
Ε Κ Θ Ε Σ Η 

του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία  

«Unibios Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών» 

  για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

βάσει του άρθρου 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χ.Α., 

και του άρθρου 9 του Ν.3016/2002  

 
 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υλοποιεί ένα στρατηγικό σχέδιο για την 
ανάπτυξη των εταιρικών δραστηριοτήτων, την επέκταση των δραστηριοτήτων και την 
ανάπτυξη της εταιρίας εκτός της Ελληνικής αγοράς. Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου το 
Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό την 
διενέργεια επενδύσεων στον όμιλο, εξαγορών μεριδίων επιχειρήσεων και την αύξηση των 
κεφαλαίων κίνησης 
 
 Η χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων προϋποθέτει την συγκέντρωση 
κεφαλαίων και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 
κατά 2.753.128,20 € με την έκδοση 9.177.094 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής άξιας και 
τιμής διάθεσης 0,30€ η καθεμία. Οι μετοχές αυτές θα διατεθούν στους μετόχους με δικαίωμα 
προτίμησης με καταβολή μετρητών ενώ σημειώνεται ότι ήδη έχουν καταβληθεί  ποσά 
προκαταβολών έναντι αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου από μετόχους που θα 
συνυπολογισθούν στην παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε περίπτωση κατά την 
οποίαν η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο θα 
αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του ΚΝ 2190/1920. 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 
 
Το σύνολο των νέων ονομαστικών μετοχών θα διατεθεί με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των 
παλαιών μετόχων που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων κατά τη λήξη της 
συνεδρίασης του Χ.Α. την προηγούμενη ημέρα  από την ημερομηνία αποκοπής του 
δικαιώματος προτίμησης, η οποία θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της εταιρίας μετά την λήψη 
των σχετικών εγκρίσεων από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Δ.Σ. της Επιτροπής κεφαλαιαγοράς 
και το Δ.Σ. του Χ.Α., οι μέτοχοι θα εγγράφονται με την αναλογία που θα καθορισθεί. 
 
Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Δ.Σ. της εταιρίας 
εντός του προβλεπόμενου από τον Νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί έγκαιρα 
στον Τύπο καθώς και στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει  η τιμή έκδοσης να μπορεί να είναι ανώτερη της 
χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος . 
 
Η έναρξη και λήξη της περιόδου ενάσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το 
Δ.Σ. της εταιρίας.  Το δικαίωμα προτίμησης θα ασκείται καθ΄ όλην την διάρκεια της περιόδου 
άσκησης δικαιώματος προτίμησης. 
 
Σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται. 
 
Η εταιρία κατά τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό θα αιτηθεί την έναρξη της 
διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων εντός 10 εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία αποκοπής.   
 
Τα δικαιώματα προτίμησης των παλαιών μετόχων είναι μεταβιβάσιμα και θα 
διαπραγματεύονται στο Χ.Α. καθ΄όλην τη διάρκεια της περιόδου εγγραφών, μετά δε τη λήξη 
των εγγραφών παραγράφονται, διευκρινίζεται ότι η διαπραγμάτευση του δικαιώματος δεν θα 
είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της άσκησής τους.   
 
Το δικαίωμα εγγραφής θα ασκηθεί σε επιλεγμένα καταστήματα της Τραπέζης που θα επιλεγεί 
από το Δ.Σ. της εταιρίας. 



 
Οι μέτοχοι θα ασκούν τα δικαιώματά τους προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.)  Για την παραλαβής της βεβαίωσης αυτής θα πρέπει να 
απευθυνθούν: 
 

 Στο χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή εταιρία ή 
Θεματοφύλακας), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. 
και  

 Στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.) αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό 
λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.  

 
Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι παλαιοί μέτοχοι θα προσκομίζουν στα 
καταστήματα της Τράπεζας τη σχετική βεβαίωση του Κ.Α.Α., τον αριθμό φορολογικού τους 
μητρώου, την αστυνομική τους ταυτότητα όπως επίσης και τους αριθμούς μερίδας επενδυτή 
και λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. και θα ορίζουν υποχρεωτικά τον χειριστή του 
λογαριασμού τους που θα έχουν αποδεδειγμένα εξουσιοδοτήσει να χειρίζεται αυτόν.  
Ταυτόχρονα,  θα καταβάλουν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, που θα ανοιχθεί για την 
παρούσα αύξηση, το αντίτιμο των μετοχών για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν χωρίς 
τη μεσολάβηση της εταιρίας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 
μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή 
τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους κατόχους και να προβούν σε 
αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των Δικαιωμάτων 
Προτίμησης των πελατών τους. 
 
 
Κλάσματα μετοχών δε θα εκδοθούν.  Προς τούτο συνιστάται στους κ.κ. Μετόχους όπως 
συγκεντρώσουν αριθμό δικαιωμάτων που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης 
να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών. 
 
Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν αποδεικτικό είσπραξης, το οποίο θα αποτελεί αποδεικτικό του 
δικαιώματός τους, δεν θα είναι όμως διαπραγματεύσιμο μέχρι της οριστικής καταχώρησης των 
Άυλων Τίτλων των νέων μετοχών στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.). 
 
Η ημερομηνία διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α. θα ανακοινωθεί από την εταιρία 
μέσω του Τύπου. 
 
Το Δ.Σ. με έγκαιρη απόφασή του θα αποφασίσει για την τακτοποίηση τυχόν κλασματικών 
δικαιωμάτων (στρογγυλοποίηση) με αγορά ή πώληση κατά περίπτωση. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να κατανείμει τυχόν αδιάθετες μετοχές στους παλαιούς 
μετόχους αναλογικά σύμφωνα με τις δηλώσεις συμμετοχής (Προεγγραφής) που θα 
κατατεθούν στην Τράπεζα όπου ασκείται και το δικαίωμα προτίμησης Οι δηλώσεις που θα 
γίνουν στην Τράπεζα για την άσκηση δικαιωμάτων προεγγραφής  μαζί με τις δηλώσεις που 
έχουν ήδη υποβληθεί στην εταιρία και αναφέρονται παραπάνω αποτελούν δηλώσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με την περίπτωση (ε) του άρθρου 8 του Ν 3461/2006. 
 
Δικαιούχοι του δικαιώματος προεγγραφής είναι οι μέτοχοι και τα πρόσωπα που θα 
αποκτήσουν δικαίωμα προτίμησης κατά τη διαπραγμάτευση τους στο Χ.Α., εφ’ όσον έχουν 
ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους. 
 
Κάθε δικαιούχος προς άσκηση δικαιώματος  προεγγραφής, μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα 
προεγγραφής για την απόκτηση επιπλέον αριθμού νέων μετοχών στην τιμή διάθεσης χωρίς 
όριο. 
 
Το δικαίωμα προεγγραφής  ασκείται ταυτόχρονα με την άσκησης του δικαιώματος προτίμησης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στην Τράπεζα είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών 



χρεογράφων των κατόχων δικαιώματος προεγγραφής (Χρηματιστηριακή Εταιρεία ή 
Θεματοφυλακή Τραπέζης) είτε απευθείας στα καταστήματα της (για τους κατόχους 
δικαιώματος που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). 
 
Ειδικότερα, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης, μετά την πλήρη άσκησή τους,  θα μπορούν 
να ασκήσουν το Δικαίωμα της Προεγγραφής επί τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών, με την 
υπογραφή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τραπέζης  όπου θα αναφέρονται ο 
αριθμός και η αξία των νέων μετοχών που επιθυμούν να αποκτήσουν. Η άσκηση του 
δικαιώματος προεγγραφής θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο 
μέτοχος τηρεί ή θα ανοίξει στην Τράπεζα, κατά ποσό ίσο με την αξία των νέων μετοχών για 
τις οποίες ασκεί το δικαίωμα προεγγραφής. Η Τράπεζα κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής 
ικανοποιήσεως του ασκηθέντος δικαιώματος προεγγραφής του μετόχου, θα προβεί στη 
χρέωση του λογαριασμού αυτού κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διαθέσεως των νέων 
μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του 
ειδικού λογαριασμού της αύξησης. 
 
Οι δικαιούχοι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα Προεγγραφής τους, μέσω των 
χειριστών τους, θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσω των χειριστών τους. Οι χειριστές θα 
πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους μετόχους να προβούν σε αντίστοιχες με τις 
παρακάτω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής των 
πελατών τους. 
 
 
Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων τους προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα 
λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι 
διαπραγματεύσιμη. 
 
Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής  θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες Νέες  
Μετοχές. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Νέων Μετοχών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό 
των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι προεγγραφές θα ικανοποιηθούν στο 
σύνολο τους. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση 
της ζήτηση των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με 
βάση τον αριθμό των αδιάθετων Νέων Μετοχών που έχουν ζητήσει (δικαίωμα Προεγγραφής) 
σε σχέση με το σύνολο των προεγγραφών και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. 
 
Τα καταβληθέντα ποσό που δε θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση των αδιάθετων Νέων 
Μετοχών θα αποδεσμεύονται υπέρ αυτών που άσκησαν το Δικαίωμα Προεγγραφής. 
 
Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφής των ιδίων φυσικών ή νομικών 
προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα 
αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή. 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος 
προτίμησης και προεγγραφής των παλαιών μετόχων, και εφόσον υπάρχει αδιάθετο υπόλοιπο 
των νέων μετοχών θα προβεί στην διάθεση των ελεύθερα κατά την κρίση του.  
 
Εάν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, το 
Μετοχικό Κεφάλαιο θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 13α του ΚΝ 
2190/1920. 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται  να δύναται εφόσον το θεωρεί απαραίτητο να 
προσλάβει Σύμβουλο Έκδοσης που να πληροί τα κριτήρια του κανονισμού του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ο οποίος εκτός από τον συμβουλευτικό ρόλο και τον συντονισμό 
της διαδικασίας της αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και άσκησης του δικαιώματος προτίμησης 
θα αναλάβει τη σύνταξη και την επιμέλεια του Ενημερωτικού Δελτίου και την προετοιμασία 



του φακέλου προς υποβολή στις αρχές του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Αντίστοιχα 
το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται ώστε να μπορεί να προσλαμβάνει και αναδόχους 
έκδοσης για την παρούσα αύξηση που να αναλαμβάνουν την μερική ή και συνολική κάλυψη 
του κεφαλαίου. 
 
Οι τυχόν αμοιβές των συμβούλων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμβούλου έκδοσης θα 
συμπεριλαμβάνονται στα έξοδα και δαπάνες έκδοσης τα οποία θα βαρύνουν την εταιρία. 



 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.   

 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ. 
 

Κατά την προηγούμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή 
μετρητών, που πραγματοποιήθηκε με τις από 14/4/2008 αποφάσεις των Β’ Επαναληπτικών 
Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρίας,  
αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 2.499.900 €, σύμφωνα με την πιστοποίηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της 23-4-2008.  
 
Από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εκδόθηκαν 7.953.000 νέες κοινές και 380.000 
προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30€ έκαστη, οι οποίες εισήχθησαν 
προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Υπό Επιτήρηση» του Χ.Α. την 28.5.2008.   
 
Δεν εκδόθηκε ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, που 
αποφασίσθηκε με τις από 14/4/2008 αποφάσεις των Β’ Επαναληπτικών Έκτακτων Γενικών 
Συνελεύσεων των Κοινών και Προνομιούχων Μετόχων της Εταιρίας, καθώς οι μέτοχοι 
παραιτήθηκαν από το δικαίωμα προτίμησης υπέρ συγκεκριμένων επενδυτών που ήταν μέτοχοι 
και στελέχη της εξαγορασθείσας εταιρίας Κάλλιγκαν Ελλάς.  
 
Μετά την ολοκλήρωση της προηγούμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε 
κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14-4-2009 συντάχθηκε η επισυναπτόμενη παρακάτω 
έκθεση χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων που υπογράφτηκε από τους ελεγκτές της εταιρίας και 
δημοσιεύθηκε όπως ορίζει ο νόμος και ο κανονισμός: 



 

 
 



 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
 
Δεδομένου ότι οι εξαγορές και οι επενδύσεις που προβλέπεται να διενεργηθούν από το προϊόν 
της παρούσας αύξησης δεν έχουν πλήρως προσδιορισθεί η εταιρία θα αποστείλει τις 
πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο (1β) και (1δ) του άρθρου 4.1.4.1.2 του 
κανονισμού του χρηματιστηρίου σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα και πάντως πριν από τον 
χρόνο πραγματοποίησης των παραπάνω εξαγορών και επενδύσεων 
 
Οι γενικές κατευθύνσεις του επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας έχουν ως εξής. Αναμένεται να 
συγκεντρωθούν κεφάλαια 2.753.128,20€ που θα διατεθούν μετά την αφαίρεση των εξόδων 
έκδοσης που αναμένεται να ανέρχονται σε 80,000€ για την αύξηση του ιδίου κεφαλαίου 
κίνησης της εταιρίας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών επιχειρήσεων για 
την χρηματοδότηση των αναγκών τους σε κεφάλαια κίνησης και για την εξαγορά 
επιχειρήσεων.  
 
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης προβλέπει την ολοκλήρωση της διάθεσης 
εντός του πρώτου εξαμήνου από την ολοκλήρωση της αύξησης. 
 
 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. 
 
 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΏΝ 
 
Επειδή δεν προβλέπονται εξαγορές που να ξεπερνούν σε αξία το ποσό του 1.000.000 δεν 
χρειάζεται να καταρτισθούν οι προβλεπόμενες από την παράγραφο (1γ) του άρθρου 4.1.4.1.2  
του κανονισμού εκθέσεις. Αν κατά την ολοκλήρωση του προσδιορισμού των δραστηριοτήτων 
αυτών προκύψει κάποια εξαγορά που να ξεπερνά το παραπάνω όριο θα υποβληθεί η 
απαραίτητη έκθεση όπως προβλέπεται στην παράγραφο (2) του άρθρου 4.1.4.1.2  του 
κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 
 
‘ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. 
 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. 
 
Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρείας, που κατέχουν ποσοστό άνω του 5% των μετοχών της 
Εταιρείας άμεσα ή έμμεσα και συγχρόνως μετέχουν στη διοίκηση της Εταιρείας είναι οι κ.κ. 
Ορφέας Μαυρίκιος, και Αντώνιος Σβορώνος, οι οποίοι δήλωσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
28.09.2012 στο οποίοαποφασίστηκε η παρούσα Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, ότι 
προτίθενται να διατηρήσουν το ποσοστό που κατέχουν κατά την ημερομηνία του ΔΣ. έως την 
ολοκλήρωση της αύξησης  και για έξι μήνες μετά την διαπραγμάτευση των νέων μετοχών. 
 
Αναλυτικότερα, οι βασικοί μέτοχοι που αναφέρονται παραπάνω δήλωσαν αρχικά στη 
Συνέλευση ότι προτίθενται να συμμετέχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και πέραν 
του ποσοστού που τους αναλογεί. Και κατόπιν εδήλωσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο ότι  
εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές επιθυμούν να προεγγραφούν με βάση τα ποσά του 
παρακάτω πίνακα τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί 
 

Μέτοχος Ποσό 
Προεγγραφής 

Ορφέας Μαυρίκιος 586.933 
Αντώνιος Σβορώνος 52.828 



 
Ενώ επιφυλάσσονται εφόσον υπάρξουν αδιάθετες μετοχές μετά από αυτές τις προεγγραφές 
να αυξήσουν περαιτέρω την συμμετοχή τους ανάλογα και με τις ταμειακές τους δυνατότητες. 
Διευκρίνισαν επίσης ότι δεν ενεργούν συντονισμένα μεταξύ τους κατά την έννοια της 
παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου 3461/2005 ούτε και βρίσκονται σε συνεννόηση με 
άλλους που ενεργούν για λογαριασμό τους ούτε και ενεργούν οι ίδιοι για λογαριασμό κάποιου 
τρίτου. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. 
 

ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της 
χρηματιστηριακής τιμής κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος. 
 

 
 


