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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΑΣΙΑ Μικτή εικόνα στις ασιατικές αγορές: Άνοδος 1,85% στο Τόκιο - Απώλειες 0,2% στη Σεούλ
MSCI Xωρίς προσθήκες ή αφαιρέσεις ελληνικών μετοχών από τους δείκτες MSCI ολοκληρώθηκε η 

αναθεώρηση του Φεβρουαρίου που πραγματοποίησε ο διεθνής οίκος. Στην αναθεώρηση ο 
MSCI ανακοίνωσε συνολικά εννέα προσθήκες και 16 διαγραφές εταιριών από τον Global Small 
Cap, ενώ σε ό,τι αφορά τον Global Standard προχώρησε σε δέκα προσθήκες και εννέα 
αφαιρέσεις τίτλων (δεν αφορούν ελληνικές μετοχές). Όλες οι μεταβολές θα τεθούν σε ισχύ από 
την 2η Mαρτίου. Ο δείκτης MSCI Standard Greece περιλαμβάνει τις μετοχές των τεσσάρων 
συστημικών τραπεζών και τους τίτλους των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Τιτάν, ΔΕΗ, Jumbo και Folli-Follie 
Group. Σύμφωνα με το κλείσιμο της 11ης Φεβρουαρίου, ο ΟΤΕ αποτιμάται 3,71 δισ. ευρώ κι η 
μετοχή υποχωρεί 17% από την αρχή του έτους. Ο ΟΠΑΠ στα 2,71 δισ. ευρώ, με την μετοχή να 
καταγράφει πτώση 4,5% από τις αρχές του 2015, ενώ η ΔΕΗ στο 1,22 δισ. ευρώ με τον τίτλο να 
καταγράφει απώλειες 2,8% από την αρχή του έτους αλλά κέρδη 6,5% τον τελευταίο μήνα.
Από τις τραπεζικές η Alpha Bank ΑΛΦΑ -8,13% στα 3,89 δισ. ευρώ, με τη μετοχή με απώλειες 
35% το 2015, η Εθνική στα 3,53 δισ. ευρώ με τη μετοχή σε πτώση 32%, η Πειραιώς στα 3,55 
δισ. ευρώ με τη μετοχή στο -36% και τέλος η Eurobank στα 2,2 δισ. ευρώ με την καλύτερη 
απόδοση ανάμεσα στις τέσσερις με -20,3%. Η Folli - Follie Group αποτιμάται 1,89 δισ. ευρώ, 
ενώ η μετοχή ενισχύεται 6,8% από την αρχή του έτους. Η Τιτάν αποτιμάται 1,72 δισ. ευρώ, με 
τον τίτλο να ενισχύεται 16,5%. Τα Jumbo αποτιμώνται 1,2 δισ. ευρώ και καταγράφουν κέρδη 
8%.
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Από τον μικρότερο MSCI Small Cap, o ΟΛΠ αποτιμάται 317 εκατ. ευρώ, ενώ η μετοχή έχει 
ενισχυθεί 21% από την αρχή του έτους. Η Αεροπορία Αιγαίου 530 εκατ. ευρώ, με την μετοχή 
στο +7%, η ΕΥΔΑΠ στα 630 εκατ. ευρώ με απώλειες 5%, ενώ η αποτίμηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 
διαμορφώνεται στα 181 εκατ. ευρώ με απόδοση +1,5% Η Lamda Development αποτιμάται 251 
εκατ. ευρώ με απώλειες -6,25% το 2015.

EUROGROUP Αγεφύρωτο αποδεικνύεται -μέχρι στιγμής τουλάχιστον- το χάσμα μεταξύ της ελληνικής 
πλευράς και των δανειστών, κάτι που αποτυπώθηκε και στο χθεσινό έκτακτο Eurogroup με 
μοναδικό αντικείμενο της ατζέντας τη χώρα μας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συνεδρίαση 
κράτησε για περισσότερες από τέσσερις ώρες, ενώ για ακόμα 2,5 ώρες γινόταν προσπάθεια 
εξεύρεσης κοινού τόπου συνεννόησης όσον αφορά τη διατύπωση του κειμένου των 
συμπερασμάτων, κάτι όμως που τελικά δεν επετεύχθη δεδομένου ότι οι ευρωπαίοι πίεσαν να 
υπάρχει η λέξη «παράταση (extend)». Για το θέμα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του 
οικονομικού επιτελείου (Δραγασάκης-Βαρουφάκης) με τον Αλέξη Τσίπρα. Διεθνή μέσα 
μετέδωσαν ότι οι πρώτοι είχαν συμφωνήσει με το κείμενο αλλά αρνήθηκαν μετά την 
επικοινωνία με τον πρωθυπουργό, ωστόσο η κυβέρνηση το διαψεύδει. Πάντως ορισμένοι 
υπουργοί είχαν αναχωρήσει από το Eurogroup προ της συνέντευξης τύπου που ακολούθησε σε 
καθυστέρηση 2,5 ωρών αφήνοντας να εννοηθεί ότι θεωρούσαν ότι είχε βρεθεί η φόρμουλα.
Το ραντεβού ανανεώθηκε κατ' αρχήν για σήμερα με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα στη 
Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών και στη συνέχεια για την προσεχή Δευτέρα, όταν 
θα συνεδριάσει για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες το Eurogroup.

ΛΑΜΔΑ Ανοικτός σε διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση για το τελικό σχέδιο αξιοποίησης του 
Ελληνικού εμφανίζεται ο όμιλος Λάτση, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τη χθεσινή 
ανακοίνωση της Lamda Development. Η ανακοίνωση της εταιρείας που κατέθεσε τη μοναδική 
προσφορά στο διαγωνισμό του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), με αφορμή τις δηλώσεις 
του υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Λαφαζάνη για «σκανδαλώδη» 
υπόθεση και για «επανεξέταση με στόχο την ακύρωση», ήταν προσεκτικά διατυπωμένη.
Και κατέληγε πως «η Lamda Develοpment παραμένει προσηλωμένη στην ανάγκη διαλόγου και 
γόνιμης συνεννόησης με το Ελληνικό Δημόσιο αναφορικά με το έργο του Ελληνικού». 
Η υπόθεση του Ελληνικού είναι δύσκολη άσκηση για την κυβέρνηση καθώς η υπόσχεση για 
ακύρωση του διαγωνισμού είχε αποτελέσει σημαία του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της 
αντιπολίτευσης. Ταυτόχρονα, όμως, έχει υπογραφεί η πρώτη σύμβαση με την Lamda 
Development ενώ στο σχήμα συμμετέχουν ισχυρά επενδυτικά οχήματα από Αμπου Ντάμπι 
(Al Maabar) και την Κίνα (Fosun). Ηδη κυκλοφορούν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το 
Ελληνικό θα γίνει πάρκο, αλλά οι πιο ψύχραιμοι παρατηρητές θεωρούν πως θα αναζητηθεί 
τρόπος αξιοποίησης, αφού πρόκειται για το σημαντικότερο ακίνητο της χώρας. Γι' αυτό 
πιθανώς και ο όμιλος Λάτση εμφανίστηκε χθες διαλλακτικός, μετά τη σκληρή επίθεση του κ. 
Λαφαζάνη.

ΜΛΣ Η MLS ΜΛΣ 0,00% ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση στις 11 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της 
έδρας της εταιρίας στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ Πυλαία Θεσσαλονίκης, αναβλήθηκε λόγω 
έλλειψης απαρτίας (παραβρέθηκαν 7 μέτοχοι κατέχοντες 6.753.000 μετοχές ήτοι 54,38% του 
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας) Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου (Επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση) την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15.00 στον ίδιο τόπο και με τα 
ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
1. Έκδοση κοινών ομολογιών έως €5.000.000 και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων της έκδοσης.
2.Τροποποίηση των άρθρων 13 και 25 του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΑΘΗΝΑ Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 35 εκατ. ευρώ για κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς 
την J&P ΑΒΑΞ προχωρά η Αθηνά ΑΤΕ. Η J&P ΑΒΑΞ ελέγχει ήδη περί το 89,5% των μετοχών 
της Αθηνά.

ΔΕΗ Σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ ΔΕΗ -6,91% κατά μία βαθμίδα, σε Β- 
από Β, προχώρησε ο οίκος Standard and Poor's, ενώ θέτει την αξιολόγηση στον προθάλαμο 
περαιτέρω υποβάθμισης (creditwatch negative). Η υποβάθμιση αντανακλά την εκτίμηση του 
οίκου ότι οι περιορισμοί ρευστότητας και η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα έχουν 
επιδεινωθεί μετά τις αποφάσεις της ΕΚΤ να μην κάνει αποδεκτούς τους ελληνικούς τίτλους ως 
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εχέγγυα, μεταφέροντας την ευθύνη του "ύστατου δανειστή" στην ΤτΕ. Ο οίκος σημειώνει ότι 
αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει νέες πιέσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα υπό τη μορφή 
εκροών καταθέσεων.  Αναφέρεται στα ρίσκα επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων, ακόμη και 
εξόδου από το ευρώ, τονίζοντας ότι σε τέτοια περίπτωση, θα επηρεαστεί αρνητικά η ικανότητα 
της ΔΕΗ ΔΕΗ -6,91% να αναχρηματοδοτήσει τους βραχυπρόθεσμους τίτλους της.  

ΦΡΙΓΟ Η Frigoglass ΦΡΙΓΟ -1,73% A.B.E.E. ανακοινώνει σήμερα ότι, στο πλαίσιο εσωτερικού 
ελέγχου στις δραστηριότητες του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης στη Νότιο Αφρική, 
διαπιστώθηκε υπερεκτίμηση των κερδών μετά φόρων για τις διαχειριστικές χρήσεις που έληξαν 
πριν από το 2013. Αυτό το γεγονός ήταν αποτέλεσμα εσκεμμένου επηρεασμού των 
λογιστικών στοιχείων από μέρους ανώτερων στελεχών της διοίκησης της τοπικής 
θυγατρικής και επιβάλλει την αναμόρφωση των ισολογισμών προηγούμενων χρήσεων, με 
σωρευτική επίδραση στην καθαρή θέση του ομίλου της Frigοglass κατά €7,4 εκατ. την 31η 
Δεκεμβρίου 2014. Σε συνεργασία με τους εξωτερικούς ελεγκτές και τους νομικούς 
συμβούλους, οι υπηρεσίες οικονομικής διεύθυνσης και εσωτερικού ελέγχου της Frigοglass 
έχουν ολοκληρώσει εκτενή διερεύνηση αυτού του θέματος. Η προηγούμενη διοίκηση της εν 
λόγω θυγατρικής απομακρύνθηκε και νέα στελέχη έχουν αναλάβει τη διοίκηση των 
δραστηριοτήτων της Frigοglass στη Νότια Αφρική. Η Frigοglass διενήργησε παράλληλα 
έρευνα και των λοιπών δραστηριοτήτων της και δεν εντοπίστηκαν άλλες περιπτώσεις 
παράτυπων λογιστικών πρακτικών. Η Frigοglass, κατά την ανακοίνωση των ετήσιων 
αποτελεσμάτων για το έτος 2014, θα αναμορφώσει τους ενοποιημένους ισολογισμούς για τις 
διαχειριστικές χρήσεις 2012 και 2013, με αντίστοιχη προσαρμογή της ενοποιημένης καθαρής 
θέσης του oμίλου. Οι καταστάσεις αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών του ομίλου για τις 
διαχειριστικές χρήσεις 2013 και 2014 δεν επηρεάζονται από την εν λόγω αναμόρφωση.

ΔΑΝΙΑ Πρωτοφανείς καταστάσεις βιώνει το χρηματοοικονομικό σύστημα της Δανίας, καθώς οι Αρχές 
προσπαθούν να διατηρήσουν πάση θυσία τη δανέζικη κορόνα «δεμένη» στο «άρμα» του ευρώ 
σε σχεδόν σταθερή ισοτιμία, τη στιγμή που δέχεται ισχυρές ανατιμητικές πιέσεις συνεπεία του 
προγράμματος εκτύπωσης χρήματος της ΕΚΤ (που οδηγεί σε εξασθένηση του ευρώ): Στο 
πλαίσιο του «πολέμου» με τους κερδοσκόπους που δοκιμάζουν τις αντοχές του μηχανισμού 
πρόσδεσης κορόνας-ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα της Δανίας μείωσε τέσσερις φορές τα επιτόκια 
της κορόνας σε διάστημα τριών εβδομάδων στο -0,75%. Σε συνέχεια της κίνησης αυτής, η 
τράπεζα FIH Erhversbank ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αρχίσει να? χρεώνει τους ιδιώτες 
αποταμιευτές για τις καταθέσεις τους. Όπως είπε ο οικονομικός διευθυντής της τράπεζας Πάλε 
Νόρνταλ, «Εεν κάποιοι θέλουν να διατηρούν σε εμάς τις αποταμιεύσεις τους, εμείς δεν θέλουμε 
να χάνουμε χρήματα? Το να πληρώνουμε μηδενικά ή θετικά επιτόκια είναι πολύ κακό για την 
κερδοφορία μας». Ο κ. Νόρνταλ παραδέχθηκε ότι ήδη ορισμένοι πελάτες απέσυραν τις 
καταθέσεις τους, όμως απέκλεισε το ενδεχόμενο μαζικής φυγής και υποστήριξε ότι η τράπεζα 
διαθέτει αρκετή ρευστότητα για να παραμείνει φερέγγυα ακόμα και αν η καταθετική της βάση 
μηδενιστεί. Παρότι οι υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες δεν δείχνουν διατεθειμένες να 
ακολουθήσουν άμεσα το παράδειγμα της FIH Erhversbank, εντούτοις δεν αποκλείουν το 
ακραίο αυτό μέτρο στο μέλλον, εάν τα επιτόκια παραμείνουν αρνητικά επί μακρόν, κάνοντας 
λόγο για «θεμελιωδώς ανησυχητική εξέλιξη». Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Svenska Handelsbanken Παρ Μπόμαν, «είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσεις σε έναν πελάτη ότι 
πρέπει να πληρώσει για τις καταθέσεις του». Τουλάχιστον άλλες δυο τράπεζες, εξάλλου, έχουν 
σταματήσει τις τιτλοποιήσεις στεγαστικών δανείων, καθώς τα επιτόκια των εν λόγω τίτλων 
έχουν διαμορφωθεί και αυτά σε αρνητικά επίπεδα, δημιουργώντας στρεβλώσεις στην αγορά 
που τελεί εν αναμονή νέου πλαισίου ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο οι οφειλέτες να? 
πληρώνονται από τους πιστωτές-αγορα-στές των τίτλων.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ Ενταση των αποπληθωριστικών πιέσεων στην Ευρωζώνη καταγράφει η τελευταία 
δημοσκόπηση του Reuters: Η πλειονότητα των αναλυτών εκτιμά ότι τα ποσοστά του 
πληθωρισμού στην περιοχή θα παραμείνουν σε αρνητικό έδαφος έως το τέταρτο τρίμηνο του 
έτους και ο δείκτης τιμών καταναλωτή φέτος θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο -0,2%. Ένα 
μήνα πριν, η αντίστοιχη πρόβλεψη ήταν 0,2%. Τα χθεσινά στοιχεία από την Πορτογαλία, όπου 
ο δείκτης τιμών καταναλωτή διαμορφώθηκε στο -1,4% τον Ιανουάριο (έναντι εκτίμησης για 
-0,8%) δικαιολογούν την απαισιοδοξία. Εάν οι προβλέψεις αποδειχθούν σωστές, η Ευρωζώνη 
θα βιώσει τη μεγαλύτερη περίοδο αρνητικού πληθωρισμού από τη δημιουργία της το 1999 και 
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οι Αρχές ίσως χρειαστεί να αναλάβουν περαιτέρω πρωτοβουλίες, πέραν του προγράμματος 
εκτύπωσης χρήματος 1 τρισ. ευρώ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που ξεκινά τον 
Μάρτιο. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο της Rabobank Έλβιν ντε Γκροτ, «για να 
μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του QE πρέπει να συνοδευτεί από χαλάρωση της 
δημοσιονομικής πολιτικής και επίσπευση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων». Οι αναλυτές 
εκτιμούν ότι χάρη στις πρωτοβουλίες της ΕΚΤ, την εξασθένηση του ευρώ και τη μείωση των 
τιμών του πετρελαίου, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης θα αυξηθεί κατά 1,1% φέτος.
Επίδοση καλύτερη σε σχέση με αυτή του 2014, η οποία ωστόσο υπολείπεται κατά πολύ εάν 
συγκριθεί με τους προβλεπόμενους ρυθμούς ανάπτυξης για τις ΗΠΑ (3,2%, οι υψηλότεροι από 
το 2005), όπου τα επιτόκια του δολαρίου θα αυξηθούν τον Ιούνιο, εάν δεν ανατραπεί η τάση 
ανάκαμψης της αγοράς εργασίας και αύξησης των μισθών.

ΕΓΕΔ Με αυξημένο κόστος και με οριακές προσφορές το Δημόσιο δανείστηκε χθες 1,137 δισ. ευρώ, 
δημοπρατώντας έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας. Το επιτόκιο αυξήθηκε στο 2,5%, από 
2,15% που ήταν στην αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία, ενώ ο συντελεστής υπερκάλυψης 
ήταν 1,30 φορές, σε σχέση με 1,78 φορές που είχε καλυφθεί η αντίστοιχη προηγούμενη έκδοση. 
Ανοδικά κινήθηκαν χθες και οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, με την απόδοση του 
τριετούς ομολόγου να αυξάνεται πάλι άνω του 21% και την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου 
να φθάνει στο 11%, παρουσιάζοντας άνοδο 40 μονάδων βάσης. Σχετικά με την πορεία των 
επιτοκίων στα έντοκα γραμμάτια είναι έντονα ανοδική το τελευταίο διάστημα, όπως φάνηκε 
χθες αλλά και στη δημοπρασία των εξάμηνων εντόκων γραμματίων, την προηγούμενη 
εβδομάδα, αποτυπώνοντας την απουσία ξένων επενδυτών και το αυξημένο κόστος που 
αντιμετωπίζουν και οι ίδιες οι ελληνικές τράπεζες που απορροφούν τις εκδόσεις. Η δυνατότητα 
άντλησης κεφαλαίων από το ελληνικό δημόσιο μέσω των δημοπρασιών των εντόκων 
γραμματίων, γίνεται με τη συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών, αφού οι ξένοι επενδυτές, 
πρακτικά απέχουν, εδώ και αρκετούς μήνες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να διευρύνει το 
πλαφόν των εντόκων γραμματίων από τα 15 δισ. ευρώ, στα 23 δισ. ευρώ, ώστε να διευκολυνθεί 
η χρηματοδότηση της χώρας στη διάρκεια της μεταβατικής συμφωνίας - γέφυρας που 
επιδιώκει. Ωστόσο, μέχρι τώρα, το συγκεκριμένο αίτημα δεν έχει βρει ανταπόκριση στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Χθες, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΔΔΗΧ, διενεργήθηκε 
δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 875 εκατομμυρίων ευρώ.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,50%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,138 δισ. 
ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,30 φορές. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι 
το ύψος του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές 262,5 
εκατομμυρίων ευρώ. Επιλέον μη ανταγωνιστικές προφορές 262,5 εκατ. ευρώ αναμένεται να 
γίνουν δεκτές έως αύριο. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, 
οπότε και καλύπτονται λήξεις 1,4 δισ. ευρώ.

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.
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