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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 3,66% (794,57 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την συνεδρίαση 
της Δευτέρας. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 88 κινήθηκαν ανοδικά, 32 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 134 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 237,70 μονάδες (+3,29%), με τις μετοχές των ΔΕΗ (+10,00%), ΜΠΕΛΑ 
(+8,39%) και ΕΥΡΩΒ (+7,29%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον αντίποδα οι 
μετοχές των ΙΝΛΟΤ (-0,66%), ΠΕΙΡ (-0,77%) και ΓΡΙΒ (-2,51%) σημείωσαν τις μεγαλύτερες 
απώλειες. Χθες, οι Ευρωπαϊκές αγορές ενώ οι Αμερικανικοί δείκτες σημείωσαν απώλειες. 

 

Οικονομία / Πολιτική 
 

 Στο πάγο φαίνεται πως μπαίνει η επιστροφή του 1,2 δισ. ευρώ που διεκδικεί η Αθήνα 
από τα χρήματα που επιστράφηκαν από το ΤΧΣ στον EFSF. Λίγο μετά τη χθεσινή 
συνεδρίαση του EWG εκπρόσωπος του EFSF δήλωσε: «Το EWG είχε μια πρώτη συζήτηση 
σε σχέση με το πόσο των ομολόγων που επιστράφησαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 
Σταθερότητας στον EFSF στα τέλη Φεβρουαρίου. Υπήρξε συμφωνία ότι νομικά δεν υπάρχει 
καμία υπερπληρωμή (overpayment) από το ΤΧΣ στον EFSF. Το EWG θα εξετάσει πώς θα 
κινηθεί από εδώ και πέρα σε σχέση με αυτό το ζήτημα εν ευθέτω χρόνω». Στην ίδια γραμμή 
φαίνεται πως κινείται και το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών. Ο εκπρόσωπός του Martin 
Jaeger υποστήριξε σύμφωνα με το Reuters πως δεν βλέπει λόγο αυτή τη στιγμή να 
αποδεσμευτεί στην Αθήνα το 1,2 δισ. ευρώ που κρατείται στον EFSF για χρήση αν οι 
ελληνικές τράπεζες χρειαστούν ανακεφαλαιοποίηση. «Δεν βλέπω λόγο να αποδεσμευτεί», 
δήλωσε προσθέτοντας ότι η χρηματοδότηση του EFSF διατέθηκε πέρυσι στην Ελλάδα ως 
ασπίδα για τα stress test αλλά δεν χρειάστηκε. Σύμφωνα με αξιωματούχους στις Βρυξέλλες 
η επιστροφή του 1,2 δισ. ευρώ θα πρέπει να εγκριθεί από τη διοίκηση του EFSF που 
απαρτίζεται από τους υπουργούς οικονομικών. Μια τέτοια έγκριση πιθανότατα θα απαιτήσει 
εβδομάδες, καθώς κάποιες χώρες θα πρέπει να την περάσουν από τα κοινοβούλιά τους. 
Όπως υποστηρίζουν οι FT η Αθήνα κάλεσε την τηλεδιάσκεψη ελπίζοντας ότι θα συζητηθεί η 
λίστα μεταρρυθμίσεων η οποία θα παρουσιαστεί πλήρης ως την Δευτέρα. Τα μέλη του EWG 
ωστόσο αρνήθηκαν να την εξετάσουν προτρέποντας την ελληνική πλευρά πρώτα να 
συζητήσει με τους θεσμούς. Όπως ανέφεραν πηγές του υπουργείου Οικονομικών, στ 
σημερινή τηλεδιάσκεψη του Euro Working Group διεξήχθη μια παραγωγική διαβούλευση 
όπου προσεγγίστηκαν διάφορα θέματα που αφορούν την ελληνική οικονομία σε κλίμα 
εποικοδομητικής συνεργασίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συμφωνήθηκε ότι η ελληνική 
κυβέρνηση θα παραδώσει στους θεσμούς μια ολοκληρωμένη και συγκεκριμένη λίστα 
μεταρρυθμίσεων, ενώ οι δυο πλευρές σημείωσαν πως υπάρχει πρόοδος στα τεχνικά 
κλιμάκια στην Αθήνα. Οι συσκέψεις για την οριστικοποίηση των μεταρρυθμίσεων θα γίνονται 
στο "Brussels Group" το οποίο θα συγκληθεί σύντομα και παράλληλα με τις συναντήσεις των 
τεχνικών κλιμάκιων στην Αθήνα. Όπως ανέφεραν οι πηγές του ΥΠΟΙΚ, ο ESM συμφώνησε 
με το Euro Working Group ότι οι προβληματισμοί της Ελληνικής πλευράς για το 1,2 δισ. 
ευρώ ήταν δικαιολογημένοι και ότι θα εξετάσει τις τεχνικές και νομικές προϋποθέσεις για την 
επίλυση του θέματος. 

 

Επιχειρήσεις 
 

 Σε αύξηση του ορίου χρήσης του έκτακτου μηχανισμού χρηματοδότησης από την ΤτΕ 
προχώρησε η ΕΚΤ στη χθεσινή της συνεδρίαση. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, 
αποφασίστηκε το όριο να αυξηθεί από τα 69,8 δισ. ευρώ λίγο πάνω από τα 71 δισ. ευρώ. 
 

 Στην επιβολή ανώτατου ποσοστιαίου ορίου (πλαφόν) στη συμμετοχή των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών 
προσανατολίζονται οι εποπτικές αρχές, μετά την ολοκλήρωση της εν εξελίξει άσκησης 
διαφάνειας, που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με δεδομένο ότι στις ελληνικές 
και δευτερευόντως στις ιταλικές τράπεζες οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
φθάνουν να αντιπροσωπεύουν υψηλά ποσοστά των εποπτικών κεφαλαίων (σε μια εγχώρια 
τράπεζα το DTC αντιστοιχεί στο 50% των εποπτικών κεφαλαίων) ο SSM θέτει θέμα 
«ισοδύναμου αποτελέσματος». Ζητά, δηλαδή, να τεθούν όρια ώστε η χρήση παρόμοιων 
εθνικών νομοθεσιών να μην οδηγεί σε ασύμμετρες επιπτώσεις στα εποπτικά κεφάλαια, 
δημιουργώντας θέμα ποιότητας. Αυτό σημαίνει με βάση συστημικούς παράγοντες, που 
παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις, ότι ο SSM θέτει ζήτημα εισαγωγής ανώτατου 
ποσοστού στη συμμετοχή του DTC στα εποπτικά κεφάλαια. Παρότι τυπικά αρμόδια για το 
θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority - EBA) η παρέμβαση 
του SSM ερμηνεύεται ως προαναγγελία κινήσεων. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι όποιες 
αλλαγές θα διενεργηθούν στο β΄ εξάμηνο του έτους και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η εν 
εξελίξει άσκηση διαφάνειας που τρέχει η ΕΚΤ. Παρότι δεν υπάρχει ενημέρωση για το θέμα, 
τραπεζικά στελέχη εκτιμούν ότι οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις δεν θα ξεπερνούν 
το 30% - 35% των εποπτικών κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ότι κάποιες εγχώριες τράπεζες θα 
αναγκαστούν να υποκαταστήσουν με ποιοτικότερα κεφάλαια μέρος του αναβαλλόμενου 
φόρου. Ωστόσο, πιστεύουν ότι θα δοθεί ικανός χρόνος προσαρμογής και επομένως τα 
πιστωτικά ιδρύματα που θίγονται θα έχουν τα χρονικά περιθώρια να προχωρήσουν σε 
κινήσεις αναπλήρωσης κεφαλαίων. Πρόκειται για σημαντικό ζήτημα καθώς οι εγχώριες 
τράπεζες ενδέχεται να υποχρεωθούν να υποκαταστήσουν εποπτικά κεφάλαια της τάξης των 
3 - 4 δισ. ευρώ, προχωρώντας σε αυξήσεις κεφαλαίου. 

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 794,57 +3,66% -3,8% 
FTSE-Large Cap 237,70 +3,29% -10,3% 
FTSE-Mid Cap 811,93 +2,16% +5,0% 

Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 47,116 +2.54% -11.0% 
Όγκος (€ εκατ.) 92,91 - 118,08 

 

 

 
ΔΕΗ 10,00% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΜΠΕΛΑ 8,39% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΕΥΡΩΒ 7,29% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΦΦΓΚΡΠ 6,82% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΤΕΝΕΡΓ 6,61% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΜΕΤΚ -0,23% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΑΛΦΑ -0,29% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΙΝΛΟΤ -0,66% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΠΕΙΡ -0,77% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  
ΓΡΙΒ -2,51% 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 0,02% -0,3 -6 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 10,15% +7,1 +51 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 11,49% +14,0 +174 

Spread 10ετούς Ομ. 1.127 +11,1 +207 

USD / Euro 1.09 0.72% -10.0% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 54,24 -0,02% -5,4% 

ΑΕΠ (%) +1,5% Δ΄ Τριμ.'14 - 

Πληθωρισμός -2,2% Φεβ. '15 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

26/03/2015: ΑΡΑΙΓ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
 

27/03/2015: ΔΕΗ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
30/03/2015: ΟΠΑΠ - Αποτελέσματα Έτους 2014 
31/03/2015: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Έτους 2014 
01/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
03/04/2015: ΔΕΗ – Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
15/04/2015: ΕΚΤ – Διοικητικό Συμβούλιο 
20/04/2015: ΟΠΑΠ – Ετήσια Γενική Συνέλευση  
07/05/2015: ΤΙΤΚ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
11/05/2015: Συνάντηση Eurogroup (Βρυξέλλες) 
15/05/2015: Fitch – Αξιολόγηση 
15/05/2015: ΓΡΙΒ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
18/05/2015: ΕΧΑΕ – Αποτελέσματα Α’ Τριμήνου ‘15 
19/06/2015: ΤΙΤΚ – Ετήσια Γενική Συνέλευση 
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 Η εταιρεία ΑΝΕΚ ανακοίνωσε ότι η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε την 19/03/2015 την κυριότητα 43.685.197 κοινών ονομαστικών μετοχών της 
εταιρείας, ήτοι ποσοστό 23,5661% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου των κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, λόγω πλειστηριασμού 
των ως άνω μετοχών που κατείχε η εταιρεία «SEA STAR CAPITAL PLC». 
 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τέρνα Ενεργειακή προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου στους 
Μετόχους. Στην περίπτωση κατά την οποία ληφθεί σχετική απόφαση, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015, ημερομηνία 
προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης των Σ.Μ.Ε επί δεικτών στους οποίους συμμετέχει η μετοχή της Εταιρείας μας. Δικαιούχοι Επιστροφής 
Κεφαλαίου θα είναι οι Μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία Σ.Α.Τ. της Τρίτης 14 Ιουλίου 2015 (record date) και ως ημερομηνία 
έναρξης καταβολής επιστροφής Κεφαλαίου ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015. Η επιστροφή κεφαλαίου θα καταβληθεί μέσω Τραπέζης η οποία θα 
πιστώσει τους λογαριασμούς των Χειριστών. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας. 

 
(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


