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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 2,35% (779,56 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 72 κινήθηκαν ανοδικά, 32 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 149 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 249,38 μονάδες (+2,05%), με τις μετοχές των ΜΠΕΛΑ (+8,50%), ΙΝΛΟΤ 
(+5,50%) και ΑΛΦΑ (+4,48%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΕΕΕ (+0,14%), ΟΤΕ (-0,59%) και ΠΕΙΡ (-2,37%) σημείωσαν την μικρότερη απόδοση. 
Οι Ευρωπαϊκές αγορές και οι Αμερικανικοί δείκτες κατέγραψαν απώλειες. 

 
Πολιτική 
 

 Τα ελληνικά πολιτικά κόμματα αναμένεται να ανακοινώσουν σήμερα τα ψηφοδέλτια 
Επικρατείας. 
 

 Ο Αντώνης Σαμαράς, το περασμένο Σάββατο, έδωσε το περίγραμμα φορολογικών 
μειώσεων «σε όλους τους τομείς» «σταδιακά, μεθοδικά, αλλά με συγκεκριμένους στόχους 
και σε ορίζοντα μερικών ετών». 
-ΕΝΦΙΑ: Θα μειωθεί σταδιακά, ξεκινώντας από το 2015, ώστε τελικά να αποφέρει έσοδα 
κάτω από το 1% του ΑΕΠ από 1,43% του ΑΕΠ όπου βρίσκεται σήμερα. Πρακτικά, θα 
«κουρευτεί» κατά περίπου ένα τρίτο, κοντά στα 900 εκατ. ευρώ. Για το 2014, υπολογίζεται 
ότι θα αποδώσει στα ταμεία του Δημοσίου 2,650 δισ. ευρώ. Ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε 
ότι τα έσοδα του ΕΝΦΙΑ θα αποδοθούν απευθείας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με 
παράλληλη βεβαίως κατάργηση των αντίστοιχων επιχορηγήσεων από τον κρατικό 
προϋπολογισμό. 
-Φόροι εισοδήματος: Για τα φυσικά πρόσωπα «μείωση των φορολογικών συντελεστών 
εισοδήματος σε όλη την κλίμακα. Με τον ανώτατο φορολογικό συντελεστή να υποχωρεί στο 
33% από 42% σήμερα». Για τις επιχειρήσεις, ο κ. Σαμαράς επιμένει στην καθιέρωση ενιαίου 
φόρου επιχειρηματικών κερδών στο 15%, παράλληλα με την καθιέρωση φορολογικών 
εκπτώσεων και σε εισοδήματα από ατομικές επιχειρήσεις και από ελευθέρια επαγγέλματα. 
-ΦΠΑ: Εξετάζεται η επέκταση της δυνατότητας καταβολής ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο 
πληρωθεί σε επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι και 2 εκατ. ευρώ (από 500.000 ευρώ που ισχύει 
σήμερα). Εξετάζεται παράλληλα η επέκταση της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για επιχειρήσεις 
με τζίρο μέχρι και 20.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ που ισχύει σήμερα). 
-Πρώτη κατοικία: Κατάργηση του πόθεν έσχες για την πρώτη κατοικία (σήμερα εφαρμόζεται 
πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων στην τιμή των συμβολαίων και όχι στην αντικειμενική). 
Εξετάζεται παράλληλα ενδεχόμενη επέκταση της απαλλαγής ΦΠΑ για την πρώτη κατοικία. 
-Κίνητρα για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων: Από την άνοιξη του 2014, ο κ. Σαμαράς είχε 
αναφερθεί στην παροχή κινήτρων για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων από το εξωτερικό, 
επαναλαμβάνοντας συχνά-πυκνά τη σχετική εξαγγελία η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει 
υλοποιηθεί. 

 
Οικονομία 
 

 Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν σε εκροές καταθέσεων από τα πιστωτικά ιδρύματα 
της χώρας, η Τράπεζα της Ελλάδος σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι η κατάσταση βρίσκεται 
υπό απόλυτο έλεγχο. Η Τράπεζα της Ελλάδος, μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνουν όποτε αυτό είναι αναγκαίο, 
σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση. Δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται στην 
ημερομηνία των εκλογών ως ορόσημο για την παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων από την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα έχει πάγια πολιτική πιστωτικών διευκολύνσεων από το 2010 για τις χώρες 
που βρίσκονται σε πρόγραμμα, η οποία δεν επηρεάζεται από πολιτικές εξελίξεις. Επιπλέον, 
ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης σε συνέντευξή του δήλωσε πως: «η 
πιθανότητα μαζικής φυγής καταθέσεων από τις τράπεζες είναι πολύ μικρή, καθώς ο λαός 
καταλαβαίνει ότι οι καταθέσεις του είναι ασφαλείς», τόνισε ο υπουργός, επισημαίνοντας 
ωστόσο πως «βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή και πρέπει να παρακολουθήσουμε πολύ 
προσεκτικά τη συμπεριφορά των καταθετών». 
 

 Ο κ. Αρντο Χάνσον, μέλος της ΕΚΤ, δήλωσε πως «προσωπικά, θα έβρισκα προβληματική 
την ανακοίνωση ενός προγράμματος αγορών ομολόγων που θα περιλαμβάνει ελληνικά 
κυβερνητικά ομόλογα τον Ιανουάριο». 

 

 Αύξηση 2,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ 
ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών αυξήθηκε κατά 5,5%. Ειδικότερα, από 
την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώθηκαν τα εξής στοιχεία: Ο γενικός δείκτης 
βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε αύξηση 2,3% τον Νοέμβριο 2014, σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2013, έναντι μείωσης 6,6% που σημειώθηκε κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση το 2013 προς το 2012. Η συγκεκριμένη εξέλιξη οφείλεται στις εξής 
μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: α. Στην αύξηση του δείκτη 
παραγωγής ορυχείων- λατομείων κατά 13,2%. β. Στην αύξηση του δείκτη παραγωγής 
μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 5,5%. Ειδικότερα, στην αύξηση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η 
αύξηση στην παραγωγή παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα (28,3%), μη μεταλλικών  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 779,56 +2,35% -5,6% 
FTSE-Large Cap 249,38 +2,05% -5,8% 
FTSE-Mid Cap 748,99 +0,93% -3,1% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 50.236 +1,63% -5,1% 
Όγκος (€ εκατ.) 69,36 - 72,88 

 

 

 
ΜΠΕΛΑ 8,50% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΙΝΛΟΤ 5,50% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΑΛΦΑ 4,48% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΟΠΑΠ 3,95% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΒΙΟ 3,89% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΕΧΑΕ 1,08% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΜΕΤΚ 1,07% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΕΕΕ 0,14% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΟΤΕ -0,59% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΠΕΙΡ -2,37% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor 0,07% +0,0 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 9,34% -6,0 -30 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 10,11% -1,3 +37 

Spread 10ετούς Ομ. 960 -1,5 +40 

USD / Euro 1,18 0,38% -2,7% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 50,76 0,18% -11,5% 

ΑΕΠ (%) +1.9% Γ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -1,2% Νοε. '14 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

12/01/2015: ΟΠΑΠ - Ημ. Αποκοπής Δικαιώματος 
 

25/01/2015: Πρόωρες Βουλευτικές Εκλογές 
26/01/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
12/02/2015: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Βρυξέλλες) 
16/02/2015: Eurogroup (Βρυξέλλες) 
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ορυκτών (12,4%), βασικών μετάλλων (8,7%), μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού (17,6%) και μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 
ημιρυμουλκούμενων (64,5%). Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2014 παρουσίασε μείωση 2,6% σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2013, έναντι μείωσης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 
2013 προς το 2012. 
 
Επιχειρήσεις 
 

 Στάση αναμονής τηρεί επί του παρόντος η διοίκηση της εταιρείας Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ, εν μέσω προεκλογικής περιόδου, αναβάλλοντας όλες τις 
αποφάσεις για νέες αγορές ακινήτων για το μέλλον κι εφόσον επανέλθει πολιτική και οικονομική σταθερότητα στην αγορά. Υπενθυμίζεται ότι η 
εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα σχεδίαζε την κατάθεση του ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α. λίγο πριν εκπνεύσει το 
2014, ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις οδήγησαν στην αναβολή του σχετικού σχεδιασμού μέχρι νεωτέρας. Σημειωτέον ότι η εταιρεία έχει λάβει 
προθεσμία έως το φθινόπωρο του 2015 για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο, κάτι που μπορεί να πετύχει και μέσω της αξιοποίησης 
του «κελύφους» της MIG Real Estate ΑΕΕΑΠ. Η Εθνική Πανγαία στοχεύει στη δημιουργία μιας από τις μεγαλύτερες ΑΕΕΑΠ διεθνώς και για τον 
σκοπό αυτό σχεδιάζει την πραγματοποίηση επενδύσεων της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της προσεχούς τριετίας. 
 

 Την αναστολή όλου του πτητικού της προγράμματος αποφασίζει η Cyprus Airways μετά την αρνητική απόφαση της Ε.Ε. Η διεύθυνση ανταγωνισμού 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κοινοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής την απόφαση της προς την κυπριακή κυβέρνηση ότι η κρατική χορηγία των 
€103 εκ. που έλαβαν οι ΚΑ ως ενίσχυση για αναδιάρθρωση τους το 2012, ήταν παράνομη και δεν συνάδει με τους κανόνες των κρατικών 
ενισχύσεων. Συγκεκριμένα στην απόφαση της η ΕΕ σημειώνει ότι οι κρατικές χορηγίες που πήραν οι ΚΑ είναι ασυμβίβαστες με τους κανόνες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να επιστραφούν στους φορολογούμενους από την εταιρεία. Επισημαίνεται ακόμη ότι οι ΚΑ δεν είχαν καμία 
προοπτική να καταστούν βιώσιμες. Η διεύθυνση ανταγωνισμού καλεί τις ΚΑ να καταβάλουν προς το κράτος όλες τις παράνομες χορηγίες που έχουν 
πάρει το 2012. 

 
 (Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” “www.sigmalive.com”, 
“www.newmoney.gr ”,“www.bankingnews.gr ”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί  καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες  συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
αναλυόμενη εταιρία υπαμοιβή . Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
ως σημαντικός.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Μαρία Κανελλοπούλου +30-210 6879 363 kanellopoulou@euroxx.gr Λάμπρος Παπαδόπουλος +30-210-6879523 lpapadopoulos@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879 486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Χριστίνα Παπακαστρισίου +30-210 6879 480 papakastrisiou@euroxx.gr  

 
 

Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


