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H KAΘHMEPINH A.E. EKΔOΣH ENTYΠΩN – MEΣA MAZIKHΣ EΠIKOINΩNIAΣ
AP. MHTPΩOY A.E. 18435/06/B/88/26
Eθνάρχου Mακαρίου & Δημητρίου Φαληρέως 2, 185 47, Nέο Φάληρο
ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ XPHΣHΣ AΠO 1 IANOYAPIOY 2008 EΩΣ 31 ΔEKEMBPIOY 2008
(δημοσιευμενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν απ τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της A.E. «H KAΘHMEPINH» Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με
την εταιρεία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, που αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣTOIXEIA EΠIXEIPHΣHΣ
Aρμδια Nομαρχία:
Διεύθυνση Διαδικτύου Eταιρείας:
Hμερομηνία Eγκρισης απ το Διοικητικ Συμβούλιο των
ετησίων Oικονομικών Kαταστάσεων:
Oρκωτς Eλεγκτής Λογιστής:
Eλεγκτική Eταιρεία:
Tύπος Eκθεσης ελέγχου ελεγκτών:

ΣYNΘEΣH ΔIOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY
Πρεδρος:
Διευθύνων Σύμβουλος:
Aντιπρεδροι:

Yπουργείο Aνάπτυξης, Διεύθυνση Aνωνύμων Eταιρειών & Πίστεως
www.kathimerini.gr
30 Mαρτίου 2009
Aθανασία Aραμπατζή (A.M. Σ.O.E.Λ. 12821)
GRANT THORNTON A.E. (A.M. Σ.O.E.Λ 127)
Mε σύμφωνη γνώμη

Mέλη:

ΣTOIXEIA IΣOΛOΓIΣMOY (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ TAMEIAKΩN POΩN XPHΣHΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
(Eμμεση μέθοδος)

O OMIΛOΣ
31.12.2008

31.12.2007

H ETAIPEIA
31.12.2008

97.877.585,12 103.286.426,74 52.946.429,53 52.345.414,97
3.639.667,00
2.384.078,41
3.590.564,80
2.338.530,46
1.041.348,91
1.123.447,02 43.818.424,60 43.069.936,88
16.021.690,13 11.448.741,27 14.383.171,81 10.073.292,37
32.892.805,96 32.127.983,15 28.284.867,40 27.727.290,34
50.804,748,37 53.859.601,65 13.293.172,20 14.687.660,41
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -----------------------------ΣYNOΛO ENEPΓHTIKOY.................................................................................................................... 202.277.845,49 204.230.278,24 156.316.630,34 150.242.125,43
================ ================ ================ ================
KAΘAPH ΘEΣH KAI YΠOXPEΩΣEIΣ
Mετοχικ Kεφάλαιο ............................................................................................................................ 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00 10.200.000,00
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης ......................................................................................................... 118.485.333,77 135.490.599,03 86.479.473,79 89.658.205,33
Σύνολο Kαθαρής Θέσης μετχων εταιρείας (α).............................................................................. 128.685.333,77 145.690.599,03 96.679.473,79 99.858.205,33
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -----------------------------Δικαιώματα Mειοψηφίας (β) ..............................................................................................................
56.990,64
154.403,74
0,00
0,00
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -----------------------------Σύνολο Kαθαρής Θέσης (γ) = (α) + (β).............................................................................................. 128.742.324,41 145.845.002,77 96.679.473,79 99.858.205,33
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -----------------------------Mακροπρθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.....................................................................................
3.200.000,00
4.800.000,00
3.200.000,00
4.800.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρθεσμες υποχρεώσεις.................................................................... 13.136.016,71 13.666.723,44 12.331.222,40 12.874.248,44
Bραχυπρθεσμες δανειακές υποχρεώσεις ..................................................................................... 28.311.362,72
8.871.062,60 21.609.665,70
6.099.247,40
Λοιπές βραχυπρθεσμες υποχρεώσεις ........................................................................................... 28.888.141,65 31.047.489,43 22.496.268,45 26.610.424,26
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -----------------------------Σύνολο Yποχρεώσεων (δ) .................................................................................................................. 73.535.521,08 58.385.275,47 59.637.156,55 50.383,920,10
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -----------------------------ΣYNOΛO KAΘAPHΣ ΘEΣHΣ KAI YΠOXPEΩΣEΩN (γ) + (δ) ............................................................ 202.277.845,49 204.230.278,24 156.316.630,34 150.242.125,43
================ ================ ================ ================
ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣHΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
O OMIΛOΣ
1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007
108.546.326,70 133.464.135,27
34.418.595,61 46.698.340,67
680.691,93
6.432.845,19
-6.879.731,41
8.946.177,22
-6.448.894,36
7.806.256,90

O OMIΛOΣ

31.12.2007

ENEPΓHTIKO
Iδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία ...........................................................................
Aυλα περιουσιακά στοιχεία ...............................................................................................................
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ............................................................................
Aποθέματα...........................................................................................................................................
Aπαιτήσεις απ Πελάτες....................................................................................................................
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία .................................................................................

Kύκλος Eργασιών ...............................................................................................................................
Mικτά Kέρδη / (ζημιές) .......................................................................................................................
Kέρδη / (ζημιές) προ φρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων......................
Kέρδη / (ζημιές) προ φρων ..............................................................................................................
Kέρδη / (ζημιές) μετά απ φρους ...................................................................................................
Kατανέμονται σε:
Mετχους εταιρείας ...........................................................................................................................
Mετχους μειοψηφίας .......................................................................................................................
Kέρδη μετά απ φρους ανά μετοχή - βασικά (σε ευρώ) ..............................................................
Προτεινμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε ευρώ)..............................................................................
Kέρδη / (ζημιές) προ φρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ..................................................................................

Aριστείδης Aλαφούζος
Θεμιστοκλής Aλαφούζος
Iωάννης Aλαφούζος
Γεώργιος Kωνσταντινίδης
Aντώνιος Kαρκαγιάννης
Aλέξανδρος Παπαχελάς
Mάρθα Zώη Δερτιλή
Bασίλειος Διαμαντπουλος
Nικλαος Nαούμης
Γρηγριος Tιμαγένης
Xαράλαμπος Pούσσος

H ETAIPEIA
1.1-31.12.2008 1.1-31.12.2007
92.056.487,56 117.782.345,63
28.383.420,56 40.578.974,85
-1.502.682,79
5.019.747,45
1.364.546,59
7.571.926,82
1.921.268,46
6.720.352,03

-6.463.481,26
14.586,90
-0,3802

7.669.820,36
136.436,54
0,4512

1.921.268,46

6.720.352,03

0,1130
0,00

0,3953
0,30

6.046.999,05

11.266.673,66

985.848,57

7.326.148,38

Λειτουργικές δραστηριτητες
Aποτελέσματα προ φρων ................................................................................................................
Πλέον / Mείον προσαρμογές για:
Aποσβέσεις..........................................................................................................................................
Προβλέψεις .........................................................................................................................................
Συναλλαγματικές διαφορές...............................................................................................................
Aποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη & ζημιές) επενδυτικής δραστηριτητας ..........................
Xρεωστικοί τκοι και συναφή έξοδα ................................................................................................
Πλέον / Mείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριτητες:
Mείωση / (αύξηση) αποθεμάτων........................................................................................................
Mείωση / (αύξηση) απαιτήσεων .........................................................................................................
(Mείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)......................................................................
Mείον:
Xρεωστικοί τκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ....................................................................
Kαταβεβλημένοι φροι ......................................................................................................................
Σύνολο εισροών/(εκροών) απ λειτουργικές δραστηριτητες (α) ...............................................
Eπενδυτικές δραστηριτητες
Aπκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων .................................
Aγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων .............................................................................
Aύξηση / μείωση λοιπών μακροπρθεσμων απαιτήσεων ...............................................................
Aγορά / Πωλήσεις χρηματοοικονομικων στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων ......
Tκοι εισπραχθέντες..........................................................................................................................
Mερίσματα εισπραχθέντα ..................................................................................................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) απ επενδυτικές δραστηριτητες (β) ..............................................
Xρηματοδοτικές δραστηριτητες
Aύξηση / μείωση μακρ/θεσμων υποχρεώσεων (εκτς δανείων)....................................................
Eισπράξεις απ εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια.........................................................................
Eξοφλήσεις υποχρεώσεων απ χρημ/κές μισθώσεις (χρεολύσια) ................................................
Mερίσματα πληρωθέντα ....................................................................................................................
Σύνολο εισροών / (εκροών) απ χρημ/τικές δραστηριτητες (γ) .................................................
Kαθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ).........
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης .....................................................................
Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης .........................................................................

H ETAIPEIA

1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2007

1.1-31.12.2008

1.1-31.12.2007

-6.879.731,41

8.946.177,22

1.364.546,59

7.571.926,82

5.366.307,12
775.612,48
2.086.080,24
6.068.024,56
1.491.337,37

4.833.828,47
1.284.316,30
-5.108.516,83
-3.316.135,73
848.670,27

2.488.531,36
281.350,94
0,00
-3.735.914,17
1.181.559,30

2.306.400,93
1.288.698,10
0,00
-3.151.432,87
606.849,34

-4.565.841,86
-888.814,21
-4.629.111,21

-5.207.519,60
4.748.766,34
7.339.557,44

-4.309.879,44
-1.638.561,50
-4.072.025,07

-5.155.407,93
4.629.757,15
6.347.929,28

-1.491.337,37
-619.639,70
-3.287.113,99
------------------------------

-848.670,27
-478.767,63
13.041.705,98
------------------------------

-1.181.559,30
-606.849,34
-300.053,70
-227.997,27
-9.922.004,99 13.609.874,21
------------------------------ ------------------------------

-174.724,00
-9.218.585,33
-61.375,40
-8.984.344,00
1.157.208,41
609.050,00
-16.672.770,32
------------------------------

0,00
-18.990.781,52
-12.142,38
0,00
3.192.145,44
0,00
-15.810.778,46
------------------------------

-174.724,00
0,00
-4.779.344,45 -17.751.171,70
-56.645,76
-12.092,39
0,00
0,00
51.115,65
153.598,96
5.421.050,00
0,00
461.451,44 -17.609.665,13
------------------------------ ------------------------------

32.993,95
17.927.270,16
-142.427,90
-5.204.077,04
12.613.759,17
------------------------------7.346.125,14
-----------------------------51.181.305,54
43.835.180,40

-367.608,74
2.430.503,06
-298.914,01
-5.088.472,29
-3.324.491,98
------------------------------6.093.564,46
-----------------------------57.274.870,00
51.181.305,54

32.993,95
-367.608,74
14.052.846,20
2.756.819,50
-142.427,90
-298.914,01
-5.092.077,04 -5.088.472,29
8.851.335,21
-2.998.175,54
------------------------------ ------------------------------609.218,34
-6.997.966,46
------------------------------ -----------------------------1.998.803,88
8.996.770,34
1.389.585,54
1.998.803,88

ΣTOIXEIA KATAΣTAΣHΣ METABOΛΩN KAΘAPHΣ ΘEΣHΣ XPHΣHΣ (Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ)
O OMIΛOΣ
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης χρήσης (1.1.2008 και 1.1.2007 αντίστοιχα) ..............................
Kέρδη / (ζημιές) χρήσης μετά απ φρους......................................................................................
Διανεμηθέντα μερίσματα...................................................................................................................
Eπανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων...........................................................................................
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμού ..................................................................
Σύνολο καθαρής θέσης λήξης χρήσης (31.12.2008 και 31.12.2007 αντίστοιχα)...........................

H ETAIPEIA

31.12.2008
31.12.2007
31.12.2008
31.12.2007
145.845.002,77 146.587.645,87 99.858.205,33 98.237.853,30
-6.448.894,36
7.806.256,90
1.921.268,46
6.720.352,03
-5.212.000,00 -5.100.000,00 -5.100.000,00 -5.100.000,00
-9.776.202,00
6.109.466,00
0,00
0,00
4.334.418,00 -9.558.366,00
0,00
0,00
------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ -----------------------------128.742.324,41 145.845.002,77 96.679.473,79 99.858.205,33
================ ================ ================ ================

ΠPOΣΘETA ΣTOIXEIA KAI ΠΛHPOΦOPIEΣ
1. Oι εταιρείες του Oμίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, τα ποσοστά με τα οποία ο Oμιλος συμμετέχει στο μετοχικ τους κεφάλαιο, καθώς και η μέθοδος
ενσωμάτωσής στους στις Eνοποιημένες Oικονομικές Kαταστάσεις της χρήσης 2008, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.7 των Oικονομικών Kαταστάσεων.
2. Στις Eνοποιημένες Oικονομικές Kαταστάσεις της 31.12.2008 δεν ενσωματώθηκε η συμμετοχή κατά 11,11% στην Kοινοπραξία «International News Alliance» η οποία είχε ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης, με τη μέθοδο της Kαθαρής Θέσης (σημ. 6.7 επί των οικονομικών καταστάσεων). H μη ενσωμάτωση της προαναφερμενης κοινοπραξίας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Oμίλου, δεν έχει επιφέρει καμία
μεταβολή στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά απ φρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Oμίλου και στην Kαθαρή Θέση των μετχων. Eκτς της
ανωτέρω μεταβολής δεν υπάρχουν εταιρείες που δεν περιλαμβάνονται στην ενοποίηση και δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στη μέθοδο ενσωμάτωσης κάποιας
εταιρείας απ χρήση σε χρήση.
3. Oρισμένα κονδύλια των Oικονομικών καταστάσεων της 31.12.2007 αναταξινομήθηκαν για λγους ορθτερης πληροφρησης (σημ. 9.31 επί των οικονομικών καταστάσεων), χωρίς να επέλθει καμία μεταβολή στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά απ φρους και δικαιώματα μειοψηφίας του Oμίλου και στην Kαθαρή Θέση των μετχων.
4. Σύμφωνα με την εγκύκλιο Nο 34/24.1.2008 της Eπιτροπής Kεφαλαιαγοράς επαναπροσδιορίστηκε το κονδύλι «Kέρδη προ φορων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων» για τη χρήση 1.1-31.12.2007 (σημ. 9.31 επί των Oικονομικών Kαταστάσεων). Tα αρχικά δημοσιευμένα ποσά που αφορούσαν τη χρήση 1.1.31.12.2007 ήταν ευρώ 11.696,42 χιλ. για τον Oμιλο και ευρώ 7.746,68 χιλ. για την Eταιρεία.
5. Tο αποτέλεσμα που προέκυψε απ την αποτίμηση των πλοίων της θυγατρικής εταιρείας APΓONAYTHΣ E.E.Π.N. σε εύλογες αξίες και αναγνωρίστηκε απευθείας στην Kαθαρή Θέση του Oμίλου ανήλθε στο ποσ (ζημιά) των 9.776,20 χιλ.
6. Tην 31.12.2008 δεν υπάρχουν μετοχές της μητρικής εταιρείας που κατέχονται είτε απ την ίδια, είτε απ θυγατρικές και συγγενείς της επιχειρήσεις.
7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπ διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην
οικονομική κατάσταση της Eταιρείας και του Oμίλου.
8. Oι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών δεν έχουν εξεταστεί απ τις φορολογικές αρχές για ορισμένες χρήσεις, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχμενο επιβολής πρσθετων φρων και προσαυξήσεων κατά τον χρνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. O Oμιλος και η
εταιρεία έχουν σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις για τον σκοπ αυτ. Oι ανέλεγκτα φορολογικά χρήσεις της μητρικής εταιρείας και των εταιρειών του Oμίλου
παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 9.28 επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης.
9. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνεται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ή κατά 50% κοινοπραξία H KAΘHMEPINH, ΠOΛITIKH KAI
OIKONOMIKH EΦHMEPIΔA EKΔOΣH KYΠPOY ΛTΔ (Λευκωσία, Kύπρος) η οποία ιδρύθηκε στις 7.8.2008 και ενσωματώθηκε για πρώτη φορά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου 2008 (σημ. 6.7 επί των Oικονομικών Kαταστάσεων). H ενσωμάτωση της προαναφερμενης εταιρείας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν έχει επιφέρει μεταβολή συνολικά σε ποσοστ άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά
O ΠPOEΔPOΣ TOY Δ.Σ.
APIΣTEIΔHΣ I. AΛAΦOYZOΣ
A.Δ.T.AE 601829

απ φρους, στα δικαιώματα μειοψηφίας και στην καθαρή θέση των μετχων της εταιρείας.
10. H μητρική εταιρεία στις 29.7.2008 προέβη στην εξαγορά επιπλέον ποσοστού 3,8% της συγγενούς εταιρείας EYPΩΠH A.E. ΠPAKTOPEYΣEΩΣ & ΔIANOMHΣ
HMEPHΣIOY & ΠEPIOΔIKOY TYΠOY (σημ. 6.7 επί των Oικονομικών Kαταστάσεων). Tο συνολικ ποσοστ συμμετοχής στην προαναφερμενη εταιρεία μετά την
εξαγορά ανέρχεται σε 24,8% και δεν επήλθε μεταβολή συνολικά σε ποσοστ άνω του 25% στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα μετά απ φρους στα δικαιώματα μειοψηφίας και στην καθαρή θέση των μετοχών της εταιρείας.
11. Tο ποσ της σωρευτικής πρβλεψης που έχει διενεργηθεί σε καθεμία απο τις ακλουθες περιπτώσεις είναι:
Oμιλος
Eταιρεία
Eπίδικες ή υπ διαιτησία διαφορές
200.000,00
200.000,00
Aνέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
174.751,50
79.759,20
Λοιπές προβλέψες
0,00
0,00
12. Eχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των ετήσιων Oικονομικών Kαταστάσεων της 31.12.2007.
13. Ο αριθμς του απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.2008 ήταν Eταιρεία άτομα 450 (31.12.2007 449). Oμιλος άτομα 607 (31.12.2007: 566).
14. H Tακτική Γενική Συνέλευση των μετχων της Eταιρείας της 10.06.2008 αποφάσισε την καταβολή μερίσματος στους μετχους ποσού ευρώ 0,30 ανά μετοχή.
Hμερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η 12.6.2008 και ημερομηνία καταβολής αυτού η 23.6.2008.
15. Oι συναλλαγές της χρήσης 1.1-31.12.2008 καθώς και τα υπλοιπα κατά την 31.12.2008 με τα συνδεδεμένα μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:
Oμιλος
Eταιρεία
α) Eσοδα
389.658,84
3.316.370,57
β) Eξοδα
14.853.085,45
18.261.278,25
γ) Απαιτήσεις
1.394.445,14
13.505.740,39
δ) Υποχρεώσεις
585.725,57
893.752,48
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης
708.627,66
505.715,26
στ) Aπαιτήσεις απ διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
—
—
ζ) Yποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
—
—
16. Tο Διοικητικ Συμβούλιο πρκειται να προτείνει στην Tακτική Γενική Συνέλευση των Mετχων τη μη διανομή μερίσματος, η οποία τελεί υπτην έγκριση τουλάχιστον ποσοστού της τάξης του 70% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
17. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγοντα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2008 τα οποία θα έπρεπε να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια
των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης.

N. Φάληρο 30.3.2009
O ΔIEYΘYNΩN ΣYMBOYΛOΣ
ΘEMIΣTOKΛHΣ AP. AΛAΦOYZOΣ
A.Δ.T. AZ 638697

O ΔIEYΘYNTHΣ OIKONOMIKΩN YΠHPEΣIΩN
XPHΣTOΣ N. AΓPAΦIΩTHΣ
A.Δ.T. Σ 579455
AP. AΔ. A΄ TAΞHΣ 18062

