
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ  

17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2017 – 31.12.2017 

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ LOTTERY Α.Ε.» 

Στο Ηράκλειο σήμερα, 10.9.2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στην αίθουσα 

Μούσες του ξενοδοχείου «ΑΣΤΟΡΙΑ», που βρίσκεται στο Ηράκλειο, επί της 

οδού Πλατεία Ελευθερίας 11,  συνήλθε η 17η Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας προκειμένου να συζητήσουν και να 

λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως.  

 Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση διανεμήθηκε σε όλους τους 

μετόχους της εταιρίας και περιελάμβανε τα ακόλουθα θέματα: 

1) Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και 

ψηφολέκτη. 

2)  Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017. 

3) Απαλλαγή του Δ.Σ. και των  ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα 

πεπραγμένα της χρήσεως 2017 σύμφωνα με τον νόμο και το 

καταστατικό. 

4) Εκλογή  ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως του 2018 και καθορισμός 

αμοιβής τους. 

5) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 

6) Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας. 

7) Τροποποίηση καταστατικού  

Η πρόσκληση αυτή δημοσιεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στο Γ.Ε.Μ.Η και 

την ιστοσελίδα της εταιρίας. 

Στη Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη αυτής ήταν παρόντες 26 από τους 

35 μετόχους της εταιρίας, εκπροσωπούντες 7.153, ενώ στη συνέχεια προσήλθε 
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και η μέτοχος Καναβάκη - Αρμενατζόγλου Ελευθερία (261 μετοχές). Κατά 

συνέπεια στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν 27 από 35 μετόχους που 

εκπροσωπούσαν 7.414 επί συνόλου 9.400 μετοχών. Οι παρόντες μέτοχοι 

αναφέρονται κατωτέρω με τις έναντι του ονόματος εκάστου αναγραφόμενες 

μετοχές: 

α/α ονοματεπώνυμο μετόχου αριθμός μετοχών και ψήφων 

1. Αλεβυζάκης  Κωνσταντίνος   382 

2. Βρέντζος Μιχαήλ   752 

3. Δερμιτζάκης Ιωάννης              325 

4. Διπλαράκη Δήμητρα    90 

5. Δραμουντάνης Γεώργιος   497 

6. Ζαχαριουδάκη Ειρήνη   407 

(εκπροσωπήθηκε δυνάμει εξουσιοδοτήσεως από το Δερμιτζάκη Ιωάννη) 

7. Κακουλάκη- Καγιαμπάκη Στυλιανή        263 

(εκπροσωπήθηκε δυνάμει εξουσιοδοτήσεως από την Κακουλάκη Γεωργία) 

8. Κακουλάκη Γεωργία      10 

9. Καναβάκη – Αρμενατζόγλου Ελευθερία 261 

10. Λιαπάκης Γεώργιος    102 

11. Μαλλιαρού Δέσποινα       10 

12. Μαράκης Δημήτριος                           462 

13. Ουρανός Αριστείδης                 43  

14. Παναγιωτάκης Παναγιώτης              245    

15. Παπαζαχαριάκης Εμμανουήλ                90 

16. Παπαματθαιάκης Δημήτριος     540  

(εκπροσωπήθηκε δυνάμει εξουσιοδοτήσεως από τη Στίβη Αθηνά)  

17. Σαλούστρος Παντελής                                 205 

18. Σαλούστρου- Μπιτσακάκη Μαρία              10 

19. Σηφάκης Εμμανουήλ     178  
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20. Σκουλά Βασιλική         35 

21. Στίβη Αθηνά       30  

22. Σχοιναράκη Ιωάννα       109 

23. Χαρωνιτάκης Αντώνιος                            752 

24. Χαρωνιτάκης Νικόλαος                                752 

25. Χατζηιωάννου Ιωάννης                                370 

26. Χειλαδάκη Αθηνά                                          194 

27. Χρυσός Νικόλαος                                           300 

(εκπροσωπήθηκε δυνάμει εξουσιοδοτήσεως από την Σκουλά Βασιλική) 

Σύνολο μετοχών                       7.414 

Απόντες ήταν οι κ.κ. Βαγγές Ευάγγελος (30 μετοχές), Γιαλιτάκη – Ρουσάκη 

Βασιλεία (95), Κόκκικος Ιωάννης (514), Κονιδάκης Χαράλαμπος (268), 

Κοτσιφάκη Μαρία (254), Ουρανός Γεώργιος (600), Πατεράκης Νικόλαος (10) 

και Σκαμάγκας Γεώργιος (215). 

Παρέστησαν επίσης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ο νομικός 

σύμβουλος της εταιρίας, κ. Ιωάννης Λεβέντης, ο οικονομικός σύμβουλος και 

προϊστάμενος του λογιστηρίου, κ. Διονύσιος Μποβολέτης, και οι ορκωτοί 

ελεγκτές της εταιρίας κ.κ. Κώστας Αντωνακάκης και Ελένη Πλευράκη μέλη 

της Grand Thornton.  

 Πίνακας των μετόχων της εταιρίας που έχουν καταθέσει νομίμως τις 

μετοχές τους και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση αναρτήθηκε στα 

γραφεία της έδρας της εταιρίας σαράντα οκτώ ώρες πριν από την ώρα 

συγκλήσεως της γενικής συνελεύσεως, όπως ο νόμος ορίζει. 

 Μετά τον έλεγχο των τίτλων των μετόχων, και τη διαπίστωση της 

υπάρξεως απαρτίας (παρίσταντο 26 μέτοχοι της εταιρίας εκπροσωπούντες 

7.153 επί 9.400 μετοχών),  ο Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, κ. Μιχαήλ 

Βρέντζος, δυνάμει του άρθρου 16 § 1 του καταστατικού της εταιρίας, κάλεσε 

τους μετόχους να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Επειδή 
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ουδεμία ένσταση ή παρατήρηση υποβλήθηκε, η γενική συνέλευση προχώρησε 

στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και εξέτασε τα θέματα με 

την αναγραφόμενη σ’αυτήν σειρά: 

Θέμα 1ο: Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και 

ψηφολέκτη:  

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εξελέγη παμψηφεί ως πρόεδρος της γενικής 

συνελεύσεως η κ. Κακουλάκη Γεωργία, ως γραμματέας ο κ. Λιαπάκης 

Γεώργιος, και ως ψηφολέκτης ο κ. Μποβολέτης Διονύσης.  

Θέμα 2ο: Έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017: 

Κατόπιν προσκλήσεως του κ. Προέδρου, ο κ. Αντωνακάκης ανάγνωσε την 

έκθεση ελέγχου των ορκωτών λογιστών, το προσάρτημα και τον ισολογισμό, 

ακριβές περιεχόμενο των οποίων έχει ως αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

εταιρίας. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις του πιστοποιητικού, 

επισημαίνοντας τα εξής: 

(α) παραμένουν ανέλεγκτες οι χρήσεις 2013-2017, πράγμα που μπορεί να 

σημάνει πρόσθετες επιβαρύνσεις της εταιρίας, εάν πραγματοποιηθεί έλεγχος. 

Πάντως από τα στοιχεία της εταιρίας  δεν έχουμε εικόνα κινδύνου. Μέχρι τη 

χρήση του 2011 έχει παραγραφεί το δικαίωμα ελέγχου, ενώ η χρήση 2012 

καλύπτεται από το πιστοποιητικό που χορηγήθηκε από την Grand Thornton, 

χωρίς να διατηρήσει επιφύλαξη η ΔΟΥ. 

(β) υπάρχουν προβλέψεις 61.000 € για λοιπές υποχρεώσεις της εταιρίας σε 

καθυστέρηση (δέστε τον τίτλο «λοιπές απαιτήσεις») 

(γ) τη χρήση του 2017 είχαμε αύξηση εσόδων κατά 15%, δεν διανέμονται όμως 

κέρδη, καθώς είχαμε αυξημένες αποσβέσεις, πράγμα που συνιστά βελτίωση 

του λειτουργικού αποτελέσματος της εταιρίας.  

Μποβολέτης: παρά τη μη διανομή κερδών, στην ουσία η χρήση ήταν 

κερδοφόρα κατά το ποσό των 137.000 € προ αποσβέσεων. Πέρυσι οι 

αποσβέσεις ήταν μόνον 80.000 €, ενώ φέτος 130.000 €. 
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Αντώνης Χαρωνιτάκης: το φετινό ισολογισμό επιβάρυνε και το προμέρισμα 

που είχε δοθεί το 2014, ύψους 50.000 €, και δεν βρέθηκε λογιστικός τρόπος να 

μην επιβαρυνθεί ο ισολογισμός με το ποσόν αυτό. Άρα τα κέρδη της χρήσης 

ήταν άνω των 180.000 €  

Μποβολέτης: Σωστά 

Βρέντζος: Αυτό ήταν ένα λάθος του 2014. Εκκρεμούσε η τακτοποίησή του, και 

έγινε με αυτόν τον ισολογισμό.  

Αντώνης Χαρωνιτάκης: παρέδωσα ταμείο 420.000 € με υποχρεώσεις 150.000 €, 

και δεν είναι δυνατόν να μην έχει σήμερα ταμείο η εταιρεία. 

Μποβολέτης: Όλα τα ποσά έχουν διατεθεί νόμιμα. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή 

τα στοιχεία για να απαντήσουμε στην παρατήρησή σας.  

Βρέντζος: Το νέο Δ.Σ. κάναμε αναβαθμίσεις και ανακαινίσεις στα πρακτορεία 

και δόθηκαν πολλά χρήματα. 

Σκουλά: Αναγκαστήκαμε και φύγαμε από το Νικολαϊδη στα Λαχεία και 

πήγαμε στα Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., που δεν δεχόταν τον τρόπο με τον οποίο 

πληρώναμε το Νικολαίδη, και για να συνεχίσουμε τη συνεργασία 

αναγκαστήκαμε και τα πληρώσαμε όλα τα ποσά που ήταν σε εκκρεμότητα. 

Και αυτό ήταν ένα επί πλέον κόστος.  

Αντώνης Χαρωνιτάκης: Δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Δεν παρέδωσα χρεωμένη 

την εταιρεία στο τωρινό Δ.Σ.  

Άφιξη Αρμενατζόγλου 

Μποβολέτης:  Όπως είπα και παραπάνω όλα έχουν γίνει νόμιμα, αλλά δεν 

διαθέτουμε αυτή τη στιγμή τα στοιχεία για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. 

Θα γίνει έλεγχος και θα σας δώσουμε τα στοιχεία δηλαδή την καθαρή θέση 

της εταιρίας στις 18.7.2016 οπότε παραδώσατε.  

Αντώνης Χαρωνιτάκης: Γιατί δεν δίνουμε μέρισμα, αφού δίναμε τις 

προηγούμενες χρήσεις; 
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Μποβολέτης: Γιατί είναι ζημιογόνα χρήση. Τις προηγούμενες χρήσεις δίναμε 

από τα αποθεματικά προηγούμενων χρήσεων, από τον κωδικό «μεταφορά 

παλιού εις νέο». Αυτό ήταν λάθος. Φέτος έγιναν οι απαραίτητες αποσβέσεις 

και έτσι η χρήση είναι ζημιογόνα. 

Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα 

της Χρήσεως 2017 εγκρίθηκαν ομόφωνα με 7.414  ψήφους υπέρ, και 0 ψήφους 

κατά.  

Στο σημείο αυτό αποχώρησαν οι ορκωτοί ελεγκτές.  

Θέμα 3ο: Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα 

πεπραγμένα της χρήσεως 2017 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό: 

Εγκρίθηκε ομόφωνα με 7.414  ψήφους υπέρ, και 0 ψήφους κατά.  

Θέμα 4ο: Έκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 2018 και καθορισμός 

αμοιβής τους:  

Εγκρίθηκε ομόφωνα με 7.414  ψήφους υπέρ, και 0 ψήφους κατά η εκλογή 

ελεγκτών από την Grand Thornton Α.Ε., Κωνσταντίνου Αντωνακάκη και 

Ελένης Πλευράκη καθώς και η ετήσια καθαρή αμοιβή τους ύψους 3.800,00 €. 

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου: 

Εγκρίθηκαν ομόφωνα με 7.414  ψήφους υπέρ, και 0 ψήφους κατά οι καθαρές 

αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση του 2017, και συγκεκριμένα το 

ποσόν των 2.100,00 € για τον Πρόεδρο, 350,00 € για την Αντιπρόεδρο, 1.150,00 

€ για το μέλος Δημήτριο Μαράκη και 50,00 € ανά μήνα για κάθε μέλος του 

Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. 

Θέμα 6ο: Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα της εταιρίας:  

6.1. Λειτουργία εταιρίας: 

Βρέντζος: τα κέρδη της περασμένης χρήσης δόθηκαν για τα 3 καταστήματα 

που κάναμε και για βελτιώσεις και αναβαθμίσεις των πρακτορείων και 

λογιστικά πέρασαν στα αποθεματικά, όπως έπρεπε να γίνει. Σήμερα κατά 

μέσο όρο έχουμε 17 τηλεοράσεις ανά πρακτορείο και στα μικρά πρακτορεία 
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μας έχουμε 14 τηλεοράσεις. Αυτά κόστισαν 380.000-400.000 €. Η εταιρεία τώρα 

είναι στεγνή. Έχουμε πάρει μεγάλο ρίσκο. Είχαμε και την υπεξαίρεση από το 

ταμείο του πρακτορείου της Έβανς μέσω παράνομου επί πιστώσει 

στοιχηματισμού από τον υπάλληλο Νίκο Μανωλιούδη ποσού 25.000 €, που 

επιβάρυνε σοβαρά την εταιρία, γιατί ήταν απρόβλεπτο γεγονός. Αν πάνε όλα 

καλά έως το Δεκέμβριο θα είμαστε εντάξει. Τα 2 νέα πρακτορεία μας είναι από 

τα καλλίτερα της Ελλάδας, το καφέ τελειώνει, θα ξεκινήσει στα τέλη του μήνα. 

Έχω κουραστεί ψυχολογικά και σωματικά. Από ορισμένους μετόχους βλέπω 

όμως κακή νοοτροπία στον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Πρέπει να 

αλλάξετε νοοτροπία, γιατί το μέλλον απαιτεί μεγαλύτερη προσπάθεια για να 

διατηρηθούμε στο σημείο που βρισκόμαστε. Η προμήθειά μας από τον ΟΠΑΠ 

από 7% πηγαίνει από 1.1.19 σε 6,2%. Σεβαστείτε την περιουσία μας. Προσοχή 

στην καθαριότητα. Πρέπει τα πρακτορεία να είναι καθαρά. Αν κάποιος δεν 

ξέρει κάποιο παιχνίδι, ή ότι χρειάζεται κάποια βοήθεια, να το πει στη 

διοίκηση να εκπαιδευτεί και να βοηθηθεί.  

Λιαπάκης: Έχουμε όλοι προβλήματα με τις νέες μηχανές του ΟΠΑΠ, δεν 

λειτουργούν σωστά, και δυσκολεύονται οι υπάλληλοι. 

Νίκος Χαρωνιτάκης: Πρέπει να σταματήσει αυτό που γίνεται να αλλάζουν 

διαρκώς οι υπάλληλοι, κάθονται λίγο και φεύγουν γιατί δεν πληρώνονται 

καλά. Αυτό μειώνει την αποδοτικότητα της εταιρίας. 

Βρέντζος: Εμείς είμαστε η καλλίτερη εταιρεία στην αγορά και βάζουμε και 

ένσημα, ενώ σε άλλες δουλειές και άλλα πρακτορεία δεν παίρνουν ένσημα, 

και στο τέλος δεν τους πληρώνουν αυτά που τους έταξαν, και δεν τους έχουν 

βάλει και ένσημα.  Με τις νέες μηχανές εδώ και 2 μήνες έχουμε προβλήματα. 

Ο ΟΠΑΠ λέει ότι θα βελτιώσει την κατάσταση έως τέλος του έτους.  

Μαλλιαρού: Όλα αυτά που μας ζητάτε είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα 

κάνουμε ταυτόχρονα, και να δουλεύουμε, και να είμαστε προσεκτικοί, και να 

καθαρίζουμε.  
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Σκουλά: Τάζουν διάφορα στους υπαλλήλους μας και κάποιοι φεύγουν αλλά 

δεν  πληρώνονται όπως σε εμάς και ζητούν να γυρίσουν 

Αλεβιζάκης: Είναι μεγάλο το πρόβλημα και η ευθύνη του ΟΠΑΠ για τις νέες 

μηχανές που μας έφερε. Σοβαροί παίχτες δεν παίζουν πια, και παίζουν 

διαδικτυακά, γιατί αυτές οι μηχανές μια καθυστερούν να εκτελέσουν την 

εντολή, μια δεν παίρνουν το δελτίο, μια χάνεται η επαφή. Αυτά δεν γινόταν 

με τις παλιές μηχανές.  

Βρέντζος: Μας έχουν υποσχεθεί ότι έως το τέλος του έτους θα έχει βελτιωθεί η 

κατάσταση με τις μηχανές. Θα κάνουν αναβάθμιση. Επιμένω στην 

καθαριότητα. Ακόμη και εάν προσλάβουμε καθαρίστριες, θα καθαρίζουν και 

μετά από λίγο θα βρωμίζει και πάλι το πρακτορείο, και εσείς θα πρέπει να το 

καθαρίσετε.  

6.2. Πρόταση για τροποποίηση καταστατικού: 

Αρμενατζόγλου: Εισηγούμαι να γίνει τροποποίηση του καταστατικού ώστε να 

επιτρέπεται η πώληση μετοχών και σε άτομα εκτός εταιρείας. Δεν παίρνω 

μερίσματα από την εταιρία, συνταξιοδοτήθηκα, δεν συμμετέχουν στην 

εταιρία τα παιδιά μου, όπως συμμετέχουν τα παιδιά των περισσοτέρων, γιατί 

δεν θέλουν, και έτσι μένει στην εταιρία ένα σημαντικό περιουσιακό μου 

στοιχείο ανεκμετάλλευτο. Δεν μπορώ να έχω τόσα χρήματα και την άδειά μου 

δεσμευμένη και να μην έχω καμία απολαβή.  

Νίκος Χαρωνιτάκης: Συμφωνώ και εγώ με την πρόταση της κ. 

Αρμενατζόγλου, και εισηγούμαι και την κατάργηση του ορίου του 8%. Το 

όριο αυτό αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη της εταιρείας. 

Λιαπάκης: Θέλω να μπορώ να πουλήσω το σύνολο των μετοχών και τις θέσεις 

εργασίας εμένα και των μελών της οικογένειάς μου και να αποχωρήσω. 

Λεβέντης: Οι προτάσεις σας αυτές δεν μπορούν να συζητηθούν στην παρούσα 

Γενική Συνέλευση γιατί δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση, και δεν είναι 

παρόντες το σύνολο των μετόχων της εταιρίας για να μπορεί να πάρει 



 9 

απόφαση να συζητηθούν. Έχετε όμως τη δυνατότητα να υποβάλλετε σχετικό 

αίτημα στο Δ.Σ. για να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση με αυτά τα 

θέματα. Επισημαίνω ότι παρόμοιες προτάσεις είχαν υποβληθεί και στη Γενική 

Συνέλευση κατά την οποία τροποποιήθηκε το Καταστατικό της εταιρίας, αλλά 

απορρίφθηκαν από το Δ.Σ.  

Θέμα 7ο: Τροποποίηση Καταστατικού: 

Βρέντζος: Μας έχει ζητηθεί από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. η παροχή μέσω των 

μηχανών POS διαφόρων άλλων υπηρεσιών και πληρωμές οφειλών προς 

Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α. Για την υπηρεσία αυτή θα λαμβάνουμε προμήθεια ανά 

συναλλαγή. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά το Δ.Σ. θεωρεί ότι πρέπει να το 

κάνουμε, γιατί διευρύνει τον κύκλο των δραστηριοτήτων μας. Το Δ.Σ. 

αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση την 

τροποποίηση του άρθρου 3 §1 εδ. γ «Σκοπός» του Καταστατικού της εταιρίας, 

ούτως ώστε να περιληφθούν και οι ακόλουθες δραστηριότητες: «Η  παροχή 

προς το κοινό υπηρεσιών πώλησης και μεσολάβησης στην πώληση παντός 

είδους προπληρωμένων καρτών (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφερόμενων παρκοκαρτών, τηλεκαρτών, καρτών internet, κινητής 

τηλεφωνίας κ.α. είτε σε φυσική ή ηλεκτρονική μορφή από όλους του παρόχους 

προπληρωμένων καρτών (Κ.Α.Δ. 82.99.19.01), υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 

την προώθηση προιόντων και υπηρεσιών αδειοδοτημένων παρόχων 

ηλεκτρικής ενέργειας (Κ.Α.Δ. 35.14.10), υπηρεσιών διαμεσολάβησης για την 

προώθηση προιόντων και υπηρεσιών αδειοδοτημένων παρόχων 

ταχυδρομικών υπηρεσιών (Κ.Α.Δ. 53.20.19), υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 

την έκδοση και η έκδοση εισιτηρίων για εκδηλώσεις όλων των ειδών 

θεαμάτων και ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, αθλητισμού και γενικά κάθε είδους 

και χαρακτήρα συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων, αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών, πολιτιστικών και/ή 

εκπαιδευτικών εκδηλώσεων (Κ.Α.Δ. 79.90.39), υπηρεσιών πώλησης και 
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μεσολάβησης προς πώληση πακέτων ή/και προγραμμάτων κινητής 

τηλεφωνίας ή/και συνδρομητικών καναλιών τηλεόρασης επ’αμοιβή με 

προμήθεια επί των λογαριασμών των συνδρομητών, σύνδεσης, 

φερεγγυότητας πελατών, εταιρικών συνδέσεων, κοινής διαφήμισης, επίτευξης 

στόχων κ.λ.π., καθώς και επί της επιδότησης της συσκευής επ’αμοιβή, 

ενδεικτικά αναφερομένων της Vodafone, Cosmote, Wind (Κ.Α.Δ. 61.20.11.01), 

υπηρεσιών πληρωμών και διανομής και εξαργύρωσης ηλεκτρονικού 

χρήματος, υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών χρηματικής διαμεσολάβησης, 

συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της πληρωμής λογαριασμών αλλά και 

είσπραξης υπέρ τρίτων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των 

Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε, Ε.Υ.Δ.Α.Π. (Κ.Α.Δ. 64.19.30.00), και υπηρεσιών πώλησης και 

διαμεσολάβησης στη διάθεση εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών 

μέσων (Κ.Α.Δ. 52.21.29.03)».  

Αντώνης Χαρωνιτάκης: Η δυνατότητα αυτή θα μπει σε άλλα πρακτορεία, 

πρέπει να το πάρουμε και εμείς, και να εξακολουθήσουμε να είμαστε 

πρωτοπόροι 

Μαλλιαρού: Εγώ διαφωνώ γιατί έχουμε φορτωθεί πάρα πολλά ως υπάλληλοι, 

δεν μπορούμε να το κάνουμε.  

Η άνω τροποποίηση καταστατικού έγινε δεκτή με 7.404 ψήφους υπέρ και 10 

ψήφους κατά (μειοψήφισε η κ. Μαλλιαρού).  

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, λύθηκε η 

συνεδρίαση, και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό, όπως ακολουθεί: 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ. 

 

ΚΑΚΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΛΙΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                Ο ΨΗΦΟΛΕΚΤΗΣ 

 

ΜΠΟΒΟΛΕΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ 

 

 


