  1100..443388,,5500  ττ..µµ..,,  µµεε  ττοο  εεππ��  ααυυττοούύ  ααννεεγγεερρθθέένν  κκττίίσσµµαα  σσυυννοολλιικκοούύ  εεµµββααδδοούύ  99..332233  ττ..µµ..  σσεε  
ττρρίίαα  ((33))  εεππίίππεεδδαα,,  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ωωςς  εερργγαασσττήήρριιοο  σσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  
ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  µµεε  έέκκθθεεσσηη,,  ππρρααττήήρριιοο  κκααιι  ααπποοθθήήκκηη..    

1122..  ΙΙωωάάννννιινναα  ((οοδδόόςς  ΠΠααννεεππιισσττηηµµίίοουυ))  θθέέσσηη  ««ΓΓοοµµααρριιάάρρηηςς»»::  αα))  ∆∆ύύοο  ((22))  οορριιζζόόννττιιεεςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίεεςς,,  
εεµµββααδδοούύ  33668822  ττ..µµ..  ((υυππόόγγεειιοο--  ιισσόόγγεειιοο--ππααττάάρριι)),,  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσεε  πποοσσοοσσττόό  6611,,6600%%,,  εεππίί  
οοιικκοοππέέδδοουυ  1122..550000  ττ..µµ..  όόπποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  ωωςς  κκααττάάσσττηηµµαα  κκααιι  ααπποοθθήήκκηη  κκααιι  ββ))..  ΕΕξξ  ααδδιιααιιρρέέττοουυ  
πποοσσοοσσττόό  6611,,6600%%  σσυυγγκκυυρριιόόττηηττααςς  εεππίί  εεννόόςς  ααγγρροοττεεµµααχχίίοουυ,,  εεµµββααδδοούύ  447788,,1100  ττ..µµ  

1133..  ΡΡόόδδοοςς  θθέέσσηη  ΜΜέέγγγγααββλληη  ((οοδδόόςς  ΡΡόόδδοουυ--ΛΛίίννδδοουυ))::  ΓΓήήππεεδδοο,,  εεππιιφφάάννεειιααςς  2299..554400  ττ..µµ..  µµεε  κκττίίρριιοο  
ββιιοοµµηηχχααννοοσστταασσίίοουυ  εεµµββααδδοούύ  55..227700  ττ..µµ..,,ππλλέέοονν  ππααττάάρριι  σσυυννοολλιικκοούύ  εεµµββααδδοουυ  66..667700  ττ..µµ..  τταα  οοπποοίίαα  



                χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύννττααιι  ωωςς  κκααττάάσσττηηµµαα  κκααιι    ααπποοθθηηκκεευυττιικκοοίί  χχώώρροοιι..  

1144..  ΑΑµµυυγγδδααλλεεώώννααςς  ΚΚααββάάλλααςς  ((ΑΑγγρρόόκκττηηµµαα  ΑΑµµυυγγδδααλλεεώώνναα  ∆∆ήήµµοουυ  ΦΦιιλλίίππππωωνν  ΝΝ..  ΚΚααββάάλλααςς))::  ∆∆ύύοο  ((22))  
όόµµοορραα  σσυυννεεχχόόµµεενναα  ααγγρροοττεεµµάάχχιιαα,,  εεµµββααδδοούύ  1111..779933  κκααιι  1122..220077  ττ..µµ..  ((2244..669922  ττ..µµ..))  µµεε  τταα  εεππ��  ααυυττώώνν  
ααννεεγγεερρθθέένντταα  κκττίίσσµµαατταα  εεµµββααδδοούύ  ππεερρίίπποουυ  77..220000  ττ..µµ..  εεππααγγγγεελλµµααττιικκοούύ  εερργγαασσττηηρρίίοουυ  
σσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηηςς    κκααιι  αανναασσυυσσκκεευυαασσίίααςς  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  µµεε  έέκκθθεεσσηη--ππρρααττήήρριιοο  κκααιι  ααπποοθθήήκκηη..  

1155..  ΧΧααννιιάά  ΚΚρρήήττηηςς  ((κκττηηµµααττιικκήή  ππεερριιφφέέρρεειιαα  ττοουυ  χχωωρριιοούύ  ∆∆ααρράάττσσοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΝΝέέααςς  ΚΚυυδδωωννίίααςς  ΝΝ..  ΧΧααννίίωωνν,,  
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ΜΜαακκρρύύςς  ΤΤοοίίχχοοςς))::  αα))  ΈΈνναα  ((11))  ααγγρροοττεεµµάάχχιιοο  εεµµββααδδοούύ  66..444433,,9955  ττ..µµ..  κκααιι  ββ))  ∆∆ύύοο  ((22))  
ααγγρροοττεεµµάάχχιιαα  σσυυννοολλιικκώώνν  εεµµββααδδώώνν  11..554477,,3366  ττ..µµ..  κκααιι  557700,,4444  ττ..µµ..  ααννττίίσσττοοιιχχαα,,  εεππίί  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  
ααννεεγγέέρρθθηηκκεε  εεππααγγγγεελλµµααττιικκόό  εερργγαασσττήήρριιοο  σσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  µµεε  
έέκκθθεεσσηη--ππρρααττήήρριιοο  κκααιι  ααπποοθθήήκκηη,,  εεµµββααδδοούύ  77..220000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ..  

1166..  ΝΝίίκκααιιαα  ΑΑττττιικκήήςς  ((ΛΛεεωωφφόόρροοςς  ΘΘηηββώώνν  ααρρ..  225511))  θθέέσσηη  ««ΝΝιικκλλιιώώττηη»»  ήή  ««ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ»»  ήή  ««ΑΑγγίίοουυ  
ΣΣττεεφφάάννοουυ»»  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΝΝίίκκααιιααςς::  ΈΈνναα  ((11))  οοιικκόόππεεδδοο,,  εεµµββααδδοούύ  99..221155,,0077  ττ..µµ..,,  µµεε  τταα  εεππ��  ααυυττοούύ  
κκττίίσσµµαατταα  σσυυννοολλιικκοούύ  εεµµββααδδοούύ  33..776655,,2244,,  ττοο  οοπποοίίοο  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ωωςς  εερργγαασσττήήρριιοο  
σσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  µµεε  ππρρααττήήρριιοο  κκααιι  ααπποοθθήήκκηη,,  λλόόγγωω  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  
ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  µµίίσσθθωωσσηηςς..  

1177..  ΚΚααρρδδίίττσσαα,,  ∆∆ήήµµοοςς  ΠΠααµµίίσσοουυ,,  θθέέσσηη  ««ΛΛεειιββάάδδιι»»  ::  ΤΤρρίίαα  ((33))  ααγγρροοττεεµµάάχχιιαα  εεµµββααδδοούύ  1155..996600,,  1155..229955  κκααιι  
22..666600  ττ..µµ..  ααννττίίσσττοοιιχχαα,,  όόπποουυ  ααννεεγγεείίρρεεττααιι  κκααιι  θθαα  λλεειιττοουυρργγήήσσεειι  εερργγαασσττήήρριιοο  σσυυννααρρµµοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  
σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  µµεε  έέκκθθεεσσηη--ππρρααττήήρριιοο  κκααιι  ααπποοθθήήκκηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς..  

ΣΣύύµµββαασσηη  ΧΧρρηηµµααττοοδδοοττιικκήήςς  ΜΜίίσσθθωωσσηηςς  εεππίί  ττοουυ  κκααττωωττέέρροουυ  αακκιιννήήττοουυ..  

ΠΠυυλλααίίαα  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  ((οοδδόόςς  ΚΚααρρόόλλοουυ  ΧΧάάοουυζζ  ααρρ..  88)),,  θθέέσσηη  ��ΒΒοουυλλγγααρριικκήή  ΤΤοούύµµππαα��  ήή  ��ΜΜεεττόόχχιι  
ΤΤοούύµµππαα��  ::  ΈΈνναα  ((11))  οοιικκόόππεεδδοο  σσυυννοολλιικκοούύ  εεµµββααδδοούύ  1199..666688,,1199  ττ..µµ..,,  µµεε  τταα  εεππ��  ααυυττοούύ  κκττίίσσµµαατταα  
σσυυννοολλιικκοούύ  εεµµββααδδοούύ  88..997711,,9933  ττ..µµ..,,  ττοο  οοπποοίίοο  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείίττααιι  ωωςς  εεµµπποορριικκόό  κκααττάάσσττηηµµαα,,  ααπποοθθήήκκηη..    

  
ΙΙδδιιόόκκττηητταα  ΑΑκκίίννηητταα  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  
  
11..  ΛΛεεµµεεσσόόςς  ΚΚύύππρροουυ  ((ππεερριιοοχχήή  ΛΛιιννόόππεεττρρααςς))  οοιικκόόππεεδδοο  σσυυννοολλιικκήήςς  έέκκτταασσηηςς    99..559955  ττ..µµ..  µµεε  ααννέέγγεερρσσηη      

κκττιισσµµάάττωωνν  εεππιιφφααννεείίααςς  88..880000  ττ..µµ..  
  

22..  ΛΛεευυκκωωσσίίαα  ((ππεερριιοοχχήή  ΛΛαακκααττάάµµιιααςς))  οοιικκόόππεεδδοο  σσυυννοολλιικκήήςς  έέκκτταασσηηςς  2200..669933  ττ..µµ..  µµεε  ααννέέγγεερρσσηη  κκττιιρρίίωωνν  
εεππιιφφααννεείίααςς  1177..000000  ττ..µµ..  

  

ΛΛοοιιππόόςς      ππάάγγιιοοςς    εεξξοοππλλιισσµµόόςς  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς::    
  

ΣΣηηµµααννττιικκόό    ττµµήήµµαα  ττωωνν  ππααγγίίωωνν  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ααφφοορράά  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  εεξξοοππλλιισσµµόό  όόππωωςς::  
ΣΣυυσσττήήµµαατταα  ππυυρραασσφφάάλλεειιααςς,,  κκυυλλιιόόµµεεννεεςς  σσκκάάλλεεςς,,  ααννεελλκκυυσσττήήρρεεςς,,  µµέέσσαα  ττοοπποοθθέέττηησσηηςς  ((κκλλάάρρκκ))  κκααιι    
σσυυσσττήήµµαατταα  ππρροοββοολλήήςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ((ρράάφφιιαα,,  ββιιττρρίίννεεςς  γγόόννδδοολλεεςς    κκ..λλ..ππ..)),,  κκλλιιµµααττιισσµµόόςς,,  εεππιιγγρρααφφέέςς,,  
ττααµµεειιαακκέέςς  µµηηχχααννέέςς,,  έέππιιππλλαα  γγρρααφφεείίοουυ,,    ηηλλεεκκττρροοννιικκοοίί  ΥΥπποολλοογγιισσττέέςς  κκ..λλ..ππ..  
  

ΚΚττιιρριιαακκέέςς  ββεελλττιιώώσσεειιςς    λλοοιιππώώνν    χχώώρρωωνν    ππώώλληησσηηςς 
  

ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα,,  ππλληηνν  ττωωνν  ιιδδιιόόκκττηηττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  ππααρράάγγρρααφφοο  44..77..00..  µµιισσθθώώννεειι  ττοουυςς  
υυππόόλλοοιιπποουυςς  χχώώρροουυςς  ββάάσσεειι  µµαακκρροοχχρρόόννιιωωνν  σσυυµµββάάσσεεωωνν  κκααιι  ππρροοββααίίννεειι  σσεε  κκττιιρριιαακκέέςς  ββεελλττιιώώσσεειιςς  ττωωνν  
χχώώρρωωνν  ααυυττώώνν    γγιιαα  νναα  ττοουυςς  κκαατταασσττήήσσεειι  κκααττάάλλλληηλλοουυςς  γγιιαα  ττιιςς  ππωωλλήήσσεειιςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς..  

ΑΑννααφφοορριικκάά  µµεε  ττιιςς  δδιιάάφφοορρεεςς  µµιισσθθωωττιικκέέςς  σσυυµµββάάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  σσηηµµεειιώώννοουυµµεε  τταα  εεξξήήςς::  ΌΌλλεεςς  οοιι  
µµιισσθθώώσσεειιςς  ττωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  µµαακκρροοχχρρόόννιιεεςς..  ΟΟιι  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  εείίννααιι  ααρρχχιικκήήςς  
δδιιάάρρκκεειιααςς  εεννννέέαα  ((99))  ήή  δδώώδδεεκκαα  ((1122))  εεττώώνν  κκααιι  δδιιέέπποοννττααιι  ααππόό  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  881133//11997788  ππεερρίί  
εεµµπποορριικκώώνν  µµιισσθθώώσσεεωωνν,,  όόππωωςς  ιισσχχύύοουυνν  µµεεττάά  ττηηνν  κκωωδδιικκοοπποοίίηησσήή  ττοουυςς  µµεε  ττοο  ΠΠ..∆∆..  3344//11999955..  

ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  ηη  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  νναα  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύεεττααιι  µµεε  ττοουυςς  εεκκάάσσττοοττεε  
εεκκµµιισσθθωωττέέςς  ιικκααννόό  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  ππρριινν  ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  κκάάθθεε  µµίίσσθθωωσσηηςς,,  µµεε  σσκκοοππόό  νναα  εεππιιττύύχχεειι  ττηηνν  
έέγγκκααιιρρηη  ααννααννέέωωσσήή  ττηηςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  νναα  υυππάάρρχχεειι  ααρρκκεεττόόςς  χχρρόόννοοςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξεεύύρρεεσσηη  εεννααλλλλαακκττιικκώώνν  
λλύύσσεεωωνν  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  δδιιααφφωωννίίααςς  κκααιι  όόπποουυ  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  εεππιιδδιιώώκκεεττααιι  οο  ππρροοσσδδιιοορριισσµµόόςς  ττωωνν  εεννοοιικκίίωωνν  
σσεε  σσχχέέσσηη  ααννααλλοογγίίααςς  µµεε  ττιιςς  ππωωλλήήσσεειιςς  ((ωωςς  πποοσσοοσσττόό  εεππίί  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν)),,  µµεε  σσκκοοππόό  ττηη  µµέέγγιισσττηη  δδυυννααττήή  
σσυυµµππίίεεσσηη  ττωωνν  σσττααθθεερρώώνν  εεξξόόδδωωνν  κκααιι  ττηη  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  σσχχεεττιικκώώνν  κκιιννδδύύννωωνν..  



44..77..11..      ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  ΤΤεελλεευυττααίίααςς  ΤΤρριιεεττίίααςς  ((0011//0077//22000011  ��  3300//0066//22000044))  
  
ΣΣττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  οοιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ((εεννσσώώµµααττεεςς  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς))  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα,,  ήήττοοιι  ααππόό  0011//0077//22000011  ��  3300//0066//22000044::  
        

ΠΠοοσσάά  σσεε  χχιιλλ..  εευυρρώώ  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  

  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
1100..    ΟΟιικκόόππεεδδαα  ιιδδιιόόκκττηητταα  33..225522  881155  55..001188  
              1111..0000    κκττιιρρ..εεγγκκ//σσεειιςς  σσεε  ιιδδιιόόοοκκττηητταα  αακκίίννηητταα  2200..225500  99..556600  1111..773388  
            1111..0077      κκττιιρρ..εεγγκκ//σσεειιςς  σσεε  αακκίίννηητταα  ττρρίίττωωνν  669900  11..119933  --11..339999  
1111..    ΣΣύύννοολλοο  ΚΚττιιρρίίωωνν--κκττιιρριιαακκώώνν  εεγγκκααττ//σσεεωωνν        2200..994400  1100..775533  1100..333399  
1122..    ΜΜηηχχααννηηµµάάττωωνν  &&  λλοοιιπποούύ  µµηηχχ//κκοούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  22..337744  990099  11..665555  
1133..    ΜΜεεττααφφοορριικκώώνν  ΜΜέέσσωωνν  66  118833  00  
1144..    ΕΕππίίππλλωωνν  &&  λλοοιιπποούύ  εεξξοοππλλιισσµµοούύ  33..009900  22..885544  22..338855  
ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο    2299..666622  1155..551144  1199..339977  

  

  ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
ΚΚααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα  κκααιι    ιιδδιιααίίττεερραα  κκααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  22000011//22000022  κκααιι  µµεεττάά    ((λλόόγγωω  
ττηηςς  κκαατταασσττρροοφφιικκήήςς  ππυυρρκκααγγιιάάςς))    ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  ππρροοέέββηη  σσττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηη  µµεεγγάάλλοουυ  όόγγκκοουυ  εεππεεννδδύύσσεεωωνν..  ΟΟιι  
εεππεεννδδύύσσεειιςς  ααυυττέέςς  ααππέέδδωωσσαανν  άάµµεεσσαα,,  όόππωωςς  ααννττιικκααττοοππττρρίίζζεεττααιι  σσττηηνν    ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  κκααιι    ττωωνν  
κκεερρδδώώνν  ααυυττήή  ττηηνν  ττρριιεεττίίαα..  
  

ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι,,  οοιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ττηηςς  ωωςς  άάννωω  ααννααφφεερρόόµµεεννηηςς  ττρριιεεττίίααςς,,  ααννάά  χχώώρροο  εεππέέννδδυυσσηηςς,,  
εεµµφφααννίίζζοοννττααιι    σσττιιςς  εεκκθθέέσσεειιςς  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  εείίννααιι  σσυυννηηµµµµέέννεεςς  σσττοο  ππααρράάρρττηηµµαα  
ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ∆∆εελλττίίοουυ..  
  

ΟΟ  ττρρόόπποοςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ααννααφφεερροοµµέέννωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν    ττηηςς  ττεελλεευυττααίίααςς  ττρριιεεττίίααςς  
ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ΤΤρρααππεεζζιικκόό  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµοο  δδααννεειισσµµόό  κκααιι  ααππόό    ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς    

  
ΟΟιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  γγιιαα  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

  
  
  

  

ΟΟ  
ττρρόόπποοςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηηςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  ααννααφφεερροοµµέέννωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν    ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε    κκυυρρίίωωςς  ααππόό  
µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµοο  ΤΤρρααππεεζζιικκόό  δδααννεειισσµµόό  κκααιι  ααππόό  κκεεφφάάλλααιιαα    πποουυ  ααννττλλήήθθηηκκαανν    ααππόό  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ααύύξξηησσηη  
ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς..  
  
ΜΜεεττααββοολλήή  ττηηςς  ΛΛοογγιισσττιικκήήςς  ΑΑξξίίααςς  ττωωνν  ΠΠααγγίίωωνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
ΣΣττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  ηη  µµεεττααββοολλήή  ττηηςς  λλοογγιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  εεννσσώώµµααττωωνν    ππααγγίίωωνν  
ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  ττιιςς  χχρρήήσσεειιςς  22000011//22000022,,  22000022//22000033  κκααιι  22000033//22000044..  
    

  ΑΑξξίίαα  ΠΠρροοσσθθήήκκεεςς ΣΣυυννοολλιικκήή      ΣΣυυννοολλιικκήή    
ΕΕννσσώώµµαατταα  κκττήήσσεεωωςς  ((ΜΜεειιώώσσεειιςς))  ΑΑξξίίαα  ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς  ΑΑπποοσσββεεσσθθ  ΑΑννααππόόσσββ..  
ΠΠάάγγιιαα  ττηηςς  0011//0077//22000011  κκττήήσσεεωωςς  ΈΈωωςς  0011//0077//22000011  ΑΑξξίίαα  ΑΑξξίίαα  

    3300//0066//22000011  3300//0066//22000044  3300//0066//22000044 3300//0066//22000011  3300//0066//22000044  3300//0066//22000044  3300//0066//22000044  
ΕΕδδααφφιικκέέςς    εεκκττάάσσεειιςς  88..443377 99..008855 1177..552222 00   00 1177..552222
ΚΚττίίρριιαα  &&  ΤΤεεχχνν  ΕΕρργγαα  3300..446688 4422..003322 7722..550000 44..338899 88..776611  1133..115500 5599..334499
ΜΜηηχχ//τταα--ΤΤεεχχννιικκ..  ΕΕγγκκ..  882233 44..993388 55..776611 228833 22..008899  22..337722 33..338899
ΜΜεεττααφφοορριικκάά    ΜΜέέσσαα  227766 118877 446633 111166 333333  221177 224466
ΕΕππιιππλλαα  &&  λλοοιιππόόςς  εεξξοοππλλ  1111..227788 88..332288 1199..660066 55..444422 77..229977  1122..773399 66..886688
ΑΑκκιιννηηττ..  ΥΥππόό  εεκκττέέλλεεσσηη  44..445566 --11..334488 33..110088 00 00  00 33..110088
ΣΣύύννοολλαα  5555..773377 6633..222233 111188..996600 1100..223300 1188..224488  2288..447788 9900..448822

  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα    οοφφεείίλλοοννττααιι    σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..    

ΕΕππεεννδδύύσσεειι
ςς  ΧΧιιλλ..  εευυρρώώ  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς ΧΧιιλλ..  εευυρρώώ  ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  ΧΧιιλλ..  εευυρρώώ  
22000011//22000022  88..882244  22000022//22000033  88..776688  22000033//22000044  449900  



  

44..77..22..  ΤΤρρέέχχοουυσσεεςς    ΕΕππεεννδδύύσσεειιςς  
ΓΓιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000044//22000055,,  υυλλοοπποοιιοούύννττααιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  γγιιαα  ππέέννττεε    ((55))  ννέέοουυςς  χχώώρροουυςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς,,  ααππόό  
ττοουυςς    οοπποοίίοουυςς  οο  έέννααςς    ((11))  εείίννααιι    ιιδδιιόόκκττηηττοο,,  όόππωωςς::    
  

••   ΟΟλλοοκκλλήήρρωωσσηη  κκττιιρριιαακκώώνν  ββεελλττιιώώσσεεωωνν  κκααιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  ππάάγγιιοο  εεξξοοππλλιισσµµόό  ((µµηηχχααννήήµµαατταα  ρράάφφιιαα,,  
ΗΗ//ΥΥ,,  ΤΤααµµεειιαακκέέςς  µµηηχχααννέέςς  κκλλππ))  σσττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  µµιισσθθωωµµέέννοουυ  αακκιιννήήττοουυ  σσττηηνν  ΚΚόόρριιννθθοο,,  
εεππιιφφααννεείίααςς  77..000000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ,,  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  ήήδδηη  ττοονν  ΑΑύύγγοουυσσττοο  22000044..  

  

••   ΥΥλλοοπποοιιοούύννττααιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς    γγιιαα  κκττιιρριιαακκέέςς  ββεελλττιιώώσσεειιςς  σσττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ττοουυ  µµιισσθθωωµµέέννοουυ  
αακκιιννήήττοουυ  σσττοο  ΒΒόόλλοο,,  εεππιιφφααννεείίααςς  55..550000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ  κκααιι  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  ππάάγγιιοο  εεξξοοππλλιισσµµόό  
((µµηηχχααννήήµµαατταα  ρράάφφιιαα,,  ΗΗ//ΥΥ,,  ΤΤααµµεειιαακκέέςς  µµηηχχααννέέςς  κκλλππ))  ώώσσττεε  νναα  κκαατταασσττεείί  κκααττάάλλλληηλλοο  γγιιαα  χχρρήήσσηη  ωωςς  
κκααττάάσσττηηµµαα  κκααιι  ααπποοθθήήκκηη,,  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ααννααµµέέννεεττααιι  ττοονν  ΝΝοοέέµµββρριιοο  22000044..  

  

••   ΟΟλλοοκκλληηρρώώννοοννττααιι,,  σσττοο  ιιδδιιόόκκττηηττοο  οοιικκόόππεεδδοο  εεππιιφφααννεείίααςς  3333..991155  ττ..µµ..,,    οοιι  εερργγαασσίίεεςς  κκαατταασσκκεευυήήςς  ττοουυ    
ββιιοοττεεχχννιικκοούύ  κκττιιρρίίοουυ  εεππιιφφααννεείίααςς  99..550000  ττ..µµ,,  ππεερρίίπποουυ  µµεε  ααπποοθθήήκκεεςς,,  έέκκθθεεσσηη  κκααιι  ππρρααττήήρριιοο  σσττηηνν  
ΚΚααρρδδίίττσσαα,,  ωωςς  κκααιι  οο  ππάάγγιιοοςς  εεξξοοππλλιισσµµόόςς  ααυυττώώνν..  

••   ΈΈωωςς  ττοο  µµήήνναα  ΦΦεεββρροουυάάρριιοο  22000055  όόπποουυ  ααννααµµέέννεεττααιι  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  ήήδδηη  µµιισσθθωωµµέέννοουυ  
υυππεερρκκαατταασσττήήµµααττοοςς  σσττηη  ΝΝ..  ΙΙωωννίίαα  ΑΑττττιικκήήςς,,  εεππιιφφααννεείίααςς    66..995500  ττ..µµ..  γγίίννοοννττααιι  οοιι  ααππααρρααίίττηηττεεςς  
εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  κκττιιρριιαακκέέςς  ββεελλττιιώώσσεειιςς  κκααιι  ππάάγγιιοο  εεξξοοππλλιισσµµόό..  

  

••   ΤΤοονν  ίίδδιιοο  µµήήνναα  ((ΦΦεεββρροουυάάρριιοο  22000055))  ααννααµµέέννεεττααιι  εεππίίσσηηςς  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ    µµιισσθθωωµµέέννοουυ  αακκιιννήήττοουυ  
σσττηηνν  ΑΑλλεεξξααννδδρροούύπποολληη  όόπποουυ  γγίίννοοννττααιι  οοιι  ααννάάλλοογγεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς  ττοουυ  υυππόό  κκαατταασσκκεευυήή  ββιιοοττεεχχννιικκοούύ  
κκττιιρρίίοουυ  µµεε  ααπποοθθήήκκεεςς,,  έέκκθθεεσσηη  κκααιι  ππρρααττήήρριιοο,,  εεππιιφφάάννεειιααςς  77..550000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ..    

  

••   ΣΣττιιςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  σσττόόχχωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσυυγγκκααττααλλέέγγεεττααιι  κκααιι  ηη  
εεππέέκκτταασσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  ««JJUUMMBBOO  TTRRAADDIINNGG  LLTTDD»»,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  οοπποοίίααςς  
ααννααµµέέννεεττααιι::  ΣΣττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  δδιιααχχεειιρριισσττιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  ((3300..66..22000055)),,  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  εεννόόςς  ννέέοουυ  
µµιισσθθωωµµέέννοουυ  υυππεερρκκαατταασσττήήµµααττοοςς  σσττηηνν  ΛΛάάρρνναακκαα  ΚΚύύππρροουυ,,  σσυυννοολλιικκήήςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  77..000000  ττ..µµ..  
ππεερρίίπποουυ  ((44οο  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηηνν  ΚΚύύππρροο)),,  όόπποουυ  εεκκττεελλοούύννττααιι  οοιι  ααννάάλλοογγεεςς  εεππεεννδδύύσσεειιςς..  

  
44..77..33..        ΕΕππεεννδδυυττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  
ΗΗ  εεππεεννδδυυττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσυυννοοψψίίζζεεττααιι  σσττοουυςς  εεξξήήςς  κκυυρρίίωωςς  σσττόόχχοουυςς::  

  

••   ΣΣττηη  σσυυννεεχχήή  ββεελλττίίωωσσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  δδιιάάθθεεσσηηςς  σσττηηνν  ηηµµεεδδααππήή,,  σσυυννδδυυάάζζοοννττααςς  ττηηνν  εεππεεκκττααττιικκήή  ττηηςς  
πποολλιιττιικκήή..    

••   ΣΣττηηνν  εεππέέκκτταασσηη  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  σσττηηνν  ΚΚύύππρροο  µµέέσσωω  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  ..  

••   ΣΣττηηνν  ππρροοοοππττιικκήή  εεππίίττεευυξξηηςς  σσττρρααττηηγγιικκώώνν  σσυυννεερργγαασσιιώώνν,,  ααπποοσσκκοοππώώννττααςς  σσττηη  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττηηςς  
πποοιικκιιλλίίααςς  ττωωνν  ππρροοσσφφεερροοµµέέννωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν,,  ααξξιιοοπποοιιώώννττααςς  έέττσσιι  ττηηνν  ττεεχχννοογγννωωσσίίαα  ττηηςς  σσεε  άάλλλλοουυςς  
χχώώρροουυςς,,  µµεε  ίίδδιιοονν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  κκοοιιννόό..  

••   ΣΣττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  σσττααθθεερρώώνν  ββάάσσεεωωνν  γγιιαα  µµεελλλλοοννττιικκήή  εεξξάάππλλωωσσηη  σσεε  όόµµοορρεεςς  γγεειιττοοννιικκέέςς  χχώώρρεεςς  ττωωνν  
ΒΒααλλκκααννίίωωνν..    

  
44..88..        ΕΕµµππρράάγγµµααττεεςς  ΑΑσσφφάάλλεειιεεςς  ππααγγίίωωνν  ππεερριιοουυσσιιαακκώώνν  σσττοοιιχχεείίωωνν  
ΠΠρροοσσηηµµεειιώώσσεειιςς  ��  ΥΥπποοθθήήκκεεςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
ΚΚααττάά  ττηηνν  σσύύννττααξξηη  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ααπποολλοογγιισσττιικκοούύ--εεννηηµµεερρωωττιικκοούύ  ∆∆εελλττίίοουυ  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  
ππρροοσσηηµµεειιώώσσεειιςς--υυπποοθθήήκκεεςς  εεππίί  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  
  

ΕΕππίίσσηηςς,,  δδεενν  υυππάάρρχχοουυνν  εεµµππρράάγγµµαατταα  ββάάρρηη  εεππίί  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  ππααγγίίωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν..  
    
ΠΠρροοσσηηµµεειιώώσσεειιςς  ��  ΥΥπποοθθήήκκεεςς  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  
ΕΕππίί  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν    ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  έέχχοουυνν  εεγγγγρρααφφεείί  οοιι  εεξξήήςς  ππρροοσσηηµµεειιώώσσεειιςς  σσττηηνν  
ΚΚύύππρροο::  
 



ΤΤοοπποοθθεεσσίίαα  αακκιιννήήττοουυ  ΕΕµµππρράάγγµµαατταα  ΒΒάάρρηη  
  
ΙΙδδιιοοκκττηησσίίαα  σσττηη    ΛΛεεµµεεσσόό    
((ΚΚττίίσσµµαα  88..880000  ττ..µµ..  
  ΟΟιικκόόππεεδδοο    99..558855  ττ..µµ..  ))    

  
αα))  ΥΥππέέρρ  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ΚΚύύππρροουυ  ππρροοσσηηµµεείίωωσσηη  υυπποοθθήήκκηηςς  αα΄́ττάάξξηηςς  εεππίί  

οοιικκοοππέέδδοουυ  µµέέχχρριι  ττοουυ  πποοσσοούύ  ΛΛ..ΚΚ..  11..550000..000000  γγιιαα  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ααξξιιώώσσεεωωνν   

ααππόό  δδααννεειιαακκήή  σσύύµµββαασσηη  πποοσσοούύ    ΛΛ..ΚΚ..  11..550000..000000..  
  

  ββ))  ΥΥππέέρρ  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ΚΚύύππρροουυ  ππρροοσσηηµµεείίωωσσηη  υυπποοθθήήκκηηςς  ββ΄́ττάάξξηηςς  εεππίί  ττοουυ  
αακκιιννήήττοουυ  πποοσσοούύ  ΛΛ..ΚΚ..  22..550000..000000  γγιιαα  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ααξξιιώώσσεεωωνν  ααππόό  δδααννεειιαακκήή  
σσύύµµββαασσηη  πποοσσοούύ    ΛΛ..ΚΚ..  22..550000..000000..  

  
ΙΙδδιιοοκκττηησσίίαα  σσττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίααςς  
((ΚΚττίίσσµµαα  1177..000000  ττ..µµ..    
  ΟΟιικκόόππεεδδοο  2200..669933  ττ..µµ..  ))  
  

  
αα))  ΥΥππέέρρ  ττηηςς  ΕΕµµπποορριικκήήςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ππρροοσσηηµµεείίωωσσηη  υυπποοθθήήκκηηςς  αα΄́ττάάξξηηςς  εεππίί  ττοουυ  
αακκιιννήήττοουυ  πποοσσοούύ  ΛΛ..ΚΚ..  11..990000..000000  γγιιαα  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ααξξιιώώσσεεωωνν  ααππόό  δδααννεειιαακκήή  
σσύύµµββαασσηη  πποοσσοούύ    ΛΛ..ΚΚ..    11..990000..000000..  
  

ββ))  ΥΥππέέρρ  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ΚΚύύππρροουυ  ππρροοσσηηµµεείίωωσσηη  υυπποοθθήήκκηηςς  ββ΄́ττάάξξηηςς  εεππίί  ττοουυ  
αακκιιννήήττοουυ  πποοσσοούύ  ΛΛ..ΚΚ..  11..000000..000000  γγιιαα  εεξξαασσφφάάλλιισσηη  ααξξιιώώσσεεωωνν  ααππόό  δδααννεειιαακκήή  ήή  
σσύύµµββαασσηη    πποοσσοούύ    ΛΛ..ΚΚ..  11..000000..000000..  

  

  
  

44..99..          ΑΑσσφφααλλιισσττήήρριιαα  ΣΣυυµµββόόλλααιιαα  
  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  σσυυννάάψψεειι  γγιιαα  όόλλαα  τταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  κκεεφφάάλλααιιάά  ττηηςς,,  αασσφφααλλιισσττήήρριιαα  σσυυµµββόόλλααιιαα,,  µµεε  
εειιδδιικκοούύςς  όόρροουυςς  αασσφφάάλλιισσηηςς  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκήή  κκάάλλυυψψηη  110000%%..  ΌΌλλαα  έέχχοουυνν  κκααττααρρττιισσττεείί  ννόόµµιιµµαα,,  
ααννααννεεώώννοοννττααιι    κκααιι  εευυρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ιισσχχύύ..  
  

ΚΚααττάά  ππάάγγιιαα  τταακκττιικκήή  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  όόλλεεςς  οοιι  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  κκααλλύύψψεειιςς  ααννααννεεώώννοοννττααιι  ααννάά  δδιιααχχεειιρριισσττιικκόό  
έέττοοςς,,  κκααιι  ααννάά  ττοοπποοθθεεσσίίαα,,  τταα  δδεε  αασσφφααλλιισσττήήρριιαα  σσυυµµββόόλλααιιαα  ααννααννεεώώννοοννττααιι  ααννάά  εεξξάάµµηηννοο..  
  

ΤΤαα  αασσφφααλλιιζζόόµµεενναα  κκεεφφάάλλααιιαα  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίαα  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα  σσεε  χχιιλλ..  εευυρρώώ::    
  

ΑΑσσφφααλλιισσττιικκέέςς  ΚΚααλλύύψψεειιςς    
0011//0077//22000044��  3300//1122//22000044  

ΑΑσσφφααλλιιζζόόµµεενναα  
ΚΚεεφφάάλλααιιαα  

ΚΚααττάά  ππααννττόόςς  κκιιννδδύύννοουυ  ΠΠυυρρόόςς--σσεειισσµµοούύ    

ΚΚττίίρριιαα  ΙΙδδιιόόκκττηητταα--ττρρίίττωωνν  113399..116644  

ΚΚττιιρριιαακκέέςς  ββεελλττιιώώσσεειιςς  1100..221100  

ΜΜηηχχααννήήµµαατταα  ��  ΜΜηηχχ//κκόόςς  εεξξοοππλλιισσµµόόςς    66..778833  

ΛΛοοιιππόόςς  εεξξοοππλλιισσµµόόςς    ((έέππιιππλλαα,,  ρράάφφιιαα  κκ..λλ..ππ))  2211..447744  

ΕΕµµπποορρεεύύµµαατταα  ((σσεε  ααξξίίεεςς  λλιιααννιικκήήςς))  115577..330000  

ΣΣύύννοολλοο  ΑΑσσφφααλλ..  ΚΚεεφφααλλ..    κκααττάά  ππααννττόόςς  κκιιννδδύύννοουυ  

ΠΠυυρρόόςς    

333344..993333  

ΛΛοοιιππέέςς  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  κκααλλύύψψεειιςς    

ΤΤρροοµµοοκκρρααττιικκέέςς  εεννέέρργγεειιεεςς  335599..449900  

ΚΚλλοοππήή  χχρρηηµµάάττωωνν  44..550000  

ΘΘρρααύύσσηη  κκρρυυσσττάάλλλλωωνν  227700  

ΓΓεεννιικκώώνν  ππεερριιππττώώσσεεωωνν    ααππωωλλεείίααςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  33..000000  

ΜΜεεττααφφοορράά  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν    ((CCaarrggoo  OOppeenn  CCoovveerr))  660000  

ΓΓεεννιικκήή  αασσττιικκήή  εευυθθύύννηη  ππρροοϊϊόόννττωωνν  11..550000  

  
ΕΕππιιππλλέέοονν  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  σσυυννάάψψεειι  ΑΑσσφφααλλιισσττήήρριιαα  ΣΣυυµµββόόλλααιιαα  γγιιαα::  ΑΑσσφφάάλλιισσηη  µµεεττααφφοορριικκώώνν  µµέέσσωωνν,,  
ααπποοκκοοµµιιδδήή    εερρεειιππίίωωνν  κκλλππ..  
  
  



55..              ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς    σσχχεεττιικκάά    µµεε  τταα    ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα    κκααιι    
                      ττηηνν      ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή    κκααττάάσστταασσηη    ττηηςς    ΕΕττααιιρρεείίααςς              
  
55..11..  ΑΑπποολλοογγιισσττιικκάά  ΟΟιικκοοννοοµµιικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
55..11..00..      ΟΟιικκοοννοοµµιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττεελλεευυττααίίααςς  ττρριιεεττίίααςς    
  

ΕΕππιισσηηµµααίίννοουυµµεε  όόττιι  όόλλαα  τταα  κκοοννδδύύλλιιαα  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσεε  δδρρααχχµµέέςς,,  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  σσυυγγκκρριισσιιµµόόττηηττααςς  έέχχοουυνν  
µµεεττααττρρααππεείί  ααππόό  δδρρααχχµµέέςς  σσεε  εευυρρώώ  µµεε  ττηη  σσττααθθεερρήή  ιισσοοττιιµµίίαα  11  εευυρρώώ==334400,,7755  δδρρχχ..  
  

55..11..00..11  ΣΣττοοιιχχεείίαα    ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  

  ((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  2001/2002  % πωλ  2002/2003  % πωλ  2003/2004 % πωλ  
  
ΚΚύύκκλλοοςς  ΕΕρργγαασσιιώώνν    111133..441122 114444..001199 117788..882266
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ((εεµµπποορριικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα))  111133..441122 114444..001199 117766..668811
ΛΛιιααννιικκήήςς  110077..887755 9955,,1122%% 113366..114455 9944,,5533%% 116644..661177 9933,,1177%%
ΧΧοοννδδρριικκήήςς    55..333377 44,,7700%% 77..777733 55,,4400%% 1111..991188 66,,7755%%
ΛΛοοιιππέέςς  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  220000 00,,1188%% 110011 00,,0077%% 114466 00,,0088%%
ΈΈσσοοδδαα  αασσφφααλλ..  ΑΑπποοζζηηµµ..  εεµµπποορρ..  00 00 22..114455
ΜΜεείίοονν::  ΚΚόόσσττοοςς  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  ((6611..994400)) ((7777..448822)) ((9944..333322))
ΜΜιικκττάά  ΚΚέέρρδδηη    5511..447722 4455,,0000%% 6666..553377 4466,,2200%% 8844..449944 4477,,2255%%
ΠΠλλέέοονν::  ΆΆλλλλαα  ΈΈσσοοδδαα  ΕΕκκµµεεττααλλλλεεύύσσεεωωςς  11..119955 11..000011 11..333366
ΣΣύύννοολλοο  5522..666677 6677..553388 8855..883300
ΜΜεείίοονν::  11..ΈΈξξοοδδαα  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς((11)) ((55..662222)) ((66..779900)) ((99..005588))
                          33..ΈΈξξοοδδαα    ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ∆∆ιιααθθέέσσεεωωςς((11)) ((2200..228822)) ((2255..110011)) ((3300..443377))
ΣΣύύννοολλοο  ΕΕξξόόδδωωνν  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς--∆∆ιιάάθθεεσσηηςς    ((2255..990044)) 2222,,8844%% ((3311..889911)) 2222,,1144%% ((3399..449955)) 2222,,0088%%
ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΑΑπποοττέέλλεεσσµµαα  ((ππρροο  ααπποοσσββέέςς..))  2266..776633 2244,,0000%% 3355..664477 2244,,7755%% 4466..333355 2255,,9911%%
ΈΈκκτταακκτταα  &&  ΑΑννόόρργγαανναα  ΈΈσσοοδδαα  22..883322 668866 112277
ΈΈκκτταακκτταα  &&  ΑΑννόόρργγαανναα  ΈΈξξοοδδαα  ((11..001111)) ((11..114444)) ((11..336699))
ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  ττόόκκωωνν  κκααιι  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  2288..558844 2255,,0000%% 3355..118899 2244,,4433%% 4455..009933 2255,,2222%%
ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  ((22..772266)) ((33..776688)) ((44..776666))
ΚΚέέρρδδηη  ππρροο    ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  κκααιι  ΦΦόόρρωωνν  2255..885588 2233,,0000%% 3311..442211 2222,,0000%% 4400..332277 2222,,5555%%
ΣΣύύννοολλοο  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  ΠΠάάγγιιωωνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  ((66..000099)) ((77..663311)) ((88..331177))
ΚΚέέρρδδηη  ΠΠρροο  ΦΦόόρρωωνν  1199..884499 1188,,0000%% 2233..779900 1166,,5522%% 3322..000099 1177,,9900%%
ΜΜεείίοονν::  ΦΦόόρροοιι  ((77..006699)) ((77..883355)) ((99..884411))
ΚΚέέρρδδηη    µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  κκααιι  ααµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ((22)) 1122..778800 1155..995555 2222..116688
ΚΚέέρρδδηη  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς,,  ααµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ  κκααιι
ΦΦόόρροουυςς  ΦΦοορρ//κκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ((33))  1122..778800 1155..995555 2222..000011

  
ΣΣυυννοολλιικκόό  ΜΜέέρριισσµµαα  ((ΚΚααθθααρρόό  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς))  44..556622 55..447744 77..775555
ΣΣττααθθµµιισσµµέέννοοςς  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΜΜεεττοοχχώώνν((44))  4455..661199..220000 4455..661199..220000 4455..661199..220000
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΜΜεεττοοχχώώνν    ΤΤέέλλοουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς  ((55))  4455..661199..220000 4455..661199..220000 4455..661199..220000
  

  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα    οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς::  
  

((11))  ΓΓιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  λλεειιττοουυρργγιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς  έέχχοουυνν  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς  ααφφααιιρρεεθθεείί  οοιι  ααπποοσσββέέσσεειιςς  
ααππόό  τταα  έέξξοοδδαα  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς    ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς..  

  

((22))  ΟΟιι  ααµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ  έέχχοουυνν  εεννσσωωµµααττωωθθεείί  σσττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  κκααιι  οουυδδεεµµίίαα  δδιιααννοοµµήή  έέχχεειι  γγίίννεειι  κκααττάά  
ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  σσττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ττρριιεεττίίεεςς..  

  

((33))  ΟΟιι  φφόόρροοιι  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι,,  σσττοονν  ΠΠίίνναακκαα  ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς  
ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδηηµµοοσσιιεευυµµέέννεεςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς,,  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττηηνν  
οοπποοίίαα  εεππιιββάάρρυυνναανν..  

  
  



((44))    ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  έέχχεειι  σσττααθθµµιισσττεείί  ώώσσττεε  νναα  λλααµµββάάννεειι  υυππόόψψηη  ττιιςς  ααυυξξήήσσεειιςς  µµεεττοοχχιικκοούύ  
κκεεφφααλλααίίοουυ  ααππόό  κκεεφφααλλααιιοοπποοίίηησσηη  ααπποοθθεεµµααττιικκώώνν,,  ττηηςς  ααννααππρροοσσααρρµµοογγήήςς  ττηηςς    ααξξίίααςς  ππααγγίίωωνν,,  ττιιςς  
ααυυξξήήσσεειιςς  µµεε  µµεεττρρηηττάά  ((µµεε  ββάάσσηη  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  ππιισσττοοπποοίίηησσηηςς  ααππόό  ττοο  ∆∆..ΣΣ..))  κκααιι  ττιιςς  
ααννααππρροοσσααρρµµοογγέέςς  ττηηςς  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  

  

((55))  ΑΑρριιθθµµόόςς  µµεεττοοχχώώνν  ττέέλλοουυςς  χχρρήήσσηηςς..  
  

  
ΣΣττοοιιχχεείίαα  ααννάά  ΜΜεεττοοχχήή  ((77))  

(ευρώ) 22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044
ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  ΤΤόόκκωωνν,,  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  &&  ΦΦόόρρωωνν  00,,6633  00,,7777  00..9999
ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  κκααιι    ΦΦόόρρωωνν  00,,5577  00,,6699  00..8888
ΚΚέέρρδδηη  ΠΠρροο  ΦΦόόρρωωνν  00,,4433  00,,5522  00..7700
ΚΚέέρρδδηη  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς  κκααιι  ΑΑµµοοιιββέέςς    ∆∆..ΣΣ  00,,2288  00,,3355  00..4499
ΚΚέέρρδδηη  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς,,  ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ  κκααιι  ΦΦόόρροουυςς  ΦΦοορροολλοογγιικκοούύ  
ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΠΠρροοηηγγ..  ΧΧρρήήσσεεωωνν    00,,2288  00,,3355  00..4488
    
ΜΜέέρριισσµµαα  //  ΜΜεεττοοχχήή  00,,1100  00,,1122  00..1177
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς::  
((77))      ΣΣττοοιιχχεείίαα  ααννάά  µµεεττοοχχήή  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  σσττααθθµµιισσµµέέννοο  ααρριιθθµµόό  µµεεττοοχχώώνν..  
  

  
  
ΣΣχχοολλιιαασσµµόόςς  εεππίί  ττωωνν    ββαασσιικκόόττεερρωωνν    λλοογγααρριιαασσµµώώνν  ττωωνν  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  
  

ΚΚύύκκλλοοςς  ΕΕρργγαασσιιώώνν  
ΟΟ  γγεεννιικκόόςς  κκύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  όόππωωςς  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  σσττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  λλοογγααρριιαασσµµοούύ  
ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  χχρρήήσσηηςς  ααππόό  0011..0077..22000033  έέωωςς  3300..0066..22000044  εεκκ  πποοσσοούύ  ��  117788..882255..994477,,8833  έέννααννττιι  πποοσσοούύ  ��  
114444..001188..995555,,7700  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ααύύξξηησσηη  2244,,1177%%,,  κκααιι  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεειι::  αα))  
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ααππόό  κκααθθααρρώώςς  εεµµπποορριικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  πποοσσοούύ  ��  117766..668800..994477,,6688  έέννααννττιι  πποοσσοούύ  ��  
114444..001188..995555,,7700  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς  ααύύξξηησσηη  2222,,6688%%,,  ααππόό  ττοο  οοπποοίίοο,,  πποοσσοοσσττόό  
33,,9900%%  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  ππωωλλήήσσεειιςς  οολλυυµµππιιαακκώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ββ))  ΑΑξξίίαα  κκαατταασσττρρααφφέέννττωωνν  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  
ττηηςς  ααπποοθθήήκκηηςς  llooggiissttiicc  ��FFIIDDEESS  AAEE��  ααππόό  ττηηνν  ππυυρρκκααγγιιάά    πποουυ  ππρροοκκλλήήθθηηκκεε  σσ��  ααυυττέέςς  ττηηνν  0011..0066..22000044,,  σσεε  
ττιιµµέέςς  κκττήήσσηηςς  πποοσσοούύ  ��  22..114455..000000,,1155..  ΗΗ  ααννάάλλυυσσηη  ττοουυ  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν  ααννααφφέέρρεεττααιι  λλεεππττοοµµεερρώώςς  σσττοο  
ΠΠρροοσσάάρρττηηµµαα  ((ππααρράάγγρρααφφοοςς  1122..  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ΧΧρρήήσσηηςς))..    
  
ΚΚόόσσττοοςς  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  
ΤΤοο  κκόόσσττοοςς  ππωωλληηθθέέννττωωνν  ππααρροουυσσιιάάζζεειι  µµεείίωωσσηη..    ΗΗ  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ααυυττοούύ  εεππίί  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  ((  ππεερριιθθώώρριιοο  εεππίί  
ππωωλλήήσσεεωωνν))  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  εείίννααιι  5522,,7755%%,,  εεννώώ  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ααυυττόό  ήήτταανν  5533,,8800%%  ((πποοσσοοσσττόό  
µµεεττααββοολλήήςς  2211,,7755%%))..  ΤΤαα  πποοσσάά  ττοουυ  κκόόσσττοουυςς  ππωωλλήήσσεεωωνν  ααννααλλύύοοννττααιι  110000%%  σσεε  εεµµπποορρεεύύµµαατταα..  
    
  

 ΚΚόόσσττοοςς  ΠΠωωλληηθθέέννττωωνν  22000033//22000044 ((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  
ΑΑπποοθθέέµµαατταα  ααπποογγρρααφφήήςς  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν    3300//66//22000033  6688..770044
ΑΑγγοορρέέςς  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  εεσσωωττεερριικκοούύ    4499..777722
ΑΑγγοορρέέςς  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  ττρρίίττωωνν  χχωωρρώώνν    4477..110077
ΑΑγγοορρέέςς  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  εεξξωωττεερριικκοούύ  εεννδδοοκκοοιιννοοττιικκέέςς    55..338811
ΕΕκκππττώώσσεειιςς    ττζζίίρροουυ    ((88..441122))
ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  ιιδδιιόόχχρρηησσηη  ααπποοθθεεµµάάττωωνν  //  ΑΑξξίίαα  κκαατταασσττρρααφφέέννττωωνν  αακκααττάάλλλληηλλωωνν  ααπποοθθεεµµάάττωωνν  ((11..000099))
  ΑΑπποοθθέέµµαατταα    λλήήξξεεωωςς    ττηηςς  3300//66//22000044  ((6677..110000))
ΣΣύύννοολλοο  9944..333322

  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα    οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  
  
  
  
  
  
  



ΜΜιικκττάά  ΚΚέέρρδδηη  --  ΠΠεερριιθθώώρριιοο  µµιικκττοούύ  κκέέρρδδοουυςς  
  ΣΣυυννέέππεειιαα  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  εείίννααιι  οο  ππρροοσσδδιιοορριισσµµόόςς  ττωωνν  µµιικκττώώνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ττηηςς    χχρρήήσσηηςς  πποοσσοούύ    ��  
8844..449933..889933,,0077  έέννααννττιι  ��  6666..553377..113311,,9933  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,    τταα  οοπποοίίαα  εείίννααιι  ααυυξξηηµµέένναα  κκααττάά  ττοο  
πποοσσόό  ττωωνν  ��  1177..995566..776611,,1144  δδηηλλααδδήή  ππααρροουυσσίίαασσαανν  ααύύξξηησσηη  πποοσσοοσσττοούύ  2266,,9999%%..  ΤΤοο  ππεερριιθθώώρριιοο  ττωωνν  
µµιικκττώώνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  εεππίί  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  εείίννααιι  4477,,2255%%,,  εεννώώ  σσττηη  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  
χχρρήήσσηη  ήήτταανν    4466,,2200%%..  
  

ΆΆλλλλαα  έέσσοοδδαα  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  
ΤΤαα  άάλλλλαα  έέσσοοδδαα  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  κκααττάά  ττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  ααννήήλλθθαανν  σσεε    ��  11..333366..446688,,2288  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  
ααυυττάά  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  τταα  οοπποοίίαα  εείίχχαανν  ααννέέλλθθεειι  σσεε  ��  11..000011..110077,,9966,,  ήήττοοιι  ααυυξξήήθθηηκκαανν    κκααττάά    
3333,,5500%%  κκααιι  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς  σσεε    χχιιλλ..  εευυρρώώ::  
  

ΈΈσσοοδδαα  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  ππρροοββοολλήή  ππρροοϊϊόόννττωωνν--µµηηχχ//ττωωνν  2211 5599 5566 
ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  εεκκµµίίσσθθωωσσηη  κκττιιρρίίωωνν  336600 441199 554422 
ΈΈσσοοδδαα  εεκκµµεεττάάλλεευυσσηηςς  κκυυλλιικκεείίωωνν--ααννααψψυυκκττηηρρίίωωνν  4422 
∆∆ιιάάφφοορρεεςς    ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  5599 00 00 
ΕΕππιιδδοοττήήσσεειιςς  ��  ΕΕππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  1188 1144 00 
ΛΛοοιιππέέςς  ππααρροοχχέέςς  ππρροοςς  ττρρίίττοουυςς  773377 550099 669966 
ΣΣύύννοολλοο    11..119955 11..000011 11333366 
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα    οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
ΟΟρργγααννιικκάά    ΈΈξξοοδδαα  ((11))    ΚΚααττααννοοµµήή  σσεε    ΈΈξξοοδδαα  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς    ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς  
ΤΤαα  οορργγααννιικκάά  έέξξοοδδαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  ππλληηνν  ττωωνν  ααπποοσσββέέσσεεωωνν,,  κκααττάά  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  ααννήήλλθθαανν  σσεε  ��  
3399..449955..777788,,5522  έέννααννττιι  ��  3311..889900..777722,,2200  ττηηςς  ππααρρεελλθθοούύσσααςς  χχρρήήσσηηςς,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς  µµεεττααββοολλήή  2233,,8855%%..  
ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττοουυςς  σσττιιςς  ππωωλλήήσσεειιςς  ((ππεερριιθθώώρριιοο  εεππίί  ππωωλλήήσσεεωωνν))  εείίννααιι  σσττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  
2222,,0099%%  εεννώώ  σσττηηνν    ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ααυυττόό  ήήτταανν    2222,,1144%%..  
  

ΟΟιι  ααπποοσσββέέσσεειιςς  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  ααννήήλλθθαανν  σσεε  ��  88..331166..997744,,5533  έέννααννττιι  ααυυττώώνν  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  
χχρρήήσσηηςς  ��  77..663311..773388,,6677,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς  µµεεττααββοολλήή  κκααττάά  88,,9988%%..     

ΤΤαα  ααννωωττέέρρωω  µµααζζίί  µµεε  ττιιςς  ααπποοσσββέέσσεειιςς  έέχχοουυνν  κκααττααννεεµµηηθθεείί  σστταα  έέξξοοδδαα  δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  πποοσσοούύ  ��  
1100..550044..116622,,7722  έέννααννττιι  ��  88..222233..113377,,4499  κκααιι  σστταα  έέξξοοδδαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς--δδιιάάθθεεσσηηςς  πποοσσοούύ  ��  3377..330088..559900,,3333  
έέννααννττιι  ��  3311..229999..337733,,3388  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς..  

 

ΑΑννααλλυυττιικκόόττεερραα,,  τταα  λλεειιττοουυρργγιικκάά    έέξξοοδδαα  ωωςς  κκααιι  οοιι  ααπποοσσββέέσσεειιςς  δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  σσεε    έέξξοοδδαα  δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  
λλεειιττοουυρργγίίααςς  κκααιι  έέξξοοδδαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  δδιιάάθθεεσσηηςς  κκααιι  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί::  
  

22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044    ((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  
∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ∆∆ιιάάθθεεσσηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ∆∆ιιάάθθεεσσηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ∆∆ιιάάθθεεσσηη  

              
ΑΑµµοοιιββέέςς  &&  ΈΈξξοοδδαα  ΠΠρροοσσωωππιικκοούύ  33..995522  99..221177  44..771155  1111..886622  55..660022  1144..885555  
ΑΑµµοοιιββέέςς  &&  ΈΈξξοοδδαα  ΤΤρρίίττωωνν  449944  114444  990033  220000  11..771144  225500  
ΠΠααρροοχχέέςς  ΤΤρρίίττωωνν  339944  66..116644  449955  77..007777  663333  88..886699  
ΦΦόόρροοιι  ��  ΤΤέέλληη  2211  559900  1122  664488  2255  666644  
∆∆ιιάάφφοορραα  ΈΈξξοοδδαα  774488  44..116677  666666  55..331144  11..008844  55..880000  
ΠΠρροοββλλ..  ΕΕππιισσφφ..  ΑΑππααιιττήήσσεεωωνν  1133  00  00  00  00  00  
ΣΣύύννοολλοο  λλεειιττοουυρργγιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς**  55..662222  2200..228822  66..779900  2255..110011  99..005588  3300..443377  
ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΧΧρρήήσσεεωωνν  2255..990044  3311..889911  3399..449955  

  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα    οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  

  **    ΓΓιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  λλεειιττοουυρργγιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς  έέχχοουυνν  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς  ααφφααιιρρεεθθεείί  οοιι  ααπποοσσββέέσσεειιςς  ααππόό  
τταα  έέξξοοδδαα  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς..  

  
ΣΣττοο  λλοογγααρριιαασσµµόό  6622  ««ΠΠααρροοχχέέςς  ΤΤρρίίττωωνν»»  κκααιι  σσυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  σσττοονν  υυπποολλοογγααρριιαασσµµόό  ααυυττοούύ  6622..0044..0099  
««ΤΤεεκκµµααρρττάά  εεννοοίίκκιιαα  κκττιιρρίίωωνν»»  σσττηη  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  ππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  έένναα  κκοοννδδύύλλιι  πποοσσοούύ  χχιιλλ..  εευυρρώώ  11..447755  
ττοο  οοπποοίίοο  ααννττιισσττααθθµµίίζζεεττααιι  µµεε  ττοονν  λλοογγααρριιαασσµµόό  7788..0000  ««ΙΙδδιιοοππααρρααγγωωγγήή»»  ..  



ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς  κκααιι    εεππιιµµεερριισσµµόόςς  σσεε    ΈΈξξοοδδαα    ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς    ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς  
ΗΗ  κκααττααννοοµµήή  ττωωνν  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  σστταα  ΈΈξξοοδδαα  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  σστταα  ΈΈξξοοδδαα    ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς    γγιιαα  ττηηνν  ττρριιεεττίίαα  
ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί::  

22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  ((χχιιλλ..    εευυρρώώ))  
∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ∆∆ιιάάθθεεσσηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ∆∆ιιάάθθεεσσηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ∆∆ιιάάθθεεσσηη  

              
ΚΚττιιρρίίωωνν  --  κκττιιρριιαακκώώνν  εεγγκκααττ//σσεεωωνν  337799  11..888899  114400  22..990011  114400  33..337744  
ΜΜηηχχ//ττωωνν  &&  ΛΛοοιιππ..  ΜΜηηχχ..  εεξξοοππλλιισσ..  2299  337799  3300  557788  3344  667722  
ΜΜεεττααφφοορριικκώώνν  µµέέσσωωνν  4422  11  7711  00  6699  00  
ΕΕππίίππλλωωνν  κκααιι  λλοοιιππ..  ΕΕξξοοππλλιι..  224433  22..007733  227777  22..444477  224444  22..557711  
ΕΕξξόόδδωωνν  εεγγκκααττ//σσηηςς  &&  ΑΑσσωωµµ..  ΑΑκκιινν..  773355  223399  991155  227733  995599  225544  
ΣΣύύννοολλοο  11..442288  44..558811  11..443333  66..119999  11..444466  66..887711  
ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  ΧΧρρήήσσεεωωνν  66..000099  77..663322  88..331177  

  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα    οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  
ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ∆∆ααππάάννεεςς  
ΤΤαα  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  ααύύξξηησσηη  2266,,5511%%..ΟΟιι  χχρρεεωωσσττιικκοοίί  ττόόκκοοιι  κκααιι  τταα  
σσυυννααφφήή  ττρρααππεεζζιικκάά  έέξξοοδδαα  πποουυ  εεππιιββάάρρυυνναανν  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  σσττηη  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν    
��  44..992233..226666,,6622  έέννααννττιι  ααυυττώώνν  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς    ��  33..778811..669999,,4477..  ΤΤαα  έέσσοοδδαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααππόό  ττόόκκοουυςς  
κκααττααθθέέσσεεωωνν  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  ααύύξξηησσηη  έέννααννττιι  ααυυττώώνν  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  ((��115577..000088,,3388  έέννααννττιι  ��  
1144..115511,,1199))..  ΣΣυυννέέππεειιαα  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  εείίννααιι  ηη  δδιιααµµόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ττόόκκωωνν  σσεε  πποοσσόό  ��  44..776666..225588,,2244  κκααττάά  
ττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  έέννααννττιι  πποοσσοούύ  ��  33..776677..554488,,2288  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,    ήήττοοιι  πποοσσοοσσττόό  
µµεεττααββοολλήήςς  2266,,5511%%..  ΗΗ  εεξξέέλλιιξξήή  ττοουυςς    ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί::    
  
  

ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  δδααππάάννεεςς  22000011//22000022 22000022//22000033 22000033//22000044
ΤΤόόκκοοιι  κκααιι  έέξξοοδδαα  οοµµοολλοογγιιαακκοούύ  8866 9900 228822
ΤΤόόκκοοιι  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  ∆∆ααννεείίωωνν  22..338855 33..223311 44337766
ΤΤόόκκοοιι  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµωωνν  ∆∆ααννεείίωωνν  330044 440066 221199
ΛΛοοιιππέέςς  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  δδααππάάννεεςς  6611 5555 4477
ΣΣύύννοολλοο  χχρρεεωωσσττιικκώώνν  ττόόκκωωνν    22..883377 33..778822 44..992233
ΠΠιισσττωωττιικκοοίί  ττόόκκοοιι    ((111111)) ((1144)) ((115577))
ΥΥππόόλλοοιιπποο  ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  22..772266 33..776688 44..776666
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα    οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  
ΟΟλλιικκάά  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  
ΤΤαα  κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  ππρροο  ττόόκκωωνν,,  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  κκααιι  φφόόρρωωνν  ππααρροουυσσίίαασσαανν  ααύύξξηησσηη  2299,,9988%%    ((ππααρροούύσσαα  
χχρρήήσσηη    4466..333344..558822,,8833  έέννααννττιι  ��  3355..664477..446677,,6699    ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς))..  
  

ΤΤαα  κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  ππρροο  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  κκααιι  φφόόρρωωνν  ππααρροουυσσίίαασσαανν  ααύύξξηησσηη  3300,,3399%%  ((ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη    ��  
4411..556688..332244,,5599  έέννααννττιι    ��  3311..887799..991199,,4411  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς))..  
  

ΈΈττσσιι  τταα  οολλιικκάά  κκέέρρδδηη  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  δδιιααµµοορρφφώώννοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  
3333..225511..335500,,0066  έέννααννττιι  ααυυττώώνν  ττηηςς  ππααρρεελλθθοούύσσααςς  χχρρήήσσηηςς  πποουυ  ήήτταανν  ��  2244..224488..118800,,7744,,  ααυυξξηηµµέένναα  κκααττάά  
πποοσσόό  ��  99..000033..116699,,3322  κκααιι  πποοσσοοσσττόό  µµεεττααββοολλήήςς    3377,,1133%%..  
  
ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  έέσσοοδδαα  κκααιι  έέξξοοδδαα  
ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  τταα  έέκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα,,  όόππωωςς  δδιιαακκεεκκρριιµµέένναα  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  
ΚΚααττάάσστταασσηη  ΛΛοογγααρριιαασσµµοούύ  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ΧΧρρήήσσηηςς  κκααιι  σσττοο  ΠΠρροοσσάάρρττηηµµαα,,  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν::      

11))  ΈΈσσοοδδαα  ��  112266..558800,,1177  έέννααννττιι  ��  668866..335588,,4400  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ήήττοοιι  µµεείίωωσσηη  κκααττάά  8811,,5566%%..  
22))  ΈΈξξοοδδαα  ��  11..336688..555511,,4488  έέννααννττιι  ��  11..114433..663377,,8822  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ήήττοοιι  ααύύξξηησσηη  κκααττάά  
1199,,6677%%..  
  



ΣΣττοουυςς  ππίίνναακκεεςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  τταα  ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι  ΑΑννόόρργγαανναα  ΈΈσσοοδδαα  κκααιι  ΈΈξξοοδδαα  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα  σσεε  χχιιλλ..  εευυρρώώ..  
  

  

ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  έέσσοοδδαα  22000011//22000022 22000022//22000033 22000033//22000044  
ΠΠιισσττωωττιικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγµµααττιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  771177 332244 1100
ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  11..551199 229955 99
ΕΕσσοοδδαα  µµηη  κκααλλήήςς  εεκκττέέλλεεσσηηςς  σσυυµµββ..  553300 00 5555
ΚΚέέρρδδηη  ααππόό  εεκκπποοιιήήσσεειιςς  ππααγγίίωωνν  00 00 11
ΛΛοοιιππάά  έέκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  έέσσοοδδαα  κκααιι  κκέέρρδδηη  4499 5555 3366
ΈΈσσοοδδαα  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  1166 1122 1155
ΈΈσσοοδδαα  ααχχρρηησσιιµµοοπποοίίηηττωωνν  ππρροοββλλέέψψεεωωνν  11
ΣΣύύννοολλοο  22..883322 668866 112277
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα    οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  

ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  έέξξοοδδαα  22000011//22000022 22000022//22000033 22000033//22000044  
ΧΧρρεεωωσσττιικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγµµααττιικκέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  6699 3366 66
ΠΠρρόόσσττιιµµαα  χχρρήήσσεεωωνν  κκττιιρρίίωωνν                   00 00 114455
∆∆ιιάάφφοορραα  ππρρόόσσττιιµµαα&&  ππρροοσσααυυξξήήσσεειιςς        00 00 2222
∆∆ιιααφφοορρέέςς  ααππόό  εειισσππρρααττττόόµµεενναα    έέσσοοδδαα      00 00 113388
ΑΑππόό  κκαατταασσττρροοφφήή--κκλλοοππέέςς--αασσφφααλλιισσττ..ααππααλλλλααγγέέςς  εεµµπποορρ 551155 779988 11..000066
ΖΖηηµµίίεεςς  ααππόό  κκαατταασσττρροοφφηη--εεκκπποοίίηησσηη  ππααγγίίωωνν  4411 1100 1188
ΛΛοοιιππάά  έέκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  έέξξοοδδαα  κκααιι  ζζηηµµίίεεςς  5599 114466 3300
ΈΈξξοοδδαα  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  55 1100 22
ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  έέκκτταακκττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς  332222 114433 22
ΣΣύύννοολλοο  11..001111 11..114433 11..336699
||  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα    οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
 
 

ΚΚααθθααρράά  ΚΚέέρρδδηη    
ΤΤαα  κκααθθααρράά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((κκέέρρδδηη))  ππρροο  φφόόρρωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααττάά  ττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  1177ηη  εεττααιιρριικκήή  χχρρήήσσηη  
ααππόό  11..77..22000033  µµέέχχρριι  3300..66..22000044  ππρροοσσδδιιοορρίίσσττηηκκαανν  σσεε  πποοσσόό  ��  3322..000099..337788,,7755  έέννααννττιι  πποοσσοούύ  ��  
2233..779900..990011,,3322  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ήήττοοιι  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  ααυυξξηηµµέένναα  κκααττάά  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν    ��  
88..221188..447777,,4433  κκααιι  πποοσσοοσσττόό  µµεεττααββοολλήήςς  3344,,5544%%  ..  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



55..11..00..22..      ΣΣττοοιιχχεείίαα    ΙΙσσοολλοογγιισσµµώώνν  
  

  
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  ((11))  ΣΣττοο  λλοογγααρριιαασσµµόό  ««ΤΤρράάππεεζζεεςς»»  έέχχοουυνν  υυπποολλοογγιισσθθεείί  κκααιι  οοιι  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς    υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ππλληηρρωωττέέεεςς  σσττηηνν  εεππόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη..  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  22000011//22000022 22000022//22000033 22000033//22000044
ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ    
ΑΑννααππόόσσββεεσστταα  ΈΈξξοοδδαα  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηηςς  22..998888 22..225577 22..553388
ΑΑσσώώµµαατταα  ΠΠάάγγιιαα    1122 111122 111122
ΜΜεείίοονν  ::  ΣΣυυσσσσωωρρεευυµµέέννεεςς  ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς    ((33)) ((2222)) ((4455))
ΑΑννααππόόσσββεεσσττεεςς  ΑΑσσώώµµααττεεςς  ΑΑκκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς    99 9900 6677
ΕΕννσσώώµµαατταα  ΠΠάάγγιιαα  8833..330044 9999..338800 111188..996600
ΜΜεείίοονν  ::  ΣΣυυσσσσωωρρεευυµµέέννεεςς  ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς    ((1155..221155)) ((2211..556611)) ((2288..447788))
ΑΑννααππόόσσββεεσσττεεςς  ΕΕννσσώώµµααττεεςς  ΑΑκκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  6688..008899 7777..881199 9900..448822
ΣΣυυµµµµεεττοοχχέέςς  σσεε  σσυυννδδεεδδεεµµέέννεεςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς    22..664411 66..552255 1111..007744
ΛΛοοιιππέέςς  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς    ΑΑππααιιττήήσσεειιςς    226699 330044 22..775588
ΣΣύύννοολλοο  ΣΣυυµµµµεεττοοχχώώνν  κκααιι  ΜΜαακκρρ..  ΑΑππααιιττήήσσεεωωνν    22..991100 66..882299 1133..883322
ΣΣύύννοολλοο  ΠΠάάγγιιοουυ  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  7711..000088 8844..773388 110044..338822
ΑΑπποοθθέέµµαατταα  6688..117788 7733..447788 7777..337711
ΠΠεελλάάττεεςς,,  ΓΓρρααµµµµάάττιιαα  κκααιι  ΕΕππιιττααγγέέςς  ΕΕιισσππρραακκττέέεεςς  44..110022 44..440022 66..223322
ΛΛοοιιππέέςς  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  88..003388 99..336688 1188..662266
ΧΧρρεεόόγγρρααφφαα    00 00 00
∆∆ιιααθθέέσσιιµµαα  11..004411 11..777722 55..117799
ΣΣύύννοολλοο  ΚΚυυκκλλοοφφοορροούύννττοοςς  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  8811..335599 8899..002200 110077..440099
ΜΜεεττααββααττιικκοοίί  ΛΛοογγ//µµοοίί  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  336644 773355 991144
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  115555..771199 117766..775500 221155..224422
ΛΛοογγ..  ΤΤάάξξεεωωςς  ΧΧρρεεωωσσττιικκοοίί  1144..007711 1111..113377 4444..668811
ΠΠΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ    
ΜΜεεττοοχχιικκόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  3366..449955 3366..449955 3366..449955
∆∆ιιααφφοορράά  ααππόό  έέκκδδοοσσηη  µµεεττοοχχώώνν  υυππέέρρ  ττοο  άάρρττιιοο  00 00 00
∆∆ιιααφφοορρέέςς  ΑΑννααππρροοσσααρρµµοογγήήςς  00 00 00
ΑΑπποοθθεεµµααττιικκάά  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  1111..112288 2211..332288 3344..441111
ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  εειιςς  ΝΝέέοονν  00,,0055 228811 11..444444
ΣΣύύννοολλοο  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  4477..662233 5588..110044 7722..335500
ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  111111 00 1188
ΜΜαακκρρ//σσµµαα  ∆∆άάννεειιαα  ΤΤρρααππεεζζώώνν  4411..003388 6600..446677 6600..110077
ΟΟµµοολλοογγιιαακκάά  ∆∆άάννεειιαα    1111..776655 1111..776644 2266..776644
ΣΣύύννοολλοο  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  5522..880033 7722..223311 8866..887711
ΠΠρροοµµηηθθεευυττέέςς  --  ΓΓρρααµµµµάάττιιαα  ��  ΕΕππιιττααγγέέςς  ΠΠλληηρρωωττέέεεςς  3300..228800 2233..555588 2299..886644
ΤΤρράάππεεζζεεςς  ((11))  88..884477 44..005500 447744
ΦΦόόρροοιι  --  ΤΤέέλληη  --  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκάά  ΤΤααµµεείίαα  88..448899 99..119911 1122..115511
ΜΜεερρίίσσµµαατταα  ΠΠλληηρρωωττέέαα  44..667766 55..662255 77..888822
ΛΛοοιιππέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  11..445533 11..992288 22..995522
ΣΣύύννοολλοο  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµωωνν  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  5533..774455 4444..335522 5533..332233
ΜΜεεττααββααττιικκοοίί  ΛΛοογγ//µµοοίί  ΠΠααθθηηττιικκοούύ  11..443377 22..006633 22..667788
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΠΠΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  115555..771199 117766..775500 221155..224422
ΛΛοογγ..  ΤΤάάξξεεωωςς  ΠΠιισσττωωττιικκοοίί  1144..007711 1111..113377 4444..668811
  



ΣΣχχοολλιιαασσµµόόςς  εεππίί  ττωωνν  ΒΒαασσιικκόόττεερρωωνν  ΛΛοογγααρριιαασσµµώώνν  ττωωνν  ΟΟιικκοονν..  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  
  
  

ΈΈξξοοδδαα    ππρρώώττηηςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωςς  κκααιι  ΑΑσσώώµµααττεεςς  ΑΑκκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς    
ΤΤαα  έέξξοοδδαα  ππρρώώττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  µµααζζίί  µµεε  ττιιςς  αασσώώµµααττεεςς  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς,,  σσττηη  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη,,  
ααυυξξήήθθηηκκαανν  κκααττάά    ��  11..446666..229933,,4499,,  ττοο  δδεε  σσύύννοολλοο  ααυυττώώνν  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν    ��  88..001199..009911,,0033  έέννααννττιι  
��  66..555522..779977,,5544  ττηηςς  ππααρρεελλθθοούύσσααςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

ΈΈξξοοδδαα  αα��    εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  κκααιι  ΑΑσσώώµµααττεεςς  ΑΑκκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  ΕΕυυρρώώ  
11..  ΛΛοοιιππέέςς  ππααρρααχχωωρρήήσσεειιςς  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ((ΛΛ//ΓΓΛΛ  11660033))  111122..666688,,1177  
22..  ΈΈξξοοδδαα  ίίδδρρυυσσηηςς  κκααιι  ππρρώώττηηςς  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς    ((ΛΛ//ΓΓΛΛ  11661100))                    997777..885555,,2200  
33..  ΈΈξξοοδδαα  ααύύξξηησσηηςς  ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ((ΛΛ//ΓΓΛΛ  11661133))  11..227733..447766,,3311  
44..  ΈΈξξοοδδαα  κκττήήσσηηςς  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  ((ΛΛ//ΓΓΛΛ  11661144))  44..665555..777755,,7799  
55..  ΈΈξξοοδδαα  πποολλυυεεττοούύςς  ααππόόσσββεεσσηηςς  ((λλ..χχ..  λλοογγιισσµµιικκάά  ππρροογγρράάµµµµαατταα  ΛΛ//ΓΓΛΛ  11661177))  775555..774422,,8822  
66..  ΤΤόόκκοοιι  δδααννεείίωωνν  κκαατταασσκκεευυαασσττιικκήήςς  ππεερριιόόδδοουυ  ((ΛΛ//ΓΓΛΛ  11661188))  220022..228888,,3399  
77..  ΈΈξξοοδδαα  πποολλυυεεττοούύςς  ααππόόσσββεεσσηηςς  ((ΛΛ//ΓΓΛΛ  11661199))    4411..228844,,3355  

ΣΣύύννοολλοο  88..001199..009911,,0033  
 

ΟΟιι  ααπποοσσββέέσσεειιςς  ττωωνν  εεξξόόδδωωνν  εεγγκκααττάάσστταασσηηςς  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  11..77..22000033--3300..66..22000044  δδιιεεννεερργγήήθθηηκκαανν  σσύύµµφφωωνναα  
µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  22119900//11992200  ααρρθθρρ..  4433  ππααρρ..  33αα  κκααιι  44ββ..  ΣΣτταα  λλοογγιισσµµιικκάά  ππρροογγρράάµµµµαατταα  
δδιιεεννεερργγήήθθηηκκαανν  ααπποοσσββέέσσεειιςς  µµεε  πποοσσοοσσττόό  3300%%,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ΠΠ..∆∆..  229999//22000033..    
 

ΕΕννσσώώµµααττεεςς  ΑΑκκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  
ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  ππρροοκκααττααββοολλώώνν  γγιιαα  
ααγγοορράά  ππααγγίίωωνν  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  ��  111188..996600..339944,,6666  έέννααννττιι  ��  9999..338800..004400,,7788  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ήήττοοιι  
σσττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  οοιι  εεννσσώώµµααττεεςς  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  ααυυξξήήθθηηκκαανν  κκααττάά  ττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  1199..558800..335533,,8888..    

  

ΓΓιιαα  τταα  εεννσσώώµµαατταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  δδεενν  σσυυννέέττρρεεξξεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσχχηηµµααττιισσµµοούύ  
ππρροοββλλέέψψεεωωνν  υυπποοττιιµµήήσσεεωωςς..  
    
ΣΣυυµµµµεεττοοχχέέςς  σσεε  σσυυννδδεεδδεεµµέέννεεςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  
TTοο    κκοοννδδύύλλιι  ττοουυ  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  ««ΣΣυυµµµµεεττοοχχέέςς  σσεε  ΣΣυυννδδεεδδεεµµέέννεεςς  ΕΕππιιχχεειιρρήήσσεειιςς»»  πποοσσοούύ  ��  1111..007744..118899,,8822  
ααφφοορράά  ττοο  κκόόσσττοοςς  κκττήήσσηηςς  ττοουυ  110000%%  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς    ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»,,  ττηηςς  οοπποοίίααςς    ττοο  
µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο    ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  πποοσσόό  ��  66..665555..220033,,7788  ((ΛΛ..ΚΚ  33..887700..000011))    κκααιι  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ΙΙδδίίωωνν  
ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ττηηςς  σσεε  πποοσσόό  1144..111144..888822,,2200  ((ΛΛ..ΚΚ  88..220077..880044))..    
  

ΤΤοο  κκοοννδδύύλλιι  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ    ««ΛΛοοιιππέέςς  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς»»  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  πποοσσόό  εευυρρώώ  
22..775577..775544,,8822  κκααιι  ααφφοορράά  δδοοσσµµέέννεεςς  εεγγγγυυήήσσεειιςς    ((µµιισσθθωωµµάάττωωνν,,  ∆∆ΕΕΗΗ,,  ΟΟΤΤΕΕ,,  ΕΕΥΥ∆∆ΑΑΠΠ,,  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  
σσυυννααγγεερρµµοούύ,,    κκοοιιννοοχχρρήήσσττωωνν  κκ..αα))..    

ΑΑπποοθθέέµµαατταα  
ΤΤαα  ααππόό  ααγγοορράά  ππρροοεερρχχόόµµεενναα  ααπποοθθέέµµαατταα  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  ααπποοττιιµµήήθθηηκκαανν  σσττηηνν  κκααττ��  εείίδδοοςς  χχααµµηηλλόόττεερρηη  
ττιιµµήή  µµεεττααξξύύ  ττηηςς  ττιιµµήήςς  κκττήήσσεεωωςς  ((µµέέσσηη  εεττήήσσιιαα  σσττααθθµµιικκήή  ττιιµµήή))  κκααιι  ττηηςς  ττρρέέχχοουυσσααςς  ττιιµµήήςς  κκααττάά  ττηηνν  
ηηµµεερροοµµηηννίίαα  κκλλεειισσίίµµααττοοςς  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ,,  όόππωωςς  κκααιι  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  χχρρήήσσηη..  ΤΤαα  ααπποοθθέέµµαατταα  κκααττάά  
ττηηνν  3300..0066..22000044  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  6677..009999..668833,,0088  ππλλέέοονν  ππρροοκκααττααββοολλέέςς  σσεε  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς  γγιιαα  
ααγγοορράά  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  ααππόό  πποοσσόό    ��  1100..227711..447766,,6644..  

  
  
  

  
  
  
  

  

ΟΟ  δδεείίκκττηηςς    κκυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς    ττααχχύύττηηττααςς    ααννααλλύύεεττααιι  σσεε  εεππόόµµεεννηη  εεννόόττηητταα    χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκώώνν  
δδεειικκττώώνν..    
  
ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  
ΤΤοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  πποοσσοούύ  ��  2244..885588..004499,,8866  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  
εεττααιιρρεείίααςς::  

ΠΠρροοκκααττααββοολλέέςς  γγιιαα  ααγγοορρέέςς  ααπποοθθεεµµάάττωωνν      3300..0066..22000044  
ΧΧρρ..  ΥΥππόόλλ..    λλοογγ..  3322..0011  ««ΠΠααρρααγγγγεελλίίεεςς  κκυυκκλλοοφφοορροούύννττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν»»  33..333311..772233,,1133  
ΧΧρρ..  ΥΥππόόλλ..    λλοογγ..  5500..0000  ««ΠΠρροοµµηηθθεευυττέέςς  εεσσωωττεερριικκοούύ»»  11..998822..661111,,1144  
ΧΧρρ..  ΥΥππόόλλ..    λλοογγ..  5500..0011  ««ΠΠρροοµµηηθθεευυττέέςς  εεξξωωττεερριικκοούύ»»  44..995577..114422,,3377  
ΣΣύύννοολλοο  1100..227711..447766,,6644  



  αα))  ΑΑππόό  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  ττηηςς  πποοσσοούύ  ��  33..339966..338833,,6633,,ββ))  ΤΤαα  γγρρααµµµµάάττιιαα  κκααιι  ττιιςς  εειισσππρραακκττέέεεςς  εεππιιττααγγέέςς  πποοσσοούύ  
��  22..883322..331100,,2266,,  πποουυ  εείίννααιι  αασσφφααλλοούύςς  εείίσσππρρααξξηηςς  κκααιι  ρρεευυσσττοοπποοιιοούύννττααιι  κκααννοοννιικκάά,,  
  

γγ))  ΑΑππόό  ττοουυςς  δδιιάάφφοορροουυςς  χχρρεεώώσσττεεςς  πποοσσοούύ  ��  1177..778855..006633,,8833,,  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ::  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  ττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  
∆∆ηηµµόόσσιιοο  λλόόγγωω  ττηηςς  ππρροοκκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  ΦΦόόρροουυ  ΕΕιισσοοδδήήµµααττοοςς  ττηηςς  ττρρέέχχοουυσσααςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  
ππααρραακκρρααττοούύµµεεννοουυςς  φφόόρροουυςς    πποοσσοούύ  ��  1100..221188..333322,,7788,,  ππρροοκκααττααββοολλέέςς  δδιιααφφόόρρωωνν  ππιισσττωωττώώνν  πποοσσοούύ  ��  
44..664488..446644,,8877  πποουυ  εείίννααιι  κκυυρρίίωωςς  ππρροοκκααττααββοολλέέςς  µµιισσθθωωµµάάττωωνν  ννεεοοααννααγγεειιρρόόµµεεννωωνν  µµιισσθθίίωωνν  
κκαατταασσττηηµµάάττωωνν    κκααθθώώςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  δδιιααφφόόρρωωνν  λλοοιιππώώνν  χχρρεεωωσσττώώνν  πποοσσοούύ  ��    113300..447777,,5577  κκααιι    
  

δδ))  ααππόό  λλοογγααρριιαασσµµοούύςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ππρροοκκααττααββοολλώώνν  κκααιι  ππιισσττώώσσεεωωνν  ((όόππωωςς  εεκκττεελλωωννιισσττέέςς  κκλλππ))  πποοσσοούύ  ��  
884400..662244,,1144..  
ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι  ττοο  κκοοννδδύύλλιι  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ  ΙΙΙΙ  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  υυππόό  σσττοοιιχχεείίαα  1100..  ««ΕΕππιισσφφααλλεείίςς--
ΕΕππίίδδιικκοοιι  ΠΠεελλάάττεεςς  κκααιι  ΧΧρρεεώώσσττεεςς»»  πποοσσοούύ  ��  447788..885566,,6699  µµεειιώώθθηηκκεε  οολλοοσσχχεερρώώςς  ααππόό  ππρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  
έέκκτταακκττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς,,  εεππιιββααρρύύννοοννττααςς  κκααττάά  ττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  τταα  έέκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  έέξξοοδδαα  
πποοσσοούύ  ��  22..118899,,  τταα  έέκκτταακκτταα  έέσσοοδδαα  πποοσσοούύ  ��  999999,,9999,,  ππλλέέοονν  υυππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  447777..666677,,6688  
((ΛΛοογγααρριιαασσµµόόςς    ΓΓ..ΛΛ..  4444..1111  ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  έέκκτταακκττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς))  κκααιι  ααννααλλύύοοννττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  ΜΜεερριικκάά  σσύύννοολλαα  22000033//22000044  
ΠΠεελλάάττεεςς    33..339966
--ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  11..331166
--ΕΕξξωωττεερριικκοούύ  22..008800
ΓΓρρααµµµµάάττιιαα  εειισσππρραακκττέέαα  ��ΕΕππιιττααγγέέςς  εείίσσππρραακκττέέεεςς  22..883366
ΕΕππιισσφφααλλεείίςς  ��  ΕΕππίίδδιικκοοιι  ππεελλάάττεεςς  &&  χχρρεεώώσσττεεςς    447799
  --ΜΜεείίοονν::  ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς      ((447799)) 00
ΧΧρρεεώώσσττεεςς  δδιιάάφφοορροοιι    1177..778855
--ΧΧρρηηµµααττιικκέέςς  δδιιεευυκκοολλύύννσσεειιςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  110022  
--ΕΕλλλληηνν..  ∆∆ηηµµόόσσιιοο  ΠΠρροοκκααττ..  &&  ΠΠααρραακκρρααττ..  ΦΦόόρροοιι  55..333366  
--ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς  22..110000  
--ΛΛοοιιπποοίί  χχρρεεώώσσττεεςς  δδιιάάφφοορροοιι  2299  
--ΠΠρροοκκααττααββοολλέέςς  ππιισσττωωττώώνν  1100..221188  
ΛΛοογγ//σσµµοοιι  ∆∆ιιααχχ..  ΠΠρροοκκ..&&  ΠΠιισσττώώσσεεωωνν  884411
ΣΣύύννοολλοο  2244..885588
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα      οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
∆∆ιιααθθέέσσιιµµαα  
ΤΤαα  δδιιααθθέέσσιιµµαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ττηηνν  3300..66..22000044  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  ��  55..117799..443344,,8866  ααννααλλύύοοννττααιι  σσεε  ::ΤΤααµµεείίοο  ��  
11..449988..995500,,9988  ((ττααµµεείίαα  ττωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν    ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς))  κκααιι  κκααττααθθέέσσεειιςς  όόψψεεωωςς  κκααιι  ππρροοθθεεσσµµίίααςς  ��  
33..668800..448833,,8888..  
  
ΜΜεεττααββααττιικκοοίί  λλοογγααρριιαασσµµοοίί  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  
ΟΟιι  µµεεττααββααττιικκοοίί  λλοογγααρριιαασσµµοοίί  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  ααννήήλλθθαανν  σσεε  πποοσσόό  ��  991133..993377,,7744  κκααιι  ααφφοορροούύνν::  αα))  ΈΈξξοοδδαα  
εεππόόµµεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  ��  887744..119955,,2288,,  όόππωωςς  αασσφφάάλλιισσττρραα,,  υυλλιικκάά  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  κκ..αα..  ββ))  ΈΈσσοοδδαα  χχρρήήσσεεωωςς  
εειισσππρραακκττέέαα  ��  449955,,2299  κκααιι      γγ))  ΛΛοοιιπποούύςς  λλοογγ//σσµµοούύςς  ((κκυυρρίίωωςς  εεκκππττώώσσεειιςς  ααγγοορρώώνν  χχρρήήσσηηςς  υυππόό  δδιιεεκκδδίίκκηησσηη))    
��  3399..224477,,1177..      
ΚΚεεφφάάλλααιιοο  κκααιι  ααπποοθθεεµµααττιικκάά  
ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  ��  7722..335500..331199,,4488  ααπποοττεελλεείίττααιι  δδεε  ααππόό::    
((ΙΙ))              ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ��  3366..449955..336600,,0000  οολλοοσσχχεερρώώςς  κκααττααββλληηµµέέννοο  κκααιι  δδιιααιιρροούύµµεεννοο  σσεε  4455..661199..220000                        

µµεεττοοχχέέςς,,  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ��  00,,8800  ηη  κκάάθθεε  µµιιαα,,  
((ΙΙVV))    ΑΑπποοθθεεµµααττιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα  ��  3344..441111..441177,,7711,,  δδιιαακκρριιννόόµµεενναα  σσεε  11..  ΤΤαακκττιικκόό  ααπποοθθεεµµααττιικκόό  ��            

33..556666..006677,,4477,,  33..  ΕΕιιδδιικκόό  ΑΑπποοθθεεµµααττιικκόό  ��  1144..222299,,0099,,  44..  ΈΈκκτταακκττοο  ααπποοθθεεµµααττιικκόό  ��  2255..006666..334400,,6666  
κκααιι  55..  ΑΑφφοορροολλόόγγηητταα  ααπποοθθεεµµααττιικκάά  εειιδδιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ννόόµµωωνν  ��  55..776644..778800,,4499  κκααιι    

  ((VV))          ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  σσεε  ννέέοο  ��  11..444433..554411,,7777..  
  
ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  
ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  δδιιααττηηρρεείί  ιισσόόπποοσσηη  σσωωρρεευυµµέέννηη  ππρρόόββλλεεψψηη  πποοσσοούύ  ��  447788..885566,,6699  γγιιαα  ττιιςς  εεππιισσφφααλλεείίςς  --  εεππίίδδιικκεεςς  
ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  πποουυ  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοο  εεννεερργγηηττιικκόό  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσµµοούύ  κκααιι  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ααππόό  ααπποοττίίµµηησσηη  
υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  σσεε  ΞΞΝΝ  πποοσσοούύ  ��  1188..337755,,1177  πποουυ  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  σσττοο  ππααθθηηττιικκόό  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσµµοούύ  υυππόό  σσττοοιιχχεείίαα  
ΒΒ..22..  ΛΛοοιιππέέςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς..    



  

ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς::  
ΙΙ..  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  
ΟΟιι  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααπποοττεελλοούύννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααππόό  υυππόόλλοοιιππαα  δδααννεείίωωνν  ΤΤρρααππεεζζώώνν,,  
ααφφααιιρροουυµµέέννωωνν  ττωωνν  ππλληηρρωωττέέωωνν  δδόόσσεεωωνν,,  πποουυ  λλήήγγοουυνν  σσττηηνν  εεππόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  κκααιι  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  
δδιιαακκεεκκρριιµµέένναα  σσττιιςς  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ((ππααρράάγγρρ..  77))::    

ΟΟιι  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοονν  κκααττωωττέέρρωω  ππίίνναακκαα::  
ΕΕίίδδοοςς  ∆∆ααννεείίοουυ  ΤΤρράάππεεζζαα  ΕΕυυρρώώ  
ΟΟµµοολλοογγιιαακκόό  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοο  SSoocciieettee  GGeenneerraallee  1111..776644  
ΚΚοοιιννόό  ΟΟµµοολλοογγιιαακκόό  EEuurroobbaannkk  1155..000000  
ΚΚοοιιννοοππρραακκττιικκόό  BBNNPP  PPaarriibbaass  6600..000000  
ΕΕππιιττααγγέέςς  µµαακκρράάςς  λλήήξξεεωωςς    110000  
ΛΛοοιιππέέςς  µµαακκρρ..  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς    77  
ΣΣύύννοολλοο    8866..887711  

  
ΕΕξξυυππηηρρέέττηησσηη  ττοουυ  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµοουυ  ΤΤρρααππεεζζιικκοούύ  δδααννεειισσµµοούύ  σσττιιςς  3300//0066//22000044  
  

ΧΧρρήήσσηη  SSoocciieettee  GGeenneerraallee  
ΜΜεεττααττρρέέψψηηµµοο  
ΟΟµµοολλοογγιιαακκόό  

EEuurroobbaannkk  
ΚΚοοιιννόό  

οοµµοολλοογγιιαακκόό  

ΒΒΝΝΡΡ  PPaarriibbaass  
ΚΚοοιιννοοππρραακκττιικκόό  

ΛΛοοιιππέέςς  
υυπποοχχρρ..  

ΣΣύύννοολλοο  

22000066//22000077    1155..000000    110011  1155..110011  
22000077//22000088      2200..000000    2200..000000  
22000088//22000099  1111..776644    4400..000000  44  5511..776688  
22000099//22001100        22  22  
ΣΣύύννοολλοο  1111..776644  1155..000000  6600..000000  110077  8866..887711  

  

ΣΣηηµµ..::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..    

ΙΙΙΙ..  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς::  
ΟΟιι  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  5533..332233..336600,,3300  κκααιι  ααφφοορροούύνν  
υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσεε::  
••   ΠΠρροοµµηηθθεευυττέέςς  πποοσσοούύ  ��  44..558877..336666,,4499  
  

••   ΓΓρρααµµµµάάττιιαα  ππλληηρρωωττέέαα  κκααιι  υυπποοσσχχεεττιικκέέςς  πποοσσοούύ  ��  11..996622..009988,,9922..  
  

••   ΕΕππιιττααγγέέςς  ππλληηρρωωττέέεεςς  ((µµεεττααχχρροοννοολλοογγηηµµέέννεεςς))  πποοσσοούύ  ��  2233..331144..007744,,0088  κκααιι  ααφφοορροούύνν  εεππιιττααγγέέςς  πποουυ  
έέχχοουυνν  δδοοθθεείί::  αα))  σσεε  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς  ααγγοορράάςς  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  πποοσσοούύ  ��  1166..446600..440088,,4499  ββ))  σσεε  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς  
γγιιαα  κκττήήσσεειιςς  ππααγγίίωωνν  πποοσσοούύ  ��  44..551166..440022,,6633,,  γγ))  σσεε  δδιιάάφφοορροουυςς  ππιισσττωωττέέςς  πποοσσοούύ  ��  11..880011..226622,,9966    κκααιι  δδ))  
σσεε  εεκκττεελλωωννιισσττέέςς  πποοσσοούύ  ��  553366..000000..      

••   ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  ττρρααππεεζζιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  γγιιαα  ττόόκκοουυςς  λλήήξξηηςς  3300//66//22000044,,  πποοσσοούύ  ��  66..559911,,0044..    
  

••   ΠΠρροοκκααττααββοολλέέςς  ππεελλααττώώνν  πποοσσοούύ  ��  338877..003344,,0022    

••   ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  φφόόρροουυςς--ττέέλληη  πποοσσόό  ��  1111..444444..669922,,4400  κκααιι  ααφφοορροούύνν::    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ��  ΤΤέέλληη  ((εευυρρώώ))  
ΦΦόόρροοςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  χχρρήήσσηηςς  22000033//22000044  &&  ππρροοκκααττααββοολλήή  εεππ..χχρρ.. 1100..880011..004444,,2277
ΦΦόόρροοςς    ππρροοσσττιιθθέέµµεεννηηςς  ααξξίίααςς  443355..442288,,4477
ΦΦόόρροοιι  ��ττέέλληη  ΦΦ..ΜΜ..ΑΑ..ΠΠ  4444..558899,,7755
ΦΦόόρροοιι  ��  ΤΤέέλληη  ααµµοοιιββώώνν  ππρροοσσωωππιικκοούύ  9911..224477,,9955
ΦΦόόρροοιι  ��  ΤΤέέλληη  ααµµοοιιββώώνν  ττρρίίττωωνν  33..229933,,7733
ΦΦόόρροοιι  ��  ΤΤέέλληη  ααµµοοιιββώώνν    εερργγοολλάάββωωνν  ((33%%))  2266..887733,,0022
ΦΦόόρροοςς  ττόόκκωωνν  99..886699,,7755
ΑΑγγγγεελλιιόόσσηηµµοο  υυππέέρρ    ΤΤΣΣΠΠΕΕΑΑΘΘ  116688,,3366
ΦΦόόρροοιι  ��  ΤΤέέλληη  ααµµοοιιββώώνν  ∆∆ΣΣ  1133..770022,,7799
ΛΛοοιιπποοίί  φφόόρροοιι  κκααιι  ττέέλληη  1188..447744,,3311
ΣΣύύννοολλοο  1111..444444..669922,,4400



••   ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ππρροοςς  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκοούύςς  ΟΟρργγααννιισσµµοούύςς  πποοσσοούύ  ��  770077..226622,,6666  
  

••   ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ππλληηρρωωττέέεεςς  σσττηηνν  εεππόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  πποοσσοούύ  ��  446666..994400,,5566..  
  

••   ΜΜεερρίίσσµµαατταα  ππλληηρρωωττέέαα  πποοσσοούύ  ��  77..888811..996633,,4444  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  πποοσσόό  ��  77..775555..226644,,0000  ααφφοορράά  ττηη  
δδιιααννοοµµήή  µµεερριισσµµάάττωωνν  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  χχρρήήσσηηςς..        

••   ΠΠιισσττωωττέέςς  δδιιάάφφοορροουυςς  πποοσσοούύ  ��  22..556655..333366,,6699  κκααιι  ααφφοορροούύνν  ααπποοδδοοχχέέςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ  ππλληηρρωωττέέεεςς    σσττοο  
εεππόόµµεεννοο  µµήήνναα    ��    664411..772277,,1133  κκααιι    ττρρέέχχοονντταα  υυππόόλλοοιιππαα  λλοοιιππώώνν  ππιισσττωωττώώνν  ��  11..992233..660099,,5566..  

  

  

ΜΜεεττααββααττιικκοοίί    λλοογγααρριιαασσµµοοίί    ΠΠααθθηηττιικκοούύ      
ΤΤαα  κκοοννδδύύλλιιαα  ττωωνν    µµεεττααββααττιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσµµώώνν    ΠΠααθθηηττιικκοούύ,,  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  ��  22..667788..772200,,2222  
ππρροοέέρρχχοοννττααιι    ααππόό  ττιιςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  πποουυ  δδιιεεννήήρργγηησσεε  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα    κκυυρρίίωωςς  γγιιαα      ««έέξξοοδδαα  χχρρήήσσεεωωςς  
δδεεδδοουυλλεευυµµέένναα»»  κκααιι  ααφφοορροούύνν  κκυυρρίίωωςς  ππρρόόββλλεεψψηη  ττόόκκωωνν  κκοοιιννοοππρραακκττιικκοούύ  δδααννεείίοουυ,,  ππρρόόββλλεεψψηη  ∆∆ώώρροουυ  
ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  ππρροοσσωωππιικκοούύ  κκααιι  ππρρόόββλλεεψψηη  λλεειιττοουυρργγιικκώώνν  δδααππααννώώνν,,  όόππωωςς  εεννοοίίκκιιαα,,  αασσφφάάλλιισσττρραα,,  ∆∆ΕΕΗΗ,,  
ΟΟΤΤΕΕ,,  ΕΕΥΥ∆∆ΑΑΠΠ  κκ..αα..    
  
  
55..11..00..33..        ΠΠίίνναακκααςς  ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς  κκεερρδδώώνν  

  
ΤΤαα  κκααθθααρράά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  κκλλεειιόόµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  πποοσσοούύ  ��  3322..000099..337788,,7755  ππλλέέοονν  ττοουυ  υυπποολλοοίίπποουυ  
ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ((κκεερρδδώώνν))  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς    ��  228800..667733,,2255    µµεείίοονν  οοιι  δδιιααφφοορρέέςς  φφοορροολλοογγιικκοούύ  
εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  ��  116677..007711,,0000,,  ααννήήλλθθαανν  σσττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  ττωωνν    ��  3322..112222..998811,,0000..  
  

ΑΑππόό  ττοο  πποοσσόό  ααυυττόό,,  ααφφοούύ  ααφφααιιρρεεθθοούύνν  οο  φφόόρροοςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  κκααιι  οο  σσυυµµππλληηρρωωµµααττιικκόόςς  φφόόρροοςς  ττηηςς  
εεττααιιρρεείίααςς  πποοσσόό  ��  99..770077..225555,,6688  ωωςς  κκααιι  οοιι  λλοοιιπποοίί  µµηη  εεννσσωωµµααττωωµµέέννοοιι  σσττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  φφόόρροοιι  
((ΦΦΜΜΑΑΠΠ))    πποοσσόό    ��    113333..776699,,2277  ααπποοµµέέννοουυνν  κκέέρρδδηη  ππρροοςς  δδιιάάθθεεσσηη  πποοσσοούύ    ��  2222..228811..995566,,0055..  
  

ΜΜεεττάά  ααππόό  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ,,  γγιιαα  ττηη  δδιιααννοοµµήή  ωωςς  ππρρώώττοουυ  
µµεερρίίσσµµααττοοςς  πποοσσοούύ  ��  77..775555..226644,,0000  ((πποοσσοοσσττοούύ  3366,,998811%%))  εεππίί  ττωωνν  ααννααλλοογγοούύννττωωνν  κκεερρδδώώνν  κκααθθώώςς  κκααιι  γγιιαα  
ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ααφφοορροολλόόγγηηττωωνν  ααπποοθθεεµµααττιικκώώνν  εειιδδιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ννόόµµωωνν  πποοσσοούύ  ��  44..444499..442222,,7788,,  ττοο  
∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  σσττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττηηςς    1122ηηςς  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  22000044    εεννέέκκρριιννεε  οοµµόόφφωωνναα  κκααιι  ππααµµψψηηφφεείί  
όόππωωςς  ηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  γγίίννεειι  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

ΠΠίίνναακκααςς  ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς    ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν    ΧΧρρήήσσηηςς  ((εευυρρώώ))  
    
ΚΚααθθααρράά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((κκέέρρδδηη))  χχρρήήσσηηςς  3322..000099..337788,,7755  
ΠΠλλέέοονν  υυππόόλλοοιιπποο  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ((κκεερρδδώώνν))  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  228800..667733,,2255  
ΜΜεείίοονν  ∆∆ιιααφφοορρέέςς  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  116677..007711,,0000  
ΣΣύύννοολλοο  3322..112222..998811,,0000  
ΜΜεείίοονν::  11..  ΦΦόόρροοςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  99..770077..225555,,6688  

                        22..  ΛΛοοιιπποοίί  µµηη  εεννσσωωµµααττωωµµέέννοοιι  σσττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  φφόόρροοιι  113333..776699,,2277  

ΚΚέέρρδδηη  ππρροοςς  δδιιάάθθεεσσηη  2222..228811..995566,,0055  
  
ΗΗ  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  γγίίννεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  
    11..  ΤΤαακκττιικκόό  ααπποοθθεεµµααττιικκόό  11..003300..552277,,5500  
    22..  ΠΠρρώώττοο  µµέέρριισσµµαα  77..775555..226644,,0000  
    55..  ΈΈκκτταακκττοο  ααπποοθθεεµµααττιικκόό  77..660033..220000,,0000  
66..  ΑΑφφοορροολλόόγγηηττηη  έέκκππττωωσσηη  ΝΝ..  22660011//11999988  334400..118844,,0066  
66αα..  ΑΑφφοορροολλόόγγηηττοο  ααπποοθθεεµµααττιικκόό  ΝΝ..  33222200//22000044  44..110099..223388,,7722  

    88..  ΥΥππόόλλοοιιπποο  κκεερρδδώώνν  σσεε  ννέέοο  11..444433..554411,,7777  
ΣΣύύννοολλοο  2222..228811..995566,,0055

  
ΟΟ  ααννωωττέέρρωω  ππίίνναακκααςς  θθαα  υυπποοββλληηθθεείί  σσττοουυςς  κκ..κκ..  ΜΜεεττόόχχοουυςς  κκααττάά  ττηηνν  ΕΕττήήσσιιαα  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  
γγιιαα  οορριισσττιικκήή  έέγγκκρριισσηη..  
  
  



55..11..11..          ΕΕννοοπποοιιηηµµέένναα  ΟΟιικκοοννοοµµιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα      ττεελλεευυττααίίααςς  ττρριιεεττίίααςς  
                              
55..11..11..00..  ΕΕττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σσττηηνν    ΕΕννοοπποοίίηησσηη  
  
ΣΣττιιςς  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  22000011//22000022,,  22000022//22000033  κκααιι  22000033//22000044  ππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  ηη  
εεττααιιρρεείίαα  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»..    
  

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα    ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»  εείίννααιι  ηη  µµοοννααδδιικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ηη  οοπποοίίαα  ππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  σσττιιςς  
εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  έέωωςς  σσήήµµεερραα,,  µµεε  ττηη  µµέέθθοοδδοο  ττηηςς  ««ΟΟλλιικκήήςς  
ΕΕννοοπποοίίηησσηηςς»»  εεππεειιδδήή  εείίννααιι  θθυυγγααττρριικκήή,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  άάρρθθρραα  9900,,  110000,,  110011,,  110022,,  110033,,  110044  κκααιι  110055..    
  

ΤΤαα  πποοσσοοσσττάά  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττηη  θθυυγγααττρριικκήή  ττηηςς  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»  γγιιαα  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  
ττρριιεεττίίαα  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::    
  

ΕΕττααιιρρεείίαα  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»  ΠΠοοσσοοσσττάά  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήήςς  
3300//0066//22000022  6699,,7777%%  
3300//0066//22000033  7777,,7799%%  
3300//0066//22000033  9988,,6699%%  

  
ΗΗ  µµεεττααββοολλήή  ττοουυ  πποοσσοοσσττοούύ    ααππόό  6699,,776677%%  σσεε  7777,,778899%%      ππρροοήήλλθθεε  όότταανν  ηη  ΜΜηηττρριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  σστταα  
ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  ααππόό  1144//1111//22000022  ΑΑ΄́  ΕΕππααννααλληηππττιικκήήςς  ΕΕττήήσσιιααςς  ΤΤαακκττιικκήήςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  
ττηηςς,,  εεξξάάσσκκηησσεε  ππλλήήρρωωςς  τταα  δδιικκααιιώώµµαατταα  πποουυ  ττηηςς  ππααρρεείίχχεε  ηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  
κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  ««JJUUMMBBOO  TTRRAADDIINNGG  LLTTDD»»,,  ττηηςς  1111  ΙΙοουυννίίοουυ  22000033,,    µµεεττααββάάλλλλοοννττααςς  ττοο  
πποοσσοοσσττόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ααππόό  6699,,7777%%  σσεε  7777,,778899%%,,  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  ((ΙΙααννοουυάάρριιοοςς  22000044))  σσεε  7766,,7788%%..  
((88..660000..000066  µµεεττοοχχέέςς  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  2200  σσεεννττ  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα))  σσύύµµφφωωνναα  ππάάνντταα  µµεε  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  
δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ..  
  

ΑΑπποοττέέλλεεσσµµαα  νναα  µµηηνν  κκααλλύύππττεεττααιι  ττοο  χχρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκόό  κκρριιττήήρριιοο  ττηηςς  εελλάάχχιισσττηηςς  δδιιαασσπποορράάςς  κκααιι  νναα  έέχχεειι  
ττεεθθεείί  ππρροοθθεεσσµµίίαα  ααππόό  ττοο  ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ  µµέέχχρριι  ττηηνν  55..44..22000044  γγιιαα  ττηη  υυιιοοθθέέττηησσηη  λλύύσσηηςς,,  
άάλλλλωωςς  οοιι  µµεεττοοχχέέςς  ττηηςς  θθαα  εεττίίθθεεννττοο  εεκκττόόςς  δδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηηςς..  ΓΓιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό  σσττιιςς  1188..33..22000044  ττοο  
∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ααπποοφφάάσσιισσεε  ωωςς  ππλλέέοονν  ππρρόόσσφφοορρηη  λλύύσσηη  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ΕΕκκοούύσσιιααςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  
ΠΠρρόότταασσηηςς  µµεε  ββάάσσηη  ττοουυςς  ππεερρίί  ΑΑξξιιώώνν  κκααιι  ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ  ΚΚααννοοννιισσµµοούύςς  11999977  κκααιι  
22000011,,  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  110000%%  ττοουυ  εεκκδδοοµµέέννοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  ττοουυ  110000%%  ττωωνν  
δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ααγγοορράάςς  µµεεττοοχχώώνν  ((∆∆ΑΑΜΜ))  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  AAEEEE  ππρροοςς  5599  σσεεννττ  ΛΛΚΚ  κκάάθθεε  µµεεττοοχχήή  κκααιι  66  σσεεννττ  
ΛΛΚΚ  κκάάθθεε  ∆∆ΑΑΜΜ..  

ΜΜεεττάά  ττηηνν  εεππιιττυυχχήή  δδηηµµόόσσιιαα  ππρρόότταασσηη,,  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ααππόό  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  µµααςς  πποοσσοοσσττοούύ  9988,,6699%%  ττοουυ  
µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  ««JJUUMMBBOO  TTRRAADDIINNGG  LLTTDD»»,,  κκααττ��  ααπποοδδοοχχήή  σσχχεεττιικκοούύ  ααιιττήήµµααττοοςς  ααυυττήήςς,,  
εεκκδδόόθθηηκκεε::  αα))  ΗΗ  ααππόό  2222..66..22000044  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ,,  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααννεεσσττάάλληη  
ηη  δδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηη  ττωωνν  ττίίττλλωωνν  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ββ))  ΗΗ  ααππόό  99..77..22000044  κκοοιιννήή  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  
ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ  κκααιι  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς,,  γγιιαα  ττηηνν  οορριισσττιικκήή  δδιιααγγρρααφφήή  ττοουυςς,,  
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  ιισσχχύύοονντταα  ΚΚυυππρριιαακκόό  ΚΚααννοοννιισσµµόό..    

ΤΤοο  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς    κκααττάά  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  ((3300//66//22000044))  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  πποοσσόό  ��  
66..665555..220033,,7788  ((ΛΛ..ΚΚ  33..887700..000011))    κκααιι  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  σσεε  πποοσσόό  1144..111144..888822,,2200  ((ΛΛ..ΚΚ  
88..220077..880044))..  ((11  εευυρρώώ==  00,,5588115500    ΛΛίίρρεεςς  ΚΚύύππρροουυ))  

ΚΚααττάά  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς    ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  9900  εεππ..  ΚΚ..ΝΝ..  22119900//11992200  σσυυννττάάχχθθηηκκαανν  οοιι  έέκκττεεςς  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  εεττήήσσιιεεςς  
οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς,,  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  κκααιι  οοιι  εεττήήσσιιεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  
θθυυγγααττρριικκήήςς  εεττααιιρρίίααςς  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»..  
  
  
  
  
  
  
  



55..11..11..11..  ΣΣττοοιιχχεείίαα    ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν    
  ((χχιιλλ..  εευυρρώώ)) 22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  

ΚΚύύκκλλοοςς  ΕΕρργγαασσιιώώνν    111166..112211  114499..557711  118888..667733
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ((εεµµπποορριικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα))    111166..112211  114499..557711  118866..552288
--  ΠΠωωλλήήσσεειιςς    ΛΛιιααννιικκήήςς  111111..333366  114455..221199  117799..228844
--  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ΧΧοοννδδρριικκήήςς  ((ΜΜεείίοονν  ΕΕννδδοοεεττααιιρριικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν))  44..558855  44..224433  77..009911
--  ΛΛοοιιππέέςς  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  220000  110099  115533
ΈΈσσοοδδαα  αασσφφααλλ..  ΑΑπποοζζηηµµ..  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  00  00  22..114455
ΜΜεείίοονν::  ΚΚόόσσττοοςς  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  --6611..775544  --7777..991133  --9966..332299
ΜΜιικκττάά    κκέέρρδδηη    5544..336677  7711..665588  9922..334455
ΠΠλλέέοονν::  ΆΆλλλλαα  ΈΈσσοοδδαα  ΕΕκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  11..119955  11..000011  11..333366
ΣΣύύννοολλοο  5555..556622  7722..665599  9933..668811
ΜΜεείίοονν  ::  11..  ΄́ΕΕξξοοδδαα    ∆∆ιιοοιικκηηττιικκήήςς  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  --66..555588  --77..884455  --1100..880011
                            22..  ΈΈξξοοδδαα    ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ∆∆ιιααθθέέσσεεωωςς  --2211..000055  --2266..776600  --3322..116677
ΣΣύύννοολλοο  εεξξόόδδωωνν  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς--∆∆ιιάάθθεεσσηηςς  --2277..556633  --3344..660055  --4422..996688
ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ((ππρροο  ααπποοσσββέέσσεεωωνν))  ((11))  2277..999999  3388..005544  5500..771133
ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι  ΑΑννόόρργγαανναα  ΈΈσσοοδδαα    22..883311  668866  112277
ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι  ΑΑννόόρργγαανναα  ΈΈξξοοδδαα  --11..001111  --11..114444  --11336699
ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  ΤΤόόκκωωνν,,  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  &&  ΦΦόόρρωωνν  2299..882200  3377..559966  5500..771133
ΧΧηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  --22..882244  --44..224411  --55..448899
ΚΚέέρρδδηη  ππρροο    ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  &&  ΦΦόόρρωωνν    2266..999966  3333..335555  4455..222244
ΣΣύύννοολλοο  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  ΠΠάάγγιιωωνν  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  --66..223355  --88..117722  --99..001133
ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((ΚΚέέρρδδηη))    ππρροο  ΦΦόόρρωωνν  2200..776611  2255..118833  3344..996699
((%%  σσττοονν  ΚΚύύκκλλοο  ΕΕρργγαασσιιώώνν))  1177,,8888  %%  1166,,8844%%  1188..5533%%
ΜΜεείίοονν  ::  ΦΦόόρροοιι  --77..221166  --77..999911  --1100..119955
ΚΚααθθααρράά  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((ΚΚέέρρδδηη))  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς  &&  
ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ  ((22))    1133..554455  1177..119922  2244..777744
ΚΚααθθααρράά  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς,,  ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ..((22))  
κκααιι  ΦΦόόρροουυςς  ΦΦοορροολλοογγιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ((33))  1133..554455  1177..119922  2244..660077
ΜΜεείίοονν::  ΑΑννααλλοογγίίαα  ΜΜεεττοοχχώώνν  ΜΜεειιοοψψηηφφίίααςς        --223311  --227755  00
ΚΚααθθααρράά  ΕΕννοοπποοιιηηµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((ΚΚέέρρδδηη))  ΟΟµµίίλλοουυ  µµεεττάά  ααππόό  
ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς  κκααιι  ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ..((22))  κκααιι  ΦΦόόρροουυςς  ΦΦοορροολλοογγιικκοούύ  
ΕΕλλέέγγχχοουυ  1133..331144  1166..991177  2244..660077
((%%  σσττοονν  ΚΚύύκκλλοο  ΕΕρργγαασσιιώώνν))  1111,,4477%%  1111,,3311%%  1133..0044%%
     

        

        ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
 

((11))  ΓΓιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  λλεειιττοουυρργγιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς  έέχχοουυνν  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς  ααφφααιιρρεεθθεείί  οοιι  ααπποοσσββέέσσεειιςς  ααππόό  
τταα    έέξξοοδδαα    ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς..  

((22))  ΟΟιι  ααµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ  έέχχοουυνν  εεννσσωωµµααττωωθθεείί  σσττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  κκααιι  οουυδδεεµµίίαα  δδιιααννοοµµήή  έέχχεειι  γγίίννεειι  κκααττάά  
ττηη  δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  σσττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ττρριιεεττίίεεςς..  

((33))  ΟΟιι  φφόόρροοιι  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι,,  σσττοο  ΠΠίίνναακκαα  ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς        
ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδηηµµοοσσιιεευυµµέέννεεςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς,,  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  σσττηηνν  
οοπποοίίαα  εεππιιββάάρρυυνναανν..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ΣΣχχοολλιιαασσµµόόςς    εεππίί    ττωωνν    ββαασσιικκόόττεερρωωνν  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  λλοογγααρριιαασσµµώώνν    
  
ΚΚύύκκλλοοςς  ΕΕρργγαασσιιώώνν  
ΟΟ  εεννοοπποοιιηηµµέέννοοςς  κκύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααττάά  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  ααννήήλλθθεε  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  
119955..337777..117777,,4411  έέννααννττιι  ααυυττοούύ  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  πποοσσοούύ  ��  115555..002266..553366,,2244,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς    
ααύύξξηησσηη  2266,,0033%%..  ΟΟ  εεννοοπποοιιηηµµέέννοοςς  κκύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  µµεεττάά  ττηηνν  ααφφααίίρρεεσσηη  ττωωνν  εεννδδοοεεττααιιρριικκώώνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  
µµεεττααξξύύ  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ  πποοσσοούύ  ��  66..770033..883355,,2233  όόππωωςς  ααυυττόό  ππρροοββλλέέππεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΚΚ..ΝΝ..  
22119900//11992200,,  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα    χχρρήήσσηη  ααννήήλλθθεε  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  118888..667733..334422,,1188  έέννααννττιι  ααυυττοούύ  ττηηςς  
ππααρρεελλθθοούύσσααςς    χχρρήήσσηηςς  πποοσσοούύ    ��  114499..557711..006666,,3333    ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς  ααύύξξηησσηη  2266,,1144%%..  

ΕΕξξέέλλιιξξηη  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννοουυ  ΚΚύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν  ααννάά  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηητταα  
  

((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
        
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ΛΛιιααννιικκέέςς  111111..332211  114455..006655  117799..228844  
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ΧΧοοννδδρριικκέέςς//εεξξααγγωωγγέέςς    77..776600  99..885533  1133..779955  
ΛΛοοιιππέέςς  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  220000  110099  115533  
ΕΕσσοοδδαα    αασσφφααλλ..  ΑΑπποοζζηηµµ..  εεµµπποορρ//ττωωνν  00  00  22..114455  
ΣΣύύννοολλοο    111199..228811  115555..002277  119955..337777  
ΜΜεείίοονν  ::  εεννδδοοεεττααιιρριικκέέςς  ππωωλλήήσσεειιςς  ((33..116600))  ((55..445566))  ((66..770044))  
ΓΓεεννιικκόό  ΣΣύύννοολλοο  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν  111166..112211  114499..557711  118888..667733  

  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε      σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  

ΜΜιικκττόό  ΚΚέέρρδδοοςς  
ΤΤαα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  µµιικκττάά    ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((κκέέρρδδηη))  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ααννήήλλθθαανν  σσττοο  πποοσσόό  ��  9922..334444..666611,,7777  έέννααννττιι  
��  7711..665577..881166,,8822    ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  δδηηλλααδδήή  ππααρροουυσσίίαασσαανν  ααύύξξηησσηη  2288,,8877%%..  ΤΤοο  ππεερριιθθώώρριιοο  ττωωνν  
εεννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  µµιικκττώώνν  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  εεππίί  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  σσττηη  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  εείίννααιι  4488,,9944%%,,  εεννώώ  σσττηη  
ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  χχρρήήσσηη  ήήτταανν    4477,,9911%%..  

  

ΆΆλλλλαα  έέσσοοδδαα  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  
ΤΤαα  άάλλλλαα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  έέσσοοδδαα  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  κκααττάά  ττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  ααννήήλλθθαανν  σσττοο  πποοσσόό  ��  
11..333366..446688,,2288,,  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  ααυυττάά  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  τταα  οοπποοίίαα  εείίχχαανν  ααννέέλλθθεειι  σσττοο  πποοσσόό  ��  
11..000011..110077,,9966  τταα  οοπποοίίαα  ππρροοέέρρχχοοννττααιι  µµόόννοο  ααππόό  ττηη  µµηηττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  κκααιι  σσττιιςς  ττρρεειιςς    χχρρήήσσεειιςς  
  

ΟΟλλιικκάά  ΚΚέέρρδδηη  ΕΕκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  
ΈΈττσσιι  τταα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  µµιικκττάά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((κκέέρρδδηη))  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ππααρροουυσσίίαασσαανν  µµίίαα  ααύύξξηησσηη  2288,,9933%%  
((��  9933..668811..113300,,0055  σσττηη  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  έέννααννττιι  ��  7722..665588..992244,,7788  σσττηη  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη))..    

ΟΟρργγααννιικκάά  ΈΈξξοοδδαα  
ΤΤαα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  οορργγααννιικκάά  έέξξοοδδαα,,  ππλληηνν  ττωωνν  ααπποοσσββέέσσεεωωνν,,  κκααττάά  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  ααννήήλλθθαανν  σσττοο  
πποοσσόό  ��  4422..996677..772266,,9933  έέννααννττιι  ��  3344..660055..331177,,6622  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς  µµεεττααββοολλήή  
2244,,1177%%..ΤΤοο  πποοσσοοσσττόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττοουυςς  σσττιιςς  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  ππωωλλήήσσεειιςς  ((ππεερριιθθώώρριιοο  εεππίί  ππωωλλήήσσεεωωνν))  εείίννααιι  
σσττηη  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  2222,,7777%%,,  εεννώώ  σσττηη  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  χχρρήήσσηη  ααυυττόό  ήήτταανν  2233,,1144%%..  

ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς  
ΟΟιι  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  ααπποοσσββέέσσεειιςς  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  ααννήήλλθθαανν  σσττοο  πποοσσόό  ��  99..001122..889900,,2277  έέννααννττιι  ααυυττώώνν  
ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  πποουυ  ήήτταανν  πποοσσοούύ  ��  88..117711..666622,,2277,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς  µµεεττααββοολλήή  κκααττάά  1100,,2299%%..  

  

ΤΤαα  ααννωωττέέρρωω  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  οορργγααννιικκάά  έέξξοοδδαα  µµααζζίί  µµεε  ττιιςς  ααπποοσσββέέσσεειιςς  έέχχοουυνν  κκααττααννεεµµηηθθεείί  σστταα  έέξξοοδδαα  
δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  πποοσσοούύ  ��  1122..445522..559900,,9922  έέννααννττιι  ��  99..881188..440033,,2288  κκααιι  σστταα  έέξξοοδδαα  λλεειιττοουυρργγίίααςς--
δδιιάάθθεεσσηηςς  πποοσσοούύ  ��  3399..552288..002266,,2277  έέννααννττιι  ��  3322..995588..557766,,6611  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς..    
  

ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκέέςς  ∆∆ααππάάννεεςς  
ΤΤαα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  ααύύξξηησσηη  2299,,4411%%..  ΟΟιι  εεννοοπποοιιηηµµέέννοοιι    
χχρρεεωωσσττιικκοοίί  ττόόκκοοιι  κκααιι  τταα  σσυυννααφφήή  ττρρααππεεζζιικκάά  έέξξοοδδαα  πποουυ  εεππιιββάάρρυυνναανν  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  σσττηη  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  
ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν    ��  55..665588..225577,,1166    έέννααννττιι  ααυυττώώνν  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς    ��  44..228844..113388,,2200..  



ΤΤαα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  έέσσοοδδαα  ααππόό  ττόόκκοουυςς  κκααττααθθέέσσεεωωνν  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  ααύύξξηησσηη  έέννααννττιι  ααυυττώώνν  ττηηςς  
ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  ((��  116699..001133,,5544  έέννααννττιι  ��  4422..448833,,1133))..  ΣΣυυννέέππεειιαα  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  εείίννααιι  ηη  
δδιιααµµόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  ττόόκκωωνν  σσττοο  πποοσσόό  ��  55..448899..224433,,6622  κκααττάά  ττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  έέννααννττιι  
πποοσσοούύ  ��  44..224411..665555,,0077  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  ..  

  

ΟΟλλιικκάά  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  
ΤΤαα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  ππρροο  ττόόκκωωνν,,  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  κκααιι  φφόόρρωωνν  ππααρροουυσσίίαασσαανν  ααύύξξηησσηη  3333,,2277%%  
((ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  ��  5500..771133..440033,,1122  έέννααννττιι  ��  3388..005533..660077,,1155  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς))..  
  

ΤΤαα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα    κκααθθααρράά  κκέέρρδδηη  ππρροο  ααπποοσσββέέσσεεωωνν  κκααιι  φφόόρρωωνν  ππααρροουυσσίίαασσαανν  ααύύξξηησσηη  3333,,7755%%  ((ππααρροούύσσαα  
χχρρήήσσηη    ��  4455..222244..115599,,5500  έέννααννττιι    ��  3333..881111..995522,,0088 ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς))..  
ΈΈττσσιι  τταα  οολλιικκάά  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  κκέέρρδδηη  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  δδιιααµµοορρφφώώννοοννττααιι  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  σσττοο  πποοσσόό  
ττωωνν  ��  3366..221111..226699,,2233  έέννααννττιι  ααυυττώώνν  ττηηςς  ππααρρεελλθθοούύσσααςς  χχρρήήσσηηςς  πποουυ  ήήτταανν  ��  2255..664400..228899,,8822,,  ααυυξξηηµµέένναα  
κκααττάά  πποοσσόό  ��  1100..557700..997799,,4411  κκααιι  πποοσσοοσσττόό  µµεεττααββοολλήήςς    4411,,2233%%..  
  

ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  έέσσοοδδαα  κκααιι  έέξξοοδδαα  
ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  τταα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  έέκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα,,  όόππωωςς  δδιιαακκεεκκρριιµµέένναα  ααννααφφέέρροοννττααιι  
σσττηηνν  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννηη  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΛΛοογγααρριιαασσµµοούύ  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  ΧΧρρήήσσηηςς  κκααιι  σσττοο  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννοο  
ΠΠρροοσσάάρρττηηµµαα,,  ααυυττάά  ααφφοορροούύνν  σσττοο  σσύύννοολλόό  ττοουυςς  ττηηνν  µµηηττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  κκααιι  ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν::  
  

11))  έέσσοοδδαα  ��  112255..558800,,1177  έέννααννττιι  ��  668866..335588,,4400  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ήήττοοιι  µµεείίωωσσηη  κκααττάά  8811,,7700%%..    

  

22))    έέξξοοδδαα  ��  11..336688..555511,,4488  έέννααννττιι  ��  11..114433..663377,,8822  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  ήήττοοιι  ααύύξξηησσηη  1199,,6677%%.. 
  

ΚΚααθθααρράά  ΚΚέέρρδδηη    
ΤΤαα  κκααθθααρράά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((κκέέρρδδηη))  ππρροο  φφόόρρωωνν  ττοουυ  66οουυ  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηη  
χχρρήήσσηη  ααππόό  0011..0077..22000033  έέωωςς  3300..66..22000044  ππρροοσσδδιιοορρίίσσττηηκκαανν  σσεε  πποοσσόό  ��  3344..996699..229977,,9933  ,,έέννααννττιι  ααυυττώώνν  ττηηςς  
ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς  πποοσσόό  ��  2255..118833..001100,,4400,,  ήήττοοιι  ααύύξξηησσηη  3388,,8866%%..  
  

ΤΤαα  κκέέρρδδηη  ααυυττάά,,  µµεεττάά  ττηηνν  ααφφααίίρρεεσσηη  ττωωνν  δδιιααφφοορρώώνν  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  
ΜΜηηττρριικκήήςς,,  ττωωνν  εεννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  ααννααλλοογγοούύννττωωνν  φφόόρρωωνν  κκααιι  ττωωνν  λλοοιιππώώνν  µµηη  εεννσσωωµµααττωωµµέέννωωνν  σσττοο  
λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  φφόόρρωωνν  ττηηςς  ΜΜηηττρριικκήήςς,,  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  2244..660077..116699,,3311  έέννααννττιι  ααυυττώώνν  
ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  χχρρήήσσηηςς,,  πποουυ  ήήτταανν  ��  1166..991177..220011,,6611,,  ααφφααιιρροούύµµεεννηηςς  κκααιι  ττηηςς  ααννααλλοογγίίααςς  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  
µµεειιοοψψηηφφίίααςς  πποοσσοούύ  ��  227744..665544,,7733,,  πποουυ  κκααττάά  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  δδεενν  υυφφίίσσττααννττααιι.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55..11..11..22..  ΣΣττοοιιχχεείίαα    ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν    ΙΙσσοολλοογγιισσµµώώνν    
  

((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ   
ΑΑννααππόόσσββεεσστταα  ΈΈξξοοδδαα  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηηςς  22..998888 22..225577 22..553388
ΑΑσσώώµµααττεεςς  ΑΑκκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς    1122 111133 111133
ΜΜεείίοονν  ::  ΣΣυυσσσσωωρρεευυµµέέννεεςς  ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς  ((33)) ((2233)) ((4455))
ΑΑννααππόόσσββεεσσττεεςς  ΑΑσσώώµµααττεεςς  ΑΑκκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς 99 9900 6688
ΕΕννσσώώµµααττεεςς  ΑΑκκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  9977..224400 112200..667755 114400..774466
ΜΜεείίοονν  ::  ΣΣυυσσσσωωρρεευυµµέέννεεςς  ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς    ((1166..115522)) ((2233..002288)) ((3300..665533))
ΑΑννααππόόσσββεεσσττεεςς  ΕΕννσσώώµµααττεεςς  ΑΑκκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  8811..008888 9977..664477 111100..009933
ΛΛοοιιππέέςς  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  228800 331166 22..777722
ΣΣύύννοολλοο  ΠΠάάγγιιοουυ  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  8811..337777 9988..005533 111122..993322
ΑΑπποοθθέέµµαατταα  7711..777733 7788..556699 8822..119988
ΠΠεελλάάττεεςς,,    ΓΓρρααµµµµάάττιιαα    &&  ΕΕππιιττααγγέέςς  ΕΕιισσππρραακκττέέεεςς  22..776611 33..339955 44..777700
ΛΛοοιιππέέςς  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς    88..224411 99..440044 1188..665511
∆∆ιιααθθέέσσιιµµαα  11..116677 22..776611 88..663300
ΣΣύύννοολλοο  ΚΚυυκκλλοοφφοορροούύννττοοςς  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  8833..994411 9944..113300 111144..224499
ΜΜεεττααββααττιικκοοίί  ΛΛοογγ//µµοοίί  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  555533 773355 991144
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  116688..885599 119955..117755 223300..663333
ΛΛοογγ..  ΤΤάάξξεεωωςς  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  1144..007711 1111..113377 4444..668811
ΠΠΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟ    
ΜΜεεττοοχχιικκόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  3366..449955 3366..449955 3366..449955
ΥΥππόόλλοοιιπποο  ΚΚεερρδδώώνν  εειιςς  ννέέοονν  11..554422 22..669999 55..991144
ΑΑπποοθθεεµµααττιικκάά  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  1111..112288 2211..332288 3344..441111
ΣΣυυννααλλλλααγγµµααττιικκήή  δδιιααφφοορράά  µµεεττααττρροοππήήςς  ((1188)) ((1133)) ((6622))
∆∆ιιααφφοορρέέςς  εεννοοπποοίίηησσηηςς    ((6633)) ((5555)) ((11..449922))
ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  ΜΜεεττόόχχωωνν  ��JJuummbboo  AAEEEE��  4499..008844 6600..445555 7755..339911
∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  ΜΜεειιοοψψηηφφίίααςς  11..777777 22..553355 00
ΣΣύύννοολλοο  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  5500..886611 6622..999900 7755..339911
ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς    111111 00 1188
ΜΜαακκρροοππρρόόθθ..  ∆∆άάννεειιαα  ΤΤρρααππεεζζώώνν  4488..009955 7711..117788 6699..445511
ΟΟµµοολλοογγιιαακκάά  ∆∆άάννεειιαα  1111..776655 1111..776644 2266..776644
ΓΓρρααµµµµάάττιιαα  &&  εεππιιττααγγέέςς  µµαακκρράάςς  λλήήξξεεωωςς  00 00 110000
ΛΛοοιιππέέςς  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  00 00 77
ΣΣύύννοολλοο  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  5599..886600 8822..994422 9966..332233
ΠΠρροοµµηηθθεευυττέέςς  --  ΓΓρρααµµµµάάττιιαα  --ΕΕππιιττ..  ΠΠλληηρρωωττέέεεςς  3300..337733 2244..773311 3300..004444
ΤΤρράάππεεζζεεςς  λλοογγ..  ΒΒρρααχχυυππ..  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  88..558800 33..446666 77
ΠΠρροοκκααττααββοολλέέςς  ππεελλααττώώνν  8877 114499 338877
ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ππλληηρρωωττέέεεςς  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  11..333344 11..331122 11..992222
ΦΦόόρροοιι  --ττέέλληη  --ΑΑσσφφααλλιισσττιικκάά  ττααµµεείίαα  88..881144 99..441133 1122..880088
ΜΜεερρίίσσµµαατταα  ππλληηρρωωττέέαα  44..667766 55..662255 77..888822
ΠΠιισσττωωττέέςς  ∆∆ιιάάφφοορροοιι  22..553366 22..112266 22..773311
ΣΣύύννοολλοο  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµωωνν  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  5566..440011 4466..882222 5555..778811
ΜΜεεττααββααττιικκοοίί  ΛΛοογγ//µµοοίί  ΠΠααθθηηττιικκοούύ  11..662266 22..442211 33..112200
ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΠΠΑΑΘΘΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  116688..885599 119955..117755 223300..663333
ΛΛοογγ..  ΤΤάάξξεεωωςς  ΠΠααθθηηττιικκοούύ  1144..007711 1111..113377 4444..668811
   

  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  
  
  
  
  



ΣΣχχοολλιιαασσµµόόςς    ττωωνν    ββαασσιικκόόττεερρωωνν      λλοογγααρριιαασσµµώώνν    ττωωνν    ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν    ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  
  

ΠΠάάγγιιαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ  
ΤΤηηνν  3300..66..22000044,,  οοιι  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς  εείίχχαανν  σσττηηνν  κκυυρριιόόττηηττάά  ττοουυςς  τταα  ππααρραακκάάττωω  ααννααφφεερρόόµµεενναα  
ππάάγγιιαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα..    
 

ΠΠοοσσάά  σσεε  εευυρρώώ  JJuummbboo  AAEEEE  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd..  ΣΣύύννοολλοο  
ΟΟιικκόόππεεδδαα  1177..552222..001100,,0044  55..225511..447722,,0066  2222..777733..448822,,1100  
ΚΚττίίρριιαα  ��  ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  κκττιιρρίίωωνν  6644..229999..332233,,6666  1133..337733..996655,,6611  7777..667733..228899,,2277  
ΜΜηηχχααννήήµµαατταα  --  ΛΛοοιιππ..  ΜΜηηχχαανν..  ΕΕξξοοππλλ..            55..776611..113311,,5522  00,,0000  55..776611..113311,,5522  
ΜΜεεττααφφοορριικκάά  µµέέσσαα  446633..440011,,4444  00,,0000  446633..440011,,1111  
ΈΈππιιππλλαα  κκααιι  λλοοιιππόόςς  εεξξοοππλλιισσµµόόςς                                1199..660066..339933,,5544  33..115599..665577,,7788  2222..776666..005511,,3322  
ΣΣύύννοολλοο  ΠΠααγγίίωωνν    ΙΙδδιιοοκκττηησσίίααςς  ΟΟµµίίλλοουυ  110077..665522..226600,,2200  2211..778855..009955,,4444  112299..443377..335555,,6644  
ΕΕγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  σσεε  αακκίίννηητταα  ττρρίίττωωνν  88..220000..114488,,0055  00,,0000  88..220000..114488,,0055  
ΣΣύύννοολλοο  εεννσσώώµµααττωωνν  ΠΠααγγίίωωνν  ΟΟµµίίλλοουυ  111155..885522..440088,,2255  2211..778855..009955,,4444  113377..663377..550033,,6699  

  

ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  εεννσσώώµµααττωωνν  κκααιι  αασσώώµµααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν,,  σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοοµµέέννωωνν  
κκααιι  ττωωνν  ππρροοκκααττααββοολλώώνν  γγιιαα  ααγγοορρέέςς  ππααγγίίωωνν,,  ααννέέρρχχεεττααιι  γγιιαα  ττηη  µµηηττρριικκήή  σσεε  ��  111199..007733..006622,,8833  κκααιι  γγιιαα  ττηη  
θθυυγγααττρριικκήή  σσεε  ��  2211..778855..009955,,4444  ήήττοοιι  σσύύννοολλοο  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν    ��  114400..885588..115588,,2277..  ΑΑππόό  ττιιςς  
αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  ααυυττέέςς  ττωωνν  δδύύοο  εεττααιιρρεειιώώνν  πποοσσόό  ��  112299..443377..335555,,6644,,  ααφφοορράά  ππάάγγιιαα  ιιδδιιοοκκττηησσίίααςς  ααυυττώώνν,,  
πποοσσόό  ��  88..220000..114488,,0055  εεππεεννδδύύσσεειιςς  σσεε  αακκίίννηητταα  ττρρίίττωωνν  κκααιι  πποοσσόό  ��  33..110077..998866,,4411  ππρροοκκααττααββοολλέέςς  γγιιαα  
ααγγοορρέέςς  ππααγγίίωωνν  κκααιι  πποοσσόό  ��  111122..666688,,1177  ααφφοορράά  αασσώώµµααττεεςς  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς..    

ΓΓιιαα  τταα  εεννσσώώµµαατταα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ  δδεενν  σσυυννέέττρρεεξξεε  ππεερρίίππττωωσσηη  σσχχηηµµααττιισσµµοούύ  
ππρροοββλλέέψψεεωωνν  υυπποοττιιµµήήσσεεωωςς..    
  

ΑΑπποοθθέέµµαατταα  
ΤΤαα  ααππόό  ααγγοορράά  ππρροοεερρχχόόµµεενναα  ααπποοθθέέµµαατταα  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  µµηηττρριικκήήςς  κκααιι  θθυυγγααττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς  
ααπποοττιιµµήήθθηηκκαανν  σσττηηνν  κκααττ��  εείίδδοοςς  χχααµµηηλλόόττεερρηη  ττιιµµήή  µµεεττααξξύύ  ττηηςς  ττιιµµήήςς  κκττήήσσεεωωςς  ((µµέέσσηη  εεττήήσσιιαα  σσττααθθµµιικκήή  
ττιιµµήή))  κκααιι  ττηηςς  ττρρέέχχοουυσσααςς  ττιιµµήήςς  κκααττάά  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  κκλλεειισσίίµµααττοοςς  ττοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ,,  όόππωωςς  κκααιι  σσττηηνν  
ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  χχρρήήσσηη..  ΤΤαα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  ααπποοθθέέµµαατταα  κκααττάά  ττηηνν  3300..0066..22000044  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  
7711..992266..665511,,2277  ππλλέέοονν  ππρροοκκααττααββοολλώώνν  ττηηςς  µµηηττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσεε  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς  γγιιαα  ααγγοορράά  
εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  ααππόό  ��  1100..227711..447766,,6644..  

ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  
ΤΤοο  εεννοοπποοιιηηµµέέννοο  πποοσσόό  ττωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν,,  όόππωωςς  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  σσττοονν  εεννοοπποοιιηηµµέέννοο  ΙΙσσοολλοογγιισσµµόό  πποοσσοούύ  ��  
2233..442200..333344,,3355,,  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοέέκκυυψψεε  µµεεττάά  ττηηνν  ααφφααίίρρεεσσηη  ττωωνν  εεννδδοοεεττααιιρριικκώώνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν,,  πποοσσοούύ    ��  
22..110066..220000,,4477    ππααρροουυσσιιάάζζεειι  ττιιςς  ααππααιιττήήσσεειιςς::  11))  ΑΑππόό  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  πποοσσοούύ  ��  11..774477..665555,,2222,,  22))  ΤΤιιςς  εεππιιττααγγέέςς  
κκααιι  τταα  γγρρααµµµµάάττιιαα  εειισσππρραακκττέέαα  πποοσσοούύ  ��  33..001188..448899,,1111,,  πποουυ  εείίννααιι  αασσφφααλλοούύςς  εείίσσππρρααξξηηςς  κκααιι  
ρρεευυσσττοοπποοιιοούύννττααιι  κκααννοοννιικκάά,,  33))  ΑΑππόό  χχρρεεώώσσττεεςς  δδιιάάφφοορροουυςς  πποοσσοούύ  ��  1177..880099..889977,,8888,,  πποουυ  ααφφοορροούύνν  
ααππααιιττήήσσεειιςς  αα))  ααππόό  ττοο  ΕΕλλλληηννιικκόό  ∆∆ηηµµόόσσιιοο  λλόόγγωω  ττηηςς  ππρροοκκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  ΦΦόόρροουυ  ΕΕιισσοοδδήήµµααττοοςς  ττηηςς  
ττρρέέχχοουυσσααςς  χχρρήήσσηηςς  ττηηςς  µµηηττρριικκήήςς  ααππόό  ��  55..333366..110033,,4444,,  ββ))  ααππόό  ππρροοκκααττααββοολλέέςς  δδιιααφφόόρρωωνν  ππιισσττωωττώώνν  
((κκυυρρίίωωςς  ππρροοκκααττααββοολλέέςς  µµιισσθθωωµµάάττωωνν  ννεεοοααννεεγγεειιρρόόµµεεννωωνν  µµιισσθθίίωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν))  ττηηςς  µµηηττρριικκήήςς  ααππόό  ��  
1100..221188..333322,,7788,,  γγ))  ααππόό  ααππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  ββέέββααιιεεςς  αασσφφααλλιισσττιικκέέςς  ααπποοζζηηµµιιώώσσεειιςς  ��  22..110000..115500,,0044  ττηηςς  
µµηηττρριικκήήςς,,  δδ))  δδιιααφφόόρρωωνν  χχρρεεωωσσττώώνν  µµηηττρριικκήήςς  κκααιι  θθυυγγααττρριικκήήςς  πποοσσοούύ  ��  115555..331111,,6622  κκααιι  εε))  ααππόό  
λλοογγααρριιαασσµµοούύςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ππρροοκκααττααββοολλώώνν  κκααιι  ππιισσττώώσσεεωωνν  ((όόππωωςς  εεκκττεελλωωννιισσττέέςς  κκλλππ))  ττηηςς  µµηηττρριικκήήςς  
εεττααιιρρεείίααςς  ��  884400..662244,,1144..  
ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι  ττοο  κκοοννδδύύλλιι  ττοουυ  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ  ΙΙΙΙ  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  υυππόό  σσττοοιιχχεείίαα  1100..  
««ΕΕππιισσφφααλλεείίςς--ΕΕππίίδδιικκοοιι  ΠΠεελλάάττεεςς  κκααιι  ΧΧρρεεώώσσττεεςς»»  πποοσσοούύ  ��  447788..885566,,6699  µµεειιώώθθηηκκεε  οολλοοσσχχεερρώώςς  ααππόό  
ππρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  έέκκτταακκττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς,,  εεππιιββααρρύύννοοννττααςς  κκααττάά  ττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  τταα  έέκκτταακκτταα  κκααιι  
ααννόόρργγαανναα  έέξξοοδδαα  πποοσσοούύ  ��  22..118899,,  τταα  έέκκτταακκτταα  έέσσοοδδαα  πποοσσοούύ  ��  999999,,9999,,  ππλλέέοονν  υυππόόλλοοιιπποο  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  
χχρρήήσσηηςς  ��  447777..666677,,6688  ((λλοογγααρριιαασσµµόόςς    ΓΓ..ΛΛ..  4444..1111  ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  γγιιαα  έέκκτταακκττοουυςς  κκιιννδδύύννοουυςς))  κκααιι  ααφφοορράά  ττηηνν  
ΜΜηηττρριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα..  

  

  



ΚΚεεφφάάλλααιιοο  κκααιι  ααπποοθθεεµµααττιικκάά  
ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ιιδδίίωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  ττοουυ  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ττηηςς  3300..0066..22000044  
ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  ��  7755..339911..001111,,8888,,  ααπποοττεελλεείίττααιι  δδεε  ααππόό::  

  

  ((ΙΙ))          ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  µµηηττρριικκήήςς  οολλοοσσχχεερρώώςς  κκααττααββλληηµµέέννοο  ��  3366..449955..336600,,0000  
  ((ΙΙVV))  ΑΑπποοθθεεµµααττιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα  µµηηττρριικκήήςς  ��  3344..441111..441177,,7711,,  δδιιαακκρριιννόόµµεενναα  σσεε::  ΤΤαακκττιικκόό    ααπποοθθεεµµααττιικκόό  ��  

33..556666..006677,,4477,,  ΕΕιιδδιικκόό  ΑΑπποοθθεεµµααττιικκόό  ��  1144..222299,,0099,,  ΈΈκκτταακκττοο  ααπποοθθεεµµααττιικκόό  ��  2255..006666..334400,,6666  κκααιι  
ΑΑφφοορροολλόόγγηητταα  ααπποοθθεεµµααττιικκάά  εειιδδιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ννόόµµωωνν  ��  55..776644..778800,,4499,,  

  ((VV))  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  σσεε  ννέέοο  ��  55..991133..882255,,8822  ((µµηηττρριικκήήςς  ��  11..444433..554411,,7777  κκααιι  θθυυγγααττρριικκήήςς  ��          
44..447700..228844,,0055)),,  

((VVIIII))    ΣΣυυννααλλλλααγγµµααττιικκήή  δδιιααφφοορράά  µµεεττααττρροοππήήςς      ��  6622..440011,,4455  κκααιι    
((VVIIIIII))  ∆∆ιιααφφοορρέέςς  εεννοοπποοίίηησσηηςς  ((χχρρεεωωσσττιικκέέςς))  πποοσσοούύ  ��  11..449911..999933,,1100..    
  

ΤΤοο  άάθθρροοιισσµµαα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  κκοοννδδυυλλίίωωνν  πποοσσόό  ��  7755..339911..001111,,8888,,  ααφφοορράά  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν    ιιδδίίωωνν    
κκεεφφααλλααίίωωνν  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ττηηςς  µµηηττρριικκήήςς  JJuummbboo  AAEEEE,,  ωωςς  κκααιι  ττοο  σσύύννοολλοο    ττωωνν  εεννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  ιιδδίίωωνν  
κκεεφφααλλααίίωωνν  όόππωωςς  δδιιαακκεεκκρριιµµέένναα  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοονν  66οο  εεννοοπποοιιηηµµέέννοο  ΙΙσσοολλοογγιισσµµόό..    
∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  µµεειιοοψψηηφφίίααςς  υυππόό  σσττοοιιχχεείίαα  IIXX  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  δδεενν  υυφφίίσσττααννττααιι  λλόόγγωω  ττηηςς  ααππόόκκττηησσηηςς  
110000%%  ττοουυ  εεκκδδοοµµέέννοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς..  
  

ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  
ΗΗ  µµηηττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  δδιιααττηηρρεείί  ιισσόόπποοσσηη  σσωωρρεευυµµέέννηη  ππρρόόββλλεεψψηη  πποοσσοούύ  ��  447788..885566,,6699  γγιιαα  ττιιςς  εεππιισσφφααλλεείίςς--
εεππίίδδιικκεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  ττηηςς  πποουυ  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  σσττοο  εεννεερργγηηττιικκόό  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσµµοούύ  κκααιι  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ααππόό  
ααπποοττίίµµηησσηη  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  σσεε  ΞΞΝΝ  πποοσσοούύ  ��  1188..337755,,1177  πποουυ  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  σσττοο  ππααθθηηττιικκόό  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσµµοούύ  
υυππόό  σσττοοιιχχεείίαα  ΒΒ..22..  ΛΛοοιιππέέςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς..  

ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  
ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  εεννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  115522..110033..441166,,5533  κκααιι  
ααννααλλύύεεττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  
ΙΙ..  ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς::  
ΟΟιι  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααπποοττεελλοούύννττααιι  ααππόό  υυππόόλλοοιιππαα  δδααννεείίωωνν  ΤΤρρααππεεζζώώνν,,  
εεππιιττααγγέέςς  µµαακκρράάςς  λλήήξξεεωωςς  ωωςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ  ��  
9966..332222..552233,,2255,,  ααφφααιιρροουυµµέέννωωνν  ττωωνν  ππλληηρρωωττέέωωνν  δδόόσσεεωωνν,,  πποουυ  λλήήγγοουυνν  σσττηηνν  εεππόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη  κκααιι  πποουυ  
ααννααφφέέρροοννττααιι  δδιιαακκεεκκρριιµµέένναα  σσττιιςς  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ((ππααρράάγγρρ..  77))..    
ΟΟιι  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοονν  κκααττωωττέέρρωω  ππίίνναακκαα::  

ΕΕίίδδοοςς  ∆∆ααννεείίοουυ  ΤΤρράάππεεζζαα  JJuummbboo  AAEEEE  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd  
ΟΟµµοολλοογγιιαακκόό  ΜΜεεττααττρρέέψψιιµµοο  SSoocciieettee  GGeenneerraallee  1111..776644..009933,,6611    
ΟΟµµοολλοογγιιαακκόό  µµηη  ΜΜεεττ//ψψιιµµοο  BBNNPP  PPaarriibbaass  1155..000000..000000,,0000    
ΚΚοοιιννοοππρραακκττιικκόό  BBNNPP  PPaarriibbaass  6600..000000..000000,,0000    
ΕΕππιιττααγγέέςς  µµαακκρράάςς  λλήήξξηηςς    110000..000000,,0000    
ΛΛηηφφθθεείίσσεεςς  εεγγγγυυήήσσεειιςς    77..334477,,9955    
∆∆ιιάάφφοορραα  δδάάννεειιαα  BBααnnkk  ooff  CCyypprruuss    11..661199..221155,,8822  
∆∆ιιάάφφοορραα  δδάάννεειιαα  BBααnnkk  ooff  CCyypprruuss    55..445533..550099,,8899  
∆∆ιιάάφφοορραα  δδάάννεειιαα  ΕΕµµπποορριικκήή    22..337788..335555,,9988  

ΣΣύύννοολλοο    8866..887711..444411,,5566  99..445511..008811,,6699  
  
ΙΙΙΙ..  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς..  
ΟΟιι  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσεε  ��  5555..778800..889933,,2288  κκααιι  ααφφοορροούύνν  
υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσεε  ππρροοµµηηθθεευυττέέςς,,  γγρρααµµµµάάττιιαα  ππλληηρρωωττέέαα  κκααιι  υυπποοσσχχεεττιικκέέςς,,  εεππιιττααγγέέςς  ππλληηρρωωττέέεεςς  
((µµεεττααχχρροοννοολλοογγηηµµέέννεεςς)),,  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµαα  ττρρααππεεζζιικκάά  δδάάννεειιαα  γγιιαα  κκεεφφάάλλααιιοο  κκίίννηησσηηςς,,    ππρροοκκααττααββοολλέέςς  
ππεελλααττώώνν,,  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  φφόόρροουυςς--ττέέλληη,,  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ππρροοςς  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκοούύςς  ΟΟρργγααννιισσµµοούύςς,,   
µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ππλληηρρωωττέέεεςς  σσττηηνν  εεππόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη,,  µµεερρίίσσµµαατταα  ππλληηρρωωττέέαα  ττηηςς  µµηηττρριικκήήςς  
κκααιι  ππιισσττωωττέέςς  δδιιάάφφοορροουυςς  ((όόππωωςς  ααννααλλύύοοννττααιι  σσττοονν    εεννοοπποοιιηηµµέέννοο  ΙΙσσοολλοογγιισσµµόό))..  
Σηµειώνεται ότι, από τις υποχρεώσεις προς «προµηθευτές» και «υποσχετικές πληρωτέες» έχουν 
αφαιρεθεί ποσά � 2.074.471,73 και � 31.728,74 αντίστοιχα, λόγω των ενδοεταιρικών  συναλλαγών. 
(απαλοιφών). 



΄Ιδια  κεφάλαια  
  

JJuummbboo  ΑΑννώώννυυµµηη  ΕΕµµπποορριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  
ΤΤοο  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  µµηηττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  ��  3366..449955..336600,,0000  κκααιι  δδιιααιιρρεείίττααιι  σσεε  
4455..661199..220000  κκοοιιννέέςς  οοννοοµµαασσττιικκέέςς  µµεεττοοχχέέςς,,  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ��  00,,8800  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα..    
  

JJuummbboo  ΤΤrraaddiinngg  LLttdd..  
ΤΤοο  κκααττααββεεββλληηµµέέννοο  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς,,  ααννέέρρχχεεττααιι  σσεε  ΛΛ..ΚΚ..  33..887700..000011    κκααιι  δδιιααιιρρεείίττααιι  
σσεε  1199..335500..000066  άάυυλλεεςς  µµεεττοοχχέέςς,,  οοννοοµµαασσττιικκήήςς  ααξξίίααςς  ΛΛ..ΚΚ..  00,,2200  ηη  κκάάθθεε  µµίίαα..  

ΤΤοο  κκααττααββλληηµµέέννοο  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς,,  µµααζζίί  µµεε  τταα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα,,  εεξξοοµµοοιιοούύττααιι  µµεε  ττιιςς  
κκααττωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόµµεεννεεςς  δδιιααφφοορρέέςς  εεννοοπποοίίηησσηηςς..  

∆∆ιιααφφοορρέέςς  εεννοοπποοίίηησσηηςς  
ΚΚααττάά  ττηη  χχρρήήσσηη  22000000//22000011  ((1144..77..22000000))  έέγγιιννεε  άάννττλληησσηη  ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  
εεττααιιρρεείίααςς  µµεε  ππααρρααίίττηησσηη  ττηηςς  ΜΜηηττρριικκήήςς  ααππόό  ττοο  σσχχεεττιικκόό  δδιικκααίίωωµµαα  κκααιι  εειισσααγγωωγγήή  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  ττηηςς  
θθυυγγααττρριικκήήςς  σσττοο  ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ..  ΛΛόόγγωω  ααυυττοούύ  ττοουυ  γγεεγγοοννόόττοοςς    µµεειιώώθθηηκκεε  ττοο  πποοσσοοσσττόό  
σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ΜΜηηττρριικκήήςς    ααππόό  110000%%  σσεε    6699,,7777%%..    

  

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ννοοµµοοθθεεσσίίαα  οο  λλοογγααρριιαασσµµόόςς  σσυυµµψψηηφφιισσµµοούύ  αανναασσυυννττάάχχθθηηκκεε  µµεε  ββάάσσηη  τταα  ννέέαα  δδεεδδοοµµέένναα  
κκααιι  ππρροοέέκκυυψψεε  δδιιααφφοορράά  εεννοοπποοίίηησσηηςς  ααρρννηηττιικκήή  πποοσσοούύ  ��  6633..008866,,6644..  
  

ΗΗ  ΜΜηηττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  ααππόό  1144//1111//22000022  ΑΑ΄́  ΕΕππααννααλληηππττιικκήήςς  ΕΕττήήσσιιααςς  ΤΤαακκττιικκήήςς  ΓΓεεννιικκήήςς  
ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττωωνν  µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς,,  εεξξάάσσκκηησσεε  ππλλήήρρωωςς  τταα  δδιικκααιιώώµµαατταα  πποουυ  ττηηςς  ππααρρεείίχχεε  ηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  
ααύύξξηησσηη  ττοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  πποουυ  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε  σσττιιςς  1111..77..22000033  ,,  
µµεεττααββάάλλλλοοννττααςς  ττοο  πποοσσοοσσττόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ααππόό  6699,,7777%%  σσεε  7777,,778899%%..  

ΛΛόόγγωω  ττοουυ  ππααρρααππάάννωω  γγεεγγοοννόόττοοςς  έέγγιιννεε  εεππααννυυπποολλοογγιισσµµόόςς  ττηηςς  ∆∆ιιααφφοορράάςς  ΕΕννοοπποοίίηησσηηςς  µµεε  οοιικκοοννοοµµιικκάά  
σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ππιιοο  ππρρόόσσφφαατταα  σσυυννττααγγµµέέννηηςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς  πποουυ  ήήτταανν  ηη  λλοογγιισσττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη  
ττηηςς  3311//33//22000044  κκααιι  ππρροοέέκκυυψψεε  δδιιααφφοορράά  εεννοοπποοίίηησσηηςς  χχρρεεωωσσττιικκήή  πποοσσοούύ  ��  5544..880000,,1133..  

  

΄́ΕΕκκττοοττεε,,  ττοο  ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ  µµεε  ββάάσσηη  ττοουυςς  ππεερρίί  ΑΑξξιιώώνν  κκααιι  ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  
ΚΚααννοοννιισσµµοούύςς,,  ααππααιιττοούύσσεε  νναα  κκααλλυυφφθθεείί  ττοο  χχρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκόό  κκρριιττήήρριιοο  ττηηςς  εελλάάχχιισσττηηςς  δδιιαασσπποορράάςς,,  
θθέέττοοννττααςς  ππρροοθθεεσσµµίίαα  µµέέχχρριι  ττηηνν  55..44..22000044..  ΣΣττιιςς  ααρρχχέέςς  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  22000044  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  ππρροοέέββηη  σσεε  ππώώλληησσηη  
µµόόννοο  119955..000000  µµεεττοοχχώώνν,,  µµεειιώώννοοννττααςς  ττοο  πποοσσοοσσττόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  σσεε  7766,,7788%%  µµεε  κκίίννδδυυννοο  οοιι  µµεεττοοχχέέςς  νναα  
εεττίίθθεεννττοο  µµεεττάά  ττηηνν  ααννωωττέέρρωω  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  εεκκττόόςς  δδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηηςς..  ΓΓιιαα  ττοο  λλόόγγοο  ααυυττόό  σσττιιςς  1188..33..22000044  ττοο  
∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ��JJUUMMBBOO  AAEEEE��  ααπποοφφάάσσιισσεε  ωωςς  ππλλέέοονν  ππρρόόσσφφοορρηη  λλύύσσηη  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  
ΕΕκκοούύσσιιααςς  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΠΠρρόότταασσηηςς  µµεε  ββάάσσηη  ττοουυςς  ππεερρίί  ΑΑξξιιώώνν  κκααιι  ΧΧρρηηµµααττιισσττηηρρίίοουυ  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ  
ΚΚααννοοννιισσµµοούύςς  11999977  κκααιι  22000011,,  γγιιαα  ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  ττοουυ  110000%%  ττοουυ  εεκκδδοοµµέέννοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  
ττοουυ  110000%%  ττωωνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν  ααγγοορράάςς  µµεεττοοχχώώνν  ((∆∆ΑΑΜΜ))  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  AAEEEE  ..    

ΜΜεεττάά  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττηηςς  εεξξααγγοορράάςς  ππρροοέέκκυυψψεε  ννέέαα  δδιιααφφοορράά  εεννοοπποοίίηησσηηςς  πποοσσοούύ  ��  11..449911..999933,,1100,,  οο  δδεε  
λλοογγααρριιαασσµµόόςς  σσυυµµψψηηφφιισσµµοούύ  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  ππααρραακκάάττωω  ::  

                                                                                                                  ΛΛοογγααρριιαασσµµοοίί  σσυυµµψψηηφφιισσµµοούύ 
  

ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηη  θθυυγγααττρριικκήή                1111..007744..118899,,8822          ΜΜεεττοοχχιικκόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  θθυυγγααττρρ..                              66..559999..992288,,3377  
ΜΜεεττααφφοορράά  σστταα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα                                                                                                                                              
ααπποοθθεεµµααττιικκάά                                                              44..447700..228822,,3300          ∆∆ιιααφφοορράά  υυππέέρρ  ττοο  άάρρττιιοο                                                11..663311..441133,,9944  
                                                                                                                                                            ΑΑπποοθθεεµµααττιικκάά                                                                                55..882211..113366,,7711  
                                                                                                                                                            ∆∆ιιααφφοορράά  εεννοοπποοίίηησσηηςς  ((χχρρεεωωσσττιικκήή))              11..449911..999933,,1100  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
ΣΣύύννοολλοο                                                                          1155..554444..447722,,1122          ΣΣύύννοολλοο                                                                                              1155..554444..447722,,1122                                        

ΤΤαα  ίίδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  κκααττάά  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  ((3300//66//22000044))  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ��    
1144..111144..888822,,2200    ((ΛΛίίρρεεςς  ΚΚύύππρροουυ  88..220077..880044))..  ((11  εευυρρώώ==  00,,5588115500  ΛΛίίρρεεςς  ΚΚύύππρροουυ))..  

  

  



55..11..22..  ΚΚέέρρδδηη  ααννάά    ΜΜεεττοοχχήή    ((EEPPSS))    
  
ΗΗ  ιισσττοορριικκήή  πποορρεείίαα  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς    ααννάά  µµεεττοοχχήή  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα::  
  

ΑΑννάάλλυυσσηη  ΣΣττοοιιχχεείίωωνν  ααννάά  ΜΜεεττοοχχήή  ((77))  
(ευρώ) 22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  

ΣΣττααθθµµιισσµµέέννοοςς  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΜΜεεττοοχχώώνν  4455..661199..220000 4455..661199..220000  4455..661199..220000
ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  ΤΤόόκκωωνν,,  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  &&  ΦΦόόρρωωνν  00,,6633 00,,7777  00..9999
ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  κκααιι    ΦΦόόρρωωνν  00,,5577 00,,6699  00..8888
ΚΚέέρρδδηη  ΠΠρροο  ΦΦόόρρωωνν  00,,4433 00,,5522  00..7700
ΚΚέέρρδδηη  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς  κκααιι  ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ..  ((22))  00,,2288 00,,3355  00..4488
ΚΚέέρρδδηη  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς,,  ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ..  ((22))  κκααιι  ΦΦόόρροουυςς  
ΦΦοορροολλοογγιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΠΠρροοηηγγ..  ΧΧρρήήσσεεωωνν  ((33))  00,,2288 00,,3355  00..4488
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  

ΠΠααρρααττηηρρήήσσεειιςς::  
((22))  ΟΟιι  ααµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ  έέχχοουυνν  εεννσσωωµµααττωωθθεείί  σσττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  κκααιι  οουυδδεεµµίίαα  δδιιααννοοµµήή  έέχχεειι  γγίίννεειι    κκααττάά    

ττηη    δδιιάάθθεεσσηη  ττωωνν  κκεερρδδώώνν  σσττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ττρριιεεττίίεεςς..  
((33))  ΟΟιι  φφόόρροοιι  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι,,  σσττοο  ΠΠίίνναακκαα  ∆∆ιιάάθθεεσσηηςς  

ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδηηµµοοσσιιεευυµµέέννεεςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς,,  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  σσττηηνν  
οοπποοίίαα  εεππιιββάάρρυυνναανν,,  ήήττοοιι  ττηηςς  3300//66//22000044..  

  
55..11..33..          ΜΜεερριισσµµααττιικκήή  ΠΠοολλιιττιικκήή  
  
ΣΣττοονν  αακκόόλλοουυθθοο  ππίίνναακκαα  σσυυννοοψψίίζζεεττααιι  ηη  µµεερριισσµµααττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  πποουυ  αακκοολλοούύθθηησσεε  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααττάά  ττιιςς    
ττρρεειιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς    δδιιααχχεειιρριισσττιικκέέςς  χχρρήήσσεειιςς  ((22000011//22000022,,  22000022//22000033  κκααιι  22000033//22000044))..  
  

((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΚΚααθθααρράά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ((κκέέρρδδηη))  χχρρήήσσηηςς  1199..884499 2233..779911 3322..000099
ΜΜεείίοονν::  ∆∆ιιααφφοορρέέςς    ΦΦοορροολλ..  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγ..  ΧΧρρήήσσεεωωνν  00 00 116677
ΜΜεείίοονν::  11..  ΦΦόόρροοςς  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  66..999900 77..774466 99..770077
ΜΜεείίοονν::  22..ΛΛοοιιπποοίί  µµηη  εεννσσωωµµααττωωµµέέννοοιι  σσττοο    λλεειιττοουυρργγιικκόό..  κκόόσσττοοςς  φφόόρροοιι  7788 9900 113344

ΜΜεείίοονν::  ΤΤαακκττιικκόό  ααπποοθθεεµµααττιικκόό  664433 880000 11..003311

ΚΚΕΕΡΡ∆∆ΗΗ  ΜΜΕΕΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΦΦΑΑΙΙΡΡΕΕΣΣΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ    ΤΤΑΑΚΚΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΑΑΠΠΟΟΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ    1122..113388 1155..115555 2200..997700
ΣΣυυννοολλιικκόό  ΜΜέέρριισσµµαα  44..556622 55..447744 77..775555
%%  κκααθθααρρώώνν  κκεερρδδώώνν  3377,,5588%% 3366,,1122%% 3366,,9988%%
ΜΜέέρριισσµµαα  ααννάά  µµεεττοοχχήή  00,,1100 00,,1122 00,,1177
ΑΑρριιθθµµόόςς  ΜΜεεττοοχχώώνν  4455..661199..220000 4455..661199..220000 4455..661199..220000
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::  TTυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα    οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  

ΚΚααττάά  ττηηνν  ιισσχχύύοουυσσαα  ννοοµµοοθθεεσσίίαα,,  ττοο  εελλάάχχιισσττοο  µµέέρριισσµµαα  πποουυ  δδιιααττίίθθεεττααιι  εεττηησσίίωωςς  σσττοουυςς  µµεεττόόχχοουυςς  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς  δδεενν  µµπποορρεείί  κκααττάά  κκααννόόνναα  νναα  εείίννααιι  µµιικκρρόόττεερροο  ττοουυ  3355%%  ττωωνν  ππρροο  φφόόρρωωνν  κκεερρδδώώνν  ττηηςς,,  
ααφφααιιρροουυµµέέννωωνν  ττωωνν  εεττααιιρριικκώώνν  ββααρρώώνν,,  ττοουυ  τταακκττιικκοούύ  ααπποοθθεεµµααττιικκοούύ  κκααιι  ττοουυ  ααννααλλοογγοούύννττοοςς  φφόόρροουυ,,  οούύττεε  
ττοουυ  66%%  ττοουυ  κκααττααββεεββλληηµµέέννοουυ  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ..  ΚΚααττααββάάλλλλεεττααιι  δδεε,,  µµεε  ββάάσσηη  τταα  ππααρρααππάάννωω  
κκρριιττήήρριιαα,,  όόπποοιιοο  πποοσσόό  εείίννααιι  µµεεγγααλλύύττεερροο..  
  

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  εεκκάάσσττοοττεε  ιισσχχύύοουυσσαα  ΝΝοοµµοοθθεεσσίίαα  γγιιαα  ττιιςς    εειισσηηγγµµέέννεεςς  σσττοο  ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν  
ΑΑθθηηννώώνν  εεττααιιρρεείίεεςς  ((ππλληηνν  ττωωνν  ΠΠιισσττωωττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυµµάάττωωνν))  ββααρρύύννοοννττααιι  µµεε  φφόόρροο  εεππίί  ττωωνν  φφοορροολλοογγηηττέέωωνν  
κκεερρδδώώνν  ττοουυςς    ππρριινν  ααππόό  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  δδιιααννοοµµήή..  ΈΈττσσιι  τταα  µµεερρίίσσµµαατταα    δδιιααννέέµµοοννττααιι  ααππόό  τταα  ήήδδηη  
φφοορροολλοογγηηθθέένντταα    σσττοο    ννοοµµιικκόό  ππρρόόσσωωπποο  κκέέρρδδηη  κκααιι  εεπποοµµέέννωωςς,,  οο  ΜΜέέττοοχχοοςς  δδεενν  έέχχεειι  κκααµµίίαα  φφοορροολλοογγιικκήή  
υυπποοχχρρέέωωσσηη  εεππίί  ττοουυ  πποοσσοούύ  ττωωνν  µµεερριισσµµάάττωωνν  πποουυ  εειισσππρράάττττεειι..  
  

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  δδιιααννοοµµήήςς  ττοουυ  µµεερρίίσσµµααττοοςς  εεππίί  ττωωνν  κκααθθααρρώώνν  κκεερρδδώώνν  ττηηςς  χχρρήήσσεεωωςς  
22000033//22000044  ,,  ααυυττήή  θθαα  υυλλοοπποοιιηηθθεείί  εεννττόόςς  ττοουυ  ππρροοββλλεεππόόµµεεννοουυ  ααππόό  ττοο  ννόόµµοο  χχρροοννιικκοούύ  δδιιαασσττήήµµααττοοςς  ααππόό  
ττηη  λλήήψψηη  ττηηςς  σσχχεεττιικκήήςς    ααππόόφφαασσηηςς  ααππόό  ττηηνν  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη,,  όόππωωςς  θθαα  ααπποοφφαασσιισσττεείί..  



55..11..44..              ΤΤααµµεειιαακκέέςς  ΡΡοοέέςς  

55..11..44..11..          ΤΤηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

  ΕΕυυρρώώ  

ΑΑ//αα  ΑΑννάάλλυυσσηη  
ΠΠοοσσάά            

κκλλεειιόόµµεεννηηςς  
χχρρήήσσηηςς    

3300//66//22000044  

ΠΠοοσσάά            
ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  
χχρρήήσσηηςς  

3300//66//22000033  
              

ΑΑ  ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  σσυυννήήθθεειιςς  ((λλεειιττοουυρργγιικκέέςς))  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς          
110000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εειισσρροοέέςς            
110011  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  117788..882255..994477,,8833 114444..001188..995555,,7700
110022  ΆΆλλλλαα  έέσσοοδδαα  εεκκµµεεττααλλλλεεύύσσεεωωςς  11..333366..446688,,2288 11..000011..110077,,9966
110033  ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  έέσσοοδδαα  111111..007711,,1188 667744..000011,,2299
110044  ΈΈσσοοδδαα  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  1155..550088,,9999 1122..335577,,1111
110055  ΠΠιισσττωωττιικκοοίί  ττόόκκοοιι  ((κκααττααθθέέσσεεωωνν  κκττλλ))  115577..000088,,3388 1144..115511,,1199
110066  ΈΈσσοοδδαα  χχρρεεοογγρράάφφωωνν  00,,0000 00,,0000
110077  ΠΠώώλληησσηη  χχρρεεοογγρράάφφωωνν  00,,0000 00,,0000
110088  ΜΜεείίωωσσηη  ΑΑππααιιττήήσσεεωωνν  00,,0000 11..115588..881199,,8833

ΑΑφφααιιρροούύννττααιι::         
110099  ΑΑγγοορράά  χχρρεεοογγρράάφφωωνν  00,,0000 00,,0000
111100  ΑΑύύξξηησσηη  ΑΑππααιιττήήσσεεωωνν  1111..009900..220000,,9999 22..889988..115522,,7711

    ΣΣύύννοολλοο  ΤΤααµµιιαακκώώνν  εειισσρροοώώνν  ((ΑΑ110000))  116699..335555..880033,,6677 114433..998811..224400,,3377
220000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εεκκρροοέέςς          
220011  ΚΚόόσσττοοςς  ππωωλληηθθέέννττωωνν  ((µµεείίοονν  ααπποοσσββέέσσεειιςς  κκααιι  ππρροοββλλέέψψεειιςς))  9944..333322..005544,,7766 7777..448811..882233,,7777
220022  ΈΈξξοοδδαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ∆∆ιιοοιικκήήσσεεωωςς  99..005588..332288,,5522 66..778899..777744,,5599
220033  ΈΈξξοοδδαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ΕΕρρεευυννώώνν  --  ΑΑννααππττύύξξεεωωςς  00,,0000 00,,0000
220044  ΈΈξξοοδδαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ∆∆ιιααθθέέσσεεωωςς  3300..443377..445500,,0000 2255..110000..999977,,6611
220055  ΈΈξξοοδδαα  ΥΥπποοααππαασσχχοολλήήσσεεωωςς//ΑΑδδρράάννεειιααςς  00,,0000 00,,0000
220066  ΆΆλλλλαα  ΈΈξξοοδδαα  11..336688..555511,,4488 11..114433..663377,,8822
220077  ΑΑύύξξηησσηη  ΑΑπποοθθεεµµάάττωωνν  33..889922..776688,,0088 55..330000..668811,,2277
220088  ΑΑύύξξηησσηη  µµεεττααββααττιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσµµώώνν  εεννεερργγηηττιικκοούύ  117799..002277,,5599 445566..002299,,2277
220099  ΜΜεείίωωσσηη  µµεεττααββααττιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσµµώώνν  ππααθθηηττιικκοούύ  00,,0000 33..557733,,2266
221100  ΜΜεείίωωσσηη  ββρρααχχυυππρροοθθέέσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ((ππλληηνν  ττρρααππεεζζώώνν))  00,,0000 66..772222..775544,,6622

ΑΑφφααιιρροούύννττααιι::         
221111  ΜΜεείίωωσσηη  ααπποοθθεεµµάάττωωνν  00,,0000 00,,0000
221122  ΜΜεείίωωσσηη  µµεεττααββααττιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσµµώώνν  εεννεερργγηηττιικκοούύ  00,,0000 8855..115599,,8811
221133  ΑΑύύξξηησσηη  µµεεττααββααττιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσµµώώνν  ππααθθηηττιικκοούύ  661155..223366,,5500 663300..665533,,4411
221144  ΑΑύύξξηησσηη  ββρρααχχυυππρροοθθέέσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ((ππλληηνν  ττρρααππεεζζώώνν))  77..551111..556600,,1100 558877..667766,,8844

    ΣΣύύννοολλοο  ΤΤααµµιιαακκώώνν  εεκκρροοώώνν  ((ΑΑ220000))  113311..114411..338833,,8833 112211..669955..778822,,1155
330000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εεκκρροοέέςς  ΦΦόόρρωωνν        
330011  ΦΦόόρροοιι  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  99..770077..225555,,6688 77..774455..777733,,5599
330022  ΜΜηη  εεννσσωωµµααττοούύµµεεννοοιι  σσττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  φφόόρροοιι  113333..776699,,2277 8899..884422,,1166
330033  ∆∆ιιααφφοορρέέςς  φφόόρροουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  116677..007711,,0000 00,,0000
330044  ΜΜεείίωωσσηη  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ααππόό  φφόόρροουυςς  --  ττέέλληη  00,,0000 00,,0000

ΑΑφφααιιρροούύννττααιι::         
330055  ΑΑύύξξηησσηη  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ααππόό  φφόόρροουυςς  --  ττέέλληη  22..779999..442255,,4400 558899..005577,,9966

    ΣΣύύννοολλοο  ττααµµιιαακκώώνν  εεκκρροοώώνν  φφόόρρωωνν  ((ΑΑ330000))  77..220088..667700,,5555 77..224466..555577,,7799

    
ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  σσυυννήήθθεειιςς  ((λλεειιττοουυρργγιικκέέςς))  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς 

((ΑΑ110000--ΑΑ220000--ΑΑ330000==ΑΑ))  3311..000055..774499,,2299 1155..003388..990000,,4433
    
    
    



ΒΒ  ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  εεππεεννδδυυττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς          
110000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εειισσρροοέέςς          
110011  ΠΠώώλληησσηη  αασσώώµµααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  00,,0000 00,,0000
110022  ΠΠώώλληησσηη  εεννσσώώµµααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  4400..993300,,9900 116622..331144,,0033
110033  ΠΠώώλληησσηη  σσυυµµµµεεττοοχχώώνν  κκααιι  ττίίττλλωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  00,,0000 00,,0000
110044  ΜΜεείίωωσσηη  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  00,,0000 00,,0000
110055  ΈΈσσοοδδαα  σσυυµµµµεεττοοχχώώνν  κκααιι  ττίίττλλωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  00,,0000 00,,0000
110066  ΠΠιισσττωωττιικκοοίί  ττόόκκοοιι  ((µµαακκρροοππρροοθθέέσσµµωωνν  κκλλππ  ααππααιιττήήσσεεωωνν))  00,,0000 00,,0000

    ΣΣύύννοολλοο  ττααµµεειιαακκώώνν  εειισσρροοώώνν  ((ΒΒ110000))  4400..993300,,9900 116622..331144,,0033
220000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εεκκρροοέέςς          
220011  ΑΑγγοορράά  αασσώώµµααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  00,,0000 110033..889933,,1177
220022  ΑΑγγοορράά  εεννσσώώµµααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  1199..880088..559911,,1199 1166..333355..119922,,4477
220033  ΑΑγγοορράά  σσυυµµµµεεττοοχχώώνν  κκααιι  ττίίττλλωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  00,,0000 00,,0000
220044  ΑΑύύξξηησσηη  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  77..000022..007744,,3377 33..992200..111122,,5555
220055  ΑΑύύξξηησσηη  εεξξόόδδωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωςς  11..447700..887766,,5577 443344..770066,,8888

    ΣΣύύννοολλοο  ττααµµιιαακκώώνν  εεκκρροοώώνν  ((ΒΒ220000))  2288..228811..554422,,1133 2200..779933..990055,,0077

    
ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  εεππεεννδδυυττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς                    

((BB110000--BB220000==ΒΒ))  --2288..224400..661111,,2233 --2200..663311..559911,,0044
                
ΓΓ  ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς          

110000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εειισσρροοέέςς          

110011  
ΕΕίίσσππρρααξξηη  ααύύξξηησσηηςς  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  δδιιααφφοορράάςς  υυππέέρρ  ττοο
άάρρττιιοο  00,,0000 00,,0000

110022  ΕΕίίσσππρρααξξηη  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν  ππααγγίίωωνν  00,,0000 00,,0000
110033  ΑΑύύξξηησσηη  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  1155..110077..334477,,9955 1199..442288..991133,,4499

110044  
ΑΑύύξξηησσηη  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ((λλοογγααρριιαασσµµοοίί  
ττρρααππεεζζώώνν))  00,,0000 00,,0000

    ΣΣύύννοολλοο  ττααµµιιαακκώώνν  εειισσρροοώώνν  ((ΓΓ110000))  1155..110077..334477,,9955 1199..442288..991133,,4499
220000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εεκκρροοέέςς          
220011  ΜΜεείίωωσσηη  ((εεππιισσττρροοφφήή))    µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  00,,0000 00,,0000
220022  ΕΕππιισσττρροοφφήή  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν  ππααγγίίωωνν  00,,0000 00,,0000
220033  ΜΜεείίωωσσηη  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  446666..994400,,5566 11..001122,,7777

220044  
ΜΜεείίωωσσηη  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ((λλοογγααρριιαασσµµοοίί  
ττρρααππεεζζώώνν))  33..557766..222288,,8877 44..779966..778844,,5555

220055  ΤΤόόκκοοιι  ππλληηρρωωθθέέννττεεςς  44..992233..226666,,6622 33..778811..669999,,4477
220066  ΜΜεερρίίσσµµαατταα  ππλληηρρωωθθέένντταα  55..449988..335599,,9900 44..552255..559900,,7722
220077  ∆∆ιιααννοοµµήή  κκεερρδδώώνν  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  00,,0000 00,,0000
220088  ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ..  ααππόό  κκέέρρδδηη  χχρρήήσσεεωωςς  00,,0000 00,,0000

    ΣΣύύννοολλοο  ΤΤααµµεειιαακκώώνν  εεκκρροοώώνν  ((ΓΓ220000))  1144..446644..779955,,9955 1133..110055..008877,,5511

    
ΤΤααµµεειιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς            

((ΓΓ110000--ΓΓ220000==ΓΓ))  664422..555522,,0000 66..332233..882255,,9988
                
    ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωςς((ααλλγγεεββρριικκόό  άάθθρροοιισσµµαα  ΑΑ++ΒΒ++ΓΓ))  33..440077..669900,,0066 773311..113355,,3377
    

ΠΠλλέέοονν::  ΧΧρρηηµµααττιικκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  έέννααρρξξηηςς  χχρρήήσσηηςς  11..777711..774444,,8800 11..004400..660099,,4433
    ΧΧρρηηµµααττιικκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  λλήήξξηηςς  χχρρήήσσηηςς  55..117799..443344,,8866 11..777711..774444,,8800

  
  
  
  
  

  



  
55..11..44..22..          ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  TTααµµεειιαακκέέςς  ΡΡοοέέςς  

      
    ΕΕυυρρώώ  

ΑΑ//ΑΑ  ΑΑννάάλλυυσσηη  

ΠΠοοσσάά            
κκλλεειιόόµµεεννηηςς  
χχρρήήσσηηςς      

3300//66//22000044  

ΠΠοοσσάά               
ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς 
χχρρήήσσηηςς    

3300//66//22000033  
                
ΑΑ  ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  σσυυννήήθθεειιςς  ((λλεειιττοουυρργγιικκέέςς))  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς          

110000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εειισσρροοέέςς            
110011  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  118888..667733..334422,,1188 114499..557711..006666,,3333
110022  ΆΆλλλλαα  έέσσοοδδαα  εεκκµµεεττααλλλλεεύύσσεεωωςς  11..333366..446688,,2288 11..000011..110077,,9966
110033  ΈΈκκτταακκτταα  κκααιι  ααννόόρργγαανναα  έέσσοοδδαα  111111..007711,,1188 667744..000011,,2299
110044  ΈΈσσοοδδαα  ππρροοηηγγοούύµµεεννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  1155..550088,,9999 1122..335577,,1111
110055  ΠΠιισσττωωττιικκοοίί  ττόόκκοοιι  ((κκααττααθθέέσσεεωωνν  κκττλλ))  116699..001133,,5544 4422..448833,,1133
110066  ΈΈσσοοδδαα  χχρρεεοογγρράάφφωωνν  00,,0000 00,,0000
110077  ΠΠώώλληησσηη  χχρρεεοογγρράάφφωωνν  00,,0000 00,,0000
110088  ΜΜεείίωωσσηη  ΑΑππααιιττήήσσεεωωνν  00,,0000 773399..005566,,0077

ΑΑφφααιιρροούύννττααιι::         
110099  ΑΑγγοορράά  χχρρεεοογγρράάφφωωνν  00,,0000 00,,0000
111100  ΑΑύύξξηησσηη  ΑΑππααιιττήήσσεεωωνν  1100..662222..441144,,2244 22..664466..887744,,0077

    ΣΣύύννοολλοο  ΤΤααµµιιαακκώώνν  εειισσρροοώώνν  ((ΑΑ110000))  117799..668822..998899,,9933 114499..339933..119977,,8822
220000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εεκκρροοέέςς          
220011  ΚΚόόσσττοοςς  ππωωλληηθθέέννττωωνν  ((µµεείίοονν  ααπποοσσββέέσσεειιςς  κκααιι  ππρροοββλλέέψψεειιςς))  9966..332288..668800,,4411 7777..991133..224499,,5511
220022  ΈΈξξοοδδαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ∆∆ιιοοιικκήήσσεεωωςς  1100..331100..884400,,9999 77..884455..111166,,7788
220033  ΈΈξξοοδδαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ΕΕρρεευυννώώνν  ��  ΑΑννααππττύύξξεεωωςς  00,,0000 00,,0000
220044  ΈΈξξοοδδαα  ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ∆∆ιιααθθέέσσεεωωςς  3322..665566..888855,,9944 2266..776600..220000,,8844
220055  ΈΈξξοοδδαα  ΥΥπποοααππαασσχχοολλήήσσεεωωςς//ΑΑδδρράάννεειιααςς  00,,0000 00,,0000
220066  ΆΆλλλλαα  ΈΈξξοοδδαα  11..225588..331166,,2244 11..114433..663377,,8822
220077  ΑΑύύξξηησσηη  ΑΑπποοθθεεµµάάττωωνν  33..662288..778833,,4466 66..779966..662299,,4422
220088  ΑΑύύξξηησσηη  µµεεττααββααττιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσµµώώνν  εεννεερργγηηττιικκοούύ  117799..002277,,5599 445566..002299,,2277
220099  ΜΜεείίωωσσηη  µµεεττααββααττιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσµµώώνν  ππααθθηηττιικκοούύ  00,,0000 33..557733,,2266
221100  ΜΜεείίωωσσηη  ββρρααχχυυππρροοθθέέσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ((ππλληηνν  ττρρααππεεζζώώνν))  00,,0000 55..005522..443322,,6677

ΑΑφφααιιρροούύννττααιι::           
221111  ΜΜεείίωωσσηη  ααπποοθθεεµµάάττωωνν  00,,0000 00,,0000
221122  ΜΜεείίωωσσηη  µµεεττααββααττιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσµµώώνν  εεννεερργγηηττιικκοούύ  00,,0000 227733..992277,,1199
221133  ΑΑύύξξηησσηη  µµεεττααββααττιικκώώνν  λλοογγααρριιαασσµµώώνν  ππααθθηηττιικκοούύ  669988..773344,,2266 779988..331133,,9955
221144  ΑΑύύξξηησσηη  ββρρααχχυυππρροοθθέέσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ((ππλληηνν  ττρρααππεεζζώώνν))  66..333399..339988,,0088 117788..113311,,5500

    ΣΣύύννοολλοο  ΤΤααµµιιαακκώώνν  εεκκρροοώώνν  ((ΑΑ220000))  113377..332244..440022,,2299 112255..772200..449966,,9933
330000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εεκκρροοέέςς  ΦΦόόρρωωνν        
330011  ΦΦόόρροοιι  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  1100..006611..228888,,3355 77..990011..331111,,9900
330022  ΜΜηη  εεννσσωωµµααττοούύµµεεννοοιι  σσττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  φφόόρροοιι  113333..776699,,2277 8899..884422,,1166
330033  ∆∆ιιααφφοορρέέςς  φφόόρροουυ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  116677..007711,,0000 00,,0000
330044  ΜΜεείίωωσσηη  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ααππόό  φφόόρροουυςς  ��  ττέέλληη  00,,0000 00,,0000

ΑΑφφααιιρροούύννττααιι::         
330055  ΑΑύύξξηησσηη  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ααππόό  φφόόρροουυςς  ��  ττέέλληη  33..223311..446600,,0044 448833..667777,,3322

    ΣΣύύννοολλοο  ττααµµιιαακκώώνν  εεκκρροοώώνν  φφόόρρωωνν  ((ΑΑ330000))  77..113300..666688,,5588 77..550077..447766,,7744

    
ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  σσυυννήήθθεειιςς  ((λλεειιττοουυρργγιικκέέςς))  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  

((ΑΑ110000--ΑΑ220000--ΑΑ330000==ΑΑ))  3355..222277..991199,,0066 1166..116655..222244,,1155
        



ΒΒ  ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  εεππεεννδδυυττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς          
110000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εειισσρροοέέςς          
110011  ΠΠώώλληησσηη  αασσώώµµααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  00,,0000 00,,0000
110022  ΠΠώώλληησσηη  εεννσσώώµµααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  4400..993300,,9900 116622..331144,,0033
110033  ΠΠώώλληησσηη  σσυυµµµµεεττοοχχώώνν  κκααιι  ττίίττλλωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  00,,0000 00,,0000
110044  ΜΜεείίωωσσηη  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  00,,0000 00,,0000
110055  ΈΈσσοοδδαα  σσυυµµµµεεττοοχχώώνν  κκααιι  ττίίττλλωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  00,,0000 00,,0000
110066  ΠΠιισσττωωττιικκοοίί  ττόόκκοοιι  ((µµαακκρροοππρροοθθέέσσµµωωνν  κκλλππ  ααππααιιττήήσσεεωωνν))  00,,0000 00,,0000

    ΣΣύύννοολλοο  ττααµµεειιαακκώώνν  εειισσρροοώώνν  ((ΒΒ110000))  4400..993300,,9900 116622..331144,,0033
220000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εεκκρροοέέςς        
220011  ΑΑγγοορράά  αασσώώµµααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  00,,0000 110033..889933,,1177
220022  ΑΑγγοορράά  εεννσσώώµµααττωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  2200..229988..447733,,7711 2233..669955..008866,,1111
220033  ΑΑγγοορράά  σσυυµµµµεεττοοχχώώνν  κκααιι  ττίίττλλωωνν  αακκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  00,,0000 00,,0000
220044  ΑΑύύξξηησσηη  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  ααππααιιττήήσσεεωωνν  77..000044..775500,,3344 3355..775522,,2288
220055  ΑΑύύξξηησσηη  εεξξόόδδωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωςς  11..447700..887766,,5577 443344..770066,,8888

    ΣΣύύννοολλοο  ττααµµιιαακκώώνν  εεκκρροοώώνν  ((ΒΒ220000))  2288..777744..110000,,6622 2244..226699..443388,,4444

    
ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  εεππεεννδδυυττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς                    

((BB110000--BB220000==ΒΒ))  --2288..773333..116699,,7722 --2244..110077..112244,,4411
              
ΓΓ  ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς        

110000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εειισσρροοέέςς          

110011  
ΕΕίίσσππρρααξξηη  ααύύξξηησσηηςς  µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  δδιιααφφοορράάςς  υυππέέρρ  ττοο
άάρρττιιοο  00,,0000 440000..445577,,9966

110022  ΕΕίίσσππρρααξξηη  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν  ππααγγίίωωνν  00,,0000 00,,0000
110033  ΑΑύύξξηησσηη  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  1155..110077..334477,,9955 2233..008833..332211,,8855

110044  
ΑΑύύξξηησσηη  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ((µµόόννοο  ττρρααππεεζζιικκώώνν  
δδααννεείίωωνν))  661100..009999,,4411 00,,0000

    ΣΣύύννοολλοο  ττααµµιιαακκώώνν  εειισσρροοώώνν  ((ΓΓ110000))  1155..771177..444477,,3366 2233..448833..777799,,8811
220000  ΤΤααµµιιαακκέέςς  εεκκρροοέέςς        
220011  ΜΜεείίωωσσηη  ((εεππιισσττρροοφφήή))    µµεεττοοχχιικκοούύ  κκεεφφααλλααίίοουυ  00,,0000 00,,0000
220022  ΕΕππιισσττρροοφφήή  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεεωωνν  ππααγγίίωωνν  00,,0000 00,,0000
220033  ΜΜεείίωωσσηη  µµαακκρροοππρρόόθθεεσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  11..772277..001100,,5533 11..001122,,7777

220044  
ΜΜεείίωωσσηη  ββρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµωωνν  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ((λλοογγααρριιαασσµµοοίί  
ττρρααππεεζζώώνν))  33..445599..663333,,1133 55..113366..772200,,4499

220055  ΤΤόόκκοοιι  ππλληηρρωωθθέέννττεεςς  55..665588..225577,,1166 44..228844..113388,,2200
220066  ΜΜεερρίίσσµµαατταα  ππλληηρρωωθθέένντταα  55..449988..335599,,9900 44..552255..559900,,7722
220077  ∆∆ιιααννοοµµήή  κκεερρδδώώνν  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  00,,0000 00,,0000
220088  ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ..  ααππόό  κκέέρρδδηη  χχρρήήσσεεωωςς  00,,0000 00,,0000

    ΣΣύύννοολλοο  ΤΤααµµεειιαακκώώνν  εεκκρροοώώνν  ((ΓΓ220000))  1166..334433..226600,,7722 1133..994477..446622,,1188

    
ΤΤααµµεειιαακκέέςς  ρροοέέςς  ααππόό  χχρρηηµµααττοοδδοοττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς            

((ΓΓ110000--ΓΓ220000==ΓΓ))  --662255..881133,,3366 99..553366..331177,,6633
            
    ΤΤααµµιιαακκέέςς  ρροοέέςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωςς((ααλλγγεεββρριικκόό  άάθθρροοιισσµµαα  ΑΑ++ΒΒ++ΓΓ))  55..886688..993355,,9988 11..559944..441177,,3377
            

ΠΠλλέέοονν::  ΧΧρρηηµµααττιικκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  έέννααρρξξηηςς  χχρρήήσσηηςς  22..776611..117711,,2288 11..116666..775533,,9911
    ΧΧρρηηµµααττιικκάά  δδιιααθθέέσσιιµµαα  λλήήξξηηςς  χχρρήήσσηηςς  88..663300..110077,,2266 22..776611..117711,,2288

 
  
  
 

 

 

 



55..11..55..    ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  
  
ΜΜεε  ββάάσσηη  ττιιςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς  ττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή--ΛΛοογγιισσττήή  
  

ΤΤαα    ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά    εελλέέγγχχοουυ  ττοουυ      ΟΟρρκκωωττοούύ    ΕΕλλεεγγκκττήή  ��  ΛΛοογγιισσττήή    γγιιαα  ττιιςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς    
ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  γγιιαα  ττιιςς  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  χχρρήήσσεειιςς    22000011//22000022,,  
22000022//22000033  κκααιι  22000033//22000044  ππααρρααττίίθθεεννττααιι  σσττοο  σσυυννηηµµµµέέννοο  ΠΠααρράάρρττηηµµαα  κκάάττωω  ααππόό  ττοουυςς  δδηηµµοοσσιιεευυµµέέννοουυςς    
ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύςς  κκααιι  τταα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ΧΧρρήήσσεεωωνν  ττωωνν  ααννττιισσττοοίίχχωωνν  χχρρήήσσεεωωνν..  

  

ΑΑπποοσσππάάσσµµαατταα  ττωωνν  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν  πποουυ  εεππιιφφέέρροουυνν  ααννααµµόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  κκααιι  ττωωνν  ΙΙδδίίωωνν  
ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ααννάά  χχρρήήσσηη,,  ππααρρααττίίθθεεννττααιι  κκααττωωττέέρρωω..    
  
ΧΧρρήήσσηη  22000011//22000022 
  

  

11..    ««ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ββαασσιιζζόόµµεεννηη  σσττηηνν  υυππ��ααρριιθθµµ..220055//11998888  γγννωωµµοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ΟΟλλοοµµέέλλεειιααςς  ττωωνν  ΝΝοοµµιικκώώνν  
ΣΣυυµµββοούύλλωωνν  ∆∆ιιοοιικκήήσσεεωωςς  κκααιι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝ..22006655//11999922  δδεενν  σσχχηηµµάάττιισσεε  ππρρόόββλλεεψψηη  
ααπποοζζηηµµιιώώσσεεωωςς  λλόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  γγιιαα  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηη..  ΑΑνν  σσχχηηµµααττιιζζόότταανν  κκααττάά  
ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο  ηη  ππρρόόββλλεεψψηη,,  ττοο  σσωωρρεευυµµέέννοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  θθαα  ήήτταανν  πποοσσοούύ  εευυρρώώ  667788..000000,,0000  ππεερρίίπποουυ,,   
εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  πποοσσόό  εευυρρώώ  117799..000000,,0000  ααφφοορράά  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη»».. 

 
ΧΧρρήήσσηη  22000022//22000033  
  

11..    ««ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ββαασσιιζζόόµµεεννηη  σσττηηνν  υυππ��ααρριιθθµµ..220055//11998888  γγννωωµµοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ΟΟλλοοµµέέλλεειιααςς  ττωωνν  ΝΝοοµµιικκώώνν  
ΣΣυυµµββοούύλλωωνν  ∆∆ιιοοιικκήήσσεεωωςς  κκααιι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝ..22006655//11999922  δδεενν  σσχχηηµµάάττιισσεε  ππρρόόββλλεεψψηη  
ααπποοζζηηµµιιώώσσεεωωςς  λλόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  γγιιαα  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηη..  ΑΑνν  σσχχηηµµααττιιζζόότταανν  κκααττάά  
ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο  ηη  ππρρόόββλλεεψψηη,,  ττοο  σσωωρρεευυµµέέννοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  θθαα  ήήτταανν  πποοσσόό  εευυρρώώ  888811..550000,,0000  ππεερρίίπποουυ,,  
εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  πποοσσόό  εευυρρώώ  220033..000000,,0000  ααφφοορράά  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη»»..    

  
ΧΧρρήήσσηη  22000033//22000044    
  

11..    ««ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  ββαασσιιζζόόµµεεννηη  σσττηηνν  υυππ��ααρριιθθµµ..220055//11998888  γγννωωµµοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ΟΟλλοοµµέέλλεειιααςς  ττωωνν  ΝΝοοµµιικκώώνν  
ΣΣυυµµββοούύλλωωνν  ∆∆ιιοοιικκήήσσεεωωςς  κκααιι  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1100  ττοουυ  ΝΝ..22006655//11999922  δδεενν  σσχχηηµµάάττιισσεε  ππρρόόββλλεεψψηη  
ααπποοζζηηµµιιώώσσεεωωςς  λλόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  γγιιαα  σσυυννττααξξιιοοδδόόττηησσηη..  ΑΑνν  σσχχηηµµααττιιζζόότταανν  κκααττάά  
ααυυττόόνν  ττοονν  ττρρόόπποο  ηη  ππρρόόββλλεεψψηη,,  ττοο  σσωωρρεευυµµέέννοο  ύύψψοοςς  ττηηςς  θθαα  ααννεερρχχόότταανν  σσεε  εευυρρώώ  11..005555..000000,,0000  
ππεερρίίπποουυ,,  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  πποοσσόό  εευυρρώώ  117733..550000,,0000  ααφφοορράά  ττηηνν  κκλλεειιόόµµεεννηη  χχρρήήσσηη»»..    

  

  

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττιιςς  σσηηµµεειιώώσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  

            ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  σσττιιςς  3300..77..22000044  οορριισσττιικκοοπποοίίηησσεε  ττιιςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ττηηςς  γγιιαα  ττιιςς  χχρρήήσσεειιςς  
22000000//22000011,,  22000011//22000022  κκααιι  22000022//22000033,,  κκααττόόππιινν  ττηηςς  δδιιεεννέέρργγεειιααςς  τταακκττιικκοούύ  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ααππόό  
ττοο  ΕΕΘΘ..ΕΕ..ΚΚ..  ΑΑθθηηννώώνν..    

  

            ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  οορριισσττιικκάά  φφύύλλλλαα  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοέέκκυυψψαανν  δδιιααφφοορρέέςς  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααιι  
ββεεββααιιώώθθηηκκαανν,,    σσυυννοολλιικκοούύ  πποοσσοούύ    ��  117755..886644..0000..  

  

ΤΤοο  πποοσσόό  ααυυττόό,,  µµεεττάά  ττηηνν    ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  νναα  κκααττααββλληηθθεείί    εεφφ΄́  άάππααξξ,,  µµεειιώώθθηηκκεε  
κκααττάά  55%%,,  ήήττοοιι  οορριισσττιικκόό  πποοσσόό  δδιιααφφοορρώώνν  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν    ��  
116677..007711,,0000,,  ττοο  οοπποοίίοο  εεππηηρρέέαασσεε  τταα    ΚΚααθθααρράά  ΚΚέέρρδδηη  ππρροοςς  ∆∆ιιάάθθεεσσηη  κκααιι  ττηηνν  ΚΚααθθααρρήή  ΘΘέέσσηη  ττηηςς  
3300..0066..22000044..  

  

ΗΗ  ααννααλλοογγίίαα  ααννάά  χχρρήήσσηη  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς::  χχρρήήσσηη  22000000//22000011  ��  4411..004488,,0000  ,,  χχρρήήσσηη  22000011//22000022  ��  6633..774422,,0000    
κκααιι  χχρρήήσσηη  22000022//22000033  ��  6622..228811,,0000  
  



55..11..55..11..    ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη    ττωωνν  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν    ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  

  ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  
  

((χχιιλλ..  ΕΕυυρρώώ))  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ    ππρροο  ΦΦόόρρωωνν  1199..884499 2233..779900 3322..000099
ΜΜηη  δδιιεενν//θθεείίσσαα  ππρρόόββλλ..  ΑΑπποοζζηηµµ..  ππρροοσσωωππ..  ΛΛόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν    υυππηηρρ..  ((117799)) ((220033)) ((117744))
ΣΣύύννοολλοο  ΑΑννααµµοορρφφώώσσεεωωνν  ((117799)) ((220033)) ((117744))
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ππρροο  ΦΦόόρρωωνν  1199..667700 2233..558877 3311..883355
ΜΜεείίοονν::  ΦΦόόρροοιι  ΧΧρρήήσσεεωωςς  ((77..006699)) ((77..883355)) ((99..770077))
ΜΜεείίοονν::  ΛΛοοιιπποοίί  µµηη  εεννσσωωµµααττωωµµέέννοοιι  σσττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  φφόόρροοιι  ((7788)) ((9900)) ((113344))
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς  κκααιι  
ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ    1122..552233 1155..666622 2211..999944
ΜΜεείίοονν::∆∆ιιααφφοορρέέςς  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  σσττηη  
χχρρήήσσηη  πποουυ  ααννααλλοογγοούύνν**  ((6644)) ((6622)) 00
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς,,  ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ  κκααιι  
ΦΦόόρροουυςς  ΦΦοορροολλοογγιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ    1122..445599 1155..660000 2211..999944

      

        ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  
ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη  ΙΙδδίίωωνν    ΚΚεεφφααλλααίίωωνν    --  ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη  λλοογγιισσττιικκήήςς  ααξξίίααςς    µµεεττοοχχήήςς    
  

((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  3300..66..22000022  3300..66..22000033  3300..66..22000044  
ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  δδηηµµοοσσιιεευυµµέέννωωνν  ΙΙσσοολλοογγιισσµµώώνν  4477..662233 5588..110044 7722..335500
ΜΜεείίοονν::       

ΜΜηη  δδιιεενν//θθεείίσσαα  ππρρόόββλλεεψψηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ  λλόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ((667788)) ((888822)) ((11..005555))
∆∆ιιααφφοορρέέςς  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  σσττηη  χχρρήήσσηη  
πποουυ  ααννααλλοογγοούύνν**  ((110055)) ((116677)) ((00))

ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  JJuummbboo  AAEEEE  4466..884400 5577..005555 7711..229955

ΑΑννααµµοορρφφωωµµέέννηη  ΛΛοογγιισσττιικκήή  ΑΑξξίίαα  µµεεττοοχχήήςς  ((εευυρρώώ))**  11,,0033 11,,2255 11,,5566
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  

ΜΜεε  ββάάσσηη  ττωωνν  ααρριιθθµµόό  µµεεττοοχχώώνν  ττέέλλοουυςς  χχρρήήσσηηςς..  
  

**ΗΗ  ααννααλλοογγίίαα  ααννάά  χχρρήήσσηη  έέχχεειι  ωωςς  εεξξήήςς::  ((χχρρήήσσηη  22000000//22000011  ��  4411..004488,,0000  ++  χχρρήήσσηη  22000011//22000022  ��  
6633..774422,,0000))    χχρρήήσσηη  22000011//22000022    ��  110044..779900,,0000  κκααιι  χχρρήήσσηη  22000022//22000033  ��  6622..228811,,0000..  
  
  

ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη    ΣΣττοοιιχχεείίωωνν    ααννάά    ΜΜεεττοοχχήή  ((66))      

  

(εευυρρώώ)) 22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ππρροο  ΦΦόόρρωωνν      00,,4433  00,,5522  00,,6699
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς  κκααιι  
ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ..    00,,2288  00,,3355  00,,4488
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς,,  
ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ..    κκααιι  ΦΦόόρροουυςς  ΦΦοορροολλοογγιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  σσττηη  χχρρήήσσηη  πποουυ  
ααννααλλοογγοούύνν  00,,2277  00,,3344  00,,4488

  

  ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
ΣΣττοοιιχχεείίαα  ααννάά  µµεεττοοχχήή  µµεε  ββάάσσηη  ττοο  σσττααθθµµιισσµµέέννοο  ααρριιθθµµόό  µµεεττοοχχώώνν..  
  
  
  
  
  



55..11..55..22..    ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη    ττωωνν  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν    ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν    ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  
  
ΤΤαα  εεννοοπποοιιηηµµέένναα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ,,  έέχχοουυνν  ααννααµµοορρφφωωθθεείί  ββάάσσηη  ττωωνν  ππααρρααττηηρρήήσσεεωωνν  ττοουυ  
τταακκττιικκοούύ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ��  ΛΛοογγιισσττήή,,  ττωωνν  σσηηµµεειιώώσσεεωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  δδεενν  δδιιααφφέέρροουυνν  ααππόό  ττιιςς  
ααννααµµοορρφφώώσσεειιςς    ττηηςς  ΜΜηηττρριικκήήςς..  
  
  

  ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  
  

  ((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ    ππρροο  ΦΦόόρρωωνν  2200..776611 2255..118833 3344..996699
ΜΜηη  δδιιεενν//θθεείίσσαα  ππρρόόββλλεεψψηη  ααπποοζζηηµµ..  ππρροοσσωωππιικκοούύ  λλόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  
υυππηηρρεεσσίίαα  ((117799)) ((220033)) ((117744))
ΣΣύύννοολλοο  ΑΑννααµµοορρφφώώσσεεωωνν  ((117799)) ((220033)) ((117744))
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ππρροο  ΦΦόόρρωωνν  2200..558822 2244..998800 3344..779955
ΜΜεείίοονν::  ΦΦόόρροοιι  ΧΧρρήήσσεεωωςς  ((77..113388)) ((77..990011)) ((1100..006611))
ΜΜεείίοονν::  ΛΛοοιιπποοίί  µµηη  εεννσσωωµµααττωωµµέέννοοιι  σσττοο  λλεειιττοουυρργγιικκόό  κκόόσσττοοςς  φφόόρροοιι  ((7788)) ((9900)) ((113344))
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ΧΧρρήήσσηηςς  κκααιι  
ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ    1133..336666 1166..998899 2244..660000
ΜΜεείίοονν::∆∆ιιααφφοορρέέςς  φφοορροολλοογγιικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωνν  χχρρήήσσεεωωνν  σσττηη  
χχρρήήσσηη  πποουυ  ααννααλλοογγοούύνν**  ((6644)) ((6622)) 00
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς,,  ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ  κκααιι
ΦΦόόρροουυςς  ΦΦοορροολλοογγιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ    1133..330022 1166..992277 2244..660000
ΜΜεείίοονν::  ΑΑννααλλοογγίίαα  ΜΜεεττοοχχώώνν  ΜΜεειιοοψψηηφφίίααςς  223311 227755 00
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΕΕννοοπποοιιηηµµέένναα  ΑΑπποοττεελλέέσσµµαατταα  ΟΟµµίίλλοουυ  µµεεττάά  ααππόό  
ΦΦόόρροουυςς,,  ΑΑµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ  κκααιι  ΦΦόόρροουυςς  ΦΦοορροολλοογγιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  1133..007711 1166..665522 2244..660000

      

        ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  
  

  ΑΑννααµµόόρρφφωωσσηη    ττωωνν    ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννωωνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν          

        ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  

ΜΜεε  ββάάσσηη  τταα  ααννααµµοορρφφωωµµέένναα    ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα    ΜΜεεττόόχχωωνν  ΟΟµµίίλλοουυ    JJuummbboo  AAEEEE  κκααιι  ττοονν  ααρριιθθµµόό  µµεεττοοχχώώνν  
ττέέλλοουυςς  χχρρήήσσηηςς..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  22000011//22000022 22000022//22000033 22000033//22000044
ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  µµεεττοοχχώώνν  ��ΟΟµµίίλλοουυ  JJuummbboo  AAEEEE��    4499..008844 6600..445555 7755..339911
∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  ΜΜεειιοοψψηηφφίίααςς  11..777777 22..553355 00
ΣΣύύννοολλοο  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  5500..886611 6622..999900 7755..339911
ΜΜηη  δδιιεενν//θθεείίσσεεςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς    γγιιαα  ΕΕππιισσφφααλλεείίςς  ,,  ΕΕππίίδδιικκεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  00 00 00
ΜΜηη  δδιιεενν//θθεείίσσαα  ππρρόόββλλεεψψηη  ππρροοσσωωππιικκοούύ  λλόόγγωω  εεξξόόδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ((667788)) ((888822)) ((11..005555))
ΜΜεείίοονν  ::  ΦΦόόρροοιι  ΦΦοορροολλοογγιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ((110055)) ((116677)) 00
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΣΣυυννοολλιικκάά  ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα    5500..007788 6611..994411 7744..333366
ΜΜεείίοονν  ::  ∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  ΜΜεειιοοψψηηφφίίααςς  ((11..777777)) ((22..553355)) 00
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέένναα  ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  JJuummbboo  AAEEEE  4488..330011 5599..440066 7744..333366
ΑΑννααµµοορρφφωωµµέέννηη  ΛΛοογγιισσττιικκήή  ΑΑξξίίαα  µµεεττοοχχήήςς  ((εευυρρώώ))  **  11,,0066 11,,3300 11,,6633



55..11..66..      ΠΠηηγγέέςς  κκααιι  ΧΧρρήήσσεειιςς  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  
 
ΟΟιι    ΠΠηηγγέέςς  κκααιι  ΧΧρρήήσσεειιςς  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  

ΠΠηηγγέέςς  κκεεφφααλλααίίωωνν        
ΚΚέέρρδδηη  ΠΠρρόό  ΦΦόόρρωωνν  1199..884499 2233..779911  3322..000099
ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς  66..000099 77..663322  88..331177
ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  227755 3333  1199
ΑΑύύξξηησσηη    ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  µµεε  ΚΚααττααββοολλήή  ΜΜεεττρρηηττώώνν      00 00  00
ΑΑύύξξηησσηη    ΜΜαακκρρ//σσµµωωνν  ΤΤρρααππεεζζ..  ΥΥπποοχχρρ  2244..228855 1199..009922  1144..552233
ΑΑύύξξηησσηη    ΒΒρρααχχ//σσµµοουυ  ΤΤρρααππεεζζιικκοούύ  ∆∆ααννεειισσµµοούύ  44..662222 00  00
ΣΣύύννοολλοο  5555..004400 5500..554488  5544..886688
ΧΧρρήήσσεειιςς  κκεεφφααλλααίίωωνν     
ΑΑύύξξηησσηη    ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  ΚΚίίννηησσηηςς  2211..883322 1111..441144  1100..331133
ΑΑύύξξηησσηη--ΜΜεείίωωσσηη    ∆∆ιιααθθεεσσίίµµωωνν  κκααιι  ΧΧρρεεοογγρράάφφωωνν  --77..227744 773311  33..440088
ΚΚααθθααρρήή  ΜΜεεττααββοολλήή  ΕΕξξόόδδωωνν  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηηςς  11..222266 443355  228811
ΚΚααθθααρρήή  ΜΜεεττααββοολλήή  ΠΠααγγίίωωνν  2277..662288 1166..227777  1122..664411
ΑΑύύξξηησσηη  ��ΜΜεείίωωσσηη  ΣΣυυµµµµ//χχώώνν  κκααιι  ΛΛοοιιππώώνν  ΜΜαακκρρ..ΑΑππααιιττ..  --33 33..992200  77..000022
ΜΜεείίωωσσηη    ΒΒρρααχχ//σσµµοουυ  ΤΤρρααππεεζζιικκοούύ  ∆∆ααννεειισσµµοούύ  00 44..446611  33..446600
∆∆ιιααννεεµµόόµµεενναα  ΜΜεερρίίσσµµαατταα  44..556622 55..447744  77..775555
ΦΦόόρροοιι  ΕΕιισσοοδδήήµµααττοοςς,,  &&  ΛΛοοιιπποοίί  ΦΦόόρροοιι      77..006699 77..883366  1100..000088

ΣΣύύννοολλοο  5555..004400 5500..554488  5544..886688
  

  

  

  

ΟΟιι    ΠΠηηγγέέςς  κκααιι  ΧΧρρήήσσεειιςς  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  
  

((χχιιλλ..  εευυρρώώ))  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΠΠηηγγέέςς  κκεεφφααλλααίίωωνν        
ΚΚέέρρδδηη  ΠΠρρόό  ΦΦόόρρωωνν  2200..776611 2255..118833  3344..996699
ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς  66..223355 88..117722  99..001133
ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  227755 3333  1199
ΕΕίίσσππρρααξξηη  ΑΑύύξξηησσηηςς    ΜΜεεττοοχχιικκοούύ  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ    00 440000  00
ΑΑύύξξηησσηη      ΜΜαακκρρ//σσµµωωνν  ΤΤρρααππεεζζιικκώώνν  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  2299..882277 2233..005599  1133..999900
ΑΑύύξξηησσηη  ΒΒρρααχχ//σσµµοουυ  ΤΤρρααππεεζζιικκοούύ  ∆∆ααννεειισσµµοούύ  44..997766 00  00
ΣΣύύννοολλοο  6622..007744 5566..884477  5577..999911
ΧΧρρήήσσεειιςς  κκεεφφααλλααίίωωνν   
ΜΜεεττααββοολλήή  ΚΚεεφφααλλααίίοουυ  ΚΚίίννηησσηηςς  2200..335522 1122..556666  1155..338855
ΜΜεεττααββοολλήή  ∆∆ιιααθθεεσσίίµµωωνν  κκααιι  ΧΧρρεεοογγρράάφφωωνν  --99..114499 11..559944  55..886699
ΚΚααθθααρρήή  ΜΜεεττααββοολλήή  ΕΕξξόόδδωωνν  ΕΕγγκκααττάάσστταασσηηςς  11..222266 443355  228811
ΚΚααθθααρρήή  ΜΜεεττααββοολλήή  ΠΠααγγίίωωνν  3377..886688 2233..663377  1122..442233
ΑΑύύξξηησσηη    ΛΛοοιιππώώνν  ΜΜαακκρροοππρροοθθέέσσµµωωνν    ΑΑππααιιττ..  00 3366  22..445566
ΜΜεείίωωσσηη  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµοουυ  ΤΤρρααππεεζζιικκοούύ  ∆∆ααννεειισσµµοούύ  00 55..111144  33..446600
∆∆ιιααννεεµµόόµµεενναα  ΜΜεερρίίσσµµαατταα  44..556622 55..447744  77..775555
ΦΦόόρροοιι  ΕΕιισσοοδδήήµµααττοοςς,,  &&  ΛΛοοιιπποοίί  ΦΦόόρροοιι      77..221166 77..999911  1100..336622

ΣΣύύννοολλοο  6622..007744 5566..884477  5588,,669900
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς::      ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε    σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  

  



55..11..77..  ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοοίί    ∆∆εείίκκττεεςς  
  
ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοοίί  ∆∆εείίκκττεεςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
 

ΟΟιι  ββαασσιικκόόττεερροοιι  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοοίί  δδεείίκκττεεςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς  ::  
  

∆∆εείίκκττεεςς  ΕΕξξέέλλιιξξηηςς  %%  3300..66..22000022  3300..66..22000033  3300..66..22000044  
ΚΚύύκκλλοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ((ααππόό  εεµµπποορριικκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα))  1166,,8811%% 2266,,9999%% 2222..6688%%
ΚΚύύκκλλοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ((µµεεττάά  ττηηνν  κκαατταασσττρρ..  ΕΕµµπποορρ..  ααππόό  ττηηνν  ππυυρρκκααϊϊάά))  99,,0011%% 2266,,9999%% 2244..1177%%
ΚΚεερρδδώώνν  ππρροο  φφόόρρωωνν  88,,2244%% 1199,,8866%% 3344..5555%%
ΚΚεερρδδώώνν  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  &&  ααµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ..  66,,1133%% 2244,,8844%% 3388..9944%%
ΕΕννσσωωµµάάττωωνν  ππααγγίίωωνν    ((ΑΑξξίίαα  κκττήήσσηηςς))  4499,,4466%% 1199,,3300%% 1199..7700%%
ΣΣυυννοολλιικκώώνν  ααπποοσσχχοολλοούύµµεεννωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  3300,,2211%% 1133,,5511%% 2211..7788%%
∆∆εείίκκττεεςς  ΡΡεευυσσττόόττηηττααςς  %%            
ΚΚααθθααρρόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΚΚίίννηησσηηςς  ππρροο  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  1177,,7733%% 2255,,2277%% 2244..3311%%
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ΡΡεευυσσττόόττηητταα  115511,,3388%% 220000,,7711%% 220011,,4433%%
ΆΆµµεεσσηη  ΡΡεευυσσττόόττηητταα  2244,,5566%% 3355,,1166%% 5566..7744%%
ΤΤααµµιιαακκήή  ΡΡεευυσσττόόττηητταα  11,,9944%% 44,,0011%% 99..7788%%
∆∆εείίκκττεεςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  %%            
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ΤΤααχχύύττηητταα  ΠΠααγγίίωωνν  115599,,7722%% 116699,,9966%% 117711..3311%%
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ττααχχύύττηητταα  ΚΚυυκκλλοοφφοορροούύννττοοςς  εεννεερργγηηττιικκοούύ  113399,,4400%% 116611,,7788%% 116666..4499%%
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  κκααθθααρρόό  κκεεφφάάλλααιιοο  κκίίννηησσηηςς  441100,,7722%% 332222,,4422%% 334411..7799%%
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ΤΤααχχύύττηητταα  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  7722,,8833%% 8811,,4488%% 8833..0088%%
∆∆εείίκκττεεςς  ∆∆ααννεειιαακκήήςς  εεππιιββάάρρυυννσσηηςς  %%            
ΞΞέένναα  //ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  222266,,7755%% 220044,,1199%% 119977..4488%%
ΤΤρρααππεεζζιικκέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  //ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  112299,,4455%% 113311,,2288%% 112200..7733%%
∆∆εείίκκττεεςς  ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιββάάρρυυννσσηηςς  %%            
ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµοοκκάά  έέξξοοδδαα//ΜΜιικκττόό  κκέέρρδδοοςς  55,,5511%% 55,,6666%% 55..6688%%
ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµοοκκάά  έέξξοοδδαα//ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν  κκααιι  ττόόκκωωνν  1122,,5500%% 1133,,7722%% 1122..9966%%
∆∆εείίκκττεεςς  ΑΑπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς  %%            
ΜΜιικκττόό  ΠΠεερριιθθώώρριιοο  ΚΚέέρρδδοουυςς  4455,,3388%% 4466,,2200%% 4477..2255%%
ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΠΠεερριιθθώώρριιοο  1188,,3300%% 1199,,4455%% 2211..2266%%
ΠΠεερριιθθώώρριιοο  ΚΚεερρδδώώνν  ππρρόό  φφόόρρωωνν  1177,,5500%% 1166,,5522%% 1177..9900%%
ΠΠεερριιθθώώρριιοο  ΚΚααθθααρροούύ  κκέέρρδδοουυςς  µµεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς  1111,,2277%% 1111,,0088%% 1122..4400%%
ΑΑπποοδδοοττιικκόόττηητταα  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  2266,,8844%% 2277,,4466%% 3300..6644%%
ΑΑπποοδδοοττιικκόόττηητταα  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  88,,2211%% 99,,0033%% 1100..3300%%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΟιι  ββαασσιικκόόττεερροοιι  χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκοοίί  δδεείίκκττεεςς  σσεε  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννηη  ββάάσσηη  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς  ::  
  

∆∆εείίκκττεεςς  ΕΕξξέέλλιιξξηηςς  %%  3300..66..22000022  3300..66..22000033  3300..66..22000044  
ΚΚύύκκλλοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ((µµεεττάά  ττηηνν  κκαατταασσττρρ..  ΕΕµµπποορρ..  ααππόό  ττηηνν  ππυυρρκκααϊϊάά))  88,,2288%% 2288,,8811%% 2266,,1144%%
ΚΚεερρδδώώνν  ππρροο  φφόόρρωωνν  88,,1188%% 2211,,3300%% 3388,,8866%%
ΚΚεερρδδώώνν  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  &&  ααµµοοιιββέέςς  ∆∆..ΣΣ..  66,,6622%% 2266,,9922%% 4455,,4466%%
ΕΕννσσωωµµάάττωωνν  ππααγγίίωωνν  ((ΑΑξξίίαα  κκττήήσσηηςς))  6633,,6600%% 2244,,1100%% 1166,,6622%%
ΣΣυυννοολλιικκώώνν  ααπποοσσχχοολλοούύµµεεννωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  3355,,0011%% 1155,,5588%% 1188,,1177%%
∆∆εείίκκττεεςς  ΡΡεευυσσττόόττηηττααςς        
ΚΚααθθααρρόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΚΚίίννηησσηηςς  ππρροοςς  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  1166,,3311%% 2244,,2244%% 2244,,3399%%
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ΡΡεευυσσττόόττηητταα  114488,,8833%% 220011,,0044%% 220044,,8822%%
ΆΆµµεεσσηη  ΡΡεευυσσττόόττηητταα  2277,,9999%% 3333,,3344%% 5577,,8866%%
ΤΤααµµιιαακκήή  ΡΡεευυσσττόόττηητταα  22,,0077%% 55,,9922%% 1155,,5588%%
∆∆εείίκκττεεςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττααςς        
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ΤΤααχχύύττηητταα  ΠΠααγγίίωωνν  114422,,7700%% 115522,,5544%% 113333,,9955%%
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ττααχχύύττηητταα  ΚΚυυκκλλοοφφοορροούύννττοοςς  εεννεερργγηηττιικκοούύ  113388,,3344%% 115588,,9900%% 116655,,1144%%
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  κκααθθααρρόό  κκεεφφάάλλααιιοο  κκίίννηησσηηςς  442211,,6644%% 331166,,1177%% 333355,,3355%%
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ΤΤααχχύύττηητταα  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  6688,,7777%% 7766,,6633%% 8811,,8811%%
∆∆εείίκκττεεςς  ∆∆ααννεειιαακκήήςς  εεππιιββάάρρυυννσσηηςς            
ΞΞέένναα  //ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  224400,,1177%% 220099,,8855%% 220055,,8899%%
ΤΤρρααππεεζζιικκέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  //ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  114422,,1155%% 113399,,2266%% 113300,,1188%%
∆∆εείίκκττεεςς  ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιββάάρρυυννσσηηςς            
ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  έέξξοοδδαα  //  ΜΜιικκττόό  κκέέρρδδοοςς  55,,4477%% 55,,9988%% 66,,1133%%
ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  έέξξοοδδαα  //  ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν  κκααιι  ττόόκκωωνν  1188,,2266%% 2200,,2211%% 1133,,9999%%
∆∆εείίκκττεεςς  ΑΑπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς            
ΜΜιικκττόό  ΠΠεερριιθθώώρριιοο  ΚΚέέρρδδοουυςς  4466,,8822%% 4477,,9911%% 4488,,9944%%
ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΠΠεερριιθθώώρριιοο  1188,,7744%% 1199,,9988%% 2266,,8888%%
ΠΠεερριιθθώώρριιοο  ΚΚεερρδδώώνν  ππρροο  φφόόρρωωνν  1177,,8888%% 1166,,8844%% 1188,,5533%%
ΠΠεερριιθθώώρριιοο  ΚΚααθθααρροούύ  κκέέρρδδοουυςς  µµεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς  1111,,6666%% 1111,,4499%% 1133,,0044%%
ΑΑπποοδδοοττιικκόόττηητταα  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  2266,,6633%% 2288,,4444%% 3322,,6644%%
ΑΑπποοδδοοττιικκόόττηητταα  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  88,,0022%% 88,,8811%% 1100,,6677%%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΕππεεξξήήγγηησσηη    χχρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκώώνν  δδεειικκττώώνν  
∆∆εείίκκττεεςς  ΕΕξξέέλλιιξξηηςς  

ΚΚύύκκλλοουυ  ΕΕρργγαασσιιώώνν  [[((ΚΚύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  ττρρέέχχοουυσσααςς  χχρρήήσσηηςς  ��  ΚΚύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  ππρροοηηγγ..  
χχρρήήσσηηςς))  //  ΚΚύύκκλλοοςς  εερργγαασσιιώώνν  ππρροοηηγγ..  χχρρήήσσηηςς))}}  **110000  

ΚΚεερρδδώώνν  ππρροο  φφόόρρωωνν  [[((ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν    ΤΤρρέέχχοουυσσααςς  ΧΧρρήήσσηηςς  --ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν  ππρροοηηγγ..  
χχρρήήσσηηςς))//ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν  ππρροοηηγγ..  χχρρήήσσηηςς]]**110000  

ΚΚεερρδδώώνν  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς    [[((ΚΚέέρρδδηη  µµεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς  ττρρέέχχοουυσσααςς  χχρρήήσσηηςς  ((σσύύννοολλοο  φφόόρρωωνν))  --  
ΚΚέέρρδδηη  µµεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς  ππρροοηηγγ..  χχρρήήσσηηςς  ((σσύύννοολλοο  φφόόρρωωνν))  //  ΚΚέέρρδδηη  
µµεεττάά  ααππόό  φφόόρροουυςς    ((σσύύννοολλοο  φφόόρρωωνν))  ππρροοηηγγ..  χχρρήήσσηηςς]]**110000  

ΕΕννσσωωµµάάττωωνν  ππααγγίίωωνν  ((ΑΑξξίίαα  κκττήήσσηηςς))  [[((ΕΕννσσώώµµαατταα  ΠΠάάγγιιαα  ττρρέέχχοουυσσααςς  ΧΧρρήήσσηηςς  --  ΕΕννσσώώµµαατταα  ΠΠάάγγιιαα  ΠΠρροοηηγγ..  
χχρρήήσσηηςς))//  ΕΕννσσώώµµαατταα  ΠΠάάγγιιαα  ΠΠρροοηηγγ..  χχρρήήσσηηςς]]**110000  

ΣΣυυννοολλιικκώώνν  ααππαασσχχοολλοουυµµέέννωωνν  κκεεφφααλλααίίωωνν  [[ΣΣύύννοολλοο  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  ΤΤρρέέχχοουυσσααςς  ΧΧρρήήσσηηςς  --  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ    
ΠΠρροοηηγγ..  ΧΧρρήήσσηηςς))//ΣΣύύννοολλοο  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ    ΠΠρροοηηγγ..    ΧΧρρήήσσηηςς]]**110000  

    ∆∆εείίκκττεεςς  ΡΡεευυσσττόόττηηττααςς  
ΚΚααθθααρρόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ΚΚίίννηησσηηςς  ππρροο  ΣΣύύννοολλοο  
ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  

ΚΚ..ΚΚ..ΚΚ..  //  ΣΣ..  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  

ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ΡΡεευυσσττόόττηητταα  ΚΚυυκκλλοοφφοορροούύνν  ΕΕννεερργγηηττιικκόό  //ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  
ΆΆµµεεσσηη  ΡΡεευυσσττόόττηητταα  ((ΚΚυυκκλλοοφφοορροούύνν  ΕΕννεερργγηηττιικκόό  --  ΑΑπποοθθέέµµαατταα))//((ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  

υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς--ΠΠρροοκκααττααββοολλέέςς  ππεελλααττώώνν))  
ΤΤααµµιιαακκήή  ΡΡεευυσσττόόττηητταα  ((∆∆ιιααθθέέσσιιµµαα  ++  χχρρεεόόγγρρααφφαα((άάµµεεσσαα  ρρεευυσσ//µµαα))))//ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  

υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς--  ΠΠρροοκκααττααββοολλέέςς  ΠΠεελλααττώώνν))  
∆∆εείίκκττεεςς  κκυυκκλλοοφφοορριιαακκήήςς  ττααχχύύττηηττααςς  ((ηηµµέέρρεεςς))  

ΜΜέέσσηη  ππεερρίίοοδδοοςς  εείίσσππρρααξξηηςς  ΑΑππααιιττήήσσεεωωνν  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς**336655//ΠΠωωλλήήσσεειιςς  
ΜΜέέσσηη  ππεερρίίοοδδοοςς  ππλληηρρωωµµήήςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  **  336655  //  ΑΑγγοορρέέςς  
    ∆∆εείίκκττεεςς  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηηττααςς  
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ΤΤααχχύύττηητταα  ΠΠααγγίίωωνν  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  //  ΠΠάάγγιιαα  
ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ττααχχύύττηητταα  
ΚΚυυκκλλοοφφοορροούύννττοοςς  εεννεερργγηηττιικκοούύ  

ΠΠωωλλήήσσεειιςς  //  ΚΚυυκκλλοοφφοορροούύνν  εεννεερργγηηττιικκόό  
  
  

ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ππρροοςς  κκααθθααρρόό  κκεεφφάάλλααιιοο  
κκίίννηησσηηςς  

ΠΠωωλλήήσσεειιςς  //  ΚΚ..ΚΚ..ΚΚ..  

ΚΚυυκκλλοοφφοορριιαακκήή  ΤΤααχχύύττηητταα  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  //  ΣΣύύννοολλοο  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  
    ∆∆εείίκκττεεςς  ∆∆ααννεειιαακκήήςς  εεππιιββάάρρυυννσσηηςς  
ΞΞέένναα  //ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  ((ΣΣυυνν..  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν  ++  ΜΜεεττααββααττιικκοοίί  λλοογγ..ππααθθηηττιικκοούύ  ))  //  ΣΣύύννοολλοο  ΙΙδδίίωωνν 

κκεεφφααλλααίίωωνν  
ΤΤρρααππεεζζιικκέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  //ΊΊδδιιαα  κκεεφφάάλλααιιαα  ((ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµαα  δδάάννεειιαα  ++  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  σσεε  

ΤΤρράάππεεζζεεςς  ++  ΤΤρρααππεεζζιικκέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ΠΠλληηρρωωττέέεεςς  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  
χχρρήήσσηη))//  ΣΣύύννοολλοο  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  
∆∆εείίκκττεεςς  ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκήήςς  ΕΕππιιββάάρρυυννσσηηςς  

ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  έέξξοοδδαα  //ΜΜιικκττόό  
κκέέρρδδοοςς  

ΧΧρρεεωωσσττιικκοοίί  ττόόκκοοιι  //  ΜΜιικκττόό  ΚΚέέρρδδοοςς  ππρροο  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  

ΧΧρρηηµµααττοοοοιικκοοννοοµµιικκάά  έέξξοοδδαα  //ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  
φφόόρρωωνν  κκααιι  ττόόκκωωνν  

ΧΧρρεεωωσσττιικκοοίί  ττόόκκοοιι  //  ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  φφόόρρωωνν  κκααιι  ττόόκκωωνν  

  ∆∆εείίκκττεεςς  ΑΑπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς  
ΜΜεειικκττόό  ΠΠεερριιθθώώρριιοο  ΚΚέέρρδδοουυςς  ΜΜεειικκττάά  κκέέρρδδηη  //ΠΠωωλλήήσσεειιςς    
ΛΛεειιττοουυρργγιικκόό  ΠΠεερριιθθώώρριιοο  ΜΜεερριικκάά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  //ΠΠωωλλήήσσεειιςς  
ΠΠεερριιθθώώρριιοο  ΚΚΠΠΦΦ  ΚΚΠΠΦΦ  //ΠΠωωλλήήσσεειιςς  
ΠΠεερριιθθώώρριιοο  ΚΚααθθααρροούύ  κκέέρρδδοουυςς  ΚΚΜΜΦΦ  //  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  
ΑΑπποοδδοοττιικκόόττηητταα  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν  ΚΚΜΜΦΦ  //  ίίδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  
ΑΑπποοδδοοττιικκόόττηητταα  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  ΚΚΜΜΦΦ  //ΣΣύύννοολλοο  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  
  
  
 

 

 



55..22..              ΣΣυυµµµµεεττοοχχέέςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
ΗΗ  ΜΜοοννααδδιικκήή  θθυυγγααττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ττηηςς    JJUUMMBBOO  ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ..  εείίννααιι  ηη  ««JJUUMMBBOO  TTRRAADDIINNGG  LLTTDD»»,,  ηη  οοπποοίίαα  
ππεερριιλλααµµββάάννεεττααιι  σσττιιςς  εεννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  έέωωςς  σσήήµµεερραα,,  µµεε  ττηη  µµέέθθοοδδοο  
ττηηςς  ««ΟΟλλιικκήήςς  ΕΕννοοπποοίίηησσηηςς»»  εεππεειιδδήή  εείίννααιι  θθυυγγααττρριικκήή,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  τταα  άάρρθθρραα  9900,,  110000,,  110011,,  110022,,  110033,,  110044  
κκααιι  110055..    
  

ΤΤαα  πποοσσοοσσττάά  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  σσττηη  θθυυγγααττρριικκήή  ττηηςς  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»  γγιιαα  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  
ττρριιεεττίίαα  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  ΣΣττιιςς  3300//66//22000022  πποοσσοοσσττόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς    6699,,776677%%,,  σσττιιςς  3300//0066//22000033  πποοσσοοσσττόό  
σσυυµµµµεεττοοχχήήςς    7777,,778899%%    κκααιι  σσττιιςς  3300//66//22000044  πποοσσοοσσττόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς    9988,,6699%%  µµεεττάά  ττηηνν  δδηηµµόόσσιιαα  ππρρόότταασσηη  
εεξξααγγοορράάςς  ττηηςς  κκααιι  ττηηνν  δδιιααγγρρααφφήή  ττωωνν  ττίίττλλωωνν  ττηηςς  ααππόό  ττοο  ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  ΑΑξξιιώώνν  ΚΚύύππρροουυ..    
  
  

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν    ΘΘυυγγααττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ««JJUUMMBBOO  TTRRAADDIINNGG  LLttdd»»  
  

ΗΗ  θθυυγγααττρριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLiimmiitteedd»»  ππρρώώηηνν  ««JJuummbboo  IInnvveessttmmeenntt  LLiimmiitteedd»»,,  ιιδδρρύύθθηηκκεε  ττοονν  
ΑΑύύγγοουυσσττοο  ττοουυ  11999911  ωωςς  ΕΕττααιιρρεείίαα  ππεερριιοορριισσµµέέννηηςς  εευυθθύύννηηςς  ((LLiimmiitteedd))  µµεε  ααρριιθθµµόό  ΜΜηηττρρώώοουυ  ΕΕ  4444882244,,  
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ππεερρίί  ΕΕττααιιρρεειιώώνν  ΝΝόόµµοο,,  ΚΚεεφφ..  111133,,  µµεε  έέδδρραα  σσττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίαα  ΚΚύύππρροουυ..    
  

ΤΤαα  κκεεννττρριικκάά  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσήήµµεερραα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηη  ΛΛεεωωφφόόρροο  ΣΣττρροοββόόλλοουυ  225500,,  σσττηη  
ΛΛεευυκκωωσσίίαα..  
  

ΗΗ  δδιιάάρρκκεειιαα  ααυυττήήςς  εείίννααιι  ααόόρριισσττηη  κκααιι  οο  σσκκοοππόόςς  ττηηςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  κκαατταασσττααττιικκόό  ττηηςς,,  εείίννααιι  ηη  
δδιιεεξξααγγωωγγήή,,  εείίττεε  ααππόό  µµόόννηη  ττηηςς  εείίττεε  ααππόό  κκοοιιννοούύ  µµεε  άάλλλλοουυςς,,  σσεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  µµέέρροοςς  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ,,   
οοπποοιιαασσδδήήπποοττεε  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς,,  εερργγαασσίίααςς  ήή  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,  πποουυ  σσχχεεττίίζζεεττααιι  µµεε  ππααννττόόςς  εείίδδοουυςς  ππρροοϊϊόόνντταα..  
  

ΗΗ    ««JJUUMMBBOO  TTRRAADDIINNGG  LLIIMMIITTEEDD»»  δδιιααθθέέττεειι  σσήήµµεερραα  ττρρίίαα  υυππεερρκκαατταασσττήήµµαατταα  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα  δδύύοο  
ιιδδιιόόκκττηητταα  εεννώώ  έέχχεειι  δδρροοµµοολλοογγηηθθεείί  κκααιι  ττοο  ττέέττααρρττοο  κκααττάάσσττηηµµαα  σσττηη  ΛΛάάρρνναακκαα..  
  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα    δδιιααθθέέττεειι  ::  
••   ΈΈνναα  µµεεγγάάλλοο  µµιισσθθωωµµέέννοο  σσοούύππεερρ  µµάάρρκκεεττ  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  σσττηηνν  ΛΛεευυκκωωσσίίαα..  

  

••   ΈΈνναα  ιιδδιιόόκκττηηττοο  υυππεερρκκααττάάσσττηηµµαα    µµεε  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  σσυυννοολλιικκήήςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  88..880000  σσττηη  
ΛΛεεµµεεσσόό  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ξξεεκκίίννηησσεε    ττοο  ∆∆εεκκέέµµββρριιοο  ττοουυ  22000011,,    

  

••   ΈΈνναα      ιιδδιιόόκκττηηττοο  υυππεερρκκααττάάσσττηηµµαα    µµεε  ααπποοθθηηκκεευυττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  σσυυννοολλιικκήήςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  1177..000000  ττ..µµ..  
ππεερρίίπποουυ  σσττηη  ππεερριιοοχχήή  ΛΛαακκααττάάµµιιααςς  σσττηη  ΛΛεευυκκωωσσίίαα  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  ξξεεκκίίννηησσεε    ττοο  
∆∆εεκκέέµµββρριιοο  ττοουυ  22000022,,  κκααιι  

  

••   ΈΈνναα  υυππόό  κκαατταασσκκεευυήή  µµιισσθθωωµµέέννοο  σσττηη  ΛΛάάααρρνναακκαα  77..000000  ττ..µµ..  ππεερρίίπποουυ  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  
ααννααµµέέννεεττααιι  σσττοο  ττέέλλοοςς  ττηηςς  ττρρέέχχοουυσσααςς  χχρρήήσσηηςς  22000044//22000055..  

  
ΑΑννττιικκεείίµµεεννοο  ΕΕρργγαασσιιώώνν  
ΉΉ  θθυυγγααττρριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLiimmiitteedd»»  χχρρηησσιιµµοοπποοιιεείί  ττοο  εεµµπποορριικκόό  σσήήµµαα  ««JJUUMMBBOO»»  κκααιι  
δδρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττοουυςς  αακκόόλλοουυθθοουυςς  ττοοµµεείίςς  ττηηςς  ΚΚυυππρριιαακκήήςς  ΟΟιικκοοννοοµµίίααςς..    

••   ΧΧοοννδδρριικκόό  εεµµππόόρριιοο  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  ::  ∆∆ρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ααυυττόό  ααππόό  ττοο  11999944..ΤΤοο  χχοοννδδρριικκόό  
εεµµππόόρριιοο  εεξξυυππηηρρεεττεείίττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ααππόό  εειισσααγγόόµµεενναα  ππρροοϊϊόόνντταα..  ΤΤοο  ππεελλααττοολλόόγγιιοο  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς    
ππεερριιλλααµµββάάννεειι  κκυυρρίίωωςς  υυππεερρααγγοορρέέςς  κκααιι  κκαατταασσττήήµµαατταα  ππααιιχχννιιδδιιώώνν..  

••   ΛΛιιααννιικκόό  εεµµππόόρριιοο  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  εεπποοχχιιαακκώώνν  σσυυννααφφώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  ββρρεεφφιικκώώνν  εειιδδώώνν::  
∆∆ρραασσττηηρριιοοπποοιιεείίττααιι  σσττοονν  ττοοµµέέαα  ττωωνν  ππααιιχχννιιδδιιώώνν  κκααιι  σσυυννααφφώώνν  εειιδδώώνν    ααππόό  ττοο  11999911  εεννώώ  σστταα  ββρρεεφφιικκάά  
εείίδδηη  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιήήθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΝΝοοέέµµββρριιοο  ττοουυ  22000011  µµέέσσωω  ττωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν  λλιιααννιικκήήςς  πποουυ  
δδιιααθθέέττεειι..  

  

ΦΦοορροολλοογγιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς  γγιιαα  ττηηνν  θθυυγγααττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd..  
ΗΗ  θθυυγγααττρριικκήή  εεττααιιρρεείίαα  ««JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd»»  ππλληηρροοίί  ττιιςς  ππρρόόννοοιιεεςς  ττοουυ  ππεερρίί  ΦΦοορροολλοογγίίααςς  ττοουυ  
ΕΕιισσοοδδήήµµααττοοςς  ΝΝόόµµοουυ  ααννααφφοορριικκάά  µµεε  εειισσηηγγµµέέννεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς..ΈΈχχεειι  εελλεεγγχχθθεείί  φφοορροολλοογγιικκάά    µµέέχχρριι  ττοο  
ηηµµεερροολλοογγιιαακκόό  έέττοοςς  22000000  ((3311//1122//22000000))  κκααιι  µµεε  ββάάσσηη    ττηηνν  ββεεββααίίωωσσηη  εελλέέγγχχοουυ  υυππ��  ααρριιθθµµ..  CC3344//1100..77..22000022  
ττοουυ    ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ττηηςς  ΚΚυυππρριιαακκήήςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς  ((ττµµήήµµαα  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ΠΠρροοσσόόδδωωνν))  δδεενν  
ππρροοέέκκυυψψαανν  γγιιαα  ττηηνν  εεττααιιρρεείίαα  ππρρόόσσθθεεττοοιι  φφόόρροοιι,,  ππρροοσσααυυξξήήσσεειιςς    κκααιι  ππρρόόσσττιιµµαα..  



∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd..  
ΗΗ  σσύύννθθεεσσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  ηη  αακκόόλλοουυθθηη::  
  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς--ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΒΒαακκάάκκηηςς  ττοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΘΘααννοοπποούύλλοουυ  22  &&  ΞΞεεννίίααςς,,  ΚΚηηφφιισσιιάά,,    
ΕΕλλλλάάδδαα  

ΕΕυυθθύύµµιιοοςς    ΝΝιικκοολλέέττττοοςς  ττοουυ  ΧΧααρρίίδδηηµµοουυ  ΜΜέέλλοοςς  ΛΛύύννδδοουυ  2222,,  22003355  ΣΣττρρόόββοολλοοςς  
ΛΛεευυκκωωσσίίαα  

ΠΠοολλύύββιιοοςς  ΟΟιικκοοννοοµµίίδδηηςς      ττοουυ  ΖΖήήννωωννοοςς                                ΜΜέέλλοοςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς  5500,,    
22004455  ΣΣττρρόόββοολλοοςς    ΛΛεευυκκωωσσίίαα  

ΕΕυυφφρροοσσύύννηη  ΠΠεεττρρήή��ΟΟιικκοοννοοµµίίδδηη    ττοουυ  ΕΕυυααγγγγέέλλοουυ    ΜΜέέλλοοςς  ΚΚωωννσσττααννττιιννοουυππόόλλεεωωςς  5500,,    
22004455  ΣΣττρρόόββοολλοοςς    ΛΛεευυκκωωσσίίαα    

ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚααρρααγγιιάάννννηηςς              ΜΜέέλλοοςς  //  
ΓΓρρααµµµµααττέέααςς  

ΑΑθθηηννώώνν  4466,,  ∆∆ιιααµµέέρριισσµµαα  330011,,  ΑΑγγιιοοςς  
∆∆οοµµέέττιιοοςς    ΛΛεευυκκωωσσίίαα  

                                
ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι  ηη  ννοοµµοοθθεεσσίίαα  σσττηηνν  ΚΚύύππρροο  δδεενν  ααππααιιττεείί  οορριισσµµόό  ττίίττλλοουυ  σσεε  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  σσεε  ΚΚυυππρριιαακκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα..  
ΑΑππόό  τταα  ααννωωττέέρρωω  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ    ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  --  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΒΒαακκάάκκηηςς  
οουυδδεεµµίίαα  ααµµοοιιββήή  λλααµµββάάννεειι..  ΌΌλλαα  τταα  υυππόόλλοοιιππαα  ττέέσσσσεερραα  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  έέχχοοννττεεςς  σσύύµµββαασσηη  εεξξααρρττηηµµέέννηηςς  
εερργγαασσίίααςς  ((µµιισσθθωωττοοίί))  ααµµεείίββοοννττααιι  γγιιαα  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυςς  ααυυττέέςς  µµεε  εεττήήσσιιεεςς  ααπποοδδοοχχέέςς    οοιι  οοπποοίίεεςς  
σσυυµµππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σστταα  έέξξοοδδαα  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  22000033//22000044..    
  
ΚΚύύρριιοοιι  ΜΜέέττοοχχοοιι  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd..  
ΚΚύύρριιοοιι  ΜΜέέττοοχχοοιι  ττηηςς  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd  κκααττάά  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  ττηηςς  3300//0066//22000044    εείίννααιι  ηη  ΜΜηηττρριικκήή  
««JJUUMMBBOO  AAEEEE��  µµεε  πποοσσοοσσττόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  9988,,6699%%,,  κκααιι  σσήήµµεερραα  110000%%  ..  

  

ΟΟιικκοοννοοµµιικκάά  ΣΣττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  θθυυγγααττρριικκήήςς  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd..  κκααττάά  ττηηνν    ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα  
  
  

ΠΠωωλλήήσσεειιςς    JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd..  
ΧΧιιλλ..εευυρρώώ  22000011//22000022  22000022//22000033 22000033//22000044  

ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ΛΛιιααννιικκήήςς  33..446611 99..007755 1144..666677  
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ΧΧοοννδδρριικκήήςς  22..440077 11..992255 11..887777  
ΛΛοοιιππέέςς  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  00 88 77  
ΣΣυυννοολλιικκέέςς  ΠΠωωλλήήσσεειιςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  55..886699 1111..000088 1166..555511  

  

ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΑΑπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd..  
ΧΧιιλλ..  εευυρρώώ  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  

ΚΚύύκκλλοοςς  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ((  ΕΕµµπποορρ  ∆∆ρραασσττηηρριιόόττηητταα))  55..886699 1111..000088 1166..555511  
ΜΜεείίοονν::  ΚΚόόσσττοοςς  ΠΠωωλλήήσσεεωωνν  --22..997744 --55..888877 88..770000  
ΜΜιικκττάά  ΚΚέέρρδδηη  22..889955 55..112211 77..885511  
ΆΆλλλλαα  ΈΈσσοοδδαα  ΕΕκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  00 00 00  
ΣΣύύννοολλοο  ΜΜιικκττώώνν  ΚΚεερρδδώώνν  22..889955 55..112211 77..885511  
((%%  εεππίί  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν))  4499,,3333%% 4466,,5522%% 4488,,2211%%  
ΚΚέέρρδδηη  ΠΠρροο  ΤΤόόκκωωνν  &&  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  11..223366 22..440066 44..337799  
ΚΚέέρρδδηη  ΠΠρροο  ΑΑπποοσσββέέσσεεωωνν  11..113388 11..993322 33..665566  
ΚΚέέρρδδηη  ΠΠρροο  ΦΦόόρρωωνν  991122 11..339922 22..996600  
ΜΜεείίοονν  ::    ΦΦόόρροοιι  --114477 --115522 335544  
ΚΚέέρρδδηη  µµεεττάά  ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  776655 11..224400 22..660066  

  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  ::  ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  σστταα  ααθθρροοίίσσµµαατταα  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  ((11))      ΓΓιιαα  ττοονν  υυπποολλοογγιισσµµόό  ττοουυ  λλεειιττοουυρργγιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς  έέχχοουυνν  ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς  ααφφααιιρρεεθθεείί  οοιι  ααπποοσσββέέσσεειιςς  ααππόό  τταα    

έέξξοοδδαα  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς--∆∆ιιάάθθεεσσηηςς    
ΓΓιιαα  ττηηνν  µµεεττααττρροοππήή  ττωωνν  κκυυππρριιαακκώώνν  λλιιρρώώνν  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήθθηηκκεε  γγιιαα  ττηηνν  δδρρααχχµµοοπποοίίηησσηη  ττοο  rraattee  ττηηςς  µµέέσσηηςς  
ττιιµµήήςς  ττηηςς  3300//66  εεκκάάσσττοουυ  έέττοουυςς  ήήττοοιι  ::  22000011//22000022  00,,5577997744,,  γγιιαα    22000022//22000033    σσχχέέσσηη  λλίίρρααςς  ΚΚύύππρροουυ  //  εευυρρώώ    
00,,5588663377  κκααιι  γγιιαα    22000033//22000044  σσχχέέσσηη  λλίίρρααςς  ΚΚύύππρροουυ  //  εευυρρώώ  00,,5588115500..  



ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΙΙσσοολλοογγιισσµµώώνν  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd..  
ΤΤαα  ββαασσιικκάά  οοιικκοοννοοµµιικκάά  µµεεγγέέθθηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  22000011//22000022,,  22000022//22000033  κκααιι  22000033//22000044  ππααρρααττίίθθεεννττααιι  
ππααρραακκάάττωω  σσεε  χχιιλλ..  εευυρρώώ::  
  

ΣΣττοοιιχχεείίαα  ΙΙσσοολλοογγιισσµµώώνν  22000011//22000022 22000022//22000033 22000033//22000044  
ΕΕννσσώώµµαατταα  ΠΠάάγγιιαα  1133..993355 2211..229955 2211..778855  
ΜΜεείίοονν::  ΑΑπποοσσββέέσσεειιςς    --993377 --11..446666 --22..117755  
ΑΑννααππόόσσββεεσστταα  ΕΕννσσώώµµαατταα  ΠΠάάγγιιαα  1122..999988 1199..882299 1199..661100  
ΛΛοοιιππέέςς  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  1122 1122 1144  
ΚΚυυκκλλοοφφοορροούύνν  ΕΕννεερργγηηττιικκόό    55..226688 77..222277 88..994466  
ΜΜεεττααββααττιικκοοίί    λλοογγ..  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  118899 00 00  
ΣΣύύννοολλοο  ΕΕννεερργγηηττιικκοούύ  1188..446677 2277..006688 2288..557711  
ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  55..887799 1111..441111 1144..111155  
ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  00 00 00  
ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσµµεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς    77..005577 1100..771111 99..445522  
ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσµµεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς    55..334411 44..558888 44..556633  
ΣΣύύννοολλοο  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεεωωνν    1122..339988 1155..229999 1144..001155  
ΜΜεεττααββααττιικκοοίί    λλοογγ..  ΠΠααθθηηττιικκοούύ  119900 335588 444411  
ΣΣύύννοολλοο  ΠΠααθθηηττιικκοούύ    1188..446677 2277..006688 2288..557711  
  

ΣΣηηµµεειιώώσσεειιςς  ::  ΤΤυυχχόόνν  µµιικκρρέέςς  δδιιααφφοορρέέςς  οοφφεείίλλοοννττααιι  σσεε  σσττρροογγγγυυλλοοπποοιιήήσσεειιςς..  
  
  
ΜΜεερριισσµµααττιικκήή  ΠΠοολλιιττιικκήή    
ΛΛόόγγωω  ττηηςς    σσυυννεεχχοούύςς  κκααιι  γγρρήήγγοορρηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττωωνν  δδρραασσττηηρριιοοττήήττωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  
δδηηµµοοσσιιοοπποοίίηησσήήςς  ττηηςς    ττοο  22000000,,    ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  δδεενν  έέχχεειι  ππρροοττεείίννεειι  ττηηνν  
ππααρρααχχώώρρηησσηη  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε    µµεερρίίσσµµααττοοςς  ππρροοςς  ττοουυςς  µµεεττόόχχοουυςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  τταα  οοιικκοοννοοµµιικκάά  έέττηη  
22000011  µµέέχχρριι  22000033..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  δδεενν  ππρροοττίίθθεεττααιι    νναα  ππρροοττεείίννεειι  µµέέρριισσµµαα    σσττοουυςς  
µµεεττόόχχοουυςς  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  πποούύ  έέλληηξξεε  σσττιιςς  3300//0066//22000044  λλόόγγωω  ττοουυ  σσυυννεεχχιιζζόόµµεεννοουυ  ααννααππττυυξξιιαακκοούύ  έέρργγοουυ  ττηηςς  
εεττααιιρρεείίααςς..  

 

 

∆∆ιιεεττααιιρριικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  
ΟΟιι  σσυυννααλλλλααγγέέςς    µµεεττααξξύύ    ττηηςς  ΜΜηηττρριικκήήςς  κκααιι  ττηηςς  ΘΘυυγγααττρριικκήήςς  εεττααιιρρεείίααςς    ααφφοορροούύνν    ππωωλλήήσσεειιςς  //  ααγγοορρέέςς  
εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  κκααιι  ππάάνντταα  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  ιισσχχύύοοννττεεςς  εεµµπποορριικκοούύςς  όόρροουυςς  πποουυ  σσυυννοοψψίίζζοοννττααιι  σσττοουυςς  
ππίίνναακκεεςς  πποουυ  αακκοολλοουυθθοούύνν  σσεε  χχιιλλ..  εευυρρώώ..  

∆∆ιιεεττααιιρριικκέέςς  σσυυννααλλλλααγγέέςς  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  JJuummbboo  ΑΑEEEE  ππρροοςς  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd  22..558800  55..004433  66..443366  
ΠΠωωλλήήσσεειιςς  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd  ππρροοςς  JJuummbboo  ΑΑΕΕΕΕ    557799  441133  226677  
ΣΣύύννοολλοο  33..115599  55..445566  66..770033  

  
  

∆∆ιιεεττααιιρριικκέέςς    ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΑΑππααιιττήήσσεειιςς    JJuummbboo  ΑΑEEEE  ααππόό  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd  22..558800  22..001177  22..007744  
ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd  ααππόό  JJuummbboo  ΑΑΕΕΕΕ    110066  9999  3322  

  
  

∆∆ιιεεττααιιρριικκέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  22000011//22000022  22000022//22000033  22000033//22000044  
ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  JJuummbboo  ΑΑEEEE  ππρροοςς  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd  110066  9999  3322  
ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd  ππρροοςς  JJuummbboo  ΑΑΕΕΕΕ  22..558800  22..001177  22..007744  

  
  
  
  



  
55..33..    ΕΕττααιιρρεείίεεςς  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν  ΕΕκκδδόόττρριιαα  ΕΕττααιιρρεείίαα  
  
ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  ««ΤΤΑΑΝΝΟΟΣΣΙΙΡΡΙΙΑΑΝΝ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  &&  ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ»»  σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττοο  
µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ««JJUUMMBBOO  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ»»  µµεε    πποοσσοοσσττόό  3311,,7766%%  
κκααττέέχχοοννττααςς  1144..448888..994499  µµεεττοοχχέέςς,,  µµεε  ββάάσσηη  τταα    σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ααππόό  3300..0066..22000044  µµεεττοοχχοολλοογγίίοουυ  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς..  
  

HH  TTααννοοσσίίρριιαανν  AAννώώννυυµµηη  EEµµπποορριικκήή  κκααιι  EEππεεννδδυυττιικκήή  EEττααιιρρεείίαα  ιιδδρρύύθθηηκκεε  ττοο  έέττοοςς  11999922  κκααιι  έέχχεειι  έέδδρραα  ττοο  
∆∆ήήµµοο  ΜΜοοσσχχάάττοουυ    AAττττιικκήήςς,,  εεππίί  ττηηςς  οοδδοούύ  ΚΚύύππρροουυ    &&  ΛΛεευυκκάάδδοοςς,,  όόπποουυ  σσεε  δδιιαακκεεκκρριιµµέέννοο  µµιισσθθωωµµέέννοο  ααππόό  
ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  χχώώρροο  δδιιααττηηρρεείί  ττηηνν  έέδδρραα  κκααιι  τταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς..    

KKααττάά  ττοο  κκαατταασσττααττιικκόό  ααυυττήήςς,,  σσκκοοππόόςς  ττηηςς  εείίννααιι::  
  

αα))  HH  ααγγοορράά,,  εειισσααγγωωγγήή  κκααιι  ππώώλληησσηη  µµεε  κκέέρρδδοοςς  σσττοο  εεσσωωττεερριικκόό  κκααιι  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό  εειιδδώώνν  ββιιοοττεεχχννίίααςς  κκααιι  
ββιιοοµµηηχχααννίίααςς  γγεεννιικκάά,,  εειιδδώώνν  δδιιαακκόόσσµµηησσηηςς,,  δδώώρρωωνν,,  εεππίίππλλωωσσηηςς  κκααιι  οοιικκιιαακκήήςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  ηη  
εεννέέρργγεειιαα  κκάάθθεε  εεµµπποορριικκήήςς  εερργγαασσίίααςς..  
  

ββ))  HH  εεµµπποορρίίαα  εειιδδώώνν  ννεεωωττεερριισσµµοούύ  κκάάθθεε  φφύύσσηηςς  κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ααννδδρριικκώώνν,,  γγυυννααιικκεείίωωνν  κκααιι  ππααιιδδιικκώώνν,,  
εειιδδώώνν  έέννδδυυσσηηςς  κκααιι  υυππόόδδηησσηηςς,,  δδεερρµµααττίίννωωνν  εειιδδώώνν  κκααιι  λλοοιιππώώνν  ππααρραακκοολλοουυθθηηµµάάττωωνν  κκααιι  ααξξεεσσοουυάάρρ  
ααυυττώώνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ππρρώώττωωνν  υυλλώώνν  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ππααρράάγγοοννττααιι  ααυυττάά  δδηηλλααδδήή  υυφφαασσµµάάττωωνν,,  δδεερρµµάάττωωνν  κκ..λλππ..  
  

γγ))  HH  εεµµπποορρίίαα  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  ππααιιδδιικκώώνν  ααµµααξξωωµµάάττωωνν,,  ββρρεεφφιικκώώνν  εεννδδυυµµάάττωωνν,,  ααξξεεσσοουυάάρρ  έέννδδυυσσηηςς  κκααιι  
υυππόόδδηησσηηςς  κκααιι  σσυυννααφφώώνν  εειιδδώώνν  γγιιαα  ββρρέέφφηη  κκααιι  ννήήππιιαα..  
  

δδ))  HH  εεµµπποορρίίαα  ττυυπποοπποοιιηηµµέέννωωνν  ττρροοφφίίµµωωνν,,  πποοττώώνν,,  γγλλυυκκώώνν,,  ππααγγωωττώώνν,,  ζζααχχααρρωωδδώώνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκααιι  άάλλλλωωνν  
σσυυννααφφώώνν  εειιδδώώνν  ααρρττοοπποοιιίίααςς,,  ζζααχχααρροοππλλαασσττιικκήήςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  δδιιααττρροοφφήήςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  εεµµπποορρίίαα  ππρρώώττωωνν  
υυλλώώνν  κκααιι  υυλλιικκώώνν  σσυυσσκκεευυαασσίίααςς  ππρροοοορριιζζοοµµέέννωωνν  γγιιαα  ππααρρααγγωωγγήή  κκααιι  σσυυσσκκεευυαασσίίαα  ββιιοοµµηηχχααννιικκώώνν  
ππρροοϊϊόόννττωωνν  κκάάθθεε  φφύύσσηηςς..  
  

εε))  HH  εεκκππόόννηησσηη  µµεελλεεττώώνν  κκααιι  ηη  ππααρροοχχήή  σσυυµµββοουυλλώώνν  σσεε  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  εεππίί  θθεεµµάάττωωνν  οορργγάάννωωσσηηςς,,   
δδιιοοίίκκηησσηηςς,,  δδιιαακκίίννηησσηηςς  εεµµπποορρίίοουυ  κκααιι  µµεεττααφφοορράάςς  ττεεχχννοολλοογγίίααςς  κκααιι  ααννάάππττυυξξηηςς..  
  

ζζ))  HH  δδιιεεννέέρργγεειιαα  κκάάθθεε  φφύύσσηηςς  ννααυυττιιλλιιαακκήήςς  εερργγαασσίίααςς  ήή  εερργγαασσίίααςς  θθααλλάάσσσσιιοουυ  ττοουυρριισσµµοούύ,,  όόππωωςς  εεννδδεειικκττιικκάά  
ηη  ααγγοορράά,,  ννααυυππήήγγηησσηη,,  µµίίσσθθωωσσηη,,  εεκκµµίίσσθθωωσσηη  κκααιι  ππώώλληησσηη  σσκκααφφώώνν  κκάάθθεε  ττύύπποουυ  κκααιι  κκααττηηγγοορρίίααςς..  
  

ηη))  HH  δδιιααχχεείίρριισσηη  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  σσκκάάφφοουυςς,,  ηη  ππρραακκττόόρρεευυσσηη  µµεε  ππρροοµµήήθθεειιαα  ννααυυττιιλλιιαακκώώνν  κκααιι  ννααυυττιικκώώνν  
εεττααιιρριιώώνν  κκααιι  εερργγαασσιιώώνν,,  οο  εεφφοοππλλιισσµµόόςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  ηη  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηη  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ηηµµεεδδααπποούύ  ήή  
ααλλλλοοδδααπποούύ  ππλλοοίίοουυ,,  κκααιι  ααννττιιππρροοσσώώππεευυσσηη  κκααιι  ππρραακκττόόρρεευυσσηη  ηηµµεεδδααππώώνν  ήή  ααλλλλοοδδααππώώνν  ππλλοοιιοοκκττηηττώώνν  ήή  
ννααυυττιιλλιιαακκώώνν  εεττααιιρριιώώνν,,  όόππωωςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  εεµµπποορριικκώώνν  οοίίκκωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  σσχχέέσσηη  µµεε  ττηη  ννααυυττιιλλίίαα..  
  

θθ))  HH  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ννααυυλλώώσσεεωωνν  ππλλοοίίωωνν  κκααιι  ηη  δδιιααµµεεσσοολλάάββηησσηη  µµεεττααξξύύ  οοπποοιιωωννδδήήπποοττεε  ττρρίίττωωνν  γγιιαα  
κκααττάάρρττιισσηη  σσυυµµββάάσσεεωωνν  ήή  δδιιεεννέέρργγεειιαα  εερργγαασσιιώώνν  πποουυ  σσχχεεττίίζζοοννττααιι  µµεε  ττοο  ππλλοοίίοο..  HH  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττοουυρριισσττιικκώώνν  
ππλλόόωωνν  µµεε  ππλλοοίίαα  θθααλλααµµηηγγοούύςς  κκααιι  ππλλοοιιάάρριιαα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ήή  ηη  δδιιααµµεεσσοολλάάββηησσηη  µµεε  κκέέρρδδοοςς  µµεεττααξξύύ  
οοπποοιιωωννδδήήπποοττεε  ττρρίίττωωνν  γγιιαα  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττέέττοοιιωωνν  ππλλόόωωνν..  HH  εεκκννααύύλλωωσσηη  --µµεε  ππλλήήρρωωµµαα  ήή  χχωωρρίίςς--  
θθααλλααµµηηγγώώνν,,  ππλλοοίίωωνν  ήή  ππλλοοιιααρρίίωωνν  σσεε  ΈΈλλλληηννεεςς  ήή  ααλλλλοοδδααπποούύςς  γγιιαα  οορριισσµµέέννοο  χχρρόόννοο,,  ήή  γγιιαα  οορριισσµµέένναα  
ττααξξίίδδιιαα  ήή  ηη  δδιιααµµεεσσοολλάάββηησσηη  µµεε  κκέέρρδδοοςς  γγιιαα  δδιιεεννέέρργγεειιαα  ττέέττοοιιωωνν  ννααυυλλώώσσεεωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  οορργγάάννωωσσηη  
θθααλλάάσσσσιιωωνν  ππεερριιηηγγήήσσεεωωνν  ((κκρροουυααζζιιέέρρωωνν))  κκααιι  εεκκδδρροοµµώώνν..  HH  ππααρροοχχήή  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκάάθθεε  φφύύσσηηςς  γγιιαα  ττοονν  
εελλλλιιµµεεννιισσµµόό  ιιδδιιωωττιικκώώνν  ήή  εεππααγγγγεελλµµααττιικκώώνν  σσκκααφφώώνν,,  ηη  σσυυννττήήρρηησσηη  κκααιι  ηη  εεππιισσκκεευυήή  ττοουυςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ηη  
ππρροοµµήήθθεειιάά  ττοουυςς  µµεε  κκάάθθεε  φφύύσσηηςς  υυλλιικκάά,,  ττρρόόφφιιµµαα,,  πποοττάά  κκααιι  γγεεννιικκάά  εελλεεύύθθεερραα  ήή  ττρράάννζζιιττ..  
  

ιι))  HH  ααγγοορράά  αακκιιννήήττωωνν  γγιιαα  ππεερρααιιττέέρρωω  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηη,,  όόππωωςς  µµεε  ααννοοιικκοοδδόόµµηησσηη,,  σσύύσστταασσηη  οορριιζζοοννττίίωωνν  ήή  
κκάάθθεεττωωνν  ιιδδιιοοκκττηησσιιώώνν,,  ππώώλληησσηη,,  εεκκµµίίσσθθωωσσηη  ήή  µµεε  οοπποοιιοοδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ττρρόόπποο  ααξξιιοοπποοίίηησσήή  ττοουυςς  µµεε  σσκκοοππόό  
ττοο  κκέέρρδδοοςς..  
  

ιιαα))  HH  ααγγοορράά,,  ππώώλληησσηη,,  µµίίσσθθωωσσηη  κκααιι  εεκκµµίίσσθθωωσσηη  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν  οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  ττύύπποουυ  κκααιι  κκααττηηγγοορρίίααςς  κκααιι  
ηη  εεµµπποορρίίαα  σσχχεεττιικκώώνν  εειιδδώώνν,,  ααννττααλλλλαακκττιικκώώνν,,  εεξξααρρττηηµµάάττωωνν  κκααιι  ααξξεεσσοουυάάρρ  ααυυττώώνν..  

MMέέχχρριι  σσήήµµεερραα  οοιι  µµοοννααδδιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττηηςς  ""TTααννοοσσίίρριιαανν  AAννώώννυυµµηη  EEµµπποορριικκήή  κκααιι  EEππεεννδδυυττιικκήή  
EEττααιιρρεείίαα""  εείίννααιι  ηη  ααννέέγγεερρσσηη  αακκιιννήήττοουυ  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  KKοοκκκκιιννααρράά  AAττττιικκήήςς  ηη  οοπποοίίαα  κκααιι  οολλοοκκλληηρρώώθθηηκκεε..   
HH  EEττααιιρρεείίαα  δδιιααττηηρρεείί  κκύύρριιαα  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττοο  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ΕΕκκδδόόττρριιααςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  µµιικκρρέέςς  
σσυυµµµµεεττοοχχέέςς  σσεε  άάλλλλεεςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  

  



HH  µµεεττοοχχιικκήή  σσύύννθθεεσσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς,,  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  TTαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  
ττηηςς  2222//0033//22000044,,  ήήτταανν::  TTaannoossiirriiaann  MMaarriittiimmee  SS..AA..,,  ΕΕττααιιρρεείίαα  µµεε  έέδδρραα  ττοονν  ΠΠααννααµµάά,,  ηη  οοπποοίίαα  κκααττεείίχχεε  
117788..449900  µµεεττοοχχέέςς  ήή  πποοσσοοσσττόό  9999,,999944%%  κκααιι  µµεε  ββάάσσηη  τταα  εεππίίσσηηµµαα  σσττοοιιχχεείίαα  ττοουυ  ΠΠρροοξξεεννεείίοουυ  ΠΠααννααµµάά,,  
ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεεττααιι  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ααππόό  ττηηνν  κκ..  ΚΚααλλλλιιόόππηη  ΒΒεερρννααδδάάκκηη  ττοουυ  ΕΕµµµµααννοουυήήλλ,,  κκααιι  ηη  κκυυρρίίαα  
EEυυττυυχχίίαα  σσύύζζυυγγοοςς  AAππόόσσττοολλοουυ  BBαακκάάκκηη,,  ττοο  γγέέννοοςς  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΓΓιιααττίίλληη,,  ηη  οοπποοίίαα  κκααττεείίχχεε  1100  µµεεττοοχχέέςς  ήή  
πποοσσοοσσττόό  00,,000066%%..    
ΤΤοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  εεξξεελλέέγγηη  ααππόό  ττηηνν  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττηηςς  2222//0033//22000044,,  κκααιι  ηη  θθηηττεείίαα  
ττοουυ  οορρίίσσθθηηκκεε  ππεεννττααεεττήήςς  λλήήγγοουυσσαα  σσττιιςς  2222//0033//22000044..  ΗΗ  σσύύννθθεεσσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  ηη  αακκόόλλοουυθθηη  ::  
  

αα))  KKααλλλλιιόόππηη  BBεερρννααδδάάκκηη  ττοουυ  EEµµµµααννοουυήήλλ,,  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  ∆∆ιιεευυθθύύννοουυσσαα  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς..  

ββ))  IIωωάάννννηηςς    OOιικκοοννόόµµοουυ  ττοουυ  XXρρήήσσττοουυ,,  AAννττιιππρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  

γγ))  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΚΚααττσσααρρόόςς  ττοουυ  ΣΣππυυρρίίδδωωννοοςς,,  MMέέλλοοςς..  
  

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ααππόό  2222//0033//22000044  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  εεκκππρροοσσωωππεείίττααιι  
κκααιι  δδεεσσµµεεύύεεττααιι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  κκααιι  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ττηηςς  ωωςς  κκααιι  γγιιαα  όόλλαα  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  τταα    ζζηηττήήµµαατταα  τταα  
οοπποοίίαα  υυππάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  ααρρµµοοδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  
άάρρθθρρωωνν  1166  κκααιι  1177  ττοουυ  κκαατταασσττααττιικκοούύ  ααυυττοούύ  κκααιι  ττοουυ  ΝΝόόµµοουυ,,  µµεε  µµόόννηη  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  
εεττααιιρριικκήή  εεππωωννυυµµίίαα  ττηηςς    ΠΠρροοέέδδρροουυ  κκααιι  ∆∆ιιεευυθθύύννοουυσσααςς  ΣΣυυµµββοούύλλοουυ  ααυυττήήςς  ΚΚααλλλλιιόόππηηςς  ΒΒεερρννααδδάάκκηη,,  ττοουυ  
ΕΕµµµµααννοουυήήλλ..  
ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι,,  οουυδδεείίςς  ααππόό  τταα  ππααρρααππάάννωω  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ααµµεείίββεεττααιι    γγιιαα  ττιιςς  
υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  σσττοο  ∆∆..ΣΣ..,,  οούύττεε  έέχχεειι    οοιιααννδδήήπποοττεε    άάλλλληη  σσυυννααλλλλααγγήή  µµεε  ττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα..  

ΗΗµµεερροοµµηηννίίαα  κκλλεειισσίίµµααττοοςς  ττωωνν  εεττήήσσιιωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  ηη  3311ηη  
∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  εεκκάάσσττοουυ  δδιιααχχεειιρριισσττιικκοούύ  έέττοουυςς..  

ΤΤοο  µµεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσττηη  χχρρήήσσηη  22000033  ((11//11//--3311//1122//0033))  ααννέέρρχχεεττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  
55..223388..997755,,0000  κκααιι  ττοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ιιδδίίωωνν    κκεεφφααλλααίίωωνν  ττηηςς  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν    ��  1100..112277..007744,,0077..  

ΣΣττηηνν  χχρρήήσσηη  22000033  τταα  έέσσοοδδάά  ττηηςς  ααννέέρρχχοοννττααιι  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  11..775566..111100,,0099  ττοο  οοπποοίίοο  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ααππόό  
έέσσοοδδαα  εεννοοιικκίίωωνν,,  έέσσοοδδαα  µµεερριισσµµάάττωωνν  ωωςς  κκααιι  ααππόό  ππιισσττωωττιικκοούύςς  ττόόκκοουυςς..  

ΑΑννααλλυυττιικκάά  τταα  δδιιάάφφοορραα  έέσσοοδδαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ααυυττήήςς  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  

∆∆ιιάάφφοορραα  έέσσοοδδαα  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  22000011  22000022  22000033  

ΆΆλλλλαα  έέσσοοδδαα  εεκκµµεεττααλλλλεεύύσσεεωωςς                          77..004433,,2299  77..004433,,2288  77..004433,,2288  
ΈΈσσοοδδαα  σσυυµµµµεεττοοχχώώνν                                                  996666..338800,,9922  11..445566..889944,,9900  11..774488..227733,,8888  
ΠΠιισσττωωττιικκοοίί  ττόόκκοοιι  κκααιι  σσυυννααφφήή  έέσσοοδδαα  11..331177,,4466  229944,,4444  779922,,9933  
ΈΈκκτταακκτταα  έέσσοοδδαα  66,,3344  00,,0000  00,,0000  
ΣΣύύννοολλοο                          997744..774488,,0011  11..446644..223322,,6622  11..775566..111100,,0099  

  

ΤΤαα  σσυυννοοππττιικκάά  σσττοοιιχχεείίαα  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ττηηςς  ""TTααννοοσσίίρριιαανν  AAννώώννυυµµηη  EEµµπποορριικκήή  κκααιι  
EEππεεννδδυυττιικκήή  EEττααιιρρεείίαα""  κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  ττρριιεεττίίαα  έέχχοουυνν  ωωςς  εεξξήήςς::  

ΣΣυυννοοππττιικκάά  ΟΟιικκοοννοοµµιικκάά  ΜΜεεγγέέθθηη  22000011  22000022  22000033  
ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  55..223388..444444,,6611  55..223388..997755,,0000  55..223388..997755,,0000  
ΊΊδδιιαα  ΚΚεεφφάάλλααιιαα  1100..009933..881177,,5599  99..993366..773399,,1177  1100..112277..007744,,0077  
ΚΚέέρρδδηη  ππρροο  ΦΦόόρρωωνν  884444..880011,,6622  11..332299..337777,,3399  11..662200..994499,,9900  
ΚΚέέρρδδηη  µµεεττάά    ααππόό  ΦΦόόρροουυςς  ((11))  884444..880011,,6622  11..332299..337777,,3399  11..662200..994499,,9900  

  

  ((11))  ΤΤαα  κκέέρρδδηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  ααφφοορροολλόόγγηητταα  κκααθθόόσσοονν  ππρροοέέρρχχοοννττααιι::  αα))  ααππόό  έέσσοοδδαα  µµεερριισσµµάάττωωνν  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς  ««JJuummbboo  ΑΑννώώννυυµµηη  ΕΕµµπποορριικκήή  ΕΕττααιιρρεείίαα»»  κκααιι  ββ))  ααππόό  έέσσοοδδαα  ππιισσττωωττιικκώώνν  ττόόκκωωνν  φφοορροολλοογγηηττέέωωνν  
κκααττάά  εειιδδιικκόό  ττρρόόπποο..  

ΗΗ  TTααννοοσσίίρριιαανν  AAννώώννυυµµηη  EEµµπποορριικκήή  κκααιι  EEππεεννδδυυττιικκήή  EEττααιιρρεείίαα  δδεενν  έέχχεειι  σσυυννααφφήή  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή  
δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  οούύττεε  άάλλλλοουυ  εείίδδοουυςς  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττηηνν  EEττααιιρρεείίαα,,  εεκκττόόςς  ααππόό  ττηηνν  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς  σσττοο  
ΜΜεεττοοχχιικκόό  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  ττηηςς  ΕΕκκδδόόττρριιααςς..  

ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  έέχχεειι  εελλεεγγχχθθεείί  φφοορροολλοογγιικκάά  µµέέχχρριι  κκααιι  ττηηνν  χχρρήήσσηη  11999988..  



66..            ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  σσχχεεττιικκέέςς  µµεε  ττηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη,,  ττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  
  κκααιι    ττηηνν  εεπποοππττεείίαα    ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

 

66..11..        ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ��∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΕΕρργγαασσιιώώνν  
 
66..11..00..      ΜΜέέλληη  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ   
 

ΤΤοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  σσχχεεττιικκόό  άάρρθθρροο  ττοουυ  κκαατταασσττααττιικκοούύ  ααυυττήήςς,,   
όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  µµεε  ααππόόφφαασσηη    ττηηςς  ΤΤαακκττιικκήήςς  ΓΓεεννιικκήήςς  ΣΣυυννέέλλεευυσσηηςς  ττηηςς  1144ηηςς  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ  22000022  
ααππααρρττίίζζεεττααιι  ααππόό  77  µµέέλληη..    
  

ΤΤοο  σσηηµµεερριιννόό  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εεξξεελλέέγγηη  ααππόό  ττηηνν  ΑΑ΄́ΕΕππααννααλληηππττιικκήή  ΤΤαακκττιικκήή    ΓΓεεννιικκήή  
ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττηηςς  1177ηηςς  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22000033  κκααιι  ηη    θθηηττεείίαα    ττοουυ  οορρίίσσθθηηκκεε    δδιιεεττήήςς  λλήήγγοουυσσαα  σσττιιςς  1166//1122//22000055..  
ΗΗ  σσύύννθθεεσσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  ηη  αακκόόλλοουυθθηη  ::  
  

∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  
ΟΟννοοµµααττεεππώώννυυµµοο  ΘΘέέσσηη  σσττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΙΙδδιιόόττηητταα  

ΑΑ..  ΤΤέέσσσσεερραα  ((44))  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκάά    ΜΜέέλληη      

ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΒΒαακκάάκκηηςς  ττοουυ  

ΓΓεεωωρργγίίοουυ  

ΠΠρρόόεεδδρροοςς  &&  ∆∆ιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  
ΕΕκκττεελλεεσσττιικκόό  ΜΜέέλλοοςς  

ΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττίίααςς  

ΙΙωωάάννννηηςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  
ΕΕκκττεελλεεσσττιικκόό  ΜΜέέλλοοςς  

∆∆ιικκηηγγόόρροοςς  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ  ττοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ  ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς--ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  
ΕΕκκττεελλεεσσττιικκόό  ΜΜέέλλοοςς  

ΕΕππιιχχεειιρρηηµµααττίίααςς  

ΚΚααλλλλιιόόππηη  ΒΒεερρννααδδάάκκηη  ττοουυ  ΕΕµµµµααννοουυήήλλ  ΕΕννττεεττααλλµµέέννηη  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς    
ΕΕκκττεελλεεσσττιικκόό  ΜΜέέλλοοςς  

ΙΙδδιιωωττιικκήή  ΥΥππάάλλλλ..  

ΒΒ..  ΤΤρρίίαα  ((33))  ΜΜηη  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκάά    ΜΜέέλληη  ααππόό  τταα  
οοπποοίίαα  τταα  δδύύοο  ((22))  ΑΑννεεξξάάρρττηητταα  

    

ΚΚάάββοουυρραα  ΠΠααρραασσκκεευυήή    ττοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΜΜέέλλοοςς  ΜΜηη  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκόό  ∆∆ιικκηηγγόόρροοςς  
ΚΚααττσσααρρόόςς  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ττοουυ  ΣΣππυυρρίίδδωωνναα  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο  ΜΜέέλλοοςς  ΜΜηη  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκόό  ΟΟιικκοοννοοµµοολλόόγγοοςς  
ΣΣκκααλλααίίοοςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  ττοουυ  ΗΗλλίίαα  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοο  ΜΜέέλλοοςς  ΜΜηη  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκόό  ΙΙδδιιωωττιικκόόςς  ΥΥππάάλλλλ..  

  
  
66..11..11..          ΕΕκκππρροοσσώώππηησσηη  ττηηςς    ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  

ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ααππόό  1177//1122//22000033  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  εεκκππρροοσσωωππεείίττααιι  
κκααιι  δδεεσσµµεεύύεεττααιι  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  κκααιι  σσυυννααλλλλααγγέέςς  ττηηςς  ωωςς  κκααιι  γγιιαα  όόλλαα  ααννεεξξααρρττήήττωωςς  τταα    ζζηηττήήµµαατταα  τταα  
οοπποοίίαα  υυππάάγγοοννττααιι  σσττηηνν  ααρρµµοοδδιιόόττηητταα  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  
άάρρθθρρωωνν  1166  κκααιι  1177  ττοουυ  κκαατταασσττααττιικκοούύ  ααυυττοούύ  κκααιι  ττοουυ  ΝΝόόµµοουυ,,  µµεε  µµόόννηη  ττηηνν  υυπποογγρρααφφήή  ττωωνν  κκάάττωω  ααππόό  ττηηνν  
εεττααιιρριικκήή  εεππωωννυυµµίίαα  εεννόόςς    ((11))  εεκκ  ττωωνν  εεξξήήςς  δδύύοο  ((22))  ππρροοσσώώππωωνν::  
  

••   ΤΤοουυ  ΑΑπποοσσττόόλλοουυ  ��  ΕΕυυααγγγγέέλλοουυ  ΒΒαακκάάκκηη  ,,  ΠΠρροοέέδδρροουυ  &&  ∆∆ιιεευυθθύύννοοννττοοςς  ΣΣυυµµββοούύλλοουυ..  
••   ΤΤηηςς  ΚΚααλλλλιιόόππηηςς  ΒΒεερρννααδδάάκκηη,,  ΜΜέέλλοουυςς  ∆∆..ΣΣ  &&    ΕΕννττεεττααλλµµέέννηηςς  ΣΣυυµµββοούύλλοουυ..  

  
ΕΕππιιππλλέέοονν,,  εειιδδιικκήή  εεξξοουυσσίίαα  εεκκππρροοσσώώππηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  έέχχεειι  χχοορρηηγγηηθθεείί,,  κκααττάά  τταα  λλεεππττοοµµεερρώώςς  
οορριιζζόόµµεενναα  σσττηηνν  ααππόό  1177//1122//22000033  ιιδδίίαα  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  σσεε  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  
ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  σσεε  υυππααλλλλήήλλοουυςς  ααυυττήήςς  ((ΦΦΕΕΚΚ//ΤΤΑΑΕΕ  &&  ΕΕΠΠΕΕ  225500//1144..0011..22000044))..  
  
  
66..11..22..      ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  ΕΕρργγαασσιιώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  

ΗΗ  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  αασσκκεείίττααιι  ααππόό  ττοονν::  
••   ΑΑππόόσσττοολλοο  ��  ΕΕυυάάγγγγεελλοο  ΒΒαακκάάκκηη  ττοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ,,  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  ∆∆ιιεευυθθύύννοονντταα  ΣΣύύµµββοουυλλοο  ττηηςς  

ΕΕττααιιρρεείίααςς..  ΑΑσσκκεείί  ααππόό  ττοο  11999944  ττηη  ΓΓεεννιικκήή  ∆∆ιιεεύύθθυυννσσηη  κκααιι  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοςς  γγιιαα  ττηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  
ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..    



ΟΟ  κκ..ΒΒαακκάάκκηηςς  εείίννααιι  ππλλααιισσιιωωµµέέννοοςς  ααππόό  έέµµππεειιρραα  κκααιι  ιικκααννάά  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  τταα  οοπποοίίαα  
ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι  ππααρραακκάάττωω  ::  

  

••   ΙΙωωάάννννηηςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ::  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ∆∆..ΣΣ..  κκααιι    ΝΝοοµµιικκόόςς  σσύύµµββοουυλλοοςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  
  

••   ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ::  ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  κκααιι  µµέέττοοχχοοςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..    
  

••   ΚΚααλλλλιιόόππηη  ΒΒεερρννααδδάάκκηη::  ΜΜέέλλοοςς    ∆∆..ΣΣ..,,  ΕΕννττεεττααλλµµέέννηη  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  κκααιι    ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα    ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  
ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..    

  
ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ππλλααιισσιιώώννοοννττααιι  σσττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττηηςς  δδιιεευυθθύύννσσεεωωςς  ααυυττήήςς  
ααππόό  µµίίαα  σσεειιρράά  έέµµππεειιρραα  σσττεελλέέχχηη  τταα  οοπποοίίαα  κκααττάά  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  εερργγάάζζοοννττααιι  σσττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα    πποολλλλάά  χχρρόόννιιαα..  
  

  ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα::  
  

ΤΤηηνν  ΙΙωωάάνννναα  ΤΤεερρζζάάκκηη::  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  εελλέέγγχχοουυ..  
  

ΤΤηηνν  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΝΝττεεµµίίρρηη::  ΥΥππεεύύθθυυννηη    ΛΛοογγιισσττηηρρίίοουυ..  
ΤΤηηνν  ΕΕλλέέννηη  ΤΤσσιιττσσοοπποούύλλοουυ::  ΥΥππεεύύθθυυννηη    MMηηχχααννοογγρράάφφηησσηηςς..  
ΤΤηηνν  ΕΕιιρρήήννηη  ΒΒααλλάάκκοουυ--ΜΜοούύρργγεελλαα::  ΕΕππιικκεεφφααλλήήςς  ττοουυ  ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΜΜιισσθθοοδδοοσσίίααςς..  
TTοονν  ΠΠεεττρρίίδδηη  ΜΜάάρριιοο::  ΥΥππεεύύθθυυννοοΥΥππεευυθθύύννωωνν  ΚΚαατταασσττηηµµάάττωωνν  ΕΕππααρρχχίίααςς  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ..  
ΤΤηηνν  ΚΚααττεερρίίνναα  ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ::  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ττµµήήµµααττοοςς  εεξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ΜΜεεττόόχχωωνν..  
ΤΤηηνν  ΧΧρριισσττίίνναα  ΧΧααττζζηηκκυυρριιάάκκοουυ::  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΕΕµµπποορρεευυµµααττοοπποοίίηησσηηςς..    
ΤΤηηνν  ΘΘεεοοδδώώρραα  ∆∆ααββέέτταα::  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΤΤααµµεείίωωνν  όόλλωωνν  ττωωνν  κκαατταασσττηηµµάάττωωνν  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ..  
ΤΤηηνν  ΕΕλλέέννηη  ΚΚρρηηττιικκοούύ::    ΥΥππεεύύθθυυννηη  δδιιαακκίίννηησσηηςς  εεµµπποορρεευυµµάάττωωνν  σστταα  κκαατταασσττήήµµαατταα  ττοουυ  ΟΟµµίίλλοουυ..  
ΟΟιι  ΑΑπποοδδοοχχέέςς    ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  σσττεελλεεχχώώνν,,  εεξξααιιρροουυµµέέννωωνν  ααυυττώώνν  πποούύ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  
ΣΣυυµµββοούύλλιιοο,,  ααννήήλλθθαανν  γγιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000033//22000044  σσττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  ττωωνν  ��  552244772288,,6633  µµεε  κκααττώώττεερρηη  
µµηηννιιααίίαα  ααµµοοιιββήή  ��  880022,,0000  κκααιι  ααννώώττεερρηη  µµηηννιιααίίαα  ααµµοοιιββήή    ��  66..778800..    
  

ΗΗ  ΕΕττααιιρρεείίαα  εεππίίσσηηςς  εείίννααιι  ππλλααιισσιιωωµµέέννηη  ααππόό  ιικκααννάά  κκααιι  έέµµππεειιρραα  σσττεελλέέχχηη  τταα  οοπποοίίαα  δδιιεευυθθύύννοουυνν  τταα  
κκαατταασσττήήµµαατταα  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,..    
ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι,,  ππέέρραανν  ττωωνν  ααµµοοιιββώώνν  κκααιι  σσυυννααλλλλααγγώώνν  πποούύ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ααννωωττέέρρωω,,  οουυδδεεµµίίαα  άάλλλληη  
ααµµοοιιββήή,,  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή  σσχχέέσσηη  ήή  σσυυννααλλλλααγγήή  υυππήήρρξξεε  κκααττάά  ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  κκααιι  ττρρέέχχοουυσσαα  χχρρήήσσηη  µµεεττααξξύύ  
ττωωνν  δδιιοοιικκηηττιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  κκααιι  ττωωνν  οορργγάάννωωνν  δδιιεεύύθθυυννσσηηςς  κκααιι  εεπποοππττεείίααςς  ττηηςς  ΕΕκκδδόόττρριιααςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  µµεε  
ττηηνν  ίίδδιιαα  ΕΕττααιιρρεείίαα  κκααιι  µµεε  ττηη  θθυυγγααττρριικκήή  ττηηςς..  
  
  

ΜΜεεττααξξύύ  ττωωνν  ΜΜεεττόόχχωωνν,,  ττωωνν  ΜΜεελλώώνν  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ,,  κκααιι  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  

σσττεελλεεχχώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  δδεενν  υυφφίίσσττααττααιι  κκααµµίίαα  σσυυγγγγεεννιικκήή  σσχχέέσσηη..    
  

ΤΤαα  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  τταα  σσττεελλέέχχηη  ττηηςς  δδιιεεύύθθυυννσσήήςς  ττηηςς  δδεενν  έέχχοουυνν    κκααττααδδιικκαασσθθεείί  γγιιαα  
ππρράάξξεειιςς  ααττιιµµωωττιικκέέςς,,  οούύττεε  γγιιαα  οοιικκοοννοοµµιικκάά  εεγγκκλλήήµµαατταα,,  οούύττεε  εείίννααιι  ααννααµµεεµµεειιγγµµέένναα  σσεε  δδιικκαασσττιικκέέςς  
εεκκκκρρεεµµόόττηηττεεςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ππττώώχχεευυσσηη,,  εεγγκκλληηµµααττιικκήή  ππρράάξξηη  κκααιι  ααππααγγόόρρεευυσσηη  άάσσκκηησσηηςς::    
  

••   εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήήςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς,,  
••   χχρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκώώνν  σσυυννααλλλλααγγώώνν,,  
••   εεππααγγγγέέλλµµααττοοςς  ωωςς  σσύύµµββοουυλλοοςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  δδιιεευυθθυυννττιικκόό  σσττέέλλεεχχοοςς  ττρρααππεεζζώώνν  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  

εεττααιιρρεειιώώνν,,  ααννάάδδοοχχοοςς  έέκκδδοοσσηηςς,,  σσττέέλλεεχχοοςς    χχρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκώώνν  εεττααιιρρεειιώώνν  κκττλλ..  
  
ΗΗ  ττααχχυυδδρροοµµιικκήή  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττωωνν  σσττεελλεεχχώώνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς  εείίννααιι  σσττοο  ΜΜοοσσχχάάττοο  ΑΑττττιικκήήςς,,  οοδδόόςς  ΚΚύύππρροουυ  99  &&  ΎΎδδρρααςς  ΤΤ..ΚΚ  118833  4466..  
  
  
  
  
  
  
  



66..11..33..    ΚΚααττάάσστταασσηη  ππρροοσσώώππωωνν  πποουυ  υυππόόκκεειιννττααιι  σσττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  88  ττηηςς  υυππ��  
ααρριιθθµµ..    55//220044//1144--1111--22000000  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς  
 
ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  88  ττηηςς  υυππ΄́  ααρριιθθµµ..  55//220044//1144--1111--22000000  ααππόόφφαασσηηςς  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς  ΚΚεεφφααλλααιιααγγοορράάςς    
««κκααττάά  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  3300  ηηµµεερρώώνν  ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  σσττιιςς  οοπποοίίεεςς  ααννααφφέέρροοννττααιι  οοιι  
ττρριιµµηηννιιααίίεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ΠΠ..∆∆..  336600//11998855,,  ήή  κκααττάά  ττοο  ττυυχχόόνν  
µµιικκρρόόττεερροο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  έέωωςς  ττηη  δδηηµµοοσσίίεευυσσηη  ττωωνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  ααυυττώώνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ααππόό  ττηη  σσττιιγγµµήή  
πποουυ  κκααττάά  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ττωωνν  κκααθθηηκκόόννττωωνν  ττοουυςς  ήή  µµεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  άάλλλλοο  ττρρόόπποο  έέρρχχεεττααιι  σσττηηνν  κκααττοοχχήή  
ττοουυςς  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  εεµµππιισσττεευυττιικκήή  ππλληηρροοφφοορρίίαα,,  όόππωωςς  ααυυττήή  οορρίίζζεεττααιι  σσττοο  άάρρθθρροο  22  ττοουυ  ΠΠ..∆∆..  5533//11999922,,  σστταα  
ππααρραακκάάττωω  ππρρόόσσωωππαα  εεππιιττρρέέππεεττααιι  νναα  κκααττααρρττίίζζοουυνν  σσυυννααλλλλααγγέέςς  µµεε  ααννττιικκεείίµµεεννοο  ττιιςς  µµεεττοοχχέέςς  ττηηςς  
ΕΕττααιιρρεείίααςς  ήή  ππααρράάγγωωγγαα  ππρροοϊϊόόνντταα  εεππίί  µµεεττοοχχώώνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  τταα  οοπποοίίαα  εείίννααιι  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσιιµµαα  σσττοο  
ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  ΠΠααρρααγγώώγγωωνν  ΑΑθθηηννώώνν  ήή  σσυυννδδεεδδεεµµέέννηηςς  µµεε  ααυυττήήνν  εεττααιιρρεείίααςς,,  µµόόννοο  εεφφόόσσοονν  έέχχοουυνν  
ππρροοηηγγοουυµµέέννωωςς  ππρροοββεείί  σσεε  σσχχεεττιικκήή  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη  ππρροοςς  ττοο  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  ηη  
γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη  έέχχεειι  δδηηµµοοσσιιεευυθθεείί  σσττοο  ΗΗµµεερρήήσσιιοο  ∆∆εελλττίίοο  ΤΤιιµµώώνν  ττοουυ  ΧΧ..ΑΑ..ΑΑ..  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  
ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ηηµµέέρραα    ααππόό  ττηηνν  ηηµµεερροοµµηηννίίαα  σσυυννααλλλλααγγήήςς»»..    
  

ΑΑκκοολλοουυθθεείί  ππίίνναακκααςς  µµεε  τταα  φφυυσσιικκάά  κκααιι  ννοοµµιικκάά  ππρρόόσσωωππαα  πποουυ  υυππόόκκεειιννττααιι  σσττιιςς  ααννωωττέέρρωω  δδιιααττάάξξεειιςς,,   
σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηη  ττεελλεευυττααίίαα  γγννωωσσττοοπποοίίηησσηη  ττηηςς    3300//0066//22000044::  
 

ΟΟννοοµµααττεεππώώννυυµµοο  ΙΙδδιιόόττηητταα  σσττηηνν  ΕΕττααιιρρεείίαα  
ΤΤΑΑΝΝΟΟΣΣΙΙΡΡΙΙΑΑΝΝ  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΕΕΠΠΕΕΝΝ∆∆ΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  

  
ΜΜέέττοοχχοοςς  µµεε  πποοσσοοσσττόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  άάννωω  ττοουυ  2200%%  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς--ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΒΒαακκάάκκηηςς  ττοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ∆∆..ΣΣ..  &&  ∆∆ιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  
ΙΙωωάάννννηηςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς,,  ΝΝοοµµιικκόόςς  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς,,  ΥΥππεεύύθθυυννοοςς    

ΕΕττααιιρριικκώώνν  ΑΑνναακκοοιιννώώσσεεωωνν  
ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ  ττοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ  ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  
ΚΚααλλλλιιόόππηη  ΒΒεερρννααδδάάκκηη  ττοουυ  ΕΕµµµµααννοουυήήλλ  ΕΕννττεεττααλλµµέέννηη  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς,,  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα  
ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΚΚάάββοουυρραα  ττοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΜΜέέλλοοςς  ∆∆..ΣΣ..  
ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΚΚααττσσααρρόόςς  ττοουυ  ΣΣππυυρρίίδδωωννοοςς  ΜΜέέλλοοςς  ∆∆..ΣΣ..  
∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  ΣΣκκααλλααίίοοςς  ττοουυ  ΗΗλλίίαα  ΜΜέέλλοοςς  ∆∆..ΣΣ..  
ΙΙωωάάνννναα  ΤΤεερρζζάάκκηη  ττοουυ  ΧΧααρρίίδδηηµµοουυ  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  
ΑΑρριισσττεείίδδηηςς  ΗΗλλιιόόπποουυλλοοςς  ττοουυ  ΑΑλλεεξξάάννδδρροουυ  ΛΛοογγιισσττήήςς  
ΑΑιικκααττεερρίίννηη  ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ  ττοουυ  ΕΕυυααγγγγέέλλοουυ  ΥΥππεεύύθθυυννηη  ΤΤµµήήµµααττοοςς  ΕΕξξυυππηηρρέέττηησσηηςς  ΜΜεεττόόχχωωνν  
ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ∆∆εελληηγγιιάάννννηηςς  ττοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΟΟρρκκωωττόόςς  ΕΕλλεεγγκκττήήςς--ΛΛοογγιισσττήήςς  GGrraanntt  TThhoorrnnttoonn  AA..EE..  
ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΠΠααρραασσκκεευυόόπποουυλλοοςς  ττοουυ  ΑΑθθαανναασσίίοουυ  ΟΟρρκκωωττόόςς  ΕΕλλεεγγκκττήήςς--ΛΛοογγιισσττήήςς  GGrraanntt  TThhoorrnnttoonn  AA..EE..  

 
66..11..44..    ΣΣυυµµµµεεττοοχχέέςς  ΜΜεελλώώνν  ∆∆..ΣΣ..  κκααιι  ττωωνν  ΚΚύύρριιωωνν  ΜΜεεττόόχχωωνν  σσεε  άάλλλλεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς.. 
ΣΣττοονν  ππίίνναακκαα  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί,,  ππααρρααττίίθθεεννττααιι    οοιι  εεττααιιρρεείίεεςς  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ήή  σσττοο  
κκεεφφάάλλααιιόό  ττοουυςς,,  τταα  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  οοιι  κκύύρριιοοιι  ΜΜέέττοοχχοοίί  ττηηςς,,  µµεε  
πποοσσοοσσττόό  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100%%..    
  

ΜΜέέλληη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ήή  ΚΚύύρριιοοιι  ΜΜέέττοοχχοοιι ΕΕττααιιρρεείίαα  πποουυ  
ΣΣυυµµµµεεττέέχχεειι  ΘΘέέσσηη  σσττοο  ∆∆..ΣΣ..  ΠΠοοσσοοσσττόό  

σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  
ΒΒαακκάάκκηηςς  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ��  ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ττοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  
  
  

JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd  
PPoorrttoo  EEΠΠΕΕ  
  CC..VV..EE..  AAEE  

ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ∆∆..ΣΣ..  
  
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  

00%%  
7799,,9966%%  
5511,,0000%%  

ΟΟιικκοοννόόµµοουυ  ΙΙωωάάννννηηςς  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΤΤααννοοσσίίρριιαανν  ΑΑΕΕΕΕΕΕ  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς  00%%  
ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ  ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ττοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ  NNooeell  ΑΑ..ΕΕ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ∆∆..ΣΣ..  7777,,0000%%  
ΒΒεερρννααρρδδάάκκηη  ΚΚααλλλλιιόόππηη  ττοουυ  ΕΕµµµµααννοουυήήλλ  ΤΤααννοοσσίίρριιαανν  ΑΑΕΕΕΕΕΕ  

CC..VV..EE..  AAEE  
ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ∆∆..ΣΣ..  
ΜΜέέλλοοςς  

00%%  
00%%  

  

ΤΤαα  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  κκααιι  οοιι  κκύύρριιοοιι  µµέέττοοχχοοιι  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  δδηηλλώώννοουυνν  όόττιι  δδεενν  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ήή  
σσττοο  ΚΚεεφφάάλλααιιοο  άάλλλλωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν  µµεε  πποοσσοοσσττόό  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100%%  οούύττεε  αασσκκοούύνν  δδιιοοιικκηηττιικκήή  εεππιιρρρροοήή  οούύττεε  
έέχχοουυνν  οοπποοιιααδδήήπποοττεε  οορργγααννιικκήή  σσχχέέσσηη  µµεε  άάλλλλεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς  εεκκττόόςς  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω..  
ΕΕππιιππλλέέοονν,,  οουυδδεεµµίίαα  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκήή  σσχχέέσσηη,,  σσύύµµββαασσηη  ήή  σσυυννααλλλλααγγήή  υυφφίίσσττααττααιι  µµεεττααξξύύ  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααιι  
ττωωνν  εεττααιιρρεειιώώνν,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  τταα  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ήή  //  κκααιι  κκύύρριιοοιι  µµέέττοοχχοοιι  ((µµεε  
πποοσσοοσσττόό  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  1100%%))  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  ππλληηνν  ααυυττώώνν  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηηνν  εεννόόττηητταα  99..33  ττοουυ  
ππααρρόόννττοοςς..    



66..22..    ΣΣυυµµφφέέρροονντταα  ττωωνν  δδιιεευυθθυυννόόννττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
66..22..00..          ΑΑµµοοιιββέέςς  ΜΜεελλώώνν  ∆∆..ΣΣ..  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
ΣΣττοο  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααιι::    
  

11))  ΤΤαα  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  τταα  οοπποοίίαα  ααννάά  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααιι  ααιιττίίαα,,  έέλλααββαανν  ααµµοοιιββέέςς    ∆∆ΣΣ..  
  

22))  ΤΤαα  πποοσσάά  ππρροοέέγγκκρριισσηηςς  ττωωνν  ααµµοοιιββώώνν  ∆∆ΣΣ  ααππόό  ττηηνν  ΑΑ΄́ΕΕππααννααλληηππττιικκήή  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττηηςς    
1177//1122//22000033  γγιιαα  ττηη  ννέέαα  1177ηη  εεττααιιρριικκήή  χχρρήήσσηη  ((ααππόό  11//77//22000033  έέωωςς  3300//66//22000044))  κκααιι  

  

33))  ΤΤαα  κκααττααββλληηθθέένντταα  πποοσσάά  γγιιαα  ααµµοοιιββέέςς  ∆∆ΣΣ    γγιιαα  ττηηνν  ππρροοααννααφφεερρόόµµεεννηη  εεττααιιρριικκήή  χχρρήήσσηη  κκααιι  τταα  οοπποοίίαα  
ττεελλοούύνν  υυππόό  ττηηνν  οορριισσττιικκήή  έέγγκκρριισσήή  ττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  εεττήήσσιιαα  ΤΤαακκττιικκήή  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττωωνν  
µµεεττόόχχωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς,,  πποουυ  θθαα  σσυυννέέλλθθεειι  µµέέσσαα  σσττοο  δδεεύύττεερροο  εεξξάάµµηηννοο  ττοουυ  έέττοουυςς  22000044..    

  
ΟΟννοοµµααττεεππώώννυυµµοο  ΘΘέέσσηη    σσττοο  ∆∆..ΣΣ..  ΠΠοοσσάά  

ΠΠρροοέέγγκκρριισσηηςς  
ΑΑµµοοιιββώώνν  ∆∆ΣΣ  

ΚΚααττααββλληηθθέένντταα  
ΠΠοοσσάά  

ΑΑµµοοιιββώώνν  ∆∆ΣΣ  
  
ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς--ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΒΒαακκάάκκηηςς    
  

  
ΠΠρρόόεεδδρροοςς  &&  ∆∆//ννωωνν    ΣΣύύµµββοουυλλοοςς  

  
222200..000000,,0000  

  
116666..332200,,0000  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ  ΑΑννααππλληηρρωωττήήςς  ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροο  114455..774400,,0000  114455..664422,,0000  

ΠΠααρραασσκκεευυήή  ΚΚάάββοουυρραα  
    

ΜΜέέλλοοςς  ∆∆..ΣΣ..  1100..338800,,0000  1100..338800,,0000  

ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΚΚααττσσααρρόόςς  ΜΜέέλλοοςς  ∆∆..ΣΣ..  1100..338800,,0000  1100..338800,,0000  

∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  ΣΣκκααλλααίίοοςς    
  

ΜΜέέλλοοςς  ∆∆..ΣΣ..  1100..338800,,0000  1100..338800,,0000  

  

          
ΤΤεελλιικκώώςς  οοιι  κκααττααββλληηθθεείίσσεεςς  µµιικκττέέςς  ααµµοοιιββέέςς  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω    µµεελλώώνν  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  σσττηη  χχρρήήσσηη  22000033//22000044  
ααννήήλλθθαανν  σσυυννοολλιικκάά  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  334433..110022,,0000  εευυρρώώ..    
  

ΟΟιι  ωωςς  άάννωω  κκααττααββλληηθθεείίσσεεςς  ααµµοοιιββέέςς  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σστταα  έέξξοοδδαα  δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  
λλοογγααρριιαασσµµοούύ  ααπποοττεελλεεσσµµάάττωωνν  χχρρήήσσεεωωςς  22000033//22000044..  
  

ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι,,  ααππόό  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  ααννααφφεερρόόµµεεννεεςς  µµιικκττέέςς  ααµµοοιιββέέςς  ππααρραακκρρααττήήθθηηκκεε    φφόόρροοςς  3355%%  ..  
  

ΤΤαα  µµέέλληη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ΚΚααλλλλιιόόππηη  ΒΒεερρννααδδάάκκηη  ((∆∆ιιεευυθθύύννττρριιαα  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν))  
κκααιι  ΙΙωωάάννννηηςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ  ((ΝΝοοµµιικκόόςς  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς))  έέχχοοννττεεςς  σσύύµµββαασσηη  εεξξααρρττηηµµέέννηηςς  εερργγαασσίίααςς  ((µµιισσθθωωττοοίί))  
ααµµεείίββοοννττααιι  γγιιαα  ττιιςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς  ττοουυςς  ααυυττέέςς  µµεε  εεττήήσσιιεεςς  ααπποοδδοοχχέέςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  ππεερριιλλααµµββάάννοοννττααιι  σστταα  έέξξοοδδαα  
δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς..  ΤΤοο  σσύύννοολλοο  ττωωνν  ααπποοδδοοχχώώνν  σσττηηνν  ππααρροούύσσαα  χχρρήήσσηη  22000033//22000044  γγιιαα  ττοουυςς  
ααννωωττέέρρωω  ααννήήλλθθεε  σσττοο  πποοσσόό  ττωωνν  ��  117766..997744,,7700,,  µµεε    κκααττώώττεερρεεςς  µµηηννιιααίίεεςς  ααπποοδδοοχχέέςς    ��  44..339900  κκααιι  ααννώώττεερρεεςς  
µµηηννιιααίίεεςς  ααπποοδδοοχχέέςς    ��  55..553300..  

  
66..22..11..        ΜΜέέττοοχχοοιι  
ΣΣττοονν  ππααρραακκάάττωω  ππίίνναακκαα  ππααρρααττίίθθεεττααιι  οο  σσυυννοολλιικκόόςς  ααρριιθθµµόόςς    κκααιι  ηη  κκααττααννοοµµήή  ττωωνν  µµεεττοοχχώώνν  πποουυ  κκααττεείίχχαανν  
τταα  ΜΜέέλληη  ττοουυ  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  κκααιι  τταα  δδιιεευυθθυυννττιικκάά  σσττεελλέέχχηη  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  κκααττάά  ττηηνν    3300ηη    
ΙΙοουυννίίοουυ  22000044..  
  

ΟΟννοοµµααττεεππώώννυυµµοο  ΑΑρριιθθµµόόςς  ΜΜεεττοοχχώώνν  ΠΠοοσσοοσσττόό  εεππίί  ττοουυ  σσυυννόόλλοουυ  
ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς--  ΑΑππόόσσττοολλοοςς    ΒΒαακκάάκκηηςς    ττοουυ  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  88..775522..448800  1199,,1199%%  

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς    ΠΠααππααεευυααγγγγέέλλοουυ  ττοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ  11..662233..886666  33,,5566%%  
ΙΙωωάάννννηηςς  ΟΟιικκοοννόόµµοουυ  ττοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  7788..660000  00,,1177%%  

  
  
  



77..            ΤΤρρέέχχοουυσσεεςς  ΕΕξξεελλίίξξεειιςς��ΣΣττόόχχοοιι  κκααιι  ΠΠρροοοοππττιικκέέςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  
  
ΒΒαασσιικκήή  εεππιιδδίίωωξξηη  ττηηςς  EEττααιιρρεείίααςς  κκααιι  γγιιαα  τταα  εεππόόµµεενναα  χχρρόόννιιαα  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ααπποοττεελλεείί  ηη  ιισσχχυυρροοπποοίίηησσηη  ττοουυ  
σσήήµµααττοοςς  φφήήµµηηςς  ««JJUUMMBBOO»»,,  ττηηςς  ηηγγεεττιικκήήςς  θθέέσσηηςς  ττηηςς  σσττηη  λλιιααννιικκήή  ππώώλληησσηη  ππααιιχχννιιδδιιώώνν,,  ββρρεεφφιικκώώνν  εειιδδώώνν  
κκααιι  εειιδδώώνν  ββιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ  σσττηηνν  εεγγχχώώρριιαα  ααγγοορράά..    

ΣΣττιιςς  άάµµεεσσεεςς  ππρροοττεερρααιιόόττηηττεεςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππίίττεευυξξηη  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω  σσττόόχχωωνν  ττηηςς,,   
σσυυγγκκααττααλλέέγγοοννττααιι,,  όόππωωςς  κκααιι  σσττιιςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννεεςς  χχρρήήσσεειιςς::    

!!  ΗΗ  ππεερρααιιττέέρρωω  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  ππώώλληησσηηςς  κκυυρρίίωωςς  σσττηηνν  εεππααρρχχίίαα  κκααιι  ττιιςς    εευυρρύύττεερρεεςς  
ππεερριιοοχχέέςς        ΑΑττττιικκήήςς..    

ΕΕιιδδιικκόόττεερραα::  

ΓΓιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000044//22000055,,  ππρροογγρρααµµµµααττίίζζεεττααιι  ηη  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  ππωωλλήήσσεεωωνν  λλιιααννιικκήήςς  µµεε  ττηηνν  
δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ππέέννττεε  ((66))  ννέέωωνν  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν,,  ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ηη  µµίίαα  ((11))  σσττηηνν  ΚΚύύππρροο..  ΗΗ  ααννααλλυυττιικκήή  
ααννααφφοορράά  ππααρρααττίίθθεεττααιι  σσεε  ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ττοουυ  ππααρρόόννττοοςς  ∆∆εελλττίίοουυ  υυππόό  σσττοοιιχχεείίαα    44..11..22..22..  

ΓΓιιαα    ττηη  χχρρήήσσηη  22000055//22000066,,  ηη  ΕΕττααιιρρεείίαα  θθαα  σσυυννεεχχίίσσεειι  ττηη  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  ππώώλληησσηηςς..  ΗΗ  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  
ααυυττήήςς  εευυρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  σσυυννεεχχεείίςς  έέρρεευυννεεςς  κκααιι  δδιιααππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ααγγοορράά  ήή  µµίίσσθθωωσσηη  αακκιιννήήττωωνν  σσεε  
σσττρρααττηηγγιικκάά  σσηηµµεείίαα  ττηηςς  ΑΑττττιικκήήςς  κκααιι  σσεε  µµεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  ΧΧώώρρααςς  ππρροοςς  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ννέέωωνν  
εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν..  
  

! ΗΗ  ααύύξξηησσηη  ττοουυ  κκύύκκλλοουυ  εερργγαασσιιώώνν..   
ΕΕιιδδιικκόόττεερραα:: 

ΓΓιιαα  ττηη  χχρρήήσσηη  22000044//22000055,,  ηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  ππιισσττεεύύεειι  όόττιι,,  θθαα  εεππιιττύύχχεειι  ααύύξξηησσηη  ττζζίίρροουυ  κκααττάά  44%%  
ππεερριισσσσόόττεερροο  ττοουυ  ππεερρσσιιννοούύ  ((  ππλληηθθωωρριισσµµόό  ++  ααννάάππττυυξξηη)),,  ννοούύµµεερροο  σσυυννττηηρρηηττιικκόό  ((ππρροοςς  ααπποοφφυυγγήή  
δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  ππλλαασσµµααττιικκώώνν  ππρροοσσδδοοκκιιώώνν  σσττοουυςς  εεππεεννδδυυττέέςς)),,    ππάάννωω  σσττοο  οοπποοίίοο  έέχχεειι  µµππααττζζεεττάάρρεειι,,  κκααθθόόττιι  
έέρρχχεεττααιι  µµεεττάά  ααππόό  µµιιαα  πποολλύύ  εεππιιττυυχχηηµµέέννηη  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ππεερρίίοοδδοο  λλόόγγωω  ττωωνν  ππωωλλήήσσεεωωνν  ττωωνν  ΟΟλλυυµµππιιαακκώώνν  
ΠΠρροοϊϊόόννττωωνν  µµεε  ττιιςς  µµαασσκκόόττ  ττωωνν  ΟΟλλυυµµππιιαακκώώνν  ΑΑγγώώννωωνν  ΑΑθθήήνναα  22000044..  

!!      ΟΟ  εεµµππλλοουυττιισσµµόόςς  ττηηςς  πποοιικκιιλλίίααςς  ττωωνν  εεµµπποορρεευυοοµµέέννωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  µµεε  ππρροοπποοµµππόό  τταα  εείίδδηη  µµππεεµµππέέ,,   
τταα        εείίδδηη  δδώώρροουυ  κκααιι  ββιιββλλιιοοχχααρρττοοππωωλλεείίοουυ,,  ττωωνν  οοπποοίίωωνν,,  µµεε  ββάάσσηη  τταα  υυππάάρρχχοονντταα  σσττοοιιχχεείίαα,,  ααννααµµέέννεεττααιι  
µµεεγγααλλύύττεερρηη  ππεερρααιιττέέρρωω  ααννάάππττυυξξηη..  

ΟΟιι  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  κκααιι  ττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππέέκκτταασσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  ττηηςς  
εεττααιιρρεείίααςς  σσεε  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ΒΒααλλκκααννιικκήήςς,,  ππααρρ��  όόττιι  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι  µµεε  ααµµεείίωωττοο  εεννδδιιααφφέέρροονν,,  δδεενν  έέχχοουυνν  
εευυοοδδωωθθεείί  µµέέχχρριι  σσήήµµεερραα,,  λλόόγγωω  ττωωνν  γγννωωσσττώώνν  εειιδδιικκώώνν  πποολλιιττιικκώώνν  κκααιι  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  σσυυννθθηηκκώώνν,,  πποουυ  
σσυυννεεχχίίζζοουυνν  νναα  υυππάάρρχχοουυνν  σσττιιςς  χχώώρρεεςς  ααυυττέέςς,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκααιι  δδυυσσχχεερρααίίννοουυνν  όόππωωςς  έέχχεειι  σσηηµµεειιωωθθεείί  κκααιι  σσττοο  
ππααρρεελλθθόόνν  κκάάθθεε  σσχχεεττιικκόό  εεγγχχεείίρρηηµµαα..  
  

Τέλος, οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης πρέπει να θεωρηθούν ως ιδιαίτερα σηµαντικοί, Πάντως, η µέχρι 
σήµερα πορεία, τα αποτελέσµατα και οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης που έχει επιτύχει η Εταιρεία παρά τη 
συντηρητικότητα αυτής, για υψηλές προβλέψεις  πιστεύει ότι θα επιτύχει τους στόχους της, 
υποδηλώνοντας ότι είναι πλέον ο αδιαφιλονίκητος  πρωταγωνιστής  στον κλάδο εµπορίας παιχνιδιών.    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα  ΠΠααρρααρρττήήµµααττοοςς 

  
  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ��JJuummbboo  ΑΑΕΕΕΕ��  
  
ΈΈκκθθεεσσηη  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  JJUUMMBBOO  AAEEEE  3300//0066//22000044  
  

ΠΠρροοσσάάρρττηηµµαα  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ  JJUUMMBBOO  AAEEEE    3300//0066//22000044  
  

ΙΙσσοολλοογγιισσµµόόςς  ττηηςς  3300..0066..22000044  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033  --  3300//0066//22000044))  
  

ΤΤρριιµµηηννιιααίίεεςς  ΣΣυυννοοππττιικκέέςς  ΛΛοογγιισσττιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  ωωςς::  
ΣΣυυννοοππττιικκήή  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττηηςς  3311//0033//22000044  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033--3311//0033//22000044))  
ΣΣυυννοοππττιικκήή  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττηηςς  3311//1122//22000033  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033--3311//1122//22000033))  
ΣΣυυννοοππττιικκήή  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττηηςς  3300//0099//22000033  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033--3300//0099//22000033))    
  
ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααµµεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν    ττηηςς  3300//0066//22000044  
  

ΈΈκκθθεεσσηη  ∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  JJUUMMBBOO  AAEEEE  γγιιαα  ∆∆ιιεεττααιιρριικκέέςς  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  ΝΝ..33001166//0022  
  
ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννεεςς    ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  ��JJuummbboo  ΑΑΕΕΕΕ��  
  
ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννηη  ΈΈκκθθεεσσηη  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  JJUUMMBBOO  ΑΑ..ΕΕ..ΕΕ  ττηηςς  3300//0066//22000044  

ΠΠρροοσσάάρρττηηµµαα  ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννοουυ  ΙΙσσοολλοογγιισσµµοούύ  ττηηςς  3300//0066//22000044  

ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννοοςς  ΙΙσσοολλοογγιισσµµόόςς  ττηηςς  3300..0066..22000044  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033  --  3300//0066//22000044))  

ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννεεςς  ΣΣυυννοοππττιικκέέςς  ΛΛοογγιισσττιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  ωωςς::  
ΣΣυυννοοππττιικκήή  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττηηςς  3311//0033//22000044  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033--3311//0033//22000044))  
ΣΣυυννοοππττιικκήή  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττηηςς  3311//1122//22000033  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033--3311//1122//22000033))  ΣΣυυννοοππττιικκήή  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττηηςς  3300//0099//22000033  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033--3300//0099//22000033))    
  
ΕΕννοοπποοιιηηµµέέννηη  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααµµεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν    3300//0066//22000044  
 
ΟΟιικκοοννοοµµιικκέέςς  κκαατταασσττάάσσεειιςς  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd    
    
ΈΈκκθθεεσσηη  ∆∆ιιααχχεείίρριισσηηςς  ττηηςς  3300//0066//22000044  
  

ΈΈκκθθεεσσηη    ΕΕλλεεγγκκττώώνν  ππρροοςς  τταα  µµέέλληη  ττηηςς  JJuummbboo  TTrraaddiinngg  LLttdd  ττηηςς    3300//0066//22000044  
  

ΙΙσσοολλοογγιισσµµόόςς  ττηηςς  3300..0066..22000044  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033  --  3300//0066//22000044))  
  

ΣΣυυννοοππττιικκέέςς  ΛΛοογγιισσττιικκέέςς  ΚΚαατταασσττάάσσεειιςς  ωωςς::  
ΣΣυυννοοππττιικκήή  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττηηςς  3311//0033//22000044  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033--3311//0033//22000044))  
ΣΣυυννοοππττιικκήή  ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττηηςς  3311//1122//22000033  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033--3311//1122//22000033))  ΣΣυυννοοππττιικκήή  
ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΚΚααττάάσστταασσηη  ττηηςς  3300//0099//22000033  ((ππεερρίίοοδδοοςς  0011//0077//22000033--3300//0099//22000033))  
  

ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααµµεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν    ττηηςς  3300//0066//22000044  
  

 
  


