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Σφν Μεηότφν ζε Σακηική Γενική σνέλεσζη 

 

  Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό θαη κεηά από απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο 

εηαηξείαο πνπ ειήθζε ηελ 6
ε
 Ινπλίνπ 2011, ζπγθαιεί ηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ηεο εηαηξείαο ζηελ Δηήζηα 

Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηην 30η Ιοσνίοσ 2011, ημέρα Πέμπηη και ώρα 11:00, ζηα γξαθεία ηεο 

εηαηξείαο ζηνλ Αζπξόππξγν Θέζε Γθνξπηζά, πξνθεηκέλνπ νη Μέηνρνη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο επί ησλ αθόινπζσλ ζεκάησλ: 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

1. Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Δηήζησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ θαη Δλνπνηεκέλσλ Δηήζησλ 

Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 01.01.2010 έσο 31.12.2010, ησλ ζρεηηθώλ 

εθζέζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή θαζώο θαη ηεο δήισζεο 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43
α
 παξαγξ. 3 πεξηπη. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920.  

2. Έγθξηζε δηάζεζεο απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο από 01.01.2010 έσο 31.12.2010.  

3. Απαιιαγή ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηώλ ηεο Δηαηξείαο από θάζε 

επζύλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010. 

4. Δθινγή Διεγθηηθήο εηαηξείαο γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαη θαζνξηζκόο ηεο ακνηβήο απηήο. 

5. Έγθξηζε ακνηβώλ ησλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε από 01.01.2010 

έσο 31.12.2010 θαη πξνέγθξηζε ακνηβώλ απηώλ γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε. 

6. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ θαηαζηαηηθνύ. 

7. Δθινγή δύν (2) πξόζζεησλ κειώλ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ. 

8. Λήςε απόθαζεο θαη έγθξηζε γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ αθνινύζσλ άξζξσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ ηεο 

Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ην λ. 3884/2010 ήηνη: 

i.          ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 22, 

ii. ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 23, 

iii. ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 24, 

iv. ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28,  

v.          ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 31 

9. Γηάθνξα ζέκαηα – Αλαθνηλώζεηο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθώλ 

εηαηξεηώλ ηεο. 

 

  Σύκθσλα κε ην άξζξν 26 παξαγξ. 2β θαη 28
α
 ηνπ θ.λ. 2190/1920 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

πξνζηέζεθαλ αληηζηνίρσο κε ηα άξζξα 3 θαη 5 ηνπ 3884/2010 θαη ηζρύνπλ ε Δηαηξεία ελεκεξώλεη θαη 

ηνπο κεηόρνπο ηα αθόινπζα: 

 

 

 

 

 

 

 



Ι. Γικαίφμα ζσμμεηοτής ζηη Γενική σνέλεσζη.  

  Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε έρνπλ κόλν ηα θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα 

πνπ εκθαλίδνληαη  σο κέηνρνη ηεο Δηαηξείαο ζην αξρείν ησλ Αϋισλ Τίηισλ ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν 

ηεξείηαη ειεθηξνληθά ζηελ εηαηξεία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΦΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΤΑΙΡΔΙΑ 

ΣΥΜΜΔΤΟΦΩΝ , ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΓΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΦΩΡΗΣΗΣ» (ΔΦΑΔ) θαηά ηελ 

έλαξμεο ηεο πέκπηεο (5
εο

) εκέξαο πνπ πξνεγείηαη ηεο ζπλεδξίαζεο, ήηνη ηεο 25
εο 

Ινπλίνπ 2011 

(εκεξνκελία θαηαγξαθήο). Η ζρεηηθή  έγγξαθε βεβαίσζε απόδεημεο ηεο κεηνρηθήο ηδηόηεηαο 

εθδηδόκελε από ηελ ΔΦΑΔ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3
ε
) εκέξα πξηλ 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ηελ 27
ε
 Ινπλίνπ 2011. Όζνη από ηνπο κεηόρνπο είλαη 

λνκηθά πξόζσπα πξέπεη εληόο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο λα θαηαζέζνπλ ζύκθσλα κε ην λόκν ηα 

λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα.  

  Σε πεξίπησζε κε επηηεύμεσο ηεο απαηηνύκελεο από ην λόκν απαξηίαο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κε 

ηελ παξνύζα πξόζθιεζε θαιεί ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο ζε Α’ Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε 

ηελ 13ε Ινπιίνπ 2011, εκέξα Τεηάξηε θαη ώξα 11 κ.κ., θαη ζε Β’ Δπαλαιεπηηθή ηελ 25ε Ινπιίνπ 2011, 

εκέξα Γεπηέξα θαη 11 κ.κ., ακθόηεξεο ζηνλ ίδην ηόπν. 

  Σηελ Α΄ θαη Β΄ επαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηεο 13
εο

 Ινπιίνπ 2011 θαη 25
εο 

Ινπιίνπ 2011 

αληίζηνηρα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ νη κέηνρνη ππό ηηο ίδηεο αλσηέξσ ηππηθέο πξνϋπνζέζεηο. Η 

ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ πξέπεη πθίζηαηαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 9
εο

 Ινπιίνπ 2011 γηα ηελ Α΄ 

Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε θαη θαηά  ηελ έλαξμε ηεο 21
εο

 Ινπιίνπ 2011 γηα ηελ Β΄ 

Δπαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη ηεο ηέηαξηεο (4
εο

)  εκέξαο πξηλ από ηελ εκέξα ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο Α΄ θαη Β΄ Δπαλαιεπηηθήο Σπλέιεπζεο αληίζηνηρα (εκεξνκελία θαηαγξαθήο 

επαλαιεπηηθώλ γεληθώλ ζπλειεύζεσλ).  Η ζρεηηθή έγγξαθε βεβαίσζε απόδεημεο ηεο κεηνρηθήο 

ηδηόηεηαο εθδηδόκελε από ηελ ΔΦΑΔ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζηελ Δηαηξεία ην αξγόηεξν ηελ ηξίηε (3
ε
) 

εκέξα πξηλ ηε ζπλεδξίαζε ηεο  Α΄ θαη Β΄ επαλαιεπηηθήο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ηελ 10
ε
 Ινπιίνπ 

2011 θαη 22
α 

Ινπιίνπ 2011 αληίζηνηρα.  Όζνη από ηνπο κεηόρνπο είλαη λνκηθά πξόζσπα πξέπεη εληόο 

ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ λα θαηαζέζνπλ ζύκθσλα κε ην λόκν ηα λνκηκνπνηεηηθά ηνπο έγγξαθα.  

  Έλαληη ηεο Δηαηξείαο ζεσξείηαη όηη έρεη δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

κόλν όπνηνο θέξεη ηελ ηδηόηεηα ηνπ κεηόρνπ θαηά ηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο. Σε πεξίπησζε κε 

ζπκκόξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28
α
 ηνπ θ.λ. 2190/1920 ν ελ ιόγσ κέηνρνο κεηέρεη ζηε 

Γεληθή Σπλέιεπζε κόλν θαηόπηλ άδεηαο ηεο.  

  Η άζθεζε ησλ ελ ιόγσ δηθαησκάησλ δελ πξνϋπνζέηεη ηε δέζκεπζε ησλ κεηνρώλ ηνπ δηθαηνύρνπ νύηε 

ηελ ηήξεζε άιιεο αλάινγεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηε δπλαηόηεηα πώιεζεο θαη κεηαβίβαζεο 

απηώλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκεξνκελία θαηαγξαθήο θαη ηελ 

εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο.  

 

 

 

 

 

 



ΙΙ. Γιαδικαζία για ηην άζκηζη δικαιφμάηφν υήθοσ μέζφ ανηιπροζώπφν 

  Οη δηθαηνύρνη κέηνρνη κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε απηνπξνζώπσο ή κέζσ 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηνπο. Κάζε κέηνρνο κπνξεί λα δηνξίδεη κέρξη ηξεηο (3) 

αληηπξνζώπνπο. Ννκηθά πξόζσπα κεηέρνπλ ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε νξίδνληαο σο εθπξνζώπνπο ηνπο 

κέρξη ηξία (3) θπζηθά πξόζσπα. Έληππν πιεξεμνπζηόηεηαο γηα ην δηνξηζκό αληηπξνζώπνπ είλαη 

δηαζέζηκν ζηνπο θ.θ. Μεηόρνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο www.pairis.gr θαη ζε έγραξηε κνξθή 

από ην Τκήκα Δμππεξέηεζεο Μεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο.  Ο δηνξηζκόο θαη ε αλάθιεζε ηνπ 

αληηπξνζώπνπ γίλεηαη εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζηελ αλσηέξσ 

δηεύζπλζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ζπλεδξίαζεο ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ, ήηνη ηελ 27
ε
 Ινπλίνπ 2011. Η ίδηα πξνζεζκία ηζρύεη θαη γηα ηελ Α΄ θαη Β΄ 

επαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη κέρξη ηελ 10
ε
 Ινπιίνπ 2011 γηα ηελ Α΄ επαλαιεπηηθή Γεληθή 

Σπλέιεπζε θαη ηελ 22
α
 Ινπιίνπ 2011 γηα ηελ Β΄ επαλαιεπηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε.  

  Ο αληηπξόζσπνο κεηόρνπ ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Δηαηξεία πξηλ ηελ έλαξμε ηεο Γεληθήο 

Σπλέιεπζεο θάζε γεγνλόο ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν ζηνπο κεηόρνπο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

θηλδύλνπ λα εμππεξεηεί ν αληηπξόζσπνο άιια ζπκθέξνληα πιελ ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπ κεηόρνπ. 

Σύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ δύλαηαη λα πξνθύπηεη ηδίσο όηαλ ν αληηπξόζσπνο: 

α) είλαη κέηνρνο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιιν λνκηθό πξόζσπν ή νληόηεηα ε νπνία 

ειέγρεηαη από ην κέηνρν απηόλ, ή β) είλαη κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ή ηεο ελ γέλεη δηνίθεζεο 

ηεο Δηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή γ) είλαη ππάιιεινο ή νξθσηόο ειεγθηήο 

ηεο Δηαηξείαο ή κεηόρνπ πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο ή άιινπ  λνκηθνύ πξνζώπνπ ή νληόηεηαο 

πνπ ειέγρεηαη από κέηνρν ν νπνίνο αζθεί ηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, ή  δ) είλαη ζύδπγνο ή ζπγγελήο 

πξώηνπ βαζκνύ κε έλα από ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο α΄ έσο γ΄.  

 

ΙΙΙ. Γικαιώμαηα μειουηθίας ηφν μεηότφν 

Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ.2, 2
α
, 4 θαη 5 ηoπ θ.λ.2190/1920 νη κέηνρνη έρνπλ κεηαμύ άιισλ θαη ηα 

αθόινπζα δηθαηώκαηα: 

i. Μέηνρνη πνπ εθπξνζσπνύλ ην 1/20 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο, 

δηθαηνύληαη λα δεηήζνπλ από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο λα εγγξάςεη πξόζζεηα ζέκαηα ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, θαηόπηλ ζρεηηθήο αίηεζεο πνπ πξέπεη λα πεξηέιζεη ζην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην δέθα πέληε (15) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη κέρξη 

ηελ 15
ε
 Ινπλίνπ 2011. Η αίηεζε γηα ηελ εγγξαθή πξόζζεησλ ζεκάησλ ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε 

ζπλνδεύεηαη από αηηηνιόγεζε ή από ζρέδην απόθαζεο πξνο έγθξηζε ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε θαη ε 

αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνπνηείηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν, όπσο ε πξνεγνύκελε 

εκεξήζηα δηάηαμε, δέθα ηξεηο (13) εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη 

ηελ 17
ε
 Ινπλίνπ 2011 θαη ηαπηόρξνλα ηίζεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ κεηόρσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Δηαηξείαο, καδί κε ηελ αηηηνιόγεζε ή ην ζρέδην ηεο απόθαζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί από ηνπο 

κεηόρνπο θαηά ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 27 παξαγξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920.   

ii. Με αίηεζε κεηόρσλ πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα εηθνζηό (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζέηεη ζηε δηάζεζε ησλ κεηόρσλ θαηά ηα νξηδόκελα ζην 

άξζξν 27 παξαγξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920 έμη (6) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

http://www.pairis.gr/


Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 24
ε
  Ινπλίνπ 2011, ζρέδηα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα 

πνπ έρνπλ πεξηιεθζεί ζηελ αξρηθή ή αλαζεσξεκέλε εκεξήζηα δηάηαμε, αλ ε ζρεηηθή αίηεζε 

πεξηέιζεη ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην επηά (7) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

Γεληθήο Σπλέιεπζεο, ήηνη κέρξη ηελ 23
ε
 Ινπλίνπ 2011.  

iii. Μεηά από αίηεζε νπνηνπδήπνηε κεηόρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ 

πιήξεηο εκέξεο πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη κέρξη ηελ 24
ε
 Ινπλίνπ 2011, ην Γηνηθεηηθό 

Σπκβνύιην ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηηο αηηνύκελεο ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, ζην κέηξν πνπ απηέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ 

πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα 

απαληήζεη εληαία ζε αηηήζεηο κεηόρσλ κε ην ίδην πεξηερόκελν. Υπνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηώλ 

δελ πθίζηαηαη, όηαλ νη  ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη ήδε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο, 

ηδίσο κε ηε κνξθή εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα αξλεζεί ηελ 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά. 

iv. Μεηά ηελ αίηεζε κεηόρσλ, πνπ εθπξνζσπνύλ ην έλα πέκπην (1/5) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνύ 

θεθαιαίνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία κέζα ζε πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο 

πξηλ από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε, ήηνη κέρξη θαη ηελ 24
ε
 Ινπλίνπ 2011, ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 

ππνρξενύηαη λα παξέρεη ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνξεία ησλ εηαηξηθώλ 

ππνζέζεσλ θαη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Δηαηξείαο. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην κπνξεί λα 

αξλεζεί ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα απνρξώληα νπζηώδε ιόγν, ν νπνίνο αλαγξάθεηαη ζηα 

πξαθηηθά.   

  Αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο γηα ηπρόλ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο ησλ κεηόρσλ ηζρύνπλ θαη 

γηα ηηο επαλαιεπηηθέο Γεληθέο Σπλειεύζεηο.  

  Γηα ηε άζθεζε νπνησλδήπνηε εθ ησλ αλσηέξσ δηθαησκάησλ, νη αηηνύληεο κέηνρνη νθείινπλ λα 

απνδεηθλύνπλ ηε κεηνρηθή ηνπο ηδηόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ησλ κεηνρώλ πνπ θαηέρνπλ θαηά ηελ άζθεζε 

ηνπ ζρεηηθνύ δηθαηώκαηνο. Τέηνηα απόδεημε απνηειεί θαη ε πξνζθόκηζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο από ηελ 

ΔΦΑΔ. 

IV. Γιαθέζιμα έγγραθα και πληροθορίες  

   Οη  πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 27 παξαγξ. 3 ηνπ θ.λ. 2190/1920 ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνύζαο 

πξόζθιεζεο, ηνπ εληύπνπ δηνξηζκνύ αληηπξνζώπνπ θαη ησλ ζρεδίσλ απνθάζεσλ γηα ηα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ζα δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Δηαηξείαο 

www.pairis.gr., επίζεο είλαη δηαζέζηκα θαη από ηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ 

Θέζε Γθνξπηζά ζηνλ Αζπξόπνπξν. 

 

 

Αζπξόππξγνο, 06 Ινπλίνπ 2011 

Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην 
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