
ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε., δ.τ. "STEM-HEALTH S.A."
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63073/001/B/07/0278

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 18, 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

(δηµοσιευόµενα βάσει του κν.2190, άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 18, 15123  ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ
Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2010 έως 31 ∆εκεµβρίου 2010

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Α.Ε.". Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

Αρµόδια Υπηρεσία Νοµαρχία : Νοµαρχία Ανατολικής Αττικής

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου  : www.stemhealth.gr 01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου : Πρόεδρος : Κοκορότσικος Πάρις Κύκλος εργασιών 179.172 235.470

Αντιπρόεδρος : Πολίτης Γεώργιος Μικτά κέρδη 158.817 235.470

∆ιευθύνων Σύµβουλος :  Νικολαϊδης Νικόλαος-Αντώνιος Κέρδη/(Ζηµίες)  προ φόρων, χρηµατοδοτικών

∆ιευθύνων Σύµβουλος :  Κοµνηνός-Αλέξιος Κοµνηνός και επενδυτικών αποτελεσµάτων 

Μέλη ∆.Σ.  :  Νικολαΐδης Γρηγόριος-Κακοµανώλης Κέρδη/(Ζηµίες)   προ φόρων 83.408 (82.181)

Κέρδη /(Ζηµίες)  µετά από φόρους (Α) 36.278 (100.930)

(127.368) (51.126)

                     Σκούρτης Γεώργιος Κέρδη /(Ζηµίες)  µετά από φόρους (Α) 36.278 (100.930)

                     Παπαδηµητρίου Νικόλαος Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0 0

                     Ταυρίδης  Ευστάθιος 36.278 (100.930)

Ηµεροµηνία έγκρισης των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο : 24 Μαρτίου 2011 Κέρδη/(Ζηµίες) µετα από φόρους ανα µετοχή 0,0453 (0,1262)
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής : Μανόλης Μιχαλιός (Α.Μ.ΣΟΕΛ 25131) (127.368) (51.126)

Ελεγκτική Εταιρεία : Grant Thornton Α.Ε. (Α.Μ.ΣΟΕΛ 127)

Τύπος Έκθεσης Ελέγχου : Με σύµφωνη γνώµη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)

Κέρδη/(Ζηµίες)   προ φόρων, χρηµατοδοτικών 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(01.01.2010 και 01.01.2009, αντίστοιχα)

762.492 863.422

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 253.284 741.677 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 36.278 (100.930)

Απαιτήσεις από πελάτες 620.061 446.040 Λοιπές προσαρµογές 1 0Απαιτήσεις από πελάτες 620.061 446.040

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 323.458 5.815
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2010 
και 31.12.2009, αντίστοιχα)

798.771 762.492

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  1.196.803 1.193.532

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό κεφάλαιο 800.000 800.000

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων (1.229) (37.508)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 798.771 762.492

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου 2011.

3.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου Υγεία που έχει έδρα την Ελλάδα και κατέχει άμεσα το 50% επί της εταιρείας.

Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 εκτός των περιπτώσεων που 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 798.771 762.492

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 0 0

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 798.771 762.492

Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 26.500 260.118

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 304.993 692

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 66.539 170.230

Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  398.032 431.040

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου 2011.

3.

4. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

5. Η Εταιρεία την 31/12/2010 όπως και την 31/12/2009 δεν απασχολούσε προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6.

7.

8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις εις βάρος της εταιρείας.

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου Υγεία που έχει έδρα την Ελλάδα και κατέχει άμεσα το 50% επί της εταιρείας.

Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 εκτός των περιπτώσεων που 

αναφέρονται στη σημείωση 6.6 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 26.500 για τις ανέλεγκτες φορολογικά. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις 

παρατίθεται στη σημείωση 10.21 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10,11 και 14 του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία».
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)  398.032 431.040
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(γ) + (δ)  1.196.803 1.193.532

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ποσά εκφρασµένα σε ευρώ

01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου 2011.

3.

4. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

5. Η Εταιρεία την 31/12/2010 όπως και την 31/12/2009 δεν απασχολούσε προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6.

7.

8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις εις βάρος της εταιρείας.

9. Για τις χρήσεις 2010 και 2009 δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα

10. Τον Αύγουστο του 2010 η Εταιρεία μεταβίβασε το 50% της Ρουμανικής θυγατρικής της εταιρείας έναντι τιμήματος € 500.055

11. Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Όπως αναφέρεται στην σημειώση 12.

12. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου Υγεία που έχει έδρα την Ελλάδα και κατέχει άμεσα το 50% επί της εταιρείας.

Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 εκτός των περιπτώσεων που 

αναφέρονται στη σημείωση 6.6 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 26.500 για τις ανέλεγκτες φορολογικά. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις 

παρατίθεται στη σημείωση 10.21 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10,11 και 14 του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία».

Έσοδα 154.147

Έξοδα 16.769

Απαιτήσεις 552.827

Υποχρεώσεις 304.324

01/01-31/12/2010 01/01-31/12/2009
Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη/(Ζηµίες) προ φόρων 83.408 (82.181)

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 0 0
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) 
επενδυτικής δραστηριότητας 250.055 1.297

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (514) 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 39.793 29.758

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου 2011.

3.

4. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

5. Η Εταιρεία την 31/12/2010 όπως και την 31/12/2009 δεν απασχολούσε προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6.

7.

8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις εις βάρος της εταιρείας.

9. Για τις χρήσεις 2010 και 2009 δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα

10. Τον Αύγουστο του 2010 η Εταιρεία μεταβίβασε το 50% της Ρουμανικής θυγατρικής της εταιρείας έναντι τιμήματος € 500.055

11. Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Όπως αναφέρεται στην σημειώση 12.

12. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου Υγεία που έχει έδρα την Ελλάδα και κατέχει άμεσα το 50% επί της εταιρείας.

Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 εκτός των περιπτώσεων που 

αναφέρονται στη σημείωση 6.6 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 26.500 για τις ανέλεγκτες φορολογικά. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις 

παρατίθεται στη σημείωση 10.21 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10,11 και 14 του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία».

Έσοδα 154.147

Έξοδα 16.769

Απαιτήσεις 552.827

Υποχρεώσεις 304.324

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών διοικήσης
180.000

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 39.793 29.758

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (66.239) 119.600
(Αύξηση) / µείωση λοιπών λογαριασµών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού (70.321) 78.749

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (247.455) (122.475)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (39.793) (29.758)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου 2011.

3.

4. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

5. Η Εταιρεία την 31/12/2010 όπως και την 31/12/2009 δεν απασχολούσε προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6.

7.

8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις εις βάρος της εταιρείας.

9. Για τις χρήσεις 2010 και 2009 δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα

10. Τον Αύγουστο του 2010 η Εταιρεία μεταβίβασε το 50% της Ρουμανικής θυγατρικής της εταιρείας έναντι τιμήματος € 500.055

11. Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Όπως αναφέρεται στην σημειώση 12.

12. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου Υγεία που έχει έδρα την Ελλάδα και κατέχει άμεσα το 50% επί της εταιρείας.

Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 εκτός των περιπτώσεων που 

αναφέρονται στη σημείωση 6.6 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 26.500 για τις ανέλεγκτες φορολογικά. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις 

παρατίθεται στη σημείωση 10.21 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10,11 και 14 του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία».

Έσοδα 154.147

Έξοδα 16.769

Απαιτήσεις 552.827

Υποχρεώσεις 304.324

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών διοικήσης
180.000

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (39.793) (29.758)

Καταβεβληµένοι φόροι (5.913)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) (56.979) (5.010)

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και 
λοιπών επενδύσεων 0 0
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.

2. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου 2011.

3.

4. Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.

5. Η Εταιρεία την 31/12/2010 όπως και την 31/12/2009 δεν απασχολούσε προσωπικό με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

6.

7.

8. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις εις βάρος της εταιρείας.

9. Για τις χρήσεις 2010 και 2009 δεν υπάρχουν λοιπά συνολικά έσοδα

10. Τον Αύγουστο του 2010 η Εταιρεία μεταβίβασε το 50% της Ρουμανικής θυγατρικής της εταιρείας έναντι τιμήματος € 500.055

11. Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Όπως αναφέρεται στην σημειώση 12.

12. Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται ως εξής:

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται με την μέθοδο της ολικής ενοποιήσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Ομίλου Υγεία που έχει έδρα την Ελλάδα και κατέχει άμεσα το 50% επί της εταιρείας.

Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2009 εκτός των περιπτώσεων που 

αναφέρονται στη σημείωση 6.6 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων.

Η εταιρεία έχει σχηματίσει σωρευτική πρόβλεψη ποσού € 26.500 για τις ανέλεγκτες φορολογικά. Σχετική ανάλυση για τις ανέλεγκτες χρήσεις 

παρατίθεται στη σημείωση 10.21 των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει λοιπές προβλέψεις κατά την έννοια των παραγράφων 10,11 και 14 του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία».

Έσοδα 154.147

Έξοδα 16.769

Απαιτήσεις 552.827

Υποχρεώσεις 304.324

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και 

μελών διοικήσης
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Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 304.301 692

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα 
και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 247.322 (4.318)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
περιόδου 5.815 10.133
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
περιόδου 253.137 5.815
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