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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Πιέσεις δέχονται οι περισσότεροι χρηματιστηριακοί δείκτες της Ασίας - εκτός Κίνας - καθώς 

ανακάμπτουν τα σενάρια για ταχύτερη αύξηση των επιτοκίων από τη Fed, ενώ παράλληλα 
υπήρξαν αρνητικές εκπλήξεις για  την οικονομία της Ιαπωνίας Συγκεκριμένα, στο 
χρηματιστήριο του Τόκιο ο δείκτης Nikkei έκλεισε με απώλειες 0,95% στις 18.790 μονάδες.  Η 
κυβέρνηση προχώρησε σε υποβάθμιση του ρυθμού ανάπτυξης για το τέταρτο τρίμηνο του 
2014, καθώς αποδεικνύεται πως τα πολύκροτα Αμπενομικά - δηλαδή η σαρωτική επέκταση 
νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής - δεν έχουν αποδώσει τα 
προσδοκώμενα. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός ανάπτυξης για το τέταρτο τρίμηνο αναθεωρήθηκε 
στο 1,5% έναντι αρχικής εκτίμησης στο 2,2% και ενώ η μέση εκτίμηση των αναλυτών ήταν 
στο 2,2%.  Σε τριμηνιαία βάση, η ιαπωνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,4% έναντι αρχικής 
εκτίμησης στο 0,6%. 

EUROGROUP Στο χωροχρόνο της τεχνικής αξιολόγησης αναμένεται να παιχτεί το σκληρό παιχνίδι στο 
σημερινό Eurogroup. Δεδομένο θεωρείται ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης θα 
ζητήσουν... κάτι παραπάνω σε μεταρρυθμίσεις από τον Έλληνα υπουργό Γ. Βαρουφάκη ο 
οποίος άναψε φωτιές με τη δήλωσή του περί δημοψηφίσματος, κίνηση που προκάλεσε σφοδρές 
αντιδράσεις και στην αντιπολίτευση. Αντιμετωπίζοντας κλοιό ασφυκτικών πιέσεων 
ρευστότητας, η ελληνική κυβέρνηση φέρεται να επιδιώκει άμεση επανέναρξη της τεχνικής 
αξιολόγησης από τους θεσμούς, στο ουδέτερο έδαφος των Βρυξελλών, ώστε να ξορκίσει από 
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την Αθήνα τις μνήμες της τρόικας. Εν τω μεταξύ όμως, στο εσωτερικό, την εβδομάδα αυτή, το 
Δημόσιο, θα δοκιμάσει πάλι τις αντοχές του. Την Τετάρτη, ο ΟΔΔΗΧ βγαίνει για μία ακόμα 
φορά στην εγχώρια αγορά για ανανέωση τρίμηνων εντόκων γραμματίων -ευτυχώς χωρίς κενό 
ξένων αυτή τη φορά (καθώς στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία δεν είχαν συμμετάσχει 
ξένοι επενδυτές)- και την Παρασκευή, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καλείται να 
αποπληρώσει άλλη μία δόση στο ΔΝΤ, ύψους 336 εκατ. ευρώ. Η εβδομάδα θα βγει, εκτιμούν 
στο οικονομικό επιτελείο. Αλλά το ελληνικό δημόσιο θα πάει με κομμένη την ανάσα έως το 
τέλος του μήνα, επιζητώντας μια ανάσα ρευστότητας από τους εταίρους, η οποία με τα 
σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να είναι ορατή. Εκτός κι αν στο σημερινό Eurogroup γίνει η 
απόλυτη έκπληξη, κάτι πάντως που δεν βλέπει ούτε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Dombrovskis. Επί του παρόντος πάντως όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι θα είναι μία 
δύσκολη συνεδρίαση στη βάση ελληνικών προτάσεων που δεν ικανοποιούν τους έξω, και ενώ 
ξεκίνησε η διελκυστίνδα για το πού -στην Αθήνα ή στις Βρυξέλλες- θα πιάσουν τα τεχνικά 
κλιμάκια το νήμα της χαμένης αξιολόγησης. 

ΑΡΑΙΓ Στην πτήση Α3 829 που αναχώρησε από Ζυρίχη στις 10:58 και προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 
14:37 και ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σταθερά στα 35.000 πόδια στην περιοχή του Σπλιτ 
στην Κροατία κατά την διάρκεια του σέρβις φαγητού, το αεροσκάφος υπέπεσε σε αιφνίδιες 
ισχυρές αναταράξεις σε καθαρό ουρανό και χωρίς προειδοποίηση για περίπου 5- 7 
δευτερόλεπτα, αναφέρει η Aegean ΑΡΑΙΓ -1,87% σε σχετική ανακοίνωση. Από τις έντονες 
αναταράξεις τραυματίστηκαν ελαφρά δύο επιβάτες και μία αεροσυνοδός στο πόδι και στο χέρι.
Σημειωτέον, ο κυβερνήτης άλλαξε το ύψος πτήσης λίγα λεπτά πριν από το συμβάν από τα 
37.000 στα 35.000 πόδια λόγω ελαφρών αναταράξεων στο ύψος αυτό, ακολουθώντας τις 
οδηγίες του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας του Ζάγκρεμπ και βασιζόμενοι στις αναφορές 
άλλων αεροσκαφών που πετούσαν στην περιοχή για την αποφυγή αναταράξεων.
Ο κυβερνήτης έκανε αναφορά του συμβάντος στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας για 
ενημέρωση προς τα άλλα αεροσκάφη της περιοχής και αφού διαβεβαιώθηκε ότι δεν 
επιβαλλόταν άμεση προσγείωση, συνέχισε την πτήση για την Αθήνα χωρίς προβλήματα και 
ενημέρωσε την εταιρία για παροχή ιατρικής βοήθειας και ασθενοφόρου μετά την προσγείωση.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν 74 επιβάτες και 6 άτομα πλήρωμα. Αφού παρέχθησαν οι πρώτες 
βοήθειες στους επιβάτες και στο μέλος πληρώματος καμπίνας, αυτοί με συνοδεία προσωπικού 
της Aegean ΑΡΑΙΓ -1,87% οδηγήθηκαν σε νοσοκομείο για πληρέστερο έλεγχο.

ΕΤΕ Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης θα είναι όπως όλα δείχνουν ο νέος διευθύνων σύμβουλος της 
Εθνικής Τράπεζας ΕΤΕ -5,22%, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ελήφθη το σχετικό OK από 
τον Ενιαίο Μηχανισμό Τραπεζικής Εποπτείας (SSM).  Ο κ. Φραγκιαδάκης κατέχει σήμερα τη 
θέση του γενικού διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς της Εθνικής και 
εφόσον οι πληροφορίες ισχύουν θα πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση, επιβεβαιώνοντας 
πλήρως τις πληροφορίες του Χαμαιλέοντα. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες προς το παρόν 
πληροφορίες, για τη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου προορίζεται ο κ. Δ. 
Καποτόπουλος, ο οποίος κατέχει τη θέση του βοηθού γενικού διευθυντή Εταιρικών 
Πιστοδοτήσεων.

ΑΛΚΟ Η Alco ΑΛΚΟ 0,00% Ελλάς ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από τις 03.03.2015 
γνωστοποίηση του μετόχου της «Angel A.E. Ναυτιλιακή Τουριστική Ξενοδοχειακή Εμπορική», 
ο ως άνω μέτοχος προέβη στις 26.02.15 σε αγορά 70.000 μετοχών της εισηγμένης, συνολικής 
αξίας 21.000 ευρώ. Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου μετά τη συναλλαγή αυτή 
διαμορφώθηκε σε 20,0552% έναντι 19,567% που ήταν πριν τη συναλλαγή

ΟΤΕ Με τιμή-στόχο τα 12,5 ευρώ και σύσταση Buy ξεκινά η Deutsche Bank την κάλυψη του ΟΤΕ 
ΟΤΕ -0,44%. Ο διεθνής οίκος εκτιμά ότι τα θεμελιώδη του Οργανισμού θα βελτιωθούν, ενώ 
βλέπει λύση για το ελληνικό ζήτημα. Παράλληλα προβλέπει περιθώρια ανόδου λόγω των 
προοπτικών ενοποίησης τόσο στην εγχώρια αγορά, όσο και στη Ρουμανία. Η Deutsche Bank 
εκτιμά ότι ο ΟΤΕ ΟΤΕ -0,44% θα καταγράψει φέτος καθαρά κέρδη 381 εκατ. και έσοδα 3,86 
δισ. Για το 2015 προβλέπουμε σταθεροποίηση στα έσοδα του κομματιού της σταθερής και από 
το 2016 για όλο τον όμιλο, αναφέρει ο διεθνής οίκος. Η μετοχή του ΟΤΕ ΟΤΕ -0,44% 
ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου στα 9,14 ευρώ.

ΕΝΤΟΚΑ Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 
εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άϋλη μορφή, ποσού ενός δισεκατομμυρίου Ευρώ, 
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ λήξεως 12 Ιουνίου 2015. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 13 
Μαρτίου 2015 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360.
Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές 
Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό 
Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η 
δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της 
δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος 
αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή 
της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού 
ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.
Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.
Διάθεση και σε φυσικά πρόσωπα
Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015, το Ελληνικό Δημόσιο θα προχωρήσει στην έκδοση εντόκων 
γραμματίων 13 εβδομάδων. Η έκδοση θα γίνει με δημοπρασία στην οποία συμμετέχουν οι 
Βασικοί Διαπραγματευτές των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου. Ως ημερομηνία διακανονισμού 
έχει οριστεί η Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 (Τ+2). Παράλληλα με τη δημοπρασία, το 
Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να 
προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους οι οποίοι θα αποκτηθούν με έναν από τους παρακάτω 
τρόπους:
1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο 
ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η 
τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό 
ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την 
ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.
Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 10 Μαρτίου 2015 έως και Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015.

ΜΠΕΛΑ Στα 12,5 ευρώ από 13,6 πριν μειώνει την τιμή-στόχο για την μετοχή της Jumbo ΜΠΕΛΑ 
+3,16% η Euroxx σε report στο οποίο διατηρεί την σύσταση overweight.
H χρηματιστηριακή αναφέρεται στην υγιή ανάπτυξη της εισηγμένης παρά τις εγχώριες 
αβεβαιότητες. Όπως τονίζει, παρά την συμφωνία στο Eurogroup υπάρχει σημαντική 
μακροοικονομική αβεβαιότητα η οποία θα μπορούσε να «βαρύνει» στο κομμάτι των λιανικών 
πωλήσεων. Ωστόσο, συνεχίζει η Euroxx, η Jumbo ΜΠΕΛΑ +3,16% θα μπορούσε να 
λειτουργήσει καλύτερα από τον εγχώριο ανταγωνισμό. Για τη χρήση του 2014-2015 η Jumbo 
ΜΠΕΛΑ +3,16% θα καταγράψει καθαρά κέρδη 110 εκατ. και πωλήσεις 593 εκατ. ευρώ, 
προβλέπει η Euroxx

ΜΟΗ Ζημιές ύψους 67 εκατ. ευρώ θα καταγράψει η Motor Oil ΜΟΗ -0,93% το 2014, εκτιμά η Alpha 
Finance σε έκθεση με ημερομηνία 5 Μαρτίου. Τα EBITDA της εισηγμένης προβλέπεται να 
διαμορφωθούν στα 73 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το δ΄ τρίμηνο, η Alpha Finance προβλέπει 
ζημιές 70 εκατ. και EBITDA 56 εκατ. για την εισηγμένη. Η χρηματιστηριακή διατηρεί την 
τιμή-στόχο των 8,70 ευρώ και την σύσταση outperform. Σημειώνεται ότι η μετοχή της Motor 
Oil ΜΟΗ -0,93% ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου στα 7,25 ευρώ.

ΤΙΤΚ Σαφή σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής αγοράς διαπιστώνει η διοίκηση της 
τσιμεντοβιομηχανίας Τιτάν, έπειτα από σειρά πτωτικών τριμήνων που είχαν “βυθίσει” τη 
λειτουργική κερδοφορία του ομίλου που προερχόταν από τις εγχώριες δραστηριότητες. 
Η διοίκηση του ομίλου στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης που ακολούθησε της ανακοίνωσης των 
οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2014, ανέφερε πως πέρυσι η ελληνική αγορά κατέγραψε 
αύξηση στην κατανάλωση τσιμέντου, συγκριτικά με τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2013. Αιτία, 
σε σημαντικό βαθμό, η επανεκκίνηση της κατασκευής των μεγάλων οδικών αξόνων, στοιχείο 
που επιτρέψει αισιοδοξία και για το 2015 καθώς φέτος αναμένεται να κορυφωθεί η 
κατασκευαστική δραστηριότητα σε αυτό το επίπεδο. Η διοίκηση εκτιμά πως την εφετινή χρήση, 
η κατανάλωση τσιμέντου θα κυμανθεί περίπου στα επίπεδα του 2014 λόγω της εκτέλεσης των 
έργων των οδικών αξόνων, στο βαθμό που αυτά συνεχιστούν απρόσκοπτα.  Σύμφωνα με την 
ενημέρωση της εταιρείας, την περυσινή χρονιά οι πωλήσεις στην Ελλάδα ήταν αυξημένες σε 
ποσοστό 14% έναντι του 2013, ενώ σε επίπεδο EBITDA καταγράφηκε υπερδιπλασιασμός (37,1 
εκατ. ευρώ, έναντι 14,3 εκατ. ευρώ το 2013). Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, το EBITDA του 
ομίλου από την ελληνική αγορά (διάγραμμα), από τα χαμηλά εξαετίας που καταγράφηκαν στο 
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τέλος του 2014, έχουν αρχίσει να βελτιώνονται σταθερά τα επόμενα τρίμηνα. Συνολικά, ο 
κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης πέρυσι ανήλθε σε 285 εκατ. ευρώ, 
ενώ τα λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 37 εκατ. ευρώ.  
Ωστόσο, προβληματισμός υφίσταται από το γεγονός ότι η ιδιωτική κατανάλωση που αποτελεί 
τον κορμό της οικοδομικής δραστηριότητας παραμένει τελείως υποτονική. Οι επικεφαλής του 
ομίλου τόνισαν πως σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο συνολικός όγκος οικοδομικών 
αδειών για το 11μηνο του 2014 μειώθηκε κατά 14,5% έναντι του 2013 και, μετά από 9 
διαδοχικά χρόνια μείωσης, ανέρχεται στο 14% περίπου του επιπέδου του 2005. Για την 
εταιρεία, οι δυσμενείς οικονομικές και δημογραφικές συνθήκες, σε συνδυασμό με το υψηλό 
απόθεμα απούλητων κατοικιών έχουν αδρανοποιήσει τη στεγαστική οικοδομική 
δραστηριότητα. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, η κατανάλωση τσιμέντου στην Ελλάδα 
έχει υποχωρήσει κατά 80% σε σχέση με το peak του 2006 και ουσιαστικά έχει επιστρέψει σε 
επίπεδα της δεκαετίας του 1965. 
Για τους περισσότερους αναλυτές, τα αποτελέσματα του Τιτάνα ήταν θετικά και κινήθηκαν 
εντός των εκτιμήσεων, ενώ θετικά αξιολογήθηκε τη επιστροφή κεφαλαίου και η διανομή 
μερίσματος (0,30 ευρώ/μετοχή). Ωστόσο, επισημαίνουν την απαιτητική αποτίμηση του ομίλου. 
Η Piraeus Sec. θεωρεί πως νέα project όπως λόγου χάρη η παραχώρηση των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων και οι παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν από τους επενδυτές-αναδόχους, θα 
μπορούσαν να αυξήσουν την κατανάλωση και το ενδιαφέρον για τουριστικές κατοικίες στην 
Ελλάδα. Αντίστοιχα, η Axia τονίζει πως παραμένει αισιόδοξη για τις προοπτικές του ομίλου, 
κυρίως λόγω των προσδοκιών για αύξηση των όγκων και σημαντική βελτίωση των περιθωρίων 
στις ΗΠΑ. 

ΧΑ Σύμφωνα με στοιχεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών η συμμετοχή των ξένων στη συνολική 
κεφαλαιοποίηση της αγοράς ανήλθε στα τέλη Φεβρουαρίου στο 60,1% έναντι 61,1% στο τέλος 
του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 1,6%. Ωστόσο, 
συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (8,873 δισ. ευρώ ή 19,4%) στη συνολική 
κεφαλαιοποίηση της αγοράς, η συμμετοχή των ξένων ανέρχεται σε 48,4% έναντι 49,5% στο 
τέλος του προηγούμενου μήνα, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 2,2%. Σε αυτό το 
περιβάλλον κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση του συμβουλίου των υπουργών οικονομικών της 
Ευρωζώνης την Δευτέρα στις 16.00 ώρα Ελλάδος οπότε και θα συζητηθούν οι προτάσεις που 
απέστειλε την Παρασκευή η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται η 
υπόθεση να κινηθεί κοντύτερα προς την εκταμίευση κάποιας οικονομικής στήριξης.

ΕΚΤ Από σήμερα Δευτέρα θέτει σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης (QE), το οποίο θα ανέρχεται στο 1,1 τρισ. ευρώ.
Το πρόγραμμα, το οποίο θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, αλλά θα παραταθεί αν 
κριθεί αυτό αναγκαίο, θα περιλαμβάνει εκτός από τα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς 
περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα και αγορές κρατικών ομολόγων από τη 
δευτερογενή αγορά. Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισ. 
ευρώ μηνιαίως, ενώ ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος μιας υπέρμετρα 
παρατεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού, με επιδίωξη αυτός να διατηρεί κάτω αλλά 
πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα. Υπενθυμίζεται ότι χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, οι 
οποίες βρίσκονται σε πρόγραμμα, για να επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν 
θετική αξιολόγηση εκ μέρους των δανειστών τους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
TMHMA ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Α.ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ,

Υπεύθυνοι: Σαρρής Δημήτριος, Σαρρής Παναγιώτης.
Τα δεδομένα που παρατίθενται έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και έχει καταβληθεί κάθε δυνατή επιμέλεια για την ορθή επεξεργασία τους.  
Ωστόσο τα δεδομένα δεν έχουν επαληθευτεί και δεν παρέχεται καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, για την ακρίβεια, πληρότητα ή εγκυρότητά τους. Ως εκ τούτου, δεν  
παρέχουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι παραδοχές και εκτιμήσεις μας είναι οι μόνες σωστές, ή ότι η διαθέσιμη σε μας πληροφόρηση είναι πλήρης και ακριβής.  
Οι απόψεις που διατυπώνονται ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή εκδόσεως του εντύπου και υπόκεινται σε αναθεώρηση χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Κάθε  
επενδυτική απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ίδια κρίση του επενδυτή και να βασίζεται σε προσωπική ενημέρωση και αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου  
κινδύνου. Η A. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ δεν παρέχει  συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρά μόνον κατόπιν συμφωνίας παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. Τόσο η ΑΕΠΕΥ όσο 
και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι σε αυτή δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από 
τη χρήση του παρόντος εντύπου.

4  /   5     9/3/2015     10:00:37 A3/P3



5  /   5     9/3/2015     10:00:37 A3/P3


