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ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας

με  την  επωνυμία  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  /  ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΚΩΔΙΚΑ»  –

ΕΕΛ/ΛΑΚ.   Στην  Αθήνα  σήμερα  την  Παρασκευή  20/03/2015  και  ώρα  16:00  στα  γραφεία  της

εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Λ. Μεσογείων 56, Αθήνα συνήλθε η Τακτική

Γενική Συνέλευση των Μελών της εταιρείας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

2. Απολογισμός Δράσεων του 2014 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2015 από τον Πρόεδρο του

Διοικητικού Συμβουλίου

3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού από κάθε μέλος της

εταιρείας

4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής

Επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμός) της 6ης εταιρικής χρήσης που αφορά

την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014

5. Υποβολή,  ακρόαση  και  έγκριση  των  οικονομικών  καταστάσεων  (Προϋπολογισμός)  της  7ης

εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2015 έως 31-12-2015, μετά των

επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής Επιτροπής

6. Απαλλαγή  των  μελών  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  από  κάθε  ευθύνη  αποζημίωσης  για  τα

πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2014 έως 31-12-2014)

7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ

8. Εκλογή Νέας Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής

9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

• κ. Θεόδωρος Καρούνος, Εκπρόσωπος ΕΜΠ και για την παρούσα Γ.Σ.

•  κ. Σπύρος Μπόλης, Εκπρόσωπος GUNET και για την παρούσα Γ.Σ.

•  κ. Ευστράτιος Γεωργόπουλος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Πελοποννήσου

•  κ. Νεκτάριος Κοζύρης, Εκπρόσωπος ΕΠΙΣΕΥ

•  κ. Ιωάννης Κοροβέσης, Εκπρόσωπος ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

•  κ. Ιωάννης Φραγκιαδάκης,  Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κρήτης

•  κ. Διομήδης Σπινέλλης, Εκπρόσωπος ΟΠΑ 



•  κ. Χρήστος Κακλαμάνης, Εκπρόσωπος ΙΤΥΕ

•  κ. Εύη Σαχίνη, Εκπρόσωπος ΕΚΤ

•  κ. Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Εκπρόσωπος ΕΔΕΤ ΑΕ

•  κ. Δημήτρης Κυριακός, Εκπρόσωπος ΕΠΕ

•  κ. Παναγιώτης Χρηστέας, Εκπρόσωπος HELLUG

•  κ. Βογιατζής Ιωάννης, Εκπρόσωπος ΕΠΥ

•  κ. Αθανάσιος Μώραλης, Εκπρόσωπος ΕμηΠΕΕ

•  κ. Ιφιγένεια Φουντά, Εκπρόσωπος ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 

• κ. Θεοφάνης Ορφανουδάκης, Εκπρόσωπος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

• κ. Ηρακλής Βαρλάμης, Εκπρόσωπος Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Στη συνεδρίαση αυτή εκπροσωπήθηκαν οι:

• κ. Χρήστος Μπούρας, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πατρών, που εκπροσωπήθηκε από τον κ.

Θεόδωρο Καρούνο

• κ.  Αύγουστος  Τσινάκος,  Εκπρόσωπος  ΤΕΙ  Ανατολοκής  Μακεδονίας  και  Θράκης που

εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο

• κ. Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκπροσωπήθηκε

από τον κ. Θεόδωρο Καρούνο

• κ. Πέτρος Καβάσσαλης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Αιγαίου, που εκπροσωπήθηκε από τον

κ. Θεόδωρο Καρούνο

• κ.  Ιωάννης  Σταμέλος,  Εκπρόσωπος  ΑΠΘ,  που  εκπροσωπήθηκε  από  τον  κ.  Θεόδωρο

Καρούνοδωρο Καρούνο

• κ. Βασίλειος Βλάχος, Εκπρόσωπος ΤΕΙ Θεσσαλίας, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Θεόδωρο

Καρούνο

• κ. Βασίλειος Σαμολαδάς, Εκπρόσωπος Πολυτεχνείου Κρήτης, που εκπροσωπήθηκε από τον

κ. Θεόδωρο Καρούνο

• κ. Κώστας Βασιλάκης, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Πελλοπονήσου, που εκπροσωπήθηκε από

τον κ. Σπύρο Μπόλη

• κ. Λάζαρος Μεράκος, Εκπρόσωπος ΕΚΠΑ, που εκπροσωπήθηκε από τον κ. Σπύρο Μπόλη

Στη συνεδρίαση αυτή απόντες ήταν οι:

 κ. Στέλιος Πιπερίδης, Εκπρόσωπος Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά”

 κ. Ισαάκ Λαγαρής, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 κ. Δημήτριος Κύδρος, Εκπρόσωπος Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας

Η Γενική Συνέλευση της «ΕΕΛ/ΛΑΚ» ευρισκόμενη σε απαρτία νόμιμα συνεδριάζει και λαμβάνει τις



ακόλουθες αποφάσεις:

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

Μετά από φανερή ψηφοφορία  εκλέγεται  ομόφωνα ως Πρόεδρος  της  Γενικής Συνέλευσης  ο  κ.

Χρήστος Κακλαμάνης.

2. Απολογισμός Δράσεων του 2014 και Προγραμματισμός Δράσεων του 2015 από τον

Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεόδωρο Καρούνο για τις δράσεις της

εταιρείας για το 2014 και για τον προγραμματισμό των δράσεων για το 2015. 

Σχετικά με τον Απολογισμό των δράσεων για το 2014 ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΛ/ΛΑΚ κινήθηκαν στις παρακάτω 4 θεματικές ενότητες που

είναι  και  οι  στόχοι  της  εταιρείας:  στην προώθηση της χρήσης  του  ανοιχτού λογισμικού στο

δημόσιο  και  ιδιωτικό  τομέα,  στην  ανάδειξη  των  δυνατοτήτων  και  της  αξίας  του  ανοιχτού

περιεχομένου και των ανοιχτών δεδομένων και στην αξιοποίηση ανοιχτών τεχνολογιών και

υποδομών.  Με γνώμονα αυτές τις ενότητες, η ΕΕΛ/ΛΑΚ αναπτύσσει δράσεις οι οποίες αφορούν

τις  παρακάτω  κατηγορίες:  Ανάπτυξη,  Διάχυση/Community  Building,  Έργα  (Projects),

Συνεργασίες και μία οριζόντια δράση τις “Προτάσεις Πολιτικής”.

Πιο αναλυτικά οι δράσεις που ανέπτυξε η ΕΕΛ/ΛΑΚ σύμφωνα με αυτές τις κατηγορίες είναι οι εξής: 

Ανάπτυξη

Στην  κατηγορία  αυτή παρουσιάστηκαν  τα  έργα  που  αναπτύχθηκαν  στο  αποθετήριο  github

(github.com/eellak) και είναι τα εξής:

• https://github.com/eellak/lavraki,

Απευθύνεται σε χρήστες του API του Okeanos και παρακάμπτει το πρόβλημα της μηνιαίας αλλαγής

του API auth token

• https://github.com/eellak/mlmmj-archivist

Δημιουργεί web archives για λίστες ταχυδρομείου με το mlmmj. Live demo είναι οι δικές μας λί-

στες, στο https://lists.ellak.gr

• https://github.com/eellak/innovathens-map

Λειτουργικό demo interactive χάρτη με χρήση OpenStreetMap, και υποστήριξη touch screens, ανε-

ξαρτήτως  μεγέθους  (από  κινητά  μέχρι  τις  65”  Samsung  LCD  TV  που  χρησιμοποιούν  στο

Innovathens). Περιλαμβάνει hubs, incubators κτλ.

• https://github.com/eellak/pdf_from_html_demo

Λειτουργικό demo δημιουργίας PDF από HTML φόρμα. Live demo στο https://pdfdemo.ellak.gr/

http://github.com/eellak
https://pdfdemo.ellak.gr/


Παρουσιάστηκαν  επίσης  τα  έργα  που  αναπτύχθηκαν  στο  αποθετήριο  bitbucket.com/eellak

(Λογισμικό) για εσωτερική χρήση:

• https://bitbucket.org/eellak/ellak-newsbar_plugin

Wordpress plugin με rss feed και links στα sites της ΕΕΛΛΑΚ.

• https://bitbucket.org/eellak/vhost_tools

Προγράμματα διαχείρισης Web virtual hosts με υποστήριξη Nginx, PHP-FPM, TLS (με PFS, HSTS)

• https://bitbucket.org/eellak/ellak-mu-redirects

Wordpress plugin με υποστήριξη multisite για redirection non-privileged χρηστών στο κυρίως site,

για να μη βλέπουν το διαχειριστικό περιβάλλον

• https://bitbucket.org/eellak/vm_backup

Αυτοματοποιημένα, κρυπτογραφημένα back-ups με αποστολή στο Pithos+(okeanos)

• https://bitbucket.org/eellak/foss-dev-hunter

Λειτουργικό demo αναζήτησης FOSS developers στο Github, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων.

Αποθηκεύει  τα  αποτελέσματα  σε  sqlite3  database.  Βασισμένο  στο

https://github.com/eellak/commit-timeline του κ. Σπινέλλη

Διάχυση/Community Building

Στην κατηγορία της Διάχυσης παρουσιάστηκε η ημερίδα που έγινε στο πλαίσιο του Open Data Day

2014 που αφορούσε την κατηγορία των δεδομένων καθώς και η αρθρογραφία που γίνεται στα 3

βασικά  sites  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ  (ellak.gr,  creativecommons.gr,  mycontent.ellak.gr)  και  στα  Blog

(Legal.ellak.gr, Opendata.ellak.gr,  Edu.ellak.gr,  Openhardware.ellak.gr,  Opengov.ellak.gr,

Odi.ellak.gr, Obs.ellak.gr) και αφορά την ενότητα του Περιεχομένου. Σε αυτή την κατηγορία επίσης

παρουσιάστηκαν  οι  δράσεις  συνεργασίας  ή  συμμετοχής  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ  σε  διοργανώσεις  άλλων

φορέων όπως η συμμετοχή στη Fosscomm 2014 και στο Commons Fest στο Ηράκλειο Κρήτης που

αφορούν  το  Λογισμικό  και  το  Περιεχόμενο  αντίστοιχα.  Στη  συνέχεια  αναφέρθηκαν  οι  18

εκδηλώσεις  που  έχουν  πραγματοποιηθεί  στο  πλαίσιο  του  Κόμβου  Καινοτομίας  και

Επιχειρηματικότητας (INNOVATHENS) καθώς και οι εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Europe Enterprise

Network (EEN). Τέλος, παρουσιάστηκαν τα δύο hackathons που πραγματοποιήθαν κατα τη διάρκεια

του έτους.

Έργα (Projects)

Στην κατηγορία των έργων (projects) ο Πρόεδρος του ΔΣ παρουσίασε το ευρωπαϊκό έργο (MED)

HOMER στο  οποίο  συμμετέχει  η  ΕΕΛ/ΛΑΚ σε  συνεργασία  με  το  Πανεπιστήμιο  Κρήτης  και  την

Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Κρήτης από την Ελλάδα. Το έργο HOMER (Harmonising Open data in

the Mediterranean through better Access and Reuse of pablic sector information) εντάσσεται στην

ενότητα  του  Περιεχομένου/Δεδομένων.  Παρουσιάστηκε  επίσης  η  συμμετοχή  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ  στο

Enterprise  Europe  Network  –  Hellas,  μέσα  από  τη  συνεργασία  της  με  το  Εθνικό  Κέντρο

http://Obs.ellak.gr/
http://Odi.ellak.gr/
http://Opengov.ellak.gr/
http://Openhardware.ellak.gr/
http://Edu.ellak.gr/
http://Opendata.ellak.gr/
http://Legal.eellak.gr/
http://mycontent.ellak.gr/
http://creativecommons.gr/
http://ellak.gr/


Τεκμηρίωσης,  στον  κλάδο  των  ΤΠΕ  με  στόχο  να  ενισχυθεί  το  δίκτυο  των  επιχειρήσεων που

παρέχουν εφαρμογές ή υπηρεσίες Ανοιχτών Τεχνολογιών, μέσα από την υλοποίηση δράσεων που

βοηθούν την ενημέρωση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των

Στη συνέχεια, στην κατηγορία των Δεδομένων παρουσιάστηκε η συμμετοχή στο ευρωπαϊκό έργο

Internet as a Data Source – IaD. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε το OpenDataInstitute, NODE Athens

που ανήκει στην κατηγορία των Δεδομένων. Το λόγο πήρε ο κ. Βαφόπουλος όπου και ενημέρωση

για  τη  δράση  αυτή  ότι  είναι  μια  διεθνή  συνεργασία  όπου  συνδέει  την  εκπαίδευση  με  την

επιχειρηματικότητα.  Στο  σημείο  αυτό  πρόσθεσε  ο  κ.  Τσιαβός  ότι  θα  πρέπει  αυτή  η  δράση  να

διαδοθεί και  στις κοινότητες. Το λόγο παίρνει  πάλι ο κ. Βαφόπουλος και συμπληρώνει για την

δεύτερη διεθνή συνεργασία το OpenBudgetParternship που ανήκει και αυτό στην κατηγορία των

δεδομένων.  Στη  συνέχεια  παρουσιάστηκε  ο  Κόμβος  Καινοτομίας  και  Επιχειρηματικότητας

(INNOVATHENS). Το INNOVATHENS δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Τεχνόπολης του Δήμου

Αθηναίων, για να προσφέρει στους  ανήσυχους και δημιουργικούς ανθρώπους την ευκαιρία να

επωφεληθούν από υψηλού επιπέδου προσφερόμενες υπηρεσίες υποστήριξης και να δημιουργήσουν

ή να εξελίξουν τη δική τους επιχείρηση παραγωγής και  προσφοράς καινοτομικών προϊόντων ή

υπηρεσιών. Ακόμη παρουσιάστηκε η “Έξυπνη πόλη”  SmartCities.  Ο όρος «έξυπνη πόλη» (smart

city) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια πόλη που αξιοποιεί σύγχρονες τεχνολογίες, με στόχο,

αφενός να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών της, αφετέρου να ενισχύσει τη συμμετοχή

τους στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν. Τέλος, αναφέρθηκε η συμμετοχή της

ΕΕΛ/ΛΑΚ στις Μονάδες Αριστείας. 

Συνεργασίες

Σχετικά  με  τις  Συνεργασίες  ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  ενημέρωσε  τα  μέλη  της

ΕΕΛ/ΛΑΚ για τη συνεργασία με το ΕΜΠ το  ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ και το P2P Foundation για τη δημιουργία του

FabLabs Athens. Ανέφερε επίσης τη συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ στο Open Government Partnership

Network στην ενότητα του Λογισμικού το οποίο  έχει ως στόχο να συνδέει κυβερνήσεις οι οποίες

συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πρωτοβουλία του Open Government Partnership,

με παρόχους οι οποίοι έχουν εμπειρία σε θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης ώστε να βοηθήσει αρχικά

τις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν πρωτοποριακές και καινοτόμες δεσμεύσεις σχετικά με την Ανοιχτή

Διακυβέρνηση της χώρας τους και στη συνέχεια να τις υλοποιήσουν ενώ τέλος, αναφέρθηκε στην

συνεργασία με τη Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας (ΔΙΚΥΒ) του ΓΕΕΘΑ, για τη συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ

στις ασκήσεις κυβερνοάμυνας και ασφάλειας που διεξάγει η υπηρεσία σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Προτάσεις Πολιτικής

Στη συνέχεια ο κ. Καρούνος έκανε μία παρουσίαση σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής που έκανε η

ΕΕΛ/ΛΑΚ κατά τη διάρκεια του 2014 με σκοπό να ενισχύσει τις δραστηριότητες που αναφέρθηκαν

http://www.opengovpartnership.org/about
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city
http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city
http://www.technopolis-athens.com/web/guest/home
http://www.technopolis-athens.com/web/guest/home


στις παραπάνω κατηγορίες. Αναφέρθηκε αρχικά στις παρεμβάσεις που έχει κάνει προς φορείς και

Υπουργεία  όπως:  για  την  αδειοδότηση  της  δημόσιας  πληροφορίας  της  υπηρεσίας  για  την

υλοποίηση, προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων, για τα Ανοιχτά Δεδομένα στο ΕΚΧΑΕ, για την

πιστοποίηση Χρήσης Η/Υ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση & Εξετάσεις Πιστοποίησης Πληροφορικής

ΕΟΠΠΕΠ στο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την εγκύκλιο με τίτλο “Ηλεκτρονική καταχώρηση

δαπανών για τέλη αλληλογραφίας των ΚΕΠ” για την αποκλειστική χρήση συγκεκριμένου λογισμικού

(MS Office) στο ΥΔΜΗΔ, για την διεθνή Πρωτοβουλία για Ανοιχτούς Προϋπολογισμούς – Open

Budget Tracker (Δεδομένα), για τα Ανοιχτά Οικονομικά Δεδομένα  σε Δήμους, για την συμβολή των

κομμάτων και της κοινωνίας των πολιτών στην υλοποίηση του ελληνικού σχεδίου δράσης για την

Ανοικτή Διακυβέρνηση  στα πολιτικά κόμματα, για την συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της

κοινωνίας των πολιτών στην Ανοικτή Διακυβέρνηση στους Δήμους και τις Περιφέρειες, για την

ανοιχτότητα  και  την  προστασία  των  κοινών  στα  πολιτικά  κόμματα,  για  τον  ιστότοπο

“Κοινοβουλευτική  Διαφάνεια”   στον  Γ.  Γ  της  Βουλής,  για  το  ΚΗΜΔΗΣ και  τα  συστήματα  που

εποπτεύει  στην  Γενική  Γραμματεία  Εμπορίου.  Επίσης  για  την  επιστολή  ενημέρωσης  για  την

ΕΕΛ/ΛΑΚ στον Γ. Γ Βιομηχανίας και Καταναλωτή. Τέλος, αναφέρθηκαν οι συμμετοχές της ΕΕΛ/ΛΑΚ

σε Διαβουλεύσεις.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  άρχισε  την  αναφορά  σχετικά  με  τον

Προγραμματισμό των δράσεων για το 2015 και ενημερώνει ότι οι δραστηριότητες της ΕΕΛ/ΛΑΚ θα

κινηθούν  στις  ίδιες  κατηγορίες:  Ανασχεδιασμός  &  Ανάπτυξη  Δικτυακών  Τόπων,

Διάχυση/Community  Building,  Έργα  (Projects),  Συνεργασίες και  τις  “Προτάσεις

Πολιτικής”.

Ανασχεδιασμός & Ανάπτυξη Δικτυακών Τόπων

Στην κατηγορία  αυτή ανακοινώθηκε ο  προγραμματισμός για  τον  Ανασχεδιασμό & Ανάπτυξη

Δικτυακών Τόπων:

• www.ellak.gr 

• mycontent.ellak.gr

• www.creativecommons.gr 

• opengov.ellak.gr 

• openhardware.ellak.gr 

• edu.ellak.gr 

• opendata.ellak.gr 

• obs.ellak.gr 

• odi.ellak.gr 

• legal.ellak.gr 



• conf.ellak.gr

• mathe.ellak.gr

• lists.ellak.gr   

• planet.ellak.gr 

• ccradio.ellak.gr

Διάχυση/Community Building

Στην κατηγορία της Διάχυσης στόχος είναι να υπάρξει όπως κάθε χρόνο συμμετοχή της ΕΕΛ/ΛΑΚ

σε συνέδρια όπως η Fosscomm 2015 και το Commons Fest που διοργανώνεται φέτος για τρίτη

συνεχή χρονιά για το 2ο τρίμηνο του 2015. Στο πρώτο τρίμηνο του 2015 θα υπάρξει συμμετοχή σε

διεθνή συνέδρια όπως είναι το FOSSDEM. Θα συνεχιστεί η δράση των “Ημερών Συνεργασίας” για

όλο το 2014. Τέλος,  θα συνεχιστούν οι  εκδηλώσεις  στο πλαίσιο του Κόμβου  Καινοτομίας  και

Επιχειρηματικότητας στην Τεχνόπολη και του Europe Enterprise Network.

Έργα (Projects)

Στην κατηγορία των έργων (projects) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι θα

συνεχιστεί  μέχρι  και  τον  Μάρτιο  2015  το  ευρωπαϊκό  έργο  (MED)  HOMER που  παρουσιάστηκε

αναλυτικά  στον  απολογισμό  των  δράσεων  του  2014.  Επίσης  ενημέρωσε  ότι  θα  συνεχιστεί  η

συνεργασία της ΕΕΛ/ΛΑΚ με το δίκτυο Europe Enterprise Network – Hellas μέσα από το ΕΚΤ που

είναι  συντονιστής  του δικτύου.  Στη συνέχεια,  αναφέρθηκε  ότι  θα συνεχιστεί  η  συμμετοχή της

ΕΕΛ/ΛΑΚ στο έργο που αφορά τη δημιουργία κόμβου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στην

Τεχνόπολη.  Επίσης  ότι  θα  υπάρξει  συνεργασία με  το  ΙΠΣΥ/ΕΚ  “ΑΘΗΝA”  για  την  παραγωγή

εκπαιδευτικού υλικού στο INNOVATHENS. Επιπλέον, θα συνεχιστεί η “Έξυπνη πόλη”  SmartCities.,

OpenDataInstitute,  NODE  Athens,  το  OpenBudgetParternship και  οι Μονάδες  Αριστείας. Ο

Πρόεδρος  τπυ  Διοικητικού  Συμβουλίου  ενημέρωσε  ότι  το  Υπουργείο  Πολιτισμού,  Παιδείας  και

Θρησκευμάτων διατίθεται να επεκτείνει τις Μονάδες Αριστείας από 9 σε 19, όπου είναι τα μέλη της

ΕΕΛ/ΛΑΚ. Στο σημείο αυτό ανέφερε ότι για να καταστεί δυνατή αυτή η πρόταση θα πρέπει όλες τα

μέλη να καταγράψουν τις δράσεις τους στην εν λόγω φόρμα.

Τέλος, παρουσιάστηκε το νέο τριετές ευρωπαϊκό έργο που θα συμμετέχει η ΕΕΛ/ΛΑΚ, το Your Data

Stories. Το έργο αυτό έχει στόχο να προωθήσει την καινοτομία, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών

με λιγότερα χρήματα, να βελτιώσει το σχεδιασμό, την αύξηση της διαφάνειας, καθώς και τη μείωση

της διαφθοράς.



Συνεργασίες

Σχετικά με τις Συνεργασίες ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης ότι στόχος

είναι να αναπτυχθούν μέσα στο 2015 συνεργασίες τόσο με δημόσιους όσο και ιδιωτικούς φορείς

αλλά  και  να  υπάρξουν  εξειδικευμένα  πλαίσια  συνεργασίας  με  τα  μέλη  της  ΕΕΛ/ΛΑΚ.  Επίσης

ενημέρωσε ότι θα συνεχιστεί η η συνεργασία με το ΕΜΠ, το  ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ και το P2P Foundation για

το FabLabs Athens. Επίσης, έγινε αναφορά για την συνεργασία που πρόκειται να πραγματοποιηθεί

με την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία καθώς για να καταγραφούν όλες οι αρμοδιότητες και οι

υπηρεσίες  του  ΚΕΠ  (περίπου  2000)  ώστε  να  δημιουργηθεί  ένα  wiki  υπηρεσιών.  Αυτό  θα

πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης με την Περιφέρεια Αττικής

και την μετάβαση που επιθυμούν να κάνουν στο Ανοιχτό Λογισμικό. Ακόμη, προγραμματίζεται σε

συνεργασία με το ΕΣΥΔ, βάσει του ISO 17024 να πιστοποιούμε ως φορέας, φορείς στις Ανοιχτές

Τεχνολογίες. Επίσης πρόκειται να υπογραφεί προγραμματικής συμφωνία με την μη κερδοσκοπική

εταιρία ΔΙΑΖΩΜΑ, με στόχο τον εμπλουτισμό του openstreetmap Και της wikipedia στον τομέα του

πολιτισμού και των αρχαίων θεάτρων. Τέλος, πρόκειται να υπάρξει συνεργασία  με το Υπουργείο

Εσωτερικών  και  Διοικητικής  Ανασυγκρότησης,  με  συμβουλευτικό  ρόλο  η  ΕΕΛ/ΛΑΚ  πάνω  στις

Ανοιχτές Τεχνολογίες

 

Προτάσεις Πολιτικής

Τέλος, σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής που προγραμματίζει η ΕΕΛ/ΛΑΚ κατά τη διάρκεια του

2014 έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή επιστολών προς: α) τον Πρόεδρο της Βουλής με προτάσεις για

τον ιστότοπο “Κοινοβουλευτική Διαφάνεια”, β)  Υπουργούς για συνεργασία σε δράσεις ανοιχτών

τεχνολογιών καθώς και τον Δήμο Αθηναίων για υποστήριξη δράσεων εθελοντών.

Στη συνέχεια  έγινε  μια  μικρή  αναφορά στα  οικονομικά,  τα  οποία  συζητήθηκαν  αναλυτικά  στα

επόμενα θέματα.

3. Παρουσίαση δραστηριοτήτων για την προώθηση του Ελεύθερου Λογισμικού από κάθε

μέλος της εταιρείας

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της Γενικής Συνέλευσης, αποστάλθηκε σε όλα τα μέλη η εξής φόρμα

https://docs.google.com/forms/d/1hjvjYpNUI3nwCxgwH0ON6hJKEWnJYXJarnoa1Qv7T4I/viewform

,  όπου  συμπλήρωσαν  τις  δράσεις  του  ο  κάθε  φορέας.  Αυτές  οι  δράσεις  συλλέχθηκαν  και

παρουσιάστηκαν στην παρούσα Συνέλευση.

4. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της



Εξελεγκτικής  Επιτροπής  επί  των  οικονομικών  καταστάσεων  (Απολογισμός)  της  6ης

εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και  της

εξελεγκτικής επιτροπής επί των οικονομικών καταστάσεων της 6ης εταιρικής χρήσης που αφορά

την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014 (επισυναπτόμενο 1).

Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι τα έξοδα της εταιρείας για

τη 6η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 129.570,40 ευρώ. Από αυτά τα 20.612,38 ευρώ δαπανήθηκαν

για αμοιβές προσωπικού και 85.362,41 ευρώ για την ανάπτυξη και οικονομική ενίσχυση έργων

ΕΛ/ΛΑΚ και για τις αμοιβές εξωτερικών συνεργατών της εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα 23.595,61

ευρώ  δαπανήθηκαν για διάφορες εκδηλώσεις (έξοδα διοργάνωσης, κάλυψη κόστους μετακίνησης

και διαμονής ομιλητών), για έξοδα διάχυσης και προβολής καθώς και για διάφορα άλλα λειτουργικά

έξοδα, και για την υποστήριξη των υπόλοιπων δράσεων της εταιρείας. Τα έσοδα της εταιρείας για

τη 6η εταιρική χρήση ανέρχονται σε 175.198,24 ευρώ. Τα 175.191,26 ευρώ προήλθαν από έργα

και δράσεις που έγιναν σε συνεργασία με τους εταίρους, και τα 6,98 από πιστωτικούς τόκους. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει  ομόφωνα την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 6ης

εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2014 έως 31-12-2014, όπως

αυτές επισυνάπτονται στο παρόν.

5. Υποβολή, ακρόαση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Προϋπολογισμός) της

7ης εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2015 έως 31-12-

2015, μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής

Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανάγνωσε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της

εξελεγκτικής επιτροπής επί του προϋπολογισμού δαπανών της 7ης εταιρικής χρήσης που αφορά

την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2015 έως 31-12-2015 (επισυναπτόμενο 1).

Ο Πρόεδρος με την εξελεγκτική επιτροπή ενημέρωσαν τους εταίρους ότι σύμφωνα με τις δράσεις

που έχει προγραμματίσει η εταιρεία για το 2015 οι δαπάνες της εταιρείας εκτιμάται ότι θα ανέλθουν

περίπου στα  125.450,00 ευρώ. Τα έσοδα προβλέπεται να καλυφθούν από συνεργασίες με τους

φορείς που συμμετέχουν στην εταιρεία και από τη συμμετοχή της εταιρείας σε έργα. Σε αυτό το

σημείο ο Πρόεδρος της ΕΕΛ/ΛΑΚ τόνισε ότι στόχος της εταιρείας για την υλοποίηση των δράσεων

του 2015 είναι οι κοινές συνεργασίες με εταίρους οι οποίες θα πρέπει να ενταθούν και αναφέρθηκε

στις μέχρι τώρα συνεργασίες της ΕΕΛ/ΛΑΚ με μέλη της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει  ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού δαπανών της  7ης



εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01-01-2015 έως 31-12-2015, όπως

αυτός επισυνάπτεται στο παρόν.

6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για

τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2014 έως 31-

12-2014)

Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

από κάθε ευθύνη αποζημίωσης της 6ης εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01-01-2014

έως 31-12-2014)

7. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ/ΛΑΚ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, οι υποψήφιοι ήταν οι ακόλουθοι:

1.Βαφόπουλος Μιχάλης

2.Βλάχος  Βασίλης

3.Καρούνος  Θεόδωρος

4.Κοζύρης Νεκτάριος

5.Κρανιδιώτης Παναγιώτης

6.Κυριακός  Δημήτριος

7.Σπινέλλης  Διομήδης

8.Σταμέλος  Ιωάννης

9.Τσιαβός  Πρόδρομος

10.Χρηστέας Παναγιώτης

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του καταστατικού, τα μέλη της

Γενικής Συνέλευσης εκλέγουν τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΛ-ΛΑΚ:

1.Βαφόπουλος Μιχάλης 22 ψήφους

2.Βλάχος  Βασίλης 21 ψήφους

3.Καρούνος  Θεόδωρος 26 ψήφους

4.Κοζύρης Νεκτάριος 23 ψήφους

5.Κρανιδιώτης Παναγιώτης 21 ψήφους

6.Κυριακός  Δημήτριος 18 ψήφους

7.Σπινέλλης  Διομήδης 24 ψήφους

8.Σταμέλος  Ιωάννης 21 ψήφους

9.Τσιαβός  Πρόδρομος 25 ψήφους

10.Χρηστέας Παναγιώτης 07 ψήφους



8. Εκλογή Νέας Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού, υποψήφιοι ήταν οι ακόλουθοι:

1.Βογιατζής Ιωάννης 

2.Καβάσσαλης Πέτρος 

3.Μπόλης Σπύρος 

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού, τα μέλη της Γενικής

Συνέλευσης εκλέγουν τα ακόλουθα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΕΕΛ-ΛΑΚ:

1.Βογιατζής Ιωάννης 26 ψήφους

2.Καβάσσαλης Πέτρος 26 ψήφους

3.Μπόλης Σπύρος 26 ψήφους

9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος της 10ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

λύει την συνεδρίαση.  Στο σημείο αυτό λύεται η Συνεδρίαση.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2015

Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης:





ΕΕΛ/ΛΑΚ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 7ης Εταιρικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2014  -  31 Δεκεμβρίου 2014 ) ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

   ΙΙ. Απαιτήσεις   Ι.   Εταιρικό Κεφάλαιο 

1. Πελάτες 999,99 1. Καταβλημένο 43.500,00

11. Χρεώστες διάφοροι 4.945,97   V.Αποτελέσματα εις νέο

5.945,96 Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 43.482,44

  ΙV. Διαθέσιμα Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων -17.219,28

1. Ταμείο 32,67 26.263,16

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.057,76 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 69.763,16

5.090,43 (ΑΙ+AV)

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  (ΔΙΙ+ΔΙV) 11.036,39 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 5. Υποχρεώσεις από φόρους & τέλη 3.605,69

1. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 72.662,31 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 1.109,39

11. Πιστωτές διάφοροι 9.220,46

Σύνολο υποχρεώσεων  (ΓΙΙ) 13.935,54

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 83.698,70 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 83.698,70

(Δ+E) (Α+Γ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ (Λ/86) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Λ/88)

31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 01/01/14 - 31/12/2014)

Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως  Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 45.432,50

  Κύκλος εργασιών  (-) Υπόλοιπο ζημιών  προηγ. χρήσεων -17.219,28

  α.Έσοδα από Π.Υ. 132.640,03 Σύνολο : 28.213,22

  β.'Εσοδα από Επιχορηγήσεις 42.551,23

Σύνολο 175.191,26 ΜΕΙΟΝ :

Μείον: Κόστος πωλήσεων 90.381,63 1. Φόρος Εισοδήματος 1.950,06

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 84.809,63 Κέρδη προς διάθεση 26.263,16

ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 39.006,77 39.006,77 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 45.802,86 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο 26.263,16

ΠΛΕΟΝ: 26.263,16

4.Πιστωστικοί τόκοι & συναφή έσοδα 6,98 Αθήνα,  10 Μαρτίου 2015

Μείον: Ο Ο

3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 182,00 -175,02 Πρόεδρος Λογιστής

Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 45.627,84

1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα 0,08

Μείον:

1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 195,42 -195,34

Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 45.432,50 Καρούνος Θεόδωρος Φρουντζής Παναγιώτης 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ 45.432,50 ΑΔΤ:  ΑΚ 558152 ΑΔΤ:  ΑΖ 525427

II. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) :Έκτακτα αποτελέσματα



ΕΕΛ/ΛΑΚ
Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

31ης Δεκεμβρίου 2014 ( 01/01/14 - 31/12/2014)

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

4. Οργανικά Έξοδα

    - Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 20.612,38 1. Πωλήσεις 

    - Αμοιβές & έξοδα τρίτων 61.808,96     - Υπηρεσιών 132.640,03

    - Παροχές τρίτων 14.612,08 2. Λοιπά οργανικά έσοδα 

    - Φόροι τέλη 8.941,37     - Επιχορηγήσεις 42.551,23

Διάφορα έξοδα     - Έσοδα κεφαλαίων 6,98

    - Έξοδα μεταφορών 0,00

    - Έξοδα ταξιδίων 9.963,24

    - Έξοδα προβολής & διαφημίσεως 12.292,82

    - Δωρεές-Επιχορηγήσεις 0,00

    - Έντυπα & γραφικη ύλη 54,90

    - Διάφορα έξοδα 1.102,65

    - Τόκοι & συναφή έξοδα 182,00  

    - Αποσβέσεις παγίων 0,00 129.570,40

Συνολικό κόστος εσόδων 129.570,40

Κέρδη εκμεταλλεύσεως 45.627,84

ΣΥΝΟΛΟ 175.198,24 ΣΥΝΟΛΟ 175.198,24

Αθήνα,  10 Μαρτίου 2015

Ο Ο

Πρόεδρος Λογιστής

Καρούνος Θεόδωρος Φρουντζής Παναγιώτης 

ΑΔΤ:  ΑΚ 558152 ΑΔΤ:  ΑΖ 525427



ΕΛΛ/ΛΑΚ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

α/α Περιγραφή Υποχρεώσεις

1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.090,43

ΤΑΜΕΙΟ 32,67

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ-ALPHA 5057,76

2 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 5.140,00

ΕΤΑΙΡΟΙ ΛΟΓ. ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.500,00

640

3 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 7.955,83

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 2.979,50

ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 4.045,00

ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 734,54

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 196,79

4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ & ΤΕΛΗ 1.849,66

ΦΟΡΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓ. & ΜΗ ΕΛ. ΕΠ. 1.806,41

Φ.Μ.Υ. 56,69

Φ.Π.Α. -13,44

5 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1.109,39

Ι.Κ.Α. 1.109,39

6 ΕΤΑΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39.000,00

Σύνολα 10.230,43 49.914,88

Υπόλοιπα διαθεσίμων -39.684,45

Απαιτήσεις & 
διαθέσιμα

ΠΑΡΑΚΡ. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛ. ΠΡΟΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟ



α/α Περιγραφή ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ

1 Υπόλοιπα διαθεσίμων -39.684,45

2 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 166.700,00

ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 156.700,00

ΑΠΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 10.000,00

3 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00

ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 100,00

4 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 35.000,00

5 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00

6 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 300,00

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 300,00

7 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 25.000,00

ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ 10.000,00

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΗΣΗΣ 6.000,00

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2.000,00

ΕΝΤΥΠΑ & ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 2.000,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 2.000,00

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 3.000,00

8 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 150,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 150,00

Σύνολα 127.115,55 125.450,00

Πλεόνασμα 1.665,55


