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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 
της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ 
α) «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 

β) «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
 

Στην Αθήνα, σήµερα, 15 Οκτωβρίου 2008, µεταξύ: 

Αφενός, 

(α) της ανώνυµης εταιρείας υπό την επωνυµία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ATTICA HOLDINGS S.A.» η οποία εδρεύει 

στον ∆ήµο Αθηναίων, Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745 Αθήνα, 

µε Αρ.Μ.Α.Ε. 7702/06/Β/86/128 που εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν από τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Πέτρο Βέττα, δυνάµει ειδικής εξουσίας που το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο χορήγησε σε αυτόν, κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Οκτωβρίου 2008, 

οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης (εφεξής για λόγους 

συντοµίας η «Απορροφώσα Εταιρεία»), και  

Αφετέρου, 

(β) της ανώνυµης εταιρείας υπό την επωνυµία «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «BLUE STAR GROUP» η οποία εδρεύει στον ∆ήµο 

Αθηναίων, Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745 Αθήνα, µε 

Αρ.Μ.Α.Ε. 27574/06/Β/92/34 που εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν από τον 

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Μιχάλη Σακέλλη, δυνάµει ειδικής εξουσίας που το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο χορήγησε σε αυτόν, κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Οκτωβρίου 2008, 

οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης (εφεξής για λόγους 

συντοµίας «η Πρώτη Απορροφώµενη Εταιρεία»), και  

(γ) της ανώνυµης εταιρείας υπό την επωνυµία «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «SUPERFAST FERRIES Α.Ε.» η 

οποία εδρεύει στον ∆ήµο Αθηναίων, Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 

11745 Αθήνα, µε Αρ.Μ.Α.Ε. 29933/01/Β/93/578 που εκπροσωπείται νόµιµα στο παρόν 

από τον Αντιπρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ. Σπύρο Πασχάλη, δυνάµει ειδικής 

εξουσίας που το ∆ιοικητικό Συµβούλιο χορήγησε σε αυτόν, κατά τη συνεδρίασή του 

της 15ης Οκτωβρίου 2008, οπότε ενεκρίθη το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης 

(εφεξής για λόγους συντοµίας «η ∆εύτερη Απορροφώµενη Εταιρεία»), 

 

συµφωνήθηκε η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

µε απορρόφηση, από κοινού και εκ παραλλήλου, στο πλαίσιο ενιαίας διαδικασίας, της 



 2

«BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «SUPERFAST FERRIES 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες: 

 

1. ∆ιαδικασία 
 

1.1. Η συγχώνευση της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε 

απορρόφηση της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της 

«SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής, από 

κοινού, οι «Συγχωνευόµενες Εταιρείες») διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 68 (παρ. 2) – 77α και 78 του κ.ν. 2190/1920, 

β) των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993, και 

γ) της εµπορικής νοµοθεσίας, 

ως ισχύουν, στους όρους και διατυπώσεις των οποίων οι συµβαλλόµενοι 

υποβάλλονται. 

1.2. Η συγχώνευση συντελείται µε τις ανωτέρω διατάξεις συντάσσοντας έκαστη από 

τις Απορροφώµενες Εταιρείες Ισολογισµό Μετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία 

30.06.2008. Ειδικότερα η συγχώνευση διενεργείται µε ενοποίηση των στοιχείων 

του ενεργητικού και παθητικού των Συγχωνευόµενων Εταιρειών και τα 

περιουσιακά στοιχεία εκάστης των Απορροφώµενων Εταιρειών µεταφέρονται 

ως στοιχεία ισολογισµού της Απορροφώσας Εταιρείας. Με την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας συγχώνευσης, έκαστη των Απορροφώµενων Εταιρειών λύεται, 

χωρίς να εκκαθαρίζεται, και οι µετοχές της ακυρώνονται, το δε σύνολο της 

περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) µεταβιβάζεται στην Απορροφώσα 

Εταιρεία, η οποία εφεξής υποκαθίσταται, λόγω οιονεί καθολικής διαδοχής, σε 

όλα τα δικαιώµατα, απαιτήσεις και υποχρεώσεις των Απορροφώµενων 

Εταιριών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 75 του κ.ν. 2190/1920. 

1.3. Όπου, κατά νόµο, απαιτείται η τήρηση ιδιαιτέρων διατυπώσεων για τη 

µεταβίβαση στην Απορροφώσα Εταιρεία των περιουσιακών στοιχείων εκάστης 

των Απορροφώµενων Εταιρειών, οι Συγχωνευόµενες Εταιρείες αναλαµβάνουν 

δια του παρόντος την επακριβή τήρησή τους. 

1.4. Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, το µετοχικό κεφάλαιο της 

Απορροφώσας Εταιρείας εκ ποσού εξήντα δύο εκατοµµυρίων πεντακοσίων 

τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ (Ευρώ 62.504.208) διαιρούµενο σε 

εκατόν τέσσερα εκατοµµύρια εκατόν εβδοµήντα τρεις χιλιάδες εξακόσιες 

ογδόντα (104.173.680) κοινές ονοµαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας εκάστης εξήντα λεπτά του ευρώ (Ευρώ 0,60), κατά την 

ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου: 
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(Α) Θα αυξηθεί: 

(α) κατά το ποσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης 

Απορροφώµενης Εταιρείας ύψους εκατόν πέντε εκατοµµυρίων ευρώ (Ευρώ 

105.000.000), που αντιστοιχεί σε εκατόν πέντε εκατοµµύρια µετοχές 

(105.000.000), ονοµαστικής αξίας ενός ευρώ (Ευρώ 1) έκαστη, και 

(β) κατά το ποσό του εισφερόµενου µετοχικού κεφαλαίου της ∆εύτερης 

Απορροφώµενης Εταιρείας ύψους σαράντα πέντε εκατοµµυρίων εννιακοσίων 

εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (Ευρώ 45.963.225) που 

αντιστοιχεί σε τριάντα ένα εκατοµµύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες 

πεντακόσιες µετοχές (31.267.500), ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,47 έκαστη, 

ήτοι συνολικά κατά το ποσό των εκατόν πενήντα εκατοµµυρίων εννιακοσίων 

εξήντα τριών χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (Ευρώ 150.963.225). 

(Β) Θα µειωθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 69 και επόµενα του κ.ν. 

2190/1920, συνεπεία απόσβεσης, λόγω σύγχυσης, της αξίωσης λήψης 

µετοχών: 

(α) δια του ποσού των πενήντα ενός εκατοµµυρίων διακοσίων τριάντα πέντε 

χιλιάδων ευρώ (Ευρώ 51.235.000) που αντιστοιχεί στην ονοµαστική αξία των 

ακυρούµενων µετοχών της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας που η 

Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει, ήτοι πενήντα ενός εκατοµµυρίων διακοσίων 

τριάντα πέντε χιλιάδων κοινών ανωνύµων, µετά ψήφου, άυλων µετοχών 

(51.235.000) έκδοσης της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας, ονοµαστικής 

αξίας ενός ευρώ εκάστης (Ευρώ 1) και αξίας συµµετοχής στα βιβλία της 

Απορροφώσας, στις 30.06.2008, Ευρώ 139.359.200, και  

(β) δια του ποσού των σαράντα πέντε εκατοµµυρίων εννιακοσίων εξήντα τριών 

χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (Ευρώ 45.963.225) που αντιστοιχεί σε 

τριάντα ένα εκατοµµύρια διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες πεντακόσιες µετοχές 

(31.267.500), ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1,47 έκαστη και αξίας συµµετοχής στα 

βιβλία της Απορροφώσας, στις 30.06.2008, Ευρώ 167.214.000, που η 

Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει, 

ήτοι συνολικό µετοχικό κεφάλαιο ποσού ύψους ενενήντα επτά εκατοµµυρίων 

εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (Ευρώ 

97.198.225). 

(Γ) Θα αυξηθεί περαιτέρω, για σκοπούς στρογγυλοποίησης της ονοµαστικής 

αξίας των µετοχών, συνεπεία κεφαλαιοποίησης τµήµατος του λογαριασµού 

από την έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας Εταιρείας, ύψους 

ενός εκατοµµυρίου διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ 

(Ευρώ 1.270.163), 
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ήτοι το συνολικό ποσό της (καθαρής) αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της 

Απορροφώσας Εταιρείας θα είναι πενήντα πέντε εκατοµµύρια τριάντα πέντε 

χιλιάδες εκατόν εξήντα τρία ευρώ (Ευρώ 55.035.163) και θα ανέρχεται 

συνολικά στο ύψος των εκατόν δέκα επτά εκατοµµυρίων πεντακοσίων τριάντα 

εννέα χιλιάδων τριακοσίων εβδοµήντα ένα ευρώ (Ευρώ 117.539.371), 

διαιρούµενο πλέον σε 141.613.700 άυλες κοινές, ονοµαστικές µετά ψήφου 

µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη. 

 

2. Σχέση Ανταλλαγής των µετοχών και διατυπώσεις παράδοσης στους 
δικαιούχους 

 

2.1. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια της Απορροφώσας και της Πρώτης Απορροφώµενης 

Εταιρείας έκριναν ως δίκαιη και εύλογη σχέση αξιών της Πρώτης Απορροφώµενης 

προς την Απορροφώσα Εταιρεία ίση µε 0,70189 προς 1 πριν την απαλοιφή της 

συµµετοχής της Απορροφώσας στην Πρώτη Απορροφώµενη. Η εν λόγω σχέση αξιών 

θα διαµορφωθεί σε 0,35940 προς 1, µετά την απαλοιφή της συµµετοχής της 

Απορροφώσας στην Πρώτη Απορροφώµενη. 

 

2.2. Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης και την, υπό παράγρ. 1.4. του παρόντος 

συνολική καθαρή αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας Εταιρείας, η 

σχέση συµµετοχής των µετόχων των Συγχωνευόµενων Εταιρειών στο εκ της 

συγχώνευσης διαµορφούµενο νέο µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας θα είναι: 

73,5618658364268% (µέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας) και 26,4381341635732% 

(µέτοχοι της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας). 

Για την ∆εύτερη Απορροφώµενη Εταιρεία «SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν θα εκδοθούν µετοχές καθόσον η Απορροφώσα Εταιρεία 

συµµετέχει µε ποσοστό 100% στο µετοχικό της κεφάλαιο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, στο νέο συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας 

Εταιρείας ύψους Ευρώ 117.539.371, διαιρούµενο σε 141.613.700 κοινές, ονοµαστικές, 

µετά ψήφου, άυλες µετοχές, νέας ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη, αντιστοιχούν 

104.173.680 µετοχές στους µετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας και 37.440.020 

µετοχές στους µετόχους της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας. 

 

2.3. Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των µετοχών της Πρώτης 

Απορροφώµενης Εταιρείας προς τις µετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας κρίνεται, 

κατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω, η ακόλουθη αριθµητική σχέση: 
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Ι. Για τους Μετόχους της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας: 

Μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας που δικαιούνται έναντι Μετοχών της Πρώτης 

Απορροφώµενης Εταιρείας που κατέχουν: 37.440.020 προς 53.765.000 ή άλλως 

0,696364177438854 προς 1, ήτοι οι µέτοχοι της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας 

θα ανταλλάσσουν 1 κοινή, ανώνυµη, µετά ψήφου, άυλη µετοχή της Πρώτης 

Απορροφώµενης Εταιρείας, ονοµαστικής αξίας Ευρώ 1 έκαστη, προς 

0,696364177438854 κοινές ονοµαστικές, µετά ψήφου, άυλες µετοχές της 

Απορροφώσας Εταιρείας, νέας ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη. 

 

ΙΙ. Για τους Μετόχους της Απορροφώσας Εταιρείας: 

Οι µέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προ της 

ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, αριθµό µετοχών, ήτοι 104.173.680 µετοχές, νέας 

όµως ονοµαστικής αξίας Ευρώ 0,83 έκαστη. 

 

2.4. Για τυχόν προκύπτοντα κλασµατικά υπόλοιπα δεν θα εκδοθούν τίτλοι, αλλά θα 

τακτοποιηθούν αυτά δυνάµει σχετικής απόφασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης, κατ΄ 

εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας. 

 

2.5. Παράδοση των νέων µετοχών της Απορροφώσας Εταιρείας: 

Η πίστωση των λογαριασµών άυλων τίτλων των µετόχων της Πρώτης 

Απορροφώµενης Εταιρείας µε τις µετοχές της Απορροφώσας θα διενεργηθεί, εντός 

των νοµίµων προθεσµιών, βάσει σχετικού µητρώου κατανοµής και σύµφωνα µε 

διατυπώσεις που τα αρµόδια όργανα ορίζουν. 

 

3. Πράξεις των Απορροφώµενων εταιρειών µετά την ηµεροµηνία 
µετασχηµατισµού 

 

Από την επόµενη της κατάρτισης των Ισολογισµών Μετασχηµατισµού των 

Απορροφώµενων Εταιρειών, ήτοι από την 01.07.2008 και µέχρι την ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης, οι πράξεις και συναλλαγές των 

Απορροφώµενων Εταιρειών θα λογίζονται, από λογιστικής άποψης, ως διενεργηθείσες 

για λογαριασµό της Απορροφώσας Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας τα σχετικά ποσά 

θα µεταφερθούν µε συγκεντρωτική εγγραφή µετά την καταχώριση της εγκριτικής 

απόφασης της συγχώνευσης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών. 
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4. Ηµεροµηνία συµµετοχής των νέων µετόχων στα κέρδη της Απορροφώσας 
Εταιρείας 

 

Από την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της παρούσας συγχώνευσης οι µετοχές που 

αναλογούν στους µετόχους της Πρώτης Απορροφώµενης Εταιρείας, παρέχουν σε 

αυτούς, το δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας Εταιρείας. 

 

5. Ειδικά δικαιώµατα 
 

∆εν υπάρχουν µέτοχοι ή κάτοχοι άλλων τίτλων των Συγχωνευόµενων Εταιρειών που 

να έχουν ειδικά δικαιώµατα ή προνόµια. 

Ειδικά πλεονεκτήµατα για τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τους τακτικούς 

ελεγκτές των Συγχωνευόµενων Εταιρειών δεν προβλέπονται από τα Καταστατικά 

αυτών ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων τους, ούτε 

παρέχονται δια ή συνεπεία της παρούσας συγχώνευσης. Εξαίρεση αποτελεί η από 

12.02.2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της 

Απορροφώσας Εταιρείας µε την οποία ελήφθη απόφαση για τη θέσπιση 

προγράµµατος διάθεσης µετοχών σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και µέλη του 

προσωπικού της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών, στα 

οποία περιλαµβάνονται και πρόσωπα που παρέχουν στις εταιρίες αυτές υπηρεσίες σε 

σταθερή βάση, µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των άρθρων 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920. Η τιµή διάθεσης των µετοχών 

ορίστηκε σε Ευρώ 6,20 ανά µετοχή και η χρονική διάρκεια του προγράµµατος σε 5 έτη. 

Μέχρι την παρούσα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Απορροφώσας Εταιρείας ουδεµία 

απόφαση έλαβε για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. 

 

6. ∆ιατυπώσεις δηµοσιότητας 
 

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων των Συγχωνευόµενων 

Εταιρειών, µαζί µε την οριστική Σύµβαση Συγχώνευσης η οποία θα περιβληθεί τον 

τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της αρµόδιας 

αρχής επί της συγχώνευσης, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του 

άρθρου 7β του κ.ν. 2190/1920 από έκαστη Συγχωνευόµενη Εταιρεία. 
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7. Τελικές διατάξεις 
 

Οι συµβαλλόµενες στο παρόν εταιρείες, νοµίµως εκπροσωπούµενες, συµφώνησαν 

τους όρους του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης, οι οποίοι τελούν υπό την αίρεση 

λήψης των, κατά την κείµενη νοµοθεσία, οριζοµένων αδειών, εγκρίσεων και την 

τήρηση λοιπών διατυπώσεων. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης της 

«ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε απορρόφηση της «BLUE STAR 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της«SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και υπογράφεται νόµιµα από τους εκπροσώπους των 

Συγχωνευόµενων Εταιρειών. 

 

Για την Απορροφώσα Εταιρεία, 

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 

_________________________ 

Πέτρος Μ. Βέττας 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Για την Πρώτη Απορροφώµενη Εταιρεία, 

BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

_________________________ 

Μιχάλης Γ. Σακέλλης 

∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

Για τη ∆εύτερη Απορροφώµενη Εταιρεία, 

SUPERFAST FERRIES ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 

_________________________ 

Σπυρίδων Χ. Πασχάλης 

Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 


