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A. Ι(ατιaσταση πoυ περιiχει λεπτoμερ66 τα υφισEdμενα κατd τo χρ6ν0 υποβoλ{ξ 'εριoυσιακli στoιχεiα
A.1, Ι!εριol)6ιακιiι στoιχεiα ελη16μεν0υ.

EΙΣoΔ'EMΑTA AΙΙo Ι(ΑΘE ΙΙΙΙΓΙΙ

oΙKoNoMΙKo τToΣ 2011

oΙKoNoMΙΙ(o τToΣ 2013

. Kα'iσταση πoο περιηεl ιε,rτ0μερ6ξτα υφι6τiμεγα κατιi τo xp6γο1)πο
ρoληζ,εριoυσιαxιi στoιΙεfα.
A.ii Περιουοιαxιi Στοι1 iα E?'ΣΙΙ6μενoυ.
A.l.lβ τσoδα απ6 κdθε πηπ xατti το τρηoν 0ικoγομικ6;τοξ.
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ΛoΙπΑ EN ΓENEI EΣoΔΑ (oΙKoN. ENΕΧ1ΣEΙΣ'
ΔΩPEΕΣ K.Λπ.

EΙΔoΣ

ΔANEΙA,

Α.1.2 Axiνητιι καθξ

και εμπρliγματE δυ(αιd)μoτα σε αυτli.

λ1.3 lrΙετo1.ξ ημεδαndrνκαι α,.λoδαn6ν εταιρει6ν, oμ6λογα,rαι κ6Θε εiδoυζ oμoλoγiεζ, αμoιβαiα κεφdλαια' παριiγωγα χl,ηματοoιl{ονoμιx6 πρ0ιι6ντα.
ΑΞΙΑ KTΙlΣΙ{Σ Ι] ΔΙΑΓPAΦιΙΣ rΣΕ €)
ΑΞΙA ΔΙΑΙPΑΦιΙΣ
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A.1.4 Kαταθ6σειξ σε Tρdπεζεζ, Tαμιευτιηρια l(αι ιitrl,α ημεδαπd η αlJ'oδαπd πιστΦτικ6 Ιδρ6ματα αγd λoγαριασμ6 EgΞ6:!a!JμΞρρμη!h!,9βqυlΞΠoΣo KΑTΑΘEΣ}IΣ
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,,{.1.5 ΙΙλ(Dτ6 και ενα€ρια

μεταφoρικιi

μfσζ

Ι(αΘ6ξ και τα tC6Θεχριη6ηξ σΙιηματα.

A.1.6 Συμμετo]ιξ σε κιiθε εiδoυq εlπ1εfρηοη.

τ

EπΙΣΥNΑΙTToMENA ΔΙκΑΙoΛoΓΙΙTΙκΑ
1, Φωτoτυπiα τηζ δri}οσηζ φ6ρ0υ εισoδliματoζ του εηaoμ4νoυ dτουζ (δηλ.E l ).
2, . Aν η δliλωση υπoβdλλεται για πρd)η φ0ρ6, εκτ6ζ απ6 τo Et τoυ ελεrχ6μεν0υ 6τoυζ Θα πρoσκoμιζovιαι και τα El
των τρκbν (3j πρoηγoι1μενωνετ6ν Eπισημαινεται 6τι οην περiπτωοη πoυ η δηλΦση φ6ρ0υ εισoδriματoζ (E]) εχει
)πoβληΘειηλεΙc.ρoνικι ri μiσω ταχυδρoμεioυ, Θα πρoσκoμιζεται και α!τιγραφo τoυ εΚ(αθαριστικo1i σημεvbματoζ,
εφ6σovτσ]τo εΙει εκl ,Θεi,
3. Φωτoτυπια τoυ τελευ1rιoυ E9.
4 Φωτoτυπiξ 6λων των τιτλων κ.criσεlDζ περιoυσιακrbν oτoιβων πoυ αrιoκιηΘηκαν η εκ7ιοηθηκαv και αναφEρo\aαι
στην παρliγραφo A, Ση περι,πΦη πoυ η δiλ.l)ση υπoβdΙtrtrε-rαιγια δευτερη, τρiη, κ.trJτ,φoρd πρoσκoμiζo}ται μ6νo
oι τiτλoι rτησεο)ζ ti ειJιoιησεωζ ακιMητων πoυ 6λαβαν χ6ρα κατ6 τo εληχ6μεν0 ετο9.
5 .Ι δτiλoση περιουσιακηζ κατΔσταση6 περG1ει τα υφιοτdμενα κατii τo 1ρ6νο υπoβολn( περιoυσιακli στolχεiα τoυ
υπ6χ,εου. oι υπ6xl)εοι gaεiλρυy να επισυνli!ιτoυν ση δηλο)ση .,ντfγραφo τ.Dν oικεiων παραστατιΙ(6ν,

ΙIPoΘEΣMΙA YπoBoΛEΣ ΔΙΙΛΩΣEΩN
κα1επαναri ην αvαλη\μη
καΘηκ6ντΦν
(90)ημ6ρεζαπ6ην oρκωμoσiα
Ι{υποβoλiηξ δηλωσηζ
γiνεταιμ6σασε εvενri-ντα
λαΦdνεται μεχρι 3ο Ιoυνiουκιθε ετoυζ, εφ6σ0νoι υπ6pεoι διαηροliν την δι6ητα αυη και επi τρiα (3) χρ61Φ μ€τιi την
ιtπΔλειd ηζ,

YΙIoBoΛΙΙ ΔIΙΛΩΣEΩN
oι δηk6σεξ υπoβιi}.l-ovrαισην Γ' Moνdδα ηξ Aρχiζ ειτε συτοπρ0σ6πω6,εiτε μ αιτιπρ6oωπo, εiτε ταpδρoμικιbq oπ1
διε$0υνση:
EΣoΔΩΝ Απo EΙΚ1ltMATΙΙ(ΞΣ ΔPAΣT!{P]oTI1TEΣ ΚΑΙ
\PxΙΙ KΑTΑΙΙoΛEMΙlΣlΙΣ T1ΙΣ NoMΙMoπoΙΙtΣΙlΣ
ΙlΣ .)ΦΙΙMAToΔοTIIΣΙ'.: THΣ TPoMoΙ<PATΙΑΣ KΑΙ EΛEΓxoY ΤΩN ΔHΛΩΣEΩΝ τIEPΙoYΣΙAKIΣ KΑTA.
:
]TAj-xΣ (Γ'MoNMA)
.ΙEΙPA.ΙΩΣ207 & Α^KΙΦΙ'JΝoΣ 92, Ι Ι 853,,.ΘΙ{NΑ
Ιληρoφoρiεζ
σιαηλ.: 2l0340|95].916'945

Aθiνα,
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oΛΙΣYzγToΣ
ΤXftAGrλoi/,
(υπoγραφτi)

μαοεuαq 1,ρ.αε61ια

τα πρoσω,ιικd του στoιχεiα και απ6 κoινoιj τια τα περιουoιακri oτoι1εi'α των αvηλικων παδιbν)

E-}iΘEΣΙΙ κΑTAΘΕΣΙΙΣ

J. , '.

li με τ,,,ναιτιπρ6σωπ6τoυ
ο/H παραπdνΦYπ61ρεoζ κατdθεσε αυτoπρoσd)πωζ
δηλωση περιoυσιαΦξτ.,.,.

κατiiΦασηζ.
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