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χέδιο προτειμόμεμωμ τροποποιήσεωμ του καταστατικού 

 
 
Κείμεμο υφιστάμεμου καταστατικού Προτειμόμεμες τροποποιήσεις 

 
ΆΡΘΡΟ 5 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

 
Άρθρο 5 

 
Σο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας 

 
1. α) Αουικά ξοίρθηκε ρςξ Καςαρςαςικό 
ςηπ Δςαιοείαπ, ςξ ξπξίξ δημξριεύθηκε ρςξ 
σπ‟ αο. 140/18.4.57 Δ.Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ 
Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, ρε έμα 
εκαςξμμύοιξ και ενακόριεπ υιλιάδεπ 
(1.600.000) δοαυμέπ και διαιοέθηκε ρε 
ενήμςα ςέρρεοιπ υιλιάδεπ (64.000) μεςξυέπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ είκξρι πέμςε (25) 
δοαυμώμ εκάρςη. 
 
β) Ασνήθηκε με ςημ από 31 Ιαμξσαοίξσ 
1962 απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, η 
ξπξία εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 
18295/702/6.4.62 απόταρη ςξσ Τπξσογξύ 
Δμπξοίξσ, δημξριεύθηκε ρςξ σπ‟αοιθμ. 
171/62 Δ.Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ 
Κσβεομήρεχπ, ρε ςοία εκαςξμμύοια 
(3.000.000) δοαυμέπ και διαιοέθηκε ρε 
ςοιάμςα υιλιάδεπ (30.000) μεςξυέπ, 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκαςό (100) δοαυμώμ 
εκάρςη. 
 
γ) Ασνήθηκε με ςημ από 10.4.64 
απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, η ξπξία 
εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 
32444/2111/10.7.1964 απόταρη ςξσ 
Τπξσογξύ Δμπξοίξσ, δημξριεύθηκε ρςξ 
σπ‟αοιθμ. 660/24.7.64 Δ.Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ 
Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, ρε ςέρρεοα 
εκαςξμμύοια (4.000.000) δοαυμέπ και 
διαιοέθηκε ρε ραοάμςα υιλιάδεπ (40.000) 
μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκαςό (100) 
δοαυμώμ εκάρςη. 
 
δ) Ασνήθηκε με ςημ από 27.5.65 
απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η ξπξία 
εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 
44351/2941/25.8.65 απόταρη ςξσ Τπξσογξύ 
Δμπξοίξσ, δημξριεύθηκε ρςξ σπ‟αοιθμ. 
797/65 Δελςίξ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ 
Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, ρε πέμςε 
εκαςξμμύοια (5.000.000) δοαυμέπ και 
διαιοέθηκε ρε πεμήμςα υιλιάδεπ (50.000) 
μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκαςό (100) 
δοαυμώμ εκάρςη. 

 
 
Προστίθεται στοιχείο (ιυ) μετά το στοιχείο 
(ιτ) στημ πρώτη παράγραφο του άρθρου 
και πριμ τημ δεύτερη παράγραφο ως 
ακολούθως: 
 
 
ισ) Με ςιπ από 17.6.2011 απξτάρειπ ςχμ 
Γεμικώμ σμελεύρεχμ ςχμ Μεςόυχμ, 
καςόυχμ κξιμώμ και ποξμξμιξύυχμ μεςξυώμ,  
απξταρίρςηκε:  
α) η μεςαςοξπή ςχμ 2.566.836 
ποξμξμιξύυχμ άμεσ φήτξσ μεςξυώμ ρε 
κξιμέπ, 
β) η μείχρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ καςά 
ςξ πξρό ςχμ πέμςε εκαςξμμσοίχμ 
επςακξρίχμ είκξρι επςά υιλιάδχμ 
ςοιακξρίχμ πεμήμςα εσοώ και ςερράοχμ 
λεπςώμ ςξσ εσοώ (€ 5.727.350,04) με 
μείχρη ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ ςηπ μεςξυήπ 
από ραοάμςα ςέρρεοα λεπςά ςξσ εσοώ (€ 
0,44) ρε είκξρι ξκςώ λεπςά ςξσ εσοώ κόμμα 
ςέρρεοα έμα δύξ ςέρρεοα πέμςε ςέρρεοα έμα 
ξκςώ πέμςε εμμέα επςά ένη (€ 
0,28412454185976) εκάρςη, με ρκξπό ςξμ 
ρσμφητιρμό ζημιώμ (διατξοώμ) εκ ςχμ 
λξγαοιαρμώμ «Εημία από σπξςίμηρη 
ρσμμεςξυώμ» ύφξσπ 3.473.356,64 εσοώ και 
«Διατξοά από αμαποξραομξγή ανίαπ 
ρσμμεςξυώμ» ύφξσπ 2.253.993,40 εσοώ 
και 
γ) η αύνηρη ςξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ καςά 
ςξ πξρό ςχμ πεμςακξρίχμ ξγδόμςα ςοιώμ 
υιλιάδχμ ςοιακξρίχμ δεκαςοιώμ εσοώ και 
ξγδόμςα λεπςώμ ςξσ εσοώ (€ 583.313,80) 
εσοώ με κεταλαιξπξίηρη μέοξσπ ςξσ 
απξθεμαςικξύ από ςημ έκδξρη μεςξυώμ σπέο 
ςξ άοςιξ και αύνηρη ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ 
ςχμ μεςξυώμ από είκξρι ξκςώ λεπςά ςξσ 
εσοώ κόμμα ςέρρεοα έμα δύξ ςέρρεοα πέμςε 
ςέρρεοα έμα ξκςώ πέμςε εμμέα επςά ένη 
(0,28412454185976) εσοώ ρε ςοιάμςα 
λεπςώμ ςξσ εσοώ (€ 0,30) αμά μεςξυή.  
 
Ακξλξύθχπ, ςξ μεςξυικό κετάλαιξ ςηπ 
Δςαιοείαπ αμέουεςαι ρε έμςεκα εκαςξμμύοια 
είκξρι δύξ υιλιάδεπ εμμιακόρια ςοιάμςα 
ςέρρεοα εσοώ και ξγδόμςα λεπςά ςξσ εσοώ 
(€11.022.934,80), διαιοξύμεμξ ρε ςοιάμςα 
ένι εκαςξμμύοια επςακόριεπ ραοάμςα ςοειπ 
υιλιάδεπ εκαςόμ δεκαένι (36.743.116) κξιμέπ 
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ε) Ασνήθηκε με ςημ από 27 Ιξσμίξσ 
1967 απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ, η 
ξπξία εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 
54015/3783/36039/29.8.67 απόταρη ςξσ 
Τπξσογξύ Δμπξοίξσ, δημξριεύθηκε ρςξ 
σπ‟αοιθμ. 881/67 Δελςίξ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ 
Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, ρε ένι 
εκαςξμμύοια (6.000.000) δοαυμέπ και 
διαιοέθηκε ρε ενήμςα υιλιάδεπ (60.000) 
μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκάρςηπ εκαςό 
(100) δοαυμώμ εκάρςη. 
 
ρς) Ασνήθηκε με ςημ από 27 Ιξσμίξσ 
1968 απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η 
ξπξία εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 
43772/3610/13.7.1968 απόταρη ςξσ 
Τπξσογξύ Δμπξοίξσ, δημξριεύθηκε ρςξ 
σπ‟αοιθμ. 868/68 Δελςίξ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ 
Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, ρε δέκα 
εκαςξμμύοια (10.000.000) δοαυμέπ και 
διαιοέθηκε ρε εκαςό υιλιάδεπ (100.000) 
μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκάρςηπ εκαςό 
(100) δοαυμώμ εκάρςη. 
 
ζ) Ασνήθηκε με ςημ από 28 Ιξσμίξσ 
1969 απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η 
ξπξία εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 
11303/15.10.71 απόταρη ςξσ Τπξσογξύ 
Δμπξοίξσ, δημξριεύθηκε ρςξ σπ‟αοιθμ. 
1623/25.10.71 Δελςίξ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ 
Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, ρε δεκαένι 
εκαςξμμύοια (16.000.000) δοαυμέπ και 
διαιοέθηκε ρε εκαςόμ ενήμςα υιλιάδεπ 
(160.000) μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ 
εκαςόμ (100) δοαυμώμ εκάρςη. 
 
η) Ασνήθηκε με ςημ από 26 Ιξσμίξσ 
1974 απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η 
ξπξία εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 
108934/8.8.74 απόταρη ςξσ Νξμάουη 
Αςςικήπ, Δ/ςξπ Αθημώμ, δημξριεύθηκε ρςξ 
σπ‟αοιθμ. 1716/12.8.74 Σεύυξπ Α.Δ. και 
Δ.Π.Δ. ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, ρε 
είκξρι ςέρρεοα εκαςξμμύοια (24.000.000) 
δοαυμέπ και διαιοέθηκε ρε διακόριεπ 
υιλιάδεπ (200.000) κξιμέπ μεςά φήτξσ 
μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκαςό (100) 
δοαυμώμ εκάρςη και ρε ραοάμςα υιλιάδεπ 
(40.000) ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ και μη 
μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ μεςά φήτξσ μεςξυέπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκαςό (100) δοαυμώμ 
εκάρςηπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ςα κάςχθι 
ποξμόμια : 
 
αα) Ποξμξμιακή απόληφη α‟ μεοίρμαςξπ 
ποξπ 8% επί ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ. 
 
ββ) Ποξμξμιακή απόδξρη ςξσ 
καςαβληθέμςξπ κεταλαίξσ ρε πεοίπςχρη 

ξμξμαρςικέπ μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ 
ςοιάμςα λεπςώμ ςξσ εσοώ (€ 0,30) εκάρςη. 
 



 

POTAMITISVEKRIS LAW PARTNERSHIP REF. NUM.: 1167538.1 

διαλύρεχπ ςηπ Δςαιοείαπ και 
 
γγ) Καςαβξλή ςόκξσ 8% εςηρίχπ επί ςηπ 
ξμξμαρςικήπ ςξσπ ανίαπ ρε πεοίπςχρη 
αμσπαονίαπ κεοδώμ ή μη επάοκειαπ ςξσπ για 
ςημ καςαβξλή ςξσ α‟ μεοίρμαςξπ. 
 
θ) Ασνήθηκε με ςημ από 8 Ιξσμίξσ 1975 
απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η ξπξία 
εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 96049/26.5.75 
απόταρη ςξσ Νξμάουη Αςςικήπ, Δ/ςξπ 
Αθημώμ, δημξριεύθηκε ρςξ σπ‟αοιθμ. 
1671/2.7.75 Σεύυξπ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ 
Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, ρε ραοάμςα 
ςέρρεοα εκαςξμμύοια (44.000.000) δοαυμέπ 
και διαιοέθηκε ρε εκαςόμ ενήμςα υιλιάδεπ 
(160.000) κξιμέπ μεςά φήτξσ μεςξυέπ, 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ διακξρίχμ (200) δοαυμώμ 
εκάρςη και ρε ενήμςα υιλιάδεπ (60.000) 
ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ και μη 
μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ μεςά φήτξσ μεςξυέπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ διακξρίχμ (200) δοαυμώμ 
εκάρςη, ξι ξπξίεπ έυξσμ ςα ίδια με ςα χπ 
άμχ ποξμόμια. 
 
ι) Ασνήθηκε με ςημ από 5 Νξεμβοίξσ 
1975 απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η 
ξπξία εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 
125528/10.12.75 απόταρη ςξσ Νξμάουη 
Αςςικήπ, Δ/ςξπ Αθημώμ, δημξριεύθηκε ρςξ 
σπ‟αοιθμ. 2565/19.12.75 Σεύυξπ Α.Δ. και 
Δ.Π.Δ. ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, με 
μεςοηςά καςά έμδεκα εκαςξμμύοια 
(11.000.000) δοαυμέπ με ςημ έκδξρη 
πεμήμςα πέμςε υιλιάδχμ (55.000) μεςξυώμ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ διακξρίχμ (200) δοαυμώμ 
εκάρςη, ξι ξπξίεπ διεςέθηραμ σπέο ςξ άοςιξ, 
ρε ςιμή διακξρίχμ εμεμήμςα δοαυμώμ (290) 
εκάρςη, μεςατεοόμεμηπ ςηπ επιπλέξμ 
διατξοάπ για ςξ ρυημαςιρμό ειδικξύ 
απξθεμαςικξύ με έκδξρη μεςξυώμ σπέο ςξ 
άοςιξ, εκ ςχμ ξπξίχμ ξι ραοάμςα υιλιάδεπ 
(40.000) κξιμέπ μεςά φήτξσ και ξι δέκα 
πέμςε υιλιάδεπ (15.000) ποξμξμιξύυεπ άμεσ 
φήτξσ μεςξυέπ, μη μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ 
μεςξυέπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ςα ίδια με ςιπ 
ποξηγξύμεμεπ ποξμξμιξύυεπ μεςξυέπ 
ποξμόμια. 
 
ια) Με ςημ από 8 Αποιλίξσ 1976 
απόταρη ςηπ Έκςακςηπ Καςαρςαςικήπ 
Γεμικήπ σμελεύρεχπ ςχμ μεςόυχμ, η ξπξία 
εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 98826/5.7.76 
απόταρη ςξσ Νξμάουη Αςςικήπ (Δ/ςξπ 
Αθημώμ), δημξριεύθηκε ρςξ σπ‟αοιθμ. 
2195/15.7.76 Σεύυξπ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ 
Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, ξι εβδξμήμςα 
πέμςε υιλιάδεπ (75.000) ποξμξμιξύυεπ άμεσ 
φήτξσ μεςξυέπ και μη μεςαςοέφιμεπ ρε 
κξιμέπ μεςά φήτξσ έυξσμ ςα κάςχθι 
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ποξμόμια : 
 
αα) Ποξμξμιακή απόληφη α‟ μεοίρμαςξπ 
ποξπ 12% επί ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ ςξσπ. 
 
ββ) Ποξμξμιακή απόδξρη ςξσ 
καςαβληθέμςξπ κεταλαίξσ ρε πεοίπςχρη 
διαλύρεχπ ςηπ Δςαιοείαπ και 
 
γγ) Καςαβξλή ςόκξσ ποξπ 12% εςηρίχπ 
επί ςηπ ξμξμαρςικήπ ςχμ ανίαπ ρε πεοίπςχρη 
αμσπαονίαπ κεοδώμ ή μη επάοκειαπ ςξσπ για 
ςημ καςαβξλή ιρόπξρξσ α‟ μεοίρμαςξπ. 
 
ιβ) Ασνήθηκε με ςημ από 20.6.77 
απόταρη ςηπ Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η ξπξία 
εγκοίθηκε με ςημ σπ‟αοιθμ. 108752/4.9.77 
απόταρη ςξσ Νξμάουη Αςςικήπ, Δ/ςξπ 
Αθημώμ, δημξριεύθηκε ρςξ σπ‟αοιθμ. 
3113/15.10.77 Σεύυξπ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ 
Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, καςά έμδεκα 
εκαςξμμύοια (11.000.000) δοαυμέπ με ςημ 
έκδξρη πεμήμςα πέμςε υιλιάδχμ (55.000) 
κξιμώμ μεςξυώμ ξμξμαρςικήπ ανίαπ 
διακξρίχμ (200) δοαυμώμ εκάρςη, χπ 
ακξλξύθχπ: 
 
αα) με μεςοηςά καςά ένι εκαςξμμύοια 
ενακόριεπ υιλιάδεπ (6.600.000) δοαυμέπ με 
ςημ έκδξρη ςοιάμςα ςοιώμ υιλιάδχμ (33.000) 
μέχμ κξιμώμ μεςξυώμ ξμξμαρςικήπ ανίαπ 
διακξρίχμ δοαυμώμ εκάρςη (200), ξι ξπξίεπ 
διεςέθηραμ σπέο ςξ άοςιξ ρςημ ςιμή ςχμ 
ςοιακξρίχμ (300) δοαυμώμ εκάρςη, ςηπ επί 
πλέξμ διατξοάπ μεςατεοόμεμηπ για ςξ 
ρυημαςιρμό ειδικξύ απξθεμαςικξύ με ςημ 
έκδξρη μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ. 
 
ββ) με κεταλαιξπξίηρη ςηπ σπεοανίαπ 
πξσ ποξκύπςει λόγχ ςηπ αμαποξραομξγήπ 
ςχμ ακιμήςχμ βάρει ςξσ Ν.542/77,  δοαυμώμ 
ςεςοακξρίχμ δεκαςοιώμ υιλιάδχμ 
ςεςοακξρίχμ πέμςε (413.405), με 
κεταλαιξπξίηρη ςξσ απξθεμαςικξύ λόγχ ςηπ 
αμαποξραομξγήπ ακιμήςχμ Ν.1314/72, 
δοαυμώμ εκαςόμ ςοιάκξμςα μια υιλιάδχμ 
ξγδόμςα δύξ (131.082) και με καςαβξλή 
μεςοηςώμ πέμςε υιλιάδχμ πεμςακξρίχμ δέκα 
ςοιώμ (5.513) δοαυμώμ, ήςξι ρσμξλικό πξρό 
πεμςακξρίχμ πεμήμςα υιλιάδχμ (550.000) 
δοαυμώμ με ςημ έκδξρη δύξ υιλιάδχμ 
επςακξρίχμ πεμήμςα (2.750) μέχμ κξιμώμ 
μεςξυώμ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ διακξρίχμ (200) 
δοαυμώμ εκάρςη. 
 
γγ) με κεταλαιξπξίηρη απξθεμαςικξύ 
λόγχ ςηπ έκδξρηπ μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ, 
δοαυμώμ ςοιώμ εκαςξμμσοίχμ ξκςακξρίχμ 
πεμήμςα υιλιάδχμ (3.850.000) με ςημ έκδξρη 
δέκα εμμέα υιλιάδχμ διακξρίχμ πεμήμςα 
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(19.250) μέχμ κξιμώμ μεςξυώμ ξμξμαρςικήπ 
ανίαπ δοαυμώμ διακξρίχμ (200) εκάρςη. 
 
ιγ) Ασνήθηκε με ςημ από 4 Ιξσλίξσ 1980 
απόταρη ςηπ Σακςικήπ και Καςαρςαςικήπ 
Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η ξπξία εγκοίθηκε με 
ςημ  σπ‟αοιθμ. 17639/18.7.80 απόταρη ςξσ 
Νξμάουη Αςςικήπ, Δ/ςξπ Αθημώμ, 
δημξριεύθηκε ρςξ σπ‟αοιθμ. 2803/19.07.80 
Σεύυξπ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ 
Κσβεομήρεχπ, καςά δέκα ςέρρεοα 
εκαςξμμύοια (14.000.000) δοαυμέπ χπ 
κάςχθι: 
 
αα) με μεςοηςά καςά ξκςακόριεπ υιλιάδεπ 
(800.000) δοαυμέπ με ςημ έκδξρη ςερράοχμ 
υιλιάδχμ (4.000) μέχμ κξιμώμ μεςξυώμ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ διακξρίχμ (200) δοαυμώμ 
εκάρςη, ξι ξπξίεπ διεςέθηραμ σπέο ςξ άοςιξ 
ρε ςιμή  ςοιακξρίχμ (300) δοαυμώμ εκάρςη, 
ςηπ επί πλέξμ διατξοάπ μεςατεοόμεμηπ για 
ςξ ρυημαςιρμό ειδικξύ απξθεμαςικξύ  με ςημ 
έκδξρη μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ. 
 
ββ) με κεταλαιξπξίηρη μέοξσπ ςχμ 
διαμεμξμέμχμ κεοδώμ ςηπ υοήρεχπ 1979, 
δοαυμώμ δέκα εμμέα εκαςξμμσοίχμ 
ξκςακξρίχμ υιλιάδχμ (19.800.000) με ςημ 
έκδξρη ενήμςα  ένι υιλιάδχμ (66.000) μέχμ 
μεςξυώμ κξιμώμ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ 
δοαυμώμ διακξρίχμ (200) εκάρςη, ξι ξπξίεπ 
διεςέθηραμ σπέο ςξ άοςιξ ρε ςιμή 
ςοιακξρίχμ (300) δοαυμώμ εκάρςη, ςηπ επί 
πλέξμ διατξοάπ μεςατεοόμεμηπ για ςξ 
ρυημαςιρμό ειδικξύ απξθεμαςικξύ από ςημ 
έκδξρη μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ. 
 
ιδ) Ασνήθηκε με ςημ από 25.6.81 
απόταρη ςηπ Σακςικήπ και Καςαρςαςικήπ 
Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η ξπξία εγκοίθηκε με 
ςημ σπ‟αοιθμ. 3729/30.6.81 απόταρη ςξσ 
Νξμάουη Αςςικήπ, Δ/ςξπ Αμας. Αςςικήπ, 
δημξριεύθηκε ρςξ σπ‟αοιθμ. 2916/02.07.81 
Σεύυξπ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ 
Κσβεομήρεχπ, καςά δέκα ένι εκαςξμμύοια 
δοαυμέπ (16.000.000), με ςημ έκδξρη 
ξγδόμςα υιλιάδχμ (80.000) μέχμ κξιμώμ 
μεςά φήτξσ αμχμύμχμ μεςξυώμ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ διακξρίχμ (200) δοαυμώμ 
εκάρςη, ξι ξπξίεπ διεςέθηραμ σπέο ςξ άοςιξ 
ρςημ ςιμή ςχμ ςοιακξρίχμ (300) δοαυμώμ 
εκάρςη, ςηπ επί πλέξμ διατξοάπ 
μεςατεοξμέμηπ για ςξ ρυημαςιρμό ειδικξύ 
απξθεμαςικξύ από ςημ έκδξρη μεςξυώμ σπέο 
ςξ άοςιξ, με κεταλαιξπξίηρη μέοξσπ 
διαμεμξμέμχμ κεοδώμ ςηπ υοήρεχπ 1980 
δοαυμώμ είκξρι ένι εκαςξμμσοίχμ 
ςεςοακξρίχμ υιλιάδχμ (26.400.000). 
 
ιε) Ασνήθηκε με ςημ από 3.12.82 
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απόταρη ςηπ Έκςακςηπ Καςαρςαςικήπ 
Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η ξπξία εγκοίθηκε με 
ςημ  σπ‟αοιθμ. ΔΜ6833 απόταρη ςξσ 
Νξμάουη Αςςικήπ, Δ/ςξπ Αμας. Αςςικήπ, 
δημξριεύθηκε ρςξ σπ‟αοιθμ. 4467/22.12.82 
Σεύυξπ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ 
Κσβεομήρεχπ, καςά πεμήμςα δύξ 
εκαςξμμύοια ξκςακόριεπ υιλιάδεπ 
(52.800.000) δοαυμέπ με κεταλαιξπξίηρη 
πξρξύ ραοάμςα εμμέα εκαςξμμσοίχμ 
εμμιακξρίχμ ραοάμςα ςερράοχμ υιλιάδχμ 
διακξρίχμ είκξρι (49.944.220) δοαυμώμ, η 
ξπξία ποξέκσφε από ςημ σπεοανία λόγχ ςηπ 
αμαποξραομξγήπ ςχμ ακιμήςχμ ςηπ 
Δςαιοείαπ βάρει ςχμ διαςάνεχμ ςξσ 
Ν.1249/82 και με ςημ κεταλαιξπξίηρη 
πξρξύ δοαυμώμ δύξ εκαςξμμσοίχμ 
ξκςακξρίχμ πεμήμςα πέμςε υιλιάδχμ 
επςακξρίχμ ξγδόμςα (2.855.780) από ςξ 
Απξθεμαςικό από ςημ έκδξρη μεςξυώμ σπέο 
ςξ άοςιξ, μέρχ ςηπ ασνήρεχπ ςηπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκάρςηπ ςχμ εμ 
κσκλξτξοία μεςξυώμ καςά πξρό εκαςόμ 
δέκα (110) δοαυμώμ. 
 
ιρς) Ασνήθηκε με ςημ από 30.3.87 
απόταρη ςηπ Έκςακςηπ Καςαρςαςικήπ 
Γεμικήπ σμελεύρεχπ, η ξπξία εγκοίθηκε με 
ςημ σπ‟αοιθμ. Κ3 3040/20.5.87 απόταρη ςξσ 
Τπξσογξύ Δμπξοίξσ, δημξριεύθηκε ρςξ σπ‟ 
αοιθμ. 216 Σεύυξπ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. ςηπ 
Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ, με μεςοηςά 
καςά ςοιάμςα επςά εκαςξμμύοια διακόριεπ 
υιλιάδεπ (37.200.000) δοαυμέπ, με ςημ 
έκδξρη εκαςόμ είκξρι υιλιάδχμ μέχμ 
μεςξυώμ (120.000) αμχμύμχμ, ξμξμαρςικήπ 
ανίαπ ςοιακξρίχμ δέκα (310) δοαυμώμ 
εκάρςη, ξι ξπξίεπ διεςέθηραμ σπέο ςξ άοςιξ 
ρςημ ςιμήμ ςχμ πεμςακξρίχμ ςοιάμςα (530) 
δοαυμώμ εκάρςη, ςηπ επί πλέξμ διατξοάπ 
μεςατεοόμεμηπ για ςξ ρυημαςιρμό ειδικξύ 
απξθεμαςικξύ από ςημ έκδξρη μεςξυώμ σπέο 
ςξ άοςιξ, εκ ςχμ ξπξίχμ ραοάμςα υιλιάδεπ 
πεμςακόριεπ (40.500) κξιμέπ μεςξυέπ μεςά 
φήτξσ και εβδξμήμςα εμμέα υιλιάδεπ 
πεμςακόριεπ (79.500) ποξμξμιξύυεπ άμεσ 
φήτξσ μεςξυέπ μη μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ 
μεςά φήτξσ μεςξυέπ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ςα 
κάςχθι ποξμόμια : 
 
αα) Ποξμξμιακή απόληφη α‟ μεοίρμαςξπ 
ποξπ 16% επί ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ. 
 
ββ) Ποξμξμιακή απόδξρη, ρε πεοίπςχρη 
διαλύρεχπ ςηπ Δςαιοείαπ ςξσ καςαβληθέμςξπ 
κεταλαίξσ καςά ςημ ξπξία θα ποξηγξύμςαι 
ξι σπ‟αύνξμςα αοιθμό 1 έχπ 75.000 
ποξμξμιξύυεπ μεςξυέπ και θα έπξμςαι ξι με 
αύνξμςα αοιθμό 75.001 έχπ 154.500 
ποξμξμιξύυεπ μεςξυέπ, επί ςχμ ςίςλχμ ςχμ 
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ξπξίχμ θα αμαγοάτεςαι η τοάρη “Νέα 
Έκδξρη”. 
 
γγ) Καςαβξλή ςόκξσ 16% εςηρίχπ επί ςηπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ ρε πεοίπςχρη αμσπαονίαπ 
κεοδώμ ή μη επάοκειαπ ςξσπ για ςημ 
καςαβξλή ιρόπξρξσ α‟ μεοίρμαςξπ. 
 
ιζ) Ασνήθηκε με ςημ από 27.11.87 
απόταρη ςηπ Έκςακςηπ Γεμικήπ 
σμελεύρεχπ, η ξπξία εγκοίθηκε με ςημ 
σπ‟αοιθμ. Κ3-352/29.1.88 απόταρη ςξσ 
Τπξσογξύ Δμπξοίξσ, δημξριεύθηκε ρςξ 
σπ‟αοιθμ. 192/3.2.88 Σεύυξπ Α.Δ. και Δ.Π.Δ. 
ςηπ Δτημεοίδαπ ςηπ Κσβεομήρεχπ με 
μεςοηςά καςά ςοιάμςα επςά εκαςξμμύοια 
διακόριεπ υιλιάδεπ (37.200.000) δοαυμέπ, με 
ςημ έκδξρη εκαςόμ είκξρι υιλιάδχμ μέχμ 
μεςξυώμ (120.000) αμχμύμχμ, ξμξμαρςικήπ 
ανίαπ ςοιακξρίχμ δέκα (310) δοαυμώμ 
εκάρςη, ξι ξπξίεπ διεςέθηραμ σπέο ςξ άοςιξ 
ρςημ ςιμή ςχμ επςακξρίχμ πεμήμςα δοαυμώμ 
(750) εκάρςη, ςηπ επί πλέξμ διατξοάπ 
μεςατεοόμεμηπ για ςξ ρυημαςιρμό ειδικξύ 
απξθεμαςικξύ από ςημ έκδξρη μεςξυώμ σπέο 
ςξ άοςιξ, εκ ςχμ ξπξίχμ εβδξμήμςα μία 
υιλιάδεπ διακόριεπ ξγδόμςα (71.280) κξιμέπ 
μεςά φήτξσ μεςξυέπ , και ραοάμςα ξκςώ 
υιλιάδεπ επςακόριεπ είκξρι (48.720) 
ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ και μη 
μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ μεςξυέπ, ξι ξπξίεπ 
τέοξσμ ςημ έμδεινη “ΔΚΔΟΔΩ 1988” και 
έυξσμ ςα κάςχθι ποξμόμια : 
 
αα) Ποξμξμιακή απόληφη α‟ μεοίρμαςξπ 
ποξπ 16% επί ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ. 
 
ββ) Ποξμξμιακή απόδξρη, ρε πεοίπςχρη 
διαλύρεχπ ςηπ Δςαιοείαπ, ςξσ 
καςαβληθέμςξπ κεταλαίξσ, καςά ςημ 
ακόλξσθη ρειοά : (α) Οι ποξμξμιξύυξι 
μεςξυέπ με αύνξμςα αοιθμό 1 έχπ 75.000, (β) 
Οι ποξμξμιξύυξι μεςξυέπ με αύνξμςα αοιθμό 
75.001 έχπ 154.500, ξι ξπξίεπ και  τέοξσμ 
ςημ έμδεινη “Νέα „Έκδξρη” και ςέλξπ (γ) Οι 
ποξμξμιξύυεπ μεςξυέπ με αύνξμςα αοιθμό 
154.501 έχπ 203.220 και ξι ξπξίεπ τέοξσμ 
ςημ έμδεινη “Έκδξρη 1988”. 
 
γγ) Καςαβξλή ςόκξσ 16% εςηρίχπ επί ςηπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ ρε πεοίπςχρη αμσπαονίαπ 
κεοδώμ ή μη επάοκειαπ ςξσπ για ςημ  
καςαβξλή ιρόπξρξσ α‟ μεοίρμαςξπ. 
 
ιη) Δια ςηπ από 28.1.89 απξτάρεχπ ςηπ 
Έκςακςηπ Καςαρςαςικήπ Γεμικήπ 
σμελεύρεχπ, η ξμξμαρςική ςιμή ςηπ μεςξυήπ 
ασνήθηκε από ςοιακόριεπ δέκα (310) 
δοαυμέπ αμά μεςξυή ρε ςεςοακόριεπ πεμήμςα 
(450) δοαυμέπ αμά μεςξυή, μειξσμέμξσ 
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αμςίρςξιυα ςξσ αοιθμξύ ςχμ μεςξυώμ ρε 
ςεςοακόριεπ εμεμήμςα ένι υιλιάδεπ (496.000) 
μεςξυέπ εκ ςχμ ξπξίχμ ςοιακόριεπ πεμήμςα 
ένι υιλιάδεπ ςέρρεοιπ (356.004) κξιμέπ μεςά 
φήτξσ και εκαςόμ ςοιάμςα εμμέα υιλιάδεπ 
εμμιακόριεπ εμεμήμςα ένι (139.996) 
ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ, μη μεςαςοέφιμεπ 
ρε κξιμέπ μεςά φήτξσ, ξι ξπξίεπ έυξσμ ςα εμ 
παο. 1 εδάτιξ ιι ςξσ παοόμςξπ άοθοξσ 
ποξμόμια. 
 
ιθ) Σξ μεςξυικό κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ, 
μεςά ςημ απόταρη ςηπ Έκςακςηπ 
Καςαρςαςικήπ Γεμικήπ σμελεύρεχπ ςηπ 
28.1.89, η ξπξία ελήτθη μεςά ςημ απόταρή 
ςξσ ποξηγξύμεμξσ εδατίξσ, ασνήθηκε μέρχ 
ςηπ αμαποξραομξγήπ ςηπ ανίαπ ςχμ 
ακιμήςχμ ςηπ, ρύμτχμα με ςημ Τ.Α.Δ. 
2665/84/88 καςά εμεμήμςα ξκςώ 
εκαςξμμύοια εκαςόμ ενήμςα μία υιλιάδεπ 
εμμιακόριεπ πεμήμςα εμμέα (98.161.959) 
δοαυμέπ και μέρχ ςηπ κεταλαιξπξίηρηπ 
μέοξσπ ςξσ απξθεμαςικξύ από έκδξρη 
μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ καςά δύξ 
εκαςξμμύοια ενακόριεπ ςοιάμςα ξκςώ 
υιλιάδεπ ραοάμςα μία (2.638.041) δοαυμέπ, 
ήςξι ρσμξλικά καςά εκαςό εκαςξμμύοια 
ξκςακόριεπ υιλιάδεπ (100.800.000) δοαυμέπ, 
με ςημ έκδξρη διακξρίχμ είκξρι ςερράοχμ 
υιλιάδχμ (224.000) μεςξυώμ, ξμξμαρςικήπ 
ανίαπ ςεςοακξρίχμ πεμήμςα (450) δοαυμώμ 
εκάρςη, εκ ςχμ ξπξίχμ εκαςόμ ενήμςα 
υιλιάδεπ επςακόριεπ εβδξμήμςα ένι (160.776) 
κξιμέπ μεςά φήτξσ και ενήμςα ςοειπ υιλιάδεπ 
διακόριεπ είκξρι ςέρρεοιπ (63.224) 
ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ και μη 
μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ και ξι ξπξίεπ έυξσμ 
ςα εμ παο. 1 εδάτιξ ιι ςξσ παοόμςξπ άοθοξσ 
ποξμόμια. 
 
΄Δςρι, ςξ μεςξυικό κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ 
αμέουεςαι ρε ςοιακόρια είκξρι ςέρρεοα 
εκαςξμμύοια (324.000.000) δοαυμέπ 
ξλξρυεοώπ καςαβεβλημέμα και καςαμέμεςαι 
ρε επςακόριεπ είκξρι υιλιάδεπ (720.000) 
αμώμσμεπ μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ 
ςεςοακξρίχμ πεμήμςα (450) δοαυμώμ 
εκάρςη, εκ ςχμ ξπξίχμ πεμςακόριεπ δέκα ένι 
υιλιάδεπ επςακόριεπ ξγδόμςα (516.780) 
κξιμέπ μεςά φήτξσ και διακόριεπ ςοειπ 
υιλιάδεπ διακόριεπ είκξρι (203.220) 
ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ και μη 
μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ και ξι ξπξίεπ έυξσμ 
ςα κάςχθι ποξμόμια : 
 
αα) Ποξμξμιακή απόληφη α‟ μεοίρμαςξπ 
ποξπ 16% επί ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ. 
 
ββ) Ποξμξμιακή απόδξρη, ρε πεοίπςχρη 
διαλύρεχπ ςηπ Δςαιοείαπ, ςξσ 
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καςαβληθέμςξπ κεταλαίξσ, καςά ςημ 
ακόλξσθη ρειοά : (α) Οι ποξμξμιξύυεπ 
μεςξυέπ με αύνξμςα αοιθμό 1 έχπ 75.000, (β) 
Οι ποξμξμιξύυξι μεςξυέπ με αύνξμςα αοιθμό 
75.001 έχπ 154.500 και ξι ξπξίεπ τέοξσμ 
ςημ έμδεινη ”ΝΔΑ ΔΚΔΟΙ” και ςέλξπ (γ) Οι 
ποξμξμιξύυεπ μεςξυέπ με αύνξμςα αοιθμό 
154.501 έχπ 203.220 και ξι ξπξίεπ τέοξσμ 
ςημ έμδεινη “ΔΚΔΟΖ 1989”. 
 
γγ) Καςαβξλή ςόκξσ 16% εςηρίχπ επί ςηπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ ρε πεοίπςχρη αμσπαονίαπ 
κεοδώμ ή μη επάοκειαπ ςξσπ για ςημ 
καςαβξλή ιρόπξρξσ α‟ μεοίρμαςξπ. 
 
κ) Ασνάμεςαι διά ςηπ από 26.04.90 
απξτάρεχπ ςηπ Β‟ Δπαμαληπςικήπ „Έκςακςηπ 
Καςαρςαςικήπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ ςχμ 
Κξιμώμ και Ποξμξμιξύυχμ Μεςόυχμ, με ςημ 
καςαβξλή μεςοηςώμ καςά ενήμςα ςέρρεοα 
εκαςξμμύοια ξκςακόριεπ υιλιάδεπ 
(64.800.000) δοαυμέπ, με ςημ έκδξρη 
144.000 μέχμ μεςξυώμ αμχμύμχμ, 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ 450 δοαυμώμ εκάρςη, ξι 
ξπξίεπ διεςέθηραμ σπέο ςξ άοςιξ ρςημ ςιμή 
ςχμ δύξ υιλιάδχμ (2.000) δοαυμώμ εκάρςη, 
ςηπ επί πλέξμ διατξοάπ μεςατεοόμεμηπ για 
ςξ ρυημαςιρμό ειδικξύ απξθεμαςικξύ 
εκδόρεχπ μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ, εκ ςχμ 
ξπξίχμ εκαςόμ ςοειπ υιλιάδεπ διακόριεπ 
είκξρι (103.220) μεςξυέπ κξιμέπ μεςά φήτξσ 
και ραοάμςα υιλιάδεπ επςακόριεπ ξγδόμςα 
(40.780) μεςξυέπ ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ 
και μη μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ, ξι ξπξίεπ 
τέοξσμ ςημ έμδεινη “ΔΚΔΟΖ 1990” και 
έυξσμ ςα κάςχθι ποξμόμια : 
 
αα) Ποξμξμιακή απόληφη α‟ μεοίρμαςξπ 
ποξπ 16% επί ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ. 
 
ββ) Ποξμξμιακή απόδξρη, ρε πεοίπςχρη 
διαλύρεχπ ςηπ Δςαιοείαπ, ςξσ 
καςαβληθέμςξπ κεταλαίξσ, καςά ςημ 
ακόλξσθη ρειοά : (α) ξι ποξμξμιξύυεπ 
μεςξυέπ με αύνξμςα αοιθμό 1 έχπ 75.000, (β) 
ξι ποξμξμιξύυεπ μεςξυέπ με αύνξμςα αοιθμό 
75.001 έχπ 154.500 και ξι ξπξίεπ τέοξσμ 
ςημ έμδεινη “ΝΔΑ ΔΚΔΟΖ”, (γ) ξι 
ποξμξμιξύυεπ μεςξυέπ με αύνξμςα αοιθμό 
154.501 έχπ 203.220 και ξι ξπξίεπ τέοξσμ 
ςημ έμδεινη “ΔΚΔΟΖ 1988” και (δ) ξι 
ποξμξμιξύυεπ μεςξυέπ με αύνξμςα αοιθμό 
203.221 έχπ 244.000 και ξι ξπξίεπ τέοξσμ 
ςημ έμδεινη “ΔΚΔΟΖ 1990”. 
 
γγ) Καςαβξλή ςόκξσ 16% εςηρίχπ επί ςηπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ ρε πεοίπςχρη αμσπαονίαπ 
κεοδώμ ή μη επάοκειαπ ςξσπ για ςημ 
καςαβξλή ιρόπξρξσ α‟ μεοίρμαςξπ. 
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κα) Ασνάμεςαι δια ςηπ από 18.12.92 
απξτάρεχπ ςηπ Β‟  Δπαμαληπςικήπ 
„Έκςακςηπ Καςαρςαςικήπ Γεμικήπ 
σμελεύρεχπ ςχμ Μεςόυχμ καςά εκαςόμ 
πεμήμςα πέμςε εκαςξμμύοια πεμςακόριεπ 
είκξρι υιλιάδεπ (155.520.000) δοαυμέπ, λόγχ 
αμαποξραομξγήπ ςχμ παγίχμ και αμέουεςαι 
ρε 544.320.000 δοαυμέπ δια εκδόρεχπ 
ςοιακξρίχμ ραοάμςα πέμςε υιλιάδχμ 
ενακξρίχμ (345.600) μέχμ μεςξυώμ κξιμώμ 
και ποξμξμιξύυχμ διαμεμηθηρξμέμχμ ρςξσπ 
παλαιξύπ μεςόυξσπ δχοεάμ με αμαλξγία 4 
μέεπ μεςξυέπ αμά 10 παλαιέπ, ξι ξπξίεπ θα 
ρσμμεςέυξσμ ρςα κέοδη ςηπ υοήρεχπ 1993. 
 
κβ) Ασνάμεςαι δια ςηπ από 27.11.98 
απξτάρεχπ ςηπ Έκςακςηπ Καςαρςαςικήπ 
Γεμικήπ σμελεύρεχπ ςχμ Μεςόυχμ καςά 
217.728.000 λόγχ αμαποξραομξγήπ ςχμ 
παγίχμ και αμέουεςαι ρε 762.048.000 
δοαυμέπ δια εκδόρεχπ ςεςοακξρίχμ ξγδόμςα 
ςοιώμ υιλιάδχμ ξκςακξρίχμ ραοάμςα 
(483.840) μέχμ μεςξυώμ κξιμώμ και 
ποξμξμιξύυχμ  διαμεμηθηρξμέμχμ ρςξσπ 
παλαιξύπ μεςόυξσπ δχοεάμ με αμαλξγία 4 
μέεπ μεςξυέπ αμά 10 παλαιέπ, ξι ξπξίεπ θα 
ρσμμεςέυξσμ  ρςα κέοδη ςηπ υοήρεχπ 1999.  
 
Έςρι, ςξ Μεςξυικό Κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ εκ 
δοαυμώμ επςακξρίχμ ενήμςα δύξ 
εκαςξμμσοίχμ ραοάμςα ξκςώ υιλιάδχμ 
(762.048.000) θα διαιοείςαι ρε έμα 
εκαςξμμύοιξ διακόριεπ δέκα πέμςε υιλιάδεπ 
διακόριεπ δέκα πέμςε υιλιάδεπ διακόριεπ 
(1.215.200) κξιμέπ μεςά φήτξσ μεςξυέπ και 
ςεςοακόριεπ εβδξμήμςα ξκςώ υιλιάδεπ 
διακόριεπ ραοάμςα (478.240) μεςξυέπ 
ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ και μη 
μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ αλλά έυξσρεπ ςα 
κάςχθι ποξμόμια : 
 
αα) Ποξμξμιακή απόληφη α' μεοίρμαςξπ 
ποξπ 16% επί ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ. 
 
ββ) Ποξμξμιακή απόδξρη, ρε πεοίπςχρη 
διαλύρεχπ ςηπ Δςαιοείαπ ςξσ καςαβληθέμςξπ 
κεταλαίξσ. 
 
γγ) Καςαβξλή ςόκξσ 16% εςηρίχπ επί ςηπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ ρε πεοίπςχρη αμσπαονίαπ 
κεοδώμ ή μη επάοκειαπ ςξσπ για ςημ 
καςαβξλή ιρόπξρξσ α' μεοίρμαςξπ. 
 
κγ) Σξ Κετάλαιξ, διά ςηπ από 5/7/1999 
απξτάρεχπ ςηπ 'Έκςακςηπ Καςαρςαςικήπ 
Γεμικήπ σμέλεσρηπ ςχμ Μεςόυχμ, ασνάμεςαι 
καςά 381.024.000 δου. δια ςηπ καςαβξλήπ 
μεςοηςώμ με ςημ έκδξρη 846.720 μέχμ 
μεςξυώμ εκ ςχμ ξπξίχμ 726.160 κξιμέπ και 
119.560 ποξμξμιξύυεπ διαμεμηθηρόμεμεπ 
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ρςξσπ παλαιξύπ μεςόυξσπ με αμαλξγία 2 μέεπ 
κξιμέπ μεςξυέπ αμά 4 παλαιέπ, ρςξσπ δε  
καςόυξσπ ποξμξμιξύυχμ μεςξυώμ θα 
διαμεμηθξύμ αμά 4 παλαιέπ, μία κξιμή μεςά 
φήτξσ και μια ποξμξμιξύυξπ άμεσ φήτξσ, 
ξι ξπξίεπ θα ρσμμεςέυξσμ ρςα κέοδη ςηπ 
υοήρεχπ 1999. 
 
Έςρι, ςξ Μεςξυικό Κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ 
αμέουεςαι ρε 1.143.072.000 δοαυμέπ και 
διαιοείςαι ρε 2.540.160 μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ 
ανίαπ 450 δου. εκάρςη, εκ ςχμ ξπξίχμ 
1.942.360 είμαι κξιμέπ μεςά φήτξσ μεςξυέπ 
και 597.800 ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ και 
μη μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ αλλά έυξσρεπ ςα 
κάςχθι ποξμόμια : 
 
αα) Ποξμξμιακή απόληφη α' μεοίρμαςξπ 
ποξπ 16% επί ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ. 
 
ββ) Ποξμξμιακή απόδξρη, ρε πεοίπςχρη 
διαλύρεχπ ςηπ Δςαιοείαπ ςξσ καςαβληθέμςξπ 
κεταλαίξσ. 
 
γγ) Καςαβξλή ςόκξσ 16% εςηρίχπ επί ςηπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ ρε πεοίπςχρη αμσπαονίαπ 
κεοδώμ ή μη επάοκειαπ ςξσπ για ςημ 
καςαβξλή ιρόπξρξσ α' μεοίρμαςξπ. 
 
κδ) Διά ςηπ από 14/11/2002 απξτάρεχπ 
ςηπ Έκςακςηπ Γεμικήπ σμελεύρεχπ ςχμ 
Μεςόυχμ, απεταρίρθη: 
 
α) Ζ μείχρη ςξσ Μεςξυικξύ Κεταλαίξσ 
καςά 1.565,47 Euro, με ςημ αμάλξγη μείχρη 
ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ εκάρςηπ μεςξυήπ, η 
ξπξία καθξοίζεςαι ρε 1,32 Euro. 
 
β) Ζ μεςαςοξπή ςξσ Μεςξυικξύ 
Κεταλαίξσ και ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ ςηπ 
μεςξυήπ ρε Euro. 
 
γ) Ζ αύνηρη ςξσ Μεςξυικξύ Κεταλαίξσ 
καςά 670.602,24 Euro, λόγχ 
αμαποξραομξγήπ ςχμ παγίχμ, δια εκδόρεχπ 
ςοιακξρίχμ ξγδόμςα ξκςώ υιλιάδχμ  
ςεςοακξρίχμ εβδξμήμςα δύξ (388.472) μέχμ 
Κξιμώμ μεςξυώμ και εκαςόμ δέκα εμμέα 
υιλιάδχμ πεμςακξρίχμ ενήμςα (119.560) 
Ποξμξμιξύυχμ μεςξυώμ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ 
1,32 Euro, διαμεμηθηρξμέμχμ ρςξσπ 
παλαιξύπ μεςόυξσπ δχοεάμ, με αμαλξγία μία 
(1) μέα μεςξυή αμά πέμςε (5) παλαιέπ, ξι 
ξπξίεπ ρσμμεςέυξσμ  ρςα κέοδη ςηπ υοήρεχπ 
2002. 
 
Έςρι, ςξ Μεςξυικό Κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ 
αμέουεςαι ρε 4.023.613,44 Euro και 
διαιοείςαι ρε 3.048.192 μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ 
ανίαπ 1,32 εκάρςη, εκ ςχμ ξπξίχμ 2.330.832 
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είμαι κξιμέπ μεςά φήτξσ μεςξυέπ και 717.360 
ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ και μη 
μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ αλλά έυξσρεπ ςα 
κάςχθι ποξμόμια  
 
αα) Ποξμξμιακή απόληφη α' μεοίρμαςξπ 
ποξπ 16% επί ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ. 
 
ββ) Ποξμξμιακή απόδξρη, ρε πεοίπςχρη 
διαλύρεχπ ςηπ Δςαιοείαπ ςξσ καςαβληθέμςξπ 
κεταλαίξσ. 
 
γγ) Καςαβξλή ςόκξσ 16% εςηρίχπ επί ςηπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ ρε πεοίπςχρη αμσπαονίαπ 
κεοδώμ ή μη επάοκειαπ ςξσπ για ςημ 
καςαβξλή ιρόπξρξσ α' μεοίρμαςξπ. 
 
κε) Με ςημ από 9/10/2006 απόταρη ςηπ 
Έκςακςηπ Καςαρςαςικήπ  Γεμικήπ 
σμελεύρεχπ ςχμ Μεςόυχμ, απξταρίρςηκε: 
 
Αύνηρη ςξσ Μεςξυικξύ Κεταλαίξσ καςά ςξ 
πξρόμ 804.722,17 Δσοώ από 
κεταλαιξπξίηρη  απξθεμαςικώμ, όπχπ 
εμταμίζεςαι ρςιπ εγκεκοιμέμεπ ξικξμξμικέπ 
καςαρςάρειπ πξσ ρσμςάυθηκαμ με ςα Δ.Λ.Π. 
και ςξ ξπξίξ πξρό αμςιρςξιυεί ρε ασςό ςηπ 
σπεοανίαπ ςχμ ακιμήςχμ ςηπ Δςαιοείαπ λόγχ 
αμαποξραομξγήπ  με ςιπ διαςάνειπ ςξσ 
Ν.2065/92 ςξ ξπξίξ εμταμίζεςαι ρςξ 
λξγαοιαρμό «Διατξοά από αμαποξραομξγή 
ανίαπ λξιπώμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ» 
(41.07.00.0002) ςχμ Υξοξλξγικώμ Βιβλίχμ.  
Ζ αύνηρη ασςή ποαγμαςξπξιείςαι με ςημ 
έκδξρη ςεςοακξρίχμ ενήμςα ένι υιλιάδχμ 
εκαςόμ ενήμςα ένι (466.166) μέχμ Κξιμώμ 
Ομξμαρςικώμ μεςξυώμ και εκαςόμ ραοάμςα 
ςοειπ υιλιάδεπ ςεςοακόριεπ εβδξμήμςα δύξ 
(143.472) μέχμ Ποξμξμιξύυχμ Ομξμαρςικώμ 
μεςξυώμ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ 1,32 Δσοώ 
εκάρςη, διαμεμηθηρξμέμχμ  ρςξσπ παλαιξύπ 
μεςόυξσπ δχοεάμ, με αμαλξγία μία (1) μέα 
μεςξυή αμά πέμςε (5) παλαιέπ.  Οι μέεπ 
μεςξυέπ θα ρσμμεςέυξσμ ρςα κέοδη ςηπ 
υοήρεχπ 2006. 
 
Μεςά ςημ εμ λόγχ αύνηρη, ςξ Μεςξυικό 
Κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ, αμέουεςαι ρε 
4.828.335,60 Δσοώ και διαιοείςαι ρε 
3.657.830 μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ 1,32 
Δσοώ εκάρςη, εκ ςχμ ξπξίχμ 2.796.998 είμαι 
Κξιμέπ μεςά φήτξσ Ομξμαρςικέπ μεςξυέπ και 
860.832 Ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ 
Ομξμαρςικέπ και μη μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ 
μεςξυέπ. 
 
κρς) Με ςημ από 9/10/2006 απόταρη ςηπ 
Έκςακςηπ Καςαρςαςικήπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ 
ςχμ Μεςόυχμ, απξταρίρςηκε: 
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Ζ μείχρη ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ ςχμ 
μεςξυώμ ςηπ Δςαιοείαπ από 1,32 Δσοώ ρε 
0,44 Δσοώ η κάθε μία και ςημ ςασςόυοξμη 
αύνηρη ςχμ μεςξυώμ από 2.796.998 ρε 
8.390.994 Κξιμέπ μεςά φήτξσ Ομξμαρςικέπ 
μεςξυέπ και από 860.832 ρε 2.582.496 
Ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ Ομξμαρςικέπ και 
μη μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ μεςξυέπ. 
 
Οι χπ άμχ 5.593.996 μέεπ Κξιμέπ μεςά 
φήτξσ Ομξμαρςικέπ μεςξυέπ και ξι 
1.721.664 μέεπ Ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ 
Ομξμαρςικέπ μεςξυέπ ποόκειςαι μα 
διαμεμηθξύμ δχοεάμ ρςξσπ μεςόυξσπ ςηπ 
Δςαιοείαπ, ρε αμαλξγία : 
 

 δύξ (2) μέεπ Κξιμέπ μεςά φήτξσ 
Ομξμαρςικέπ μεςξυέπ για κάθε μία (1) 
παλαιά  Κξιμή μεςά φήτξσ 
Ομξμαρςική μεςξυή και 

 

 δύξ (2) μέεπ Ποξμξμιξύυεπ άμεσ 
φήτξσ Ομξμαρςικέπ μεςξυέπ για κάθε 
μία (1) παλαιά Ποξμξμιξύυξ άμεσ 
φήτξσ Ομξμαρςική μεςξυή. 

 
Μεςά ςημ χπ άμχ εςαιοική μεςαβξλή, ςξ 
Μεςξυικό Κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ παοαμέμει 
ρςξ ύφξπ ςχμ 4.828.335,60 Δσοώ, 
διαιοξύμεμξ ρε 10.973.490 μεςξυέπ 
ξμξμαρςικήπ ανίαπ 0,44 Δσοώ εκάρςη, εκ 
ςχμ ξπξίχμ 8.390.994 είμαι Κξιμέπ μεςά 
φήτξσ Ομξμαρςικέπ μεςξυέπ και 2.582.496 
είμαι Ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ 
Ομξμαρςικέπ και μη μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ 
μεςξυέπ. 
 
ιο)       Με ςημ από 06.12.2007 απόταρη ςηπ 
„Δκςακςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ ςχμ μεςόυχμ 
απξταρίρςηκε η αύνηρη ςξσ μεςξυικξύ 
κεταλαίξσ καςά ςξ πξρό ςχμ 326.040 εσοώ, 
ςξ ξπξίξ θα καλστθεί απξκλειρςικά με 
ειρτξοά ρε είδξπ ςχμ 49.900 κξιμώμ 
ξμξμαρςικώμ μεςξυώμ εκδόρεχπ ςηπ 
«ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΚΖ ΔΝΩΙ ΔΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ-
ΠΟΛΤΦΡΟΝΟΠΟΤΛΟ Α.Δ.Β.Δ.», με 
καςάογηρη ςξσ δικαιώμαςξπ ποξςίμηρηπ ςχμ 
παλαιώμ μεςόυχμ με ςημ έκδξρη 741.000 
μέχμ κξιμώμ ξμξμαρςικώμ μεςξυώμ ςηπ 
Δςαιοείαπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ 0,44 εσοώ 
εκάρςηπ εμώ ςξ σπόλξιπξ πξρό ςηπ ανίαπ 
εκςίμηρηπ (ήςξι ανία εκςίμηρηπ 1.862.000,00 
εσοώ μείξμ ξμξμαρςική ανία μεςξυώμ 
326.040 εσοώ μείξμ ένξδα μεςαβίβαρηπ 
113.000,00 εσοώ), καςαυχοήθηκε ρςξ 
λξγαοιαρμό «Διατξοά από ςημ έκδξρη 
μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ». 
 
Μεςά ςημ εμ λόγχ αύνηρη, ςξ μεςξυικό 
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κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ αμέουεςαι ρε 
5.154.375,60 εσοώ και διαιοείςαι ρε 
11.714.490 μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ 0,44 
εσοώ εκάρςη, εκ ςχμ ξπξίχμ 9.131.994 είμαι 
κξιμέπ ξμξμαρςικέπ μεςξυέπ και 2.582.496 
είμαι ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ ξμξμαρςικέπ 
και μη μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ μεςξυέπ. 
 
ιρ)      Με ςημ από 06.12.2007 απόταρη ςηπ 
„Δκςακςηπ Γεμικήπ σμέλεσρηπ ςχμ μεςόυχμ 
απξταρίρςηκε η μείχρη ςξσ μεςξυικξύ 
κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ καςά πξρό 
22.572,00 εσοώ με ςημ ακύοχρη 35.640 
κξιμώμ και 15.660 ποξμξμιξύυχμ μεςξυώμ 
πξσ είυαμ απξκςηθεί από ςημ Δςαιοεία λόγχ 
παοέλεσρηπ ςηπ ποξβλεπόμεμηπ από ςξ μόμξ 
ςοιεςίαπ και επιβαλλόμεμηπ από ςξ άοθοξ 16 
παο. 12 ςξσ κ.μ. 2190/1920, όπχπ 
εταομόζεςαι. 
Μεςά ςημ εμ λόγχ μείχρη, ςξ μεςξυικό 
κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ αμέουεςαι ρε 
5.131.803,60 Δσοώ και διαιοείςαι ρε 
11.663.190 μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ 0,44 
Δσοώ εκάρςηπ, εκ ςχμ ξπξίχμ 9.096.354 
είμαι κξιμέπ ξμξμαρςικέπ μεςξυέπ και 
2.566.836 είμαι ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ 
ξμξμαρςικέπ και μή μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ 
μεςξυέπ. 
 
ις)         Με ςιπ  από 09.11.2009 απξτάρειπ 
ςχμ Έκςακςχμ Γεμικώμ σμελεύρεχμ ςχμ 
Μεςόυχμ, καςόυχμ κξιμώμ και 
ποξμξμιξύυχμ μεςξυώμ,  απξταρίρςηκε η 
ρσγυώμεσρη με απξοοότηρη ςηπ 
ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ. από ςημ ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ 
Α.Σ.Δ.Ν.Δ., ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςχμ 
άοθοχμ 68 (παο. 2) – 77α και 78 ςξσ Κ.Ν. 
2190/1920, όπχπ ιρυύξσμ, και καςά ςιπ 
ποξβλέφειπ, διαςάνειπ και απαλλαγέπ ςξσ, 
ςχμ άοθοχμ 1 – 5 ςξσ Ν. 2166/1993, όπχπ 
ιρυύξσμ. Δπίρηπ, με ςιπ  χπ άμχ απξτάρειπ 
ςχμ Έκςακςχμ Γεμικώμ σμελεύρεχμ ςχμ 
Μεςόυχμ απξταρίρθηκε α) η αύνηρη ςξσ 
μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ καςά ςξ 
πξρό ςχμ δώδεκα εκαςξμμσοίχμ διακξρίχμ 
εμόπ υιλιάδχμ διακξρίχμ εσοώ (€ 
12.201.200,00) πξσ αμςιρςξιυεί ρςξ πξρό ςξσ 
ειρτεοόμεμξσ μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ 
ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ., και β) η μείχρη ςξσ 
μεςξυικξύ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ 
ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 16 παο. 3 και 75 παο. 
4 ςξσ Κ.Ν. 2190/1920 ρσμεπεία απόρβερηπ 
λόγχ ρύγυσρηπ ςηπ ανίχρηπ λήφηπ μεςξυώμ 
καςά ςξ πξρό ςξσ εμόπ εκαςξμμσοίξσ εκαςόμ 
ενήμςα ένι υιλιάδχμ ςοιάμςα δύξ εσοώ και 
πεμήμςα ένι λεπςώμ ςξσ εσοώ (€ 
1.166.032,56) πξσ αμςιρςξιυεί ρςημ 
ξμξμαρςική ανία ςχμ ακσοξύμεμχμ κξιμώμ 
μεςξυώμ ςηπ ΞΤΛΔΜΠΟΡΙΑ Α.Σ.Δ.Ν.Δ.  πξσ 
καςέυει η ΙΝΣΔΡΓΟΤΝΣ Α.Δ. 
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Ακξλξύθχπ, ςξ μεςξυικό κετάλαιξ ςηπ 
Δςαιοείαπ αμέουεςαι ρε δεκαένι εκαςξμμύοια 
εκαςόμ ενήμςα ένι υιλιάδεπ εμμιακόρια 
εβδξμήμςα έμα εσοώ και ςέρρεοα λεπςά ςξσ 
εσοώ (€ 16.166.971,04), διαιοξύμεμξ ρε 
ςοιάμςα ένι εκαςξμμύοια επςακόριεπ 
ραοάμςα ςοειπ υιλιάδεπ εκαςόμ δεκαένι 
(36.743.116) μεςξυέπ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ 
ραοάμςα ςερράοχμ λεπςώμ ςξσ εσοώ (€ 
0,44) εκάρςη, εκ ςχμ ξπξίχμ ςοιάμςα 
ςέρρεοα εκαςξμμύοια εκαςόμ εβδξμήμςα ένι 
υιλιάδεπ διακόριεπ ξγδόμςα (34.176.280) 
είμαι κξιμέπ ξμξμαρςικέπ μεςξυέπ και δύξ 
εκαςξμμύοια πεμςακόριεπ ενήμςα ένι υιλιάδεπ 
ξυςακόριεπ ςοιάμςα ένι (2.566.836) είμαι 
ποξμξμιξύυεπ άμεσ φήτξσ ξμξμαρςικέπ και 
μη μεςαςοέφιμεπ ρε κξιμέπ μεςξυέπ. 
 
2. ε πεοίπςχρη αύνηρηπ ςξσ 
μεςξυικξύ κεταλαίξσ πξσ δεμ γίμεςαι με 
ειρτξοά ρε είδξπ χπ και εκδόρεχπ 
ξμξλξγιώμ μεςαςοέφιμχμ ρε μεςξυέπ, ξι 
καςά ςξμ υοόμξ ςηπ ασνήρεχπ ςξσ 
κεταλαίξσ ή ςηπ εκδόρεχπ ςξσ ξμξλξγιακξύ 
δαμείξσ μέςξυξι ςηπ Δςαιοείαπ δικαιξύμςαι 
όπχπ αμαλάβξσμ καςά ποξςίμηρη όλεπ ςιπ 
μέεπ μεςξυέπ ή ξμξλξγίεπ, κας‟ αμαλξγία ςηπ 
ρσμμεςξυήπ ςξσπ ρςξ στιρςάμεμξ μεςξυικό 
κετάλαιξ. 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Άρθρο 15 
 
Με ςημ επιτύλανη ειδικόςεοχμ διαςάνεχμ 
ςξσ παοόμςξπ Καςαρςαςικξύ, για ςξμ 
σπξλξγιρμό ςηπ μξμίμξσ απαοςίαπ και 
πλειξφητίαπ λαμβάμξμςαι σπόφη μόμξ ξι 
μέςξυξι ή αμςιποόρχπξι μεςόυχμ πξσ 
εκποξρχπξύμ μόμξμ ςιπ έυξσρεπ φήτξ 
κξιμέπ μεςξυέπ. 
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