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ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. ΕΠΙ 
ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει, τα σχόλια 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. επί των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων η οποία θα 
πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2012 και ώρα 12:30 στο Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza επί 
της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 2 – Πλατεία Συντάγματος Δήμου Αθηναίων παρατίθενται 
παρακάτω. 
 
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
“Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε 
ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2011 (1.1.2011 – 31.12.2011) καθώς και των 
σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών” αναφέρονται τα 
εξής: 
 
 Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 2011 που περιλαμβάνει τα Δημοσιευμένα 
Στοιχεία & Πληροφορίες, τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων, τη δήλωση των 
εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του 
Νόμου 3556/2007, την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επίσης σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του Νόμου 3556/2007, το πληροφοριακό έγγραφο που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 του Νόμου 3401/2005 με τις Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις της 
Εταιρείας κατά τη διάρκεια του 2011, τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το 
Νόμο 3873/2010 και την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή είναι διαθέσιμη στην εταιρική 
ιστοσελίδα  www.moh.gr (επιλογή: Ενημέρωση Επενδυτών / Οικονομικά Στοιχεία / Ετήσιες 
Οικονομικές Εκθέσεις). 
 
Τα οικονομικά μεγέθη της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για τις χρήσεις 2010 – 2011 παρουσιάζονται στον 
επόμενο πίνακα: 

 

(ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ 2010 2011 Μεταβολή 
Κύκλος Εργασιών 4.879.266 7.146.118 46,46% 
Μείον: Κόστος Πωλήσεων  
         (προ αποσβέσεων) 

4.621.927 6.821.411 47,59% 

Μικτό Κέρδος (προ αποσβέσεων) 257.339 324.707 26,18% 
Μείον: Έξοδα διάθεσης και διοίκησης 

(προ αποσβέσεων) 
46.627 54.209 16,26% 

Πλέον: Λοιπά λειτουργικά έσοδα 4.311 28.685 565,39% 
Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων και 
Φόρων (EBITDA)  

215.023 299.183 39,14% 

Μείον: Σύνολο αποσβέσεων 60.707 71.415 17,64% 
Κέρδη προ Τόκων και Φόρων (EBIT) 154.316 227.768 47,60% 
Μείον: Τόκοι (χρεωστικοί μείον πιστωτικοί) 27.695 50.692 83,04% 
Κέρδη Χρήσεως προ Φόρων (EBT) 126.621 177.076 39,85% 
Μείον: Φόροι 44.339 36.146 (18,48%) 
Κέρδη Χρήσεως μετά α/Φόρους (EAT) 82.282 140.930 71,28% 

http://www.moh.gr/
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Τα μεγέθη του ισολογισμού της Εταιρείας την 31.12.2009, 31.12.2010 και 31.12.2011 
παρουσιάζονται στο επόμενο πίνακα:  
 
Ισολογισμός (σε εκατ. ΕΥΡΩ) 
 31.12.2009 31.12.2010 (*) 31.12.2011 
    
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 902,6 1.033,3 1.005,1 
    
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Αποθέματα 248,5 535,3 599,5 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 246,5 291,4 324,2 
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα 15,0 25,1 103,5 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 510,2 851,8 1.027,2 
    
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.412,6 1.885,1 2.032,3 

    
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 332,8 359,3 444,8 

    
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
(ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ + ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ) 

35,4 38,6 36,9 

    
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ    
Μακροπρόθεσμα δάνεια 192,4 114,0 310,7 
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 377,7 508,0 656,1 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 570,0 622,0 966,8 
    
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
(ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ + ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ) 

474,4 865,2 583,8 

    
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1.412,6 1.885,1 2.032,3 
    
ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ  / ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  1,67 1,66 1,94 

 
(*) Τα στοιχεία 31.12.2010 αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΔΠΧΑ 3 μετά την τελική αξιολόγηση 
της εύλογης αξίας των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που αποκτήθηκαν κατά την εξαγορά των εταιριών 
“CORAL A.E.” (πρώην “SHELL ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”) και “CORAL GAS A.E.B.E.Y” (πρώην “SHELL GAS 
A.E.B.E.YΓΡΑΕΡΙΟΥ”) που οριστικοποιήθηκε στις 30/6/2011. 
 
Κατά τη διάρκεια των παραπάνω χρήσεων οι βασικές εξωτερικές παράμετροι, το επιτόκιο 
δανεισμού και οι τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρείας εξελίχτηκαν ως ακολούθως: 

  2009 2010 Μεταβολή 
2009/2010 2011 Μεταβολή 

2010/2011 
USD/EURO (**)      
Τέλος χρήσης 1,44 1,34 7,5% 1,29 3,9% 
Μέση ισοτιμία 1,40 1,33 5,3% 1,39 (4,3%) 
      
Dated Brent (USD/bl)      
Τέλος χρήσης 77,67 92,55 19,2% 106,51 15,1% 
Μέση τιμή 61,69 79,54 28,9% 111,16 39,7% 
      
Επιτόκιο δανεισμού      
Μέσος όρος 2,20% 3,21% 45,9% 5,16% 60,7% 
      
Καθαρός Δανεισμός      
Τέλος χρήσης(εκ. EURO) 555 596 7,4% 863 44,8% 
Μέσος όρος (εκ. EURO)  523 710 35,8% 766 7,9% 

 (**) Αναφορικά με την ισοτιμία USD/EURO το αρνητικό πρόσημο υποδηλώνει υποτίμηση του USD έναντι του EURO 
ενώ το θετικό πρόσημο υποδηλώνει ανατίμηση του USD έναντι του EURO. 
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Παρά τις δύσκολες συνθήκες του κλάδου κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία 
επέτυχε άκρως ικανοποιητική κερδοφορία στηριζόμενη στα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους 
(2011: 55,0 USD/MT έναντι 2010: 50,3 USD/MT) και στον αυξημένο όγκο πωλήσεων 
προϊόντων (MT 10.756 χιλιάδες το 2011 έναντι MT 9.742 χιλιάδες το 2010) που αποτελεί 
ιστορικό υψηλό για τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. Τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους 
οφείλονται στη μεγαλύτερη συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας με τη συμβολή της 
νέας μονάδας Επεξεργασίας Αργού (new Crude Distillation Unit) η οποία λειτούργησε σε 
12μηνη βάση το 2011 ενώ η λειτουργία της αφορούσε ουσιαστικά στο δεύτερο εξάμηνο της 
χρήσης 2010. Η επίτευξη υψηλού όγκου πωλήσεων οφείλεται στον εξαγωγικό χαρακτήρα του 
Διϋλιστηρίου της μητρικής και στη συμβολή των δύο ποιοτικών δικτύων εμπορίας υγρών 
καυσίμων, AVIN και CORAL, μέσω των οποίων ο Όμιλος προωθεί τα προϊόντα του στην 
εγχώρια αγορά. 

  
Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από Φόρους (consolidated Earnings after Tax -

EAT) της χρήσης 2011 διαμορφώθηκαν σε ΕΥΡΩ 142.804 χιλιάδες έναντι ΕΥΡΩ 164.547 
χιλιάδες την προηγούμενη χρήση (μείωση 13,21%). Επισημαίνεται ότι τα ενοποιημένα κέρδη 
της χρήσης 2010 έχουν αναμορφωθεί και περιλαμβάνουν “Έσοδα επενδύσεων και Κέρδη 
από συγγενείς εταιρείες” ποσού ΕΥΡΩ 85 εκατ. περίπου που αφορούσε κέρδος από 
συμφέρουσα εξαγορά του Ομίλου “CORAL”.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 
έγκριση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 της 
Εταιρείας και των σχετικών εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Ορκωτού Ελεγκτή 

όπως δημοσιεύτηκαν την 20η Μαρτίου 2012 άνευ τροποποιήσεων. 
  
 
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
“Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε 
ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της 
παραπάνω χρήσης” αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις προετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Οι καταστάσεις απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, την καθαρή θέση και τα στοιχεία της κατάστασης συνολικού εισοδήματος της 
Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο. Ο τύπος της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή είναι  “Με σύμφωνη 
γνώμη”. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 

απαλλαγή των Συμβούλων και των Ορκωτών Ελεγκτών. 
 
 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
“Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος” 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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  Η υφιστάμενη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αντιπροσωπευτική των 

μεταβολών του οργανογράμματος της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 
Δεκεμβρίου 2010 – Μαρτίου 2011. Σύντομο βιογραφικό των Συμβούλων είναι διαθέσιμο στην 
εταιρική ιστοσελίδα www.moh.gr στην επιλογή: Η Εταιρεία / Οργανωτική Δομή / Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

 
Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας (διαθέσιμο στη διεύθυνση www.moh.gr , 
επιλογή: Η Εταιρεία / Εταιρική Διακυβέρνηση) το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται 

από οκτώ (8) έως δώδεκα (12) μέλη και καλείται η Γενική Συνέλευση να εκλέξει τα μέλη 
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με την επιπρόσθετη προϋπόθεση ότι τα δύο (2 ) εξ 
αυτών θα είναι ανεξάρτητα μέλη Δ.Σ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 3016/2002 
περί Εταιρικής Διακυβέρνησης (διαθέσιμος στη διεύθυνση www.moh.gr , επιλογή: Η 

Εταιρεία / Εταιρική Διακυβέρνηση). 
 
 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
“Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 3693/2008” 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

  
Όπως αναφέρεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας (διαθέσιμος 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.moh.gr, επιλογή: Η Εταιρεία / Εταιρική Διακυβέρνηση) η 
Επιτροπή Ελέγχου βοηθά σημαντικά το Συμβούλιο κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων 
του. Η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου στην περίπτωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ χρονολογείται 
από το 1996 και η υφιστάμενη σύνθεση αυτής είναι η ακόλουθη: 

 
Πρόεδρος: Γ. Π. Αλεξανδρίδης  

Μέλη: Α. Θ. Θεοχάρης, Κ. Β. Μαραβέας  
 

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου έχουν καλή γνώση του κλάδου διϋλισης ενώ το 
μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Α. Θ. Θεοχάρης έχει 
αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008 καλείται η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας 
να ορίσει όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την προϋπόθεση ότι η σύνθεσή της 

θα αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος με αποδεδειγμένη επαρκή 

γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.  
 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
“Έγκριση μερίσματος” αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος για τη χρήση 2011 ανέρχεται σε ΕΥΡΩ 
44.313.192 ή ΕΥΡΩ 0,40 ανά μετοχή. Το ποσό αυτό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 25% 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του Νόμου 3943 (ΦΕΚ A’ 66/31.03.2011). Το μικτό 
ποσό μερίσματος ΕΥΡΩ 0,40/μετοχή ισοδυναμεί σε μερισματική απόδοση 6,76% με βάση την 

http://www.moh.gr/
http://www.moh.gr/
http://www.moh.gr/
http://www.moh.gr/
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τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ της 31 Δεκεμβρίου 2011. Οι προτεινόμενες 
ημερομηνίες (αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων, έναρξης πληρωμής) είναι οι 
κάτωθι: 

 
Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012. 
Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012. 
Ημερομηνία έναρξης πληρωμής: Τρίτη 10 Ιουλίου 2012. 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την 
έγκριση του ποσού ΕΥΡΩ 0,40 ανά μετοχή ως μέρισμα για τη χρήση 2011 και των 

σχετικών ημερομηνιών που αναφέρονται παραπάνω. 
 
Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
“Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη 
χρήση 2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών” αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 

Το Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπει ότι οι νόμιμοι Ελεγκτές μπορούν να 
επαναδιορίζονται όχι όμως για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόμενες χρήσεις. Η 
Επιτροπή Ελέγχου έχει προτείνει τη διατήρηση του κ. Τηλέμαχου Γεωργόπουλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 
19271) και του κ. Επαμεινώνδα Γιουρούκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 10351) ως τακτικό και 
αναπληρωματικό Ελεγκτή αντίστοιχα για τη χρήση 2012. Και οι δύο (2) Ελεγκτές εργάζονται 
στην ελεγκτική εταιρεία “Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης Α.Ε.”. Αναφορικά με 
την αμοιβή των Ελεγκτών για τη χρήση 2012, η πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου είναι να 
παραμείνει στο ίδιο ύψος με αυτή της χρήσης 2011. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων την εκλογή 
των δύο (2) Ορκωτών Ελεγκτών και την έγκριση των αμοιβών τους για τη χρήση 2012. 
 
Επί του εβδόμου θέματος της ημερήσιας διάταξης  
«Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011 και προέγκριση 
αυτών για τη χρήση 2012» αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 
 Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εταιρείας στα εκτελεστικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλεται ετήσια αμοιβή ΕΥΡΩ 16.000 ενώ στα μη 
εκτελεστικά ποσό ΕΥΡΩ 19.000 για τις υπηρεσίες τους. Οι αμοιβές αυτές έχουν παραμείνει 
αμετάβλητες από τη χρήση 2003.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις ανωτέρω 
αμοιβές των Συμβούλων για το έτος 2011 και να τις προ-εγκρίνει για το έτος 2012. 

 
 

Επί του όγδοου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
«Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μέσω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας με ταυτόχρονη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και αντίστοιχη 
τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού» αναφέρονται τα ακόλουθα: 
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Το προτεινόμενο συνολικό ποσόν επιστροφής κεφαλαίου ισούται με ΕΥΡΩ 

11.078.298 ή ΕΥΡΩ 0,10 ανά μετοχή. Το ποσόν επιστροφής κεφαλαίου σε συνδυασμό με το 
προτεινόμενο μέρισμα για τη χρήση 2011 αντιστοιχούν σε απόδοση 8,45% βάσει της τιμής 
κλεισίματος της μετοχής της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ της 31ης Δεκεμβρίου 2011. Με τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται ο στόχος της μεγιστοποίησης της απόδοσης των μετόχων της εταιρείας. Οι 
προτεινόμενες ημερομηνίες (αποκοπής δικαιώματος, αρχείου δικαιούχων –record date -, 
έναρξης καταβολής επιστροφής κεφαλαίου) έχουν ως εξής: 

 
Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος: Δευτέρα, 5η Νοεμβρίου 2012. 
Ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: Τετάρτη, 7η Νοεμβρίου 2012.  
Ημερομηνία έναρξης καταβολής: Τρίτη, 13η Νοεμβρίου 2012.  

 
Το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρείας θα τροποποιηθεί ώστε να ενσωματωθεί η αλλαγή 
στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, που πλέον θα διαμορφωθεί σε ΕΥΡΩ 94.165.533 
διαιρούμενο σε 110.782.980 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ΕΥΡΩ 0,85 
εκάστη.  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει το ποσό 
επιστροφής κεφαλαίου των ΕΥΡΩ 0,10 ανά μετοχή, τις σχετικές ημερομηνίες που 

αναφέρονται ανωτέρω, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού 
της Εταιρείας. 

 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
Μαρούσι, 30 Μαΐου 2012  

 


