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ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Παλαιό Φάληρο, 10 Οκτωβρίου 2013

Προς το
Διοικητικό Συμβούλιο του «Ασύλου Ανιάτων

Α. Εισαγωγή
Από τη διοίκηση του Ασύλου, μας ζητήθηκε να προσεγγίσουμε τη δυνατότητα επιβίωσης του Ασύλου και να
διατυπώσουμε προτάσεις για αυτόν το σκοπό.
Στην έκθεσή μας για τη χρήση 2012, διατυπώσαμε τις απόψεις μας για τον στρατηγικό σχεδιασμό.
Μία τέτοια εργασία όμως είναι χρονοβόρα και επίπονη και απαιτεί μεταξύ άλλων ειδικούς (Experts) στον τομέα
των βασικών υπηρεσιών που παρέχει το Άσυλο, δηλαδή την περίθαλψη των χρονίως πασχόντων.
Παρόλαυτά στα πλαίσια του έργου που έχουμε αναλάβει για τις χρήσεις 1990-2012 εξετάσαμε πολλές
πλευρές της λειτουργίας του Ασύλου και αποτελεί αυτονόητη υποχρέωσή μας να εκφράσουμε την άποψή για τα
θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό μας αντικείμενο και μπορεί να είναι χρήσιμα για τη διοίκηση.
Έτσι στη συνέχεια επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε το πρόβλημα και να εξετάσουμε τις δυνατότητες εξόδου του
Ασύλου από τα οικονομικά αδιέξοδα που έχει περιέλθει.
Οι εκθέσεις μας σχεδόν πάντα, επειδή αφορούν οικονομικά μεγέθη, περιλαμβάνουν ένα πλήθος
πινάκων και αριθμητικών υπολογισμών. Αυτό είναι γεγονός ότι τις κάνει «δύσχρηστες» σε χρήστες μη
συνηθισμένους στα ζητήματα που σχετίζονται με τις οικονομικές επιστήμες. Κατά κανόνα όμως οι εκθέσεις
μας απευθύνονται σε χρήστες που κατανοούν αυτούς τους πίνακες, τους υπολογισμούς και τις παραδοχές που
κάνουμε.
Στη συγκεκριμένη έκθεση, προσπαθήσαμε να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα, επειδή οι χρήστες που θα
κληθούν να αποφασίσουν για εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα, δεν είναι απαραίτητο να κατανοούν τους πίνακες και
τους υπολογισμούς, αλλά είναι απαραίτητο να κατανοήσουν την ουσία της κατάστασης. Έτσι στη συνέχεια
εκφράζουμε περιφραστικά τα δεδομένα και τις απόψεις μας, με σκοπό να γίνουν καλύτερα κατανοητές. Η
σχετική τεκμηρίωση των αριθμών, είναι στη διάθεσή σας, αν ζητηθεί.
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1. Τα ερωτήματα
Το γενικό ερώτημα

«Είναι δυνατό να συνεχίσει τη λειτουργία του το Άσυλο και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις?»
που μας τέθηκε, για να απαντηθεί και να κατανοηθούν οι προτάσεις, πρέπει να αναλυθεί σε επιμέρους
ερωτήματα.
Αυτά είναι:
I.

Μήπως αποτελεί αναπόφευκτη λύση η επιλογή να παραδοθούν από τη διοίκηση τα περιουσιακά
στοιχεία και οι ασθενείς στο δημόσιο?

II.

Πως μπορούν να αντιμετωπιστούν οι σωρευμένες υποχρεώσεις στο δημόσιο και το ΙΚΑ και να
αποτραπούν οι κίνδυνοι διώξεων σε βάρος της διοίκησης?

III.

Είναι δυνατό το Άσυλο να μπορεί να περιθάλπει τους ασθενείς του, με αυτά τα έσοδα όπως
διαμορφώνονται?

IV.

Πως μπορούν να καλυφθούν οι καθυστερημένες υποχρεώσεις στο προσωπικό, αφού διαρκώς τα
έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα από τα έσοδα?

V.

Πως είναι δυνατό στο μέλλον να αυξηθούν τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία, ώστε να
βελτιωθεί και το φιλανθρωπικό έργο του Ασύλου?

Οι απαντήσεις από την πλευρά μας σε αυτά τα ερωτήματα είναι οι εξής:
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2. Η λύση της παραίτησης
Είναι προφανώς μία λύση που μπορεί να απαλλάξει πιθανά τη διοίκηση από τις νομικές ευθύνες για τις
υποχρεώσεις του Ασύλου προς το Δημόσιο και τα Ταμεία, η οποία σε κάθε περίπτωση πρέπει να σχεδιαστεί
σαν λύση έκτακτης ανάγκης ή σαν λύση που θα προβληθεί κατά τη διαδικασία διαπραγματεύσεων με φορείς
της κυβέρνησης.
Είναι όμως λύση απελπισίας από την πλευρά της διοίκησης του Ασύλου, όχι από πρακτική άποψη, αλλά από
την «ηθική» πλευρά. Το Άσυλο έχει μία εξαιρετικά μακρόχρονη ιστορία και τιμήθηκε από πλήθος ανθρώπων
για το φιλανθρωπικό του έργο, αφού του διέθεσαν μία τεράστια περιουσία. Μία παραίτηση της διοίκησης που
θα σήμαινε στην πράξη εκκαθάριση του Ασύλου, «παράδοση» χωρίς μάχη. Επομένως αποτελεί την «έσχατη
λύση».
Από πρακτική άποψη η λύση της παραίτησης έχει επαρκή αιτιολογική βάση, αφού:
I.

Το Άσυλο περιθάλπει σήμερα 220 ασθενείς και ο καθένας κοστίζει 35.000 € το χρόνο περίπου, δηλαδή
ένα κόστος περίπου 8 εκ. €, αν ληφθούν υπόψη και τα κόστη διοικητικής υποστήριξης

II.

Το μέρος που καλύπτεται από το Κοινωνικό Κράτος είναι περίπου 15.000 € ανά ασθενή ή ένα
συνολικό ποσό 3.300.000 €

III.

Μένει να καλυφθεί ένα ποσό 4.700.000 € από τα έσοδα που Ασύλου από ενοίκια κ.λ.π.

IV.

Τα ενοίκια έχουν πέσει σημαντικά και οι καθαρές τους ροές στο 2012 ήταν κάτω από 3.000.000 €

V.

Από αυτά πρέπει να αφαιρεθούν οι φόροι, κυρίως της ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ), που ακόμη και αν
σταθεροποιηθούν, θα είναι της τάξης των 500.000 € το χρόνο. Μένουν επομένως 2.500.000 €.

VI.

Από τα συνολικά έσοδα από ενοίκια πρέπει επίσης να αφαιρεθεί ένα ποσό της τάξης των 500.000 € για
τα υπόλοιπα γενικά έξοδα και τα έξοδα διοίκησης.

VII.

Μένουν κατά συνέπεια «ανοικτά» 2.000.000 € το χρόνο, με τα σημερινά δεδομένα, πέραν των
εκκρεμοτήτων του παρελθόντος, που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Πριν όμως φτάσει η διοίκηση στην έσχατη λύση, πρέπει να επεξεργαστεί άλλες βιώσιμες και ρεαλιστικές λύσεις,
αν υπάρχουν. Κατά τη γνώμη μας υπάρχουν στη συγκεκριμένη περίπτωση και στην πραγματικότητα, πάντα
υπάρχουν.
Η απάντησή μας στο ερώτημα είναι η εξής:

Ναι, πρέπει να εξεταστεί σαν έσχατη λύση η παραίτηση της διοίκησης και εκχώρηση περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων στο δημόσιο, κυρίως από νομική άποψη. Προηγούμενα να γίνει επεξεργασία
ενός ή εναλλακτικών σεναρίων βιωσιμότητας, τα οποία όμως οπωσδήποτε θα χρειαστούν για την
υλοποίησή τους και τη βοήθεια της πολιτείας. Γίνεται συζήτηση με την πολιτεία στη βάση αυτών των
συγκεκριμένων και ολοκληρωμένων προτάσεων. Αν υπάρξει βοήθεια, υλοποιούνται αυτές οι προτάσεις
όπως τελικά θα διαμορφωθούν μετά από τη συζήτηση. Αν δεν υπάρξει, αναγκαστικά επιλέγεται η λύση της
παραίτησης και της εκχώρησης στο δημόσιο, με ότι αυτό συνεπάγεται.
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3. Οι παλιές υποχρεώσεις στο δημόσιο και το ΙΚΑ
Οι κίνδυνοι για τη διοίκηση είναι εμφανείς και έχουν υλοποιηθεί ήδη με την έκδοση εντάλματος σύλληψης κατά
της κας Προέδρου για καθυστερημένες υποχρεώσεις στο ΙΚΑ. Επομένως πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση. Στην
πρόταση που θα διαμορφωθεί, ένα από τα κομβικά ζητήματα είναι τι θα γίνει με τις παλαιές οφειλές σε δημόσιο
και ΙΚΑ. Οι προτάσεις που θα γίνουν και η βοήθεια που θα ζητηθεί πρέπει να διέπονται από ρεαλισμό, γιατί
μόνο έτσι έχουν πιθανότητα να γίνουν αποδεκτές. Δηλαδή αυτό που θα ζητηθεί, θα πρέπει να μπορεί να γίνει,
με βάση το νόμο. Στις 31.12.2012 οι υποχρεώσεις στο δημόσιο ήταν της τάξης των 2,5 εκ. € και στο δημόσιο
της τάξης των 1,8 εκ. €. Επομένως αναφερόμαστε για το τέλος του 2013 σε ένα μέγεθος της τάξης των 5 με 6
εκ. €, αν ληφθούν υπόψη διάφορες επιβαρύνσεις.
Η πρόταση προς την κυβέρνηση, στα πλαίσια των νέων φορολογικών ρυθμίσεων, πρέπει να είναι η εξής:

«Το Άσυλο δεν έχει μετρητά και με απίστευτη δυσκολία διασφαλίζει τη διατροφή και περίθαλψη των
ασθενών, ενώ δεν μπορεί να πληρώσει το προσωπικό. Έχει όμως τεράστια ακίνητη περιουσία (πάνω από
200 εκ. € στον Ισολογισμό του) που σήμερα όχι μόνο δεν αποδίδει, αλλά κοστίζει τρομακτικά. Θέλουμε
να είμαστε συνεπείς στην υποχρεώσεις μας στο δημόσιο και το ΙΚΑ. Μπορούμε να εισφέρουμε ακίνητα
αντικειμενικής αξίας της τάξης των 7 εκ. €, με την παράκληση το ποσό αυτό να καλύψει τις
καθυστερημένες, αλλά και τις αμέσως επόμενες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις μας, μέχρι με
μία συνολική αναδιάρθρωση που έχουμε σχεδιάσει, να μπορέσουμε να ανακάμψουμε».
Σε ότι αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις σε καθυστέρηση, υπάρχει η νομική βάση να γίνει κάτι τέτοιο.
Σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, πρέπει να ζητηθεί και θεωρούμε ότι παρότι είναι δύσκολο να γίνει,
αποτελεί έντιμη πρόταση που ο κάθε υπεύθυνος πολιτικός θα τη συζητούσε, αν μάλιστα συνδέεται με ένα σχέδιο
αναδιάρθρωσης πειστικό.
Σε ότι αφορά τις μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις δεν προβλέπεται, αλλά είναι μία επιπλέον λογική
βοήθεια που θα ζητηθεί από τους αρμόδιους.
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4. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης
Όπως προαναφέρθηκε τα νούμερα είναι αμείλικτα. Στο 2012 ο κάθε ασθενής στοίχιζε 31.000 € το χρόνο και ο
ΕΟΠΠΥ κάλυπτε 14.000 € το χρόνο. Χωρίς να αλλάξουν τα δεδομένα των ενοικίων, το Άσυλο μπορεί να
συνεισφέρει άλλα 10.000 € ανά ασθενή (2.200.000 € το χρόνο). Δηλαδή από ένα συνολικό κόστος 24.000 €
ανά ασθενή το 58% θα το καταβάλλει ο ΕΟΠΠΥ και το 42% το Άσυλο.
Επομένως το ερώτημα είναι απλό:

Μπορεί να περιθάλψει αξιόπιστα τους 220 ασθενείς του το Άσυλο, μειώνοντας το κόστος του από 34.000 €
ανά ασθενή σε 24.000 € ανά ασθενή ή κατά 23%?
Από την εμπειρία μας σαν χρηματοοικονομικοί, σε συνδυασμό με το ποσοστό συμμετοχής του ΕΟΠΠΥ και
το γεγονός ότι δεν υπάρχει κόστος για τη χρήση των εγκαταστάσεων, λέμε απερίφραστα ΝΑΙ.
Η αναδιάρθρωση είναι όμως πρωταρχικά έργο των ειδικών στον τομέα της νοσηλείας. Υπάρχουν διεθνώς
αποδεκτά αλλά και νομοθετημένα στη χώρα μας πρότυπα, για το κόστος νοσηλείας. Αυτοί οι ειδικοί θα
καθορίσουν και το προβλεπόμενο κόστος νοσηλείας.
Η εναλλακτική λύση που μπορεί να δώσει πιθανά και άμεση απάντηση στο πρόβλημα, είναι το Άσυλο να
απευθυνθεί σε αξιόπιστο ή αξιόπιστους φορείς στο χώρο της νοσηλείας και να ζητήσει καταρχήν μη δεσμευτικές
προσφορές που θα :
I.
II.

Προβλέπεται η παραχώρηση των εγκαταστάσεων του Ασύλου, στην κατάσταση που είναι σήμερα
Ζητείται να γίνει προσδιορισμός του κόστους αναγκών για πιθανές νέες επενδύσεις, ώστε η περίθαλψη
να παρέχεται με τα προβλεπόμενα standards

III.

Ζητείται το συνολικό ετήσιο κόστος ανά ασθενή, για την ανάληψη της ευθύνης για την περίθαλψη των
ασθενών και τον τρόπο καταβολής του.

IV.

Ζητείται πρόταση για την απορρόφηση του υπάρχοντος έμπειρου προσωπικού του ΙΠΧΠ και τις
πιθανές εναλλακτικές προτάσεις μεταβίβασης των υποχρεώσεων.

V.

Προβλέπεται ότι το νοσηλευτικό έργο θα ελέγχεται τακτικά και τουλάχιστον σε ετήσια βάση από
αξιόπιστο φορέα, κατά προτίμηση δημόσιου χαρακτήρα.

Αν υπάρξει απάντηση κάτω ή κοντά στο ποσό των 24.000 € ετήσιου κόστους ανά ασθενή, η βάση για βιώσιμο
επιχειρηματικό σχέδιο έχει εξασφαλιστεί. Το πιθανό κόστος επιπλέον επενδύσεων θα καλυφθεί με πιθανή
εκποίηση περιουσίας, σε εύλογο διάστημα. Επιπλέον θα είναι εξασφαλισμένη η αξιολόγηση του νοσηλευτικού
έργου από αξιόπιστο φορέα.
Σε κάθε περίπτωση ο προσδιορισμός του κατώτερου δυνατού κόστους ανά ασθενή, με τήρηση των
προβλεπόμενων standards είναι το κλειδί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που θα γίνει.
Στο βαθμό που θα ληφθεί ικανοποιητική απάντηση, υπάρχουν δύο διαφορετικές εκδοχές:
I.

Η πρώτη αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας του ΙΠΧΠ από το Άσυλο, όπως γίνεται μέχρι τώρα. Σε
αυτήν την περίπτωση θα πρέπει φυσικά να γίνει αναδιάρθρωση στα κόστη και κυρίως στο κόστος
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προσωπικού. Για την αξιολόγηση του προσωπικού θα πρέπει να ζητηθεί βοήθεια από το Υπουργείο
Υγείας. Για μείωση του κόστους μέσω μείωσης των μισθών, θα πρέπει, με βάση και την αξιολόγηση να
γίνουν διαπραγματεύσεις με τους εργαζόμενους. Τυχόν έκτακτα κόστη για την αναδιάρθρωση, θα
πρέπει να καλυφθούν με εκποίηση περιουσίας ή με προσωρινό δανεισμό με εγγύηση περιουσία.
II.

Η δεύτερη αφορά την ανάθεση σε άλλο φορέα της λειτουργίας του ΙΠΧΠ σαν «εργολάβος» που θα
αναλάβει και όλες τις σχετικές ευθύνες. Σε αυτήν την περίπτωση η αξιολόγηση του προσωπικού θα γίνει
από τον ίδιο, ο οποίος προφανώς θα πρέπει να υπογράψει νέες συμβάσεις. Θα δημιουργηθούν πολύ
μεγαλύτερα κόστη τα οποία επίσης θα πρέπει να καλυφθούν με εκποίηση περιουσίας ή με προσωρινό
δανεισμό με εγγύηση περιουσία.
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5. Καθυστερημένες υποχρεώσεις στο προσωπικό
Είναι προφανής η ανθρώπινη διάσταση του προβλήματος, αφού οι αποδοχές της συντριπτικής πλειοψηφίας του
προσωπικού, βρίσκονται στα επίπεδα της ελάχιστης επιβίωσης. Από την άλλη πλευρά αποτελεί μία
πραγματικότητα η αδυναμία του Ασύλου να εξοφλήσει άμεσα.
Κατά την άποψή μας, ο χειρισμός στα πλαίσια του συνολικού σχεδιασμού εξαρτάται από τη στρατηγική
επιλογή που θα γίνει:
I.

Αν επιλεγεί τελικά το «σενάριο καταστροφής», είναι προφανές ότι οι διεκδικήσεις του προσωπικού θα
στραφούν κατά του δημοσίου

II.

Αν επιλεγεί βιώσιμη λύση λειτουργίας του ΙΠΧΠ από το Άσυλο, όπως γίνεται τώρα, θα υπάρξουν δύο
κατηγορίες εργαζόμενων. Η μία θα αφορά αυτούς που θα παραμείνουν και η άλλη αυτούς που τυχόν
θα απολυθούν.
a.

Για την πρώτη κατηγορία θα πρέπει να γίνει ένας διακανονισμός των παλαιών οφειλών,
έντοκος και να αρχίσουν να καταβάλλονται κανονικά οι τρέχουσες αμοιβές. Η εξόφληση των
παλαιών οφειλών θα γίνει με εκποίηση περιουσίας, όταν αυτή επιτευχθεί ή με δανεισμό με
εγγύηση περιουσία, αν αυτός είναι εφικτός

b. Για τη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα οι καθυστερημένες οφειλές και οι
αποζημιώσεις. Για να γίνει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε δανεισμός με εγγύηση περιουσίας,
κάτι που δεν είναι σήμερα καθόλου εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατον.
III.

Αν επιλεγεί η λύση εκχώρησης της λειτουργίας του ΙΠΧΠ σε εργολάβο, θα υπάρξουν πάλι δύο
κατηγορίες εργαζόμενων. Αυτοί που θα απορροφηθούν από τον εργολάβο και αυτοί που δεν θα
επιλεγούν και επομένως θα απολυθούν.
a.

Για την πρώτη κατηγορία θα οφείλονται οι καθυστερημένες οφειλές και η αποζημίωση. Θα
πρέπει να γίνουν συμβάσεις με έντοκη κεφαλαιοποίηση της υποχρέωσης, με εξ αδιαιρέτου
εγγύηση επί ακινήτων και η εξόφληση θα γίνει είτε με εκποίηση περιουσίας ή με δανεισμό με
εγγύηση περιουσίας

b. Για τη δεύτερη κατηγορία θα πρέπει να καταβληθούν άμεσα οι καθυστερημένες οφειλές και οι
αποζημιώσεις. Για να γίνει αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε δανεισμός με εγγύηση περιουσίας,
κάτι που δεν είναι σήμερα καθόλου εύκολο, αλλά δεν είναι και αδύνατον.
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6. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
Το Άσυλο έχει μία τεράστια σχετικά ακίνητη περιουσία που προφανώς δεν έχει αξιοποιηθεί ικανοποιητικά.
Παρότι τα λογιστικά δεδομένα δεν είναι επαρκώς αξιόπιστα, όπως έχει αναπτυχθεί στην ειδική έκθεση για τη
χρήση 2012, εμφανίζεται μία λογιστική αξία της τάξης των 200 εκ. €. Τα μισθώματα σήμερα ανέρχονται σε 3
εκ. €, δηλαδή εμφανίζεται μία μέση απόδοση κάτω από 1,5%. Με αυτές τις προϋποθέσεις ο διπλασιασμός των
εσόδων ώστε να φτάσει το 3%, σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, φαίνεται καταρχήν κάτι το εφικτό. Αυτό θα σήμαινε
επιπλέον 3 εκ. € έσοδα που θα έδινε τη δυνατότητα στο Άσυλο να ανασάνει οικονομικά και να επεκτείνει το
φιλανθρωπικό έργο του.
Η ιστορική πραγματικότητα έχει δείξει ότι το Άσυλο δεν μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός
διαχειριστής ακινήτων. Άλλωστε διαχείριση ακινήτων δεν σημαίνει μόνο ενοικίαση. Κάπου μπορεί να πρέπει να
γίνει εκποίηση, αλλού να γίνουν επενδύσεις για καλύτερες αποδόσεις, αλλού μπορεί να αξίζει να αναληφθεί
λογικό επιχειρηματικό ρίσκο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι αξιοποίησης των ακινήτων. Αλλά, όπως και για όλες τις
σημαντικές δραστηριότητες της μέρες μας, η διαχείριση των ακινήτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένους
επαγγελματίες και όχι εμπειρικά.
Υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρίες για αυτό το σκοπό εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Σχεδόν όλες οι
μεγάλες τράπεζες έχουν τέτοιες εταιρίες. Η γνώμη μας είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει το Άσυλο να
απευθυνθεί σε ειδικούς. Αυτό πρέπει να γίνει σε προκαταρτικό στάδιο πριν τη διατύπωση του σχεδίου
ανασυγκρότησης και να ακολουθήσει πιο εμπεριστατωμένη μελέτη για την αξιοποίηση της περιουσίας του.
Δηλαδή η διοίκηση χρειάζεται μία καταρχήν αξιολόγηση της περιουσίας της και μία εκτίμηση για το που
μπορούν να φτάσουν μακροπρόθεσμα οι αποδόσεις, από έναν αξιόπιστο φορέα. Τότε θα μπορεί να πείσει τον
οποιοδήποτε τρίτο, περιλαμβανομένων των συνομιλητών της εκπροσώπων της πολιτείας, ότι τα σημερινά
προβλήματα είναι συγκυριακά και ότι όταν ισορροπήσουν τα πράγματα, το Άσυλο είναι αποφασισμένο να
λειτουργήσει αποτελεσματικά και να ξεκινήσει μία νέα ανοδική πορεία στο φιλανθρωπικό του έργο.
Πρέπει να επισημανθεί πως αυτή η έκθεσή μας δεν συνιστά μελέτη βιωσιμότητας. Είναι ένα κείμενο
σύντομο, με την προσπάθεια να είναι εύκολα κατανοητό, που θέτει ορισμένες προτεραιότητες και μία βάση
συζήτησης με τη διοίκηση. Ευχαρίστως να παραστούμε σε συνεδρίαση της διοίκησης και να εξηγήσουμε και
προφορικά τις απόψεις που διατυπώνουμε σε αυτό το κείμενο.

Με Εκτίμηση,
Δρ. Δημήτρης Ντζανάτος
Πρόεδρος ΔΣ Grant Thornton AE
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
ΑΜ. ΣΟΕΛ. 11521
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