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ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΡΧΙΦΟΡΟΘΕΤΗ  

ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
 

 
 
 
Μάθηµα:       ΕΙ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ 

Ηµεροµηνία:   Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010 

∆ιάρκεια:  3 ώρες (9:00 π.µ – 12:00 π.µ) 

 

 
ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΣΕΛΙ∆ΕΣ 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑ∆ΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 
 

 

Να απαντήσετε στα ελληνικά Σ΄ ΟΛΕΣ τις ερωτήσεις. 
 
Επιτρέπεται η χρήση µη προγραµµατιζόµενης υπολογιστικής µηχανής. 
 
 
 
Βαθµολογία  
 
Ερώτηση 1 (20 µονάδες) 

Ερώτηση 2 (20 µονάδες) 

Ερώτηση 3 (20 µονάδες) 

Ερώτηση 4 (10 µονάδες) 

Ερώτηση 5 (10 µονάδες) 

Ερώτηση 6 (10 µονάδες) 

Ερώτηση 7 (10 µονάδες) 
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ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 
Οι πιο κάτω φορολογικοί συντελεστές και εκπτώσεις να χρησιµοποιηθούν κατά την 
απάντηση των ερωτήσεων. 
 

 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2009 

 
Φορολογικοί συντελεστές  
για φυσικά πρόσωπα 

 
 

Φορολογητέο Εισόδηµα Φορολογικός 
συντελεστής 

Για κάθε ευρώ µέχρι €19,500 0% 
Για κάθε ευρώ πάνω από €19,500 µέχρι €28,000 20% 
Για κάθε ευρώ πάνω από €28,000 µέχρι €36,300 25% 
Για κάθε ευρώ πάνω από €36,300 30% 

  
 

Φορολογικός συντελεστής  
για νοµικά πρόσωπα 

 
Εταιρείες                                10% 
  

 
Κεφαλαιουχικές εκπτώσεις 

 
Μηχανήµατα 10% 
Οχήµατα 20% 
Ξενοδοχεία και βιοµηχανικά κτίρια 4% 
Άλλα κτίρια 3% 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20% 
Λογισµικά προγράµµατα 33% 
 
 

 

Επιτόκιο 
 

Mέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2006 9% 
Μέχρι 31 ∆εκεµβρίου 2009   8% 
Από      1 Ιανουαρίου 2010 5,35% 
 
 

 

Τιµές πληθωρισµού 
 

Ιούλιος 1996 78,13 
Ιανουάριος 1997 79,27 
Ιανουάριος 2008 106,58 
∆εκέµβριος 2008 111,43 

 
 

Εισφορά υπαλλήλου στο ταµείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 6,3% 
(µε µέγιστο ποσό €48,048) 
 

 
 
 



 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1:  

Η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΛΤ∆ είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου, και ασχολείται µε την 
ανάπτυξη και πώληση λογισµικών προγραµµάτων. Όλα τα λογισµικά προγράµµατα 
αναπτύσσονται σύµφωνα µε τις πατέντες που χρησιµοποιεί η εταιρεία.  
 
Η ΑΘΗΝΑ ΛΤ∆  είχε τα ακόλουθα αποτελέσµατα για το έτος 2008: 
 
 Σηµειώσεις: € 

 
Μεικτό κέρδος 1 380,000 
Μείον:   
∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης πατεντών   2 (120,000)  
Έξοδα διανοµής και διαχείρισης 3 (80,000) 

 
Κέρδος πριν τη φορολογία    180,000 
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Σηµειώσεις: 
 

1. Το µεικτό κέρδος υπολογίστηκε στη βάση των δεδουλευµένων εσόδων και 
περιλαµβάνει €60,000 σχετικά µε το µεικτό κέρδος του υποκαταστήµατος της 
εταιρείας στη Ρωσσία. Το υποκατάστηµα στην Ρωσσία εκµεταλλεύεται 
αποκλειστικά την πατέντα αρ.3. Για το έτος 2007, η εταιρεία ΑΘΗΝΑ ΛΤ∆ αφαίρεσε 
από τα φορολογητέα κέρδη της στην Κύπρο, ζηµία ύψους €30,000 που αφορούσε 
το υποκατάστηµα της Ρωσσίας 
 

2. Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης των πατεντών υπολογίστηκαν σε ταµειακή βάση, 
καθαρά από φόρους οφειλόµενους ή πληρωµένους και αφορούν την εκµετάλλευση 
των πατεντών για την ανάπτυξη και πώληση λογισµικών προγραµµάτων της 
εταιρείας. 

 
Τα δικαιώµατα εκµετάλλευσης των πατεντών αναφορικά µε το ηµερολογιακό έτος 
παραγωγής είναι πληρωτέα µέχρι τις 31 Ιουλίου εκείνου του έτους για το πρώτο 
εξάµηνο παραγωγής και µέχρι τις 31 Ιανουαρίου του επόµενου έτους για το δεύτερο 
εξάµηνο.  
 

 Το έτος 2008 οι πληρωµές των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης που έγιναν στις 31 
Ιουλίου και 31 Ιανουαρίου ήταν ως ακολούθως: 

 
 

 31 Ιουλίου 
2008 

€ 

31 Ιανουαρίου 
2008 

€ 
∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης πατέντας 1 35,000 5,000 
∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης πατέντας 2 10,000 20,000 
∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης πατέντας 3 20,000 30,000 

 
Οι ιδιοκτήτες των πατεντών που χρησιµοποιούνται είναι τρίτες εταιρείες ως πιο κάτω: 

 
Πατέντα 1 ΑΑΑ      S. A. (Ελλάδα)  
Πατέντα 2 ΒΒΒ      PLC  (Η.Π.Α)  
Πατέντα 3 ΕΕΕ      ΟΟΟ (Ρωσσία) 
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Τα οφειλόµενα υπόλοιπα των  πιστωτών για δικαιώµατα εκµετάλλευσης των πατεντών 
(καθαρά από φόρο) είχαν ως εξής: 
 
 
 31 ∆εκεµβρίου 

2007 
€ 

31 ∆εκεµβρίου 
2008 

€ 
Πατέντα 1 120,000 90,000 
Πατέντα 2 160,000 140,000 
Πατέντα 3 60,000 20,000 

 
3.  Τα έξοδα  διανοµής  και  διαχείρισης υπολογίστηκαν σε ταµειακή βάση.  Οι πληρωµές 
που έγιναν κατά τη διάρκεια του 2008 αναλύονται ως εξής: 
 

 € 
Σχετικά µε τις εργασίες στην Κύπρο 50,000 
Σχετικά µε το υποκατάστηµα στη Ρωσσία 30,000 
Σύνολο πληρωµών 80,000 

 
Τα οφειλόµενα υπόλοιπα για διανοµή και έξοδα διαχείρισης είχαν ως εξής: 
 
 31 ∆εκεµβρίου 

2007 
€ 

31 ∆εκεµβρίου 
2008 

€ 
Αναφορικά µε τις εργασίες στην Κύπρο 20,000 15,000 
Αναφορικά µε το υποκατάστηµα στη Ρωσσία  5,000 0 

 
 
Ζητούµενα: 
 

(α) Εξηγήστε τις φορολογικές συνέπειες και τις ευθύνες της ΑΘΗΝΑ ΛΤ∆ που 
προκύπτουν από την πληρωµή των δικαιωµάτων εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, 
αναφέροντας όπου είναι απαραίτητο, τα οφειλόµενα ποσά και τις ηµεροµηνίες 
πληρωµής.                    

            ( 5 µονάδες) 
 

(β) Υπολογίστε την υποχρέωση εταιρικού φόρου για την ΑΘΗΝΑ ΛΤ∆  για το έτος 
2008, λαµβάνοντας υπόψη ότι, η εταιρεία δήλωσε και πλήρωσε προσωρινή 
φορολογία ύψους €10.000. 

         (15 µονάδες) 
 

                Σύνολο  ( 20 µονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 2: 
 
Ο κος Λεµέσιος  είναι κάτοικος Γαλλίας για πολλά χρόνια, όπου ασκεί το επάγγελµα του 
λογιστή ως αυτοεργοδοτούµενος. Από την 1 Σεπτεµβρίου 2009 µετοίκισε οικογενειακος 
στην Κύπρο.Το εισόδηµα του κου Λεµέσιου  για το έτος 2009 και το αναµενόµενο εισόδηµά 
του για το έτος 2010 έχουν ως εξής: 

 2009 2010 
  (αναµενόµενα) 
 € € 
   
Εισόδηµα ως αυτοεργοδοτούµενος στην Γαλλία (φόρος 
που πληρώθηκε στην Γαλλία €20,000) 

60,000 - 

   
Εισόδηµα από εργασία στην Κύπρο (υπόκειται σε 
κοινωνικές ασφαλίσεις όπως προβλέπεται από το 
νόµο) 

15,000 50,000 

   
Εισόδηµα από την προσωπική επιχείρηση ενοικίασης  
διαµερισµάτων στην Γαλλία (φόρος που πληρώθηκε 
στην Γαλλία – έτος: 2009: €4,000, έτος 2010: €4,400 
(αναµενόµενος)) 

20,000 22,000 

   
Μερίσµατα που εισπράχτηκαν – Γαλλικές εταιρείες (δεν 
πληρώθηκε φόρος στην πηγή) 

10,000 8,000 

   
Τόκος τραπεζικών καταθέσεων από Γαλλία, καθαρός 
από 25% φόρο που αφαιρείται στην πηγή 

1,500 - 

Κέρδος από την πώληση µετοχών σε Γαλλικές 
εταιρείες  

100,000 - 

   
Κέρδος από την πώληση γραφειακού εξοπλισµού στην 
Γαλλία 

40,000 - 

   
Τόκος τραπεζικών καταθέσεων από κυπριακές 
τράπεζες (καθαρός) 

- 5,000 

 
 
Η κα Λεµέσιου δεν εργάζεται. Το εισόδηµά της για το έτος 2009 και το αναµενόµενο 
εισόδηµα για το έτος 2010 αποτελούνται από τα ακόλουθα: 
 
 2009 

 
€ 

2010 
(αναµενόµενα) 

€ 
Εισόδηµα ενοικίου σπιτιού στη Λεµεσό  10,000 15,000 

 
Μερίσµατα που εισπράχτηκαν – Γαλλικές εταιρείες (δεν 
πληρώθηκε φόρος στην πηγή) 
 

10,000 6,000 

Κέρδος από την πώληση µετοχών σε Γαλλικές 
εταιρείες 
 

60,000 - 

Τόκος τραπεζικών καταθέσεων από κυπριακές 
τράπεζες (καθαρός) - 3,000 
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Ο κος και η κα Λεµέσιου σκοπεύουν να πουλήσουν όλη την ακίνητη περιουσία και µετοχές 
τους στην Γαλλία, το Σεπτέµβριο του 2010 και να επενδύσουν µέρος των εισοδηµάτων σε 
ακίνητη περιουσία στην Κύπρο, που αναµένεται να δηµιουργήσει κοινό εισόδηµα από 
ενοίκια ύψους €80.000 ετησίως από την 1 Οκτωβρίου 2010, επιπλέον, από το εισόδηµα 
που αναφέρεται πιο πάνω.  Αυτό το εισόδηµα αναµένεται να καλύψει τα περισσότερα από 
τα δίδακτρα και τα κόστα συντήρησης των δυο παιδιών του ζευγαριού, Αντωνία και Πέτρο 
που άρχισαν τις σπουδές τους στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2009. Ούτε η Αντωνία  ούτε 
ο Πέτρος έχουν εισόδηµα και εκτιµάται ότι και οι δυο θα περάσουν τουλάχιστον 3 χρόνια 
στο Λονδίνο. 
 
Ζητούµενα: 
 

(α) Υπολογίστε το Φόρο Εισοδήµατος και την Έκτακτη Αµυντική Εισφορά που πρέπει 
να πληρώσει ο κος Λεµέσιος, δηλώνοντας, όπου πρέπει,  τις ηµεροµηνίες 
πληρωµής για: 
(1) το έτος 2009 και 
(2) το έτος 2010 (αναµενόµενο) 
Σε κάθε περίπτωση να δίνετε σύντοµες επεξηγήσεις για να υποστηρίξετε τους 
υπολογισµούς σας. 

            
 (10 µονάδες) 

 
(β) Υπολογίστε το Φόρο Εισοδήµατος και την Έκτακτη Αµυντική Εισφορά που πρέπει 

να πληρώσει η κα Λεµέσιου, δηλώνοντας, όπου πρέπει, τις ηµεροµηνίες 
πληρωµής για: 
(1) το έτος 2009 και 
(2) το έτος 2010 (αναµενόµενο) 
Σε κάθε περίπτωση να δίνετε σύντοµες επεξηγήσεις για να υποστηρίξετε τους 
υπολογισµούς σας. 

            
 (10 µονάδες) 

 
         Σύνολο (20 µονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 3: 
 
Η ΘΑΛΑΣΣΑ  ΛΤ∆ ,είναι Κυπριακή  εταιρεία ανάπτυξής γης. Η εταιρεία, τερµάτισε τις 
εργασίες της στις 30 Νοεµβρίου 2008 εξ΄ αιτίας των δυσµενών συνθηκών στην οικονοµία. 
Η εταιρεία είχε τις ακόλουθες συναλλαγές το ∆εκέµβρη του 2008: 

1. Πώλησε τα γραφεία της προς €1,000,000. Τα γραφεία αγοράστηκαν την 1 Ιουλίου 1996 
όταν η εταιρεία άρχισε τις εργασίες της προς €300.000. Η αξία της γης συµφωνήθηκε 
στο ένα τέταρτο (1/4) του συνολικού αντίτιµου, τόσο κατά την πώληση, όσο και κατά 
την αγορά των γραφείων. Πληρώθηκε προµήθεια ύψους €25.000 στην δικηγόρο της 
εταιρείας κα Έλενα, για εξεύρεση αγοραστή. Έξοδα για µεταβίβαση της γης ύψους 
€33.000 πληρώθηκαν κατά την αγορά. Αυτά τα γραφεία επανεκτιµήθηκαν στους 
λογαριασµούς της εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2003 σε €500,000 και η αρχή της 
εταιρείας για απόσβεση ήταν να αποσβέσει τα κτήριά της για 30 χρόνια 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο σταθερής απόσβεσης. 

 
2. Πώλησε ένα τεµάχιο γης προς €1,200.000. Η γη αγοράστηκε την 1 Ιανουαρίου 1997 για 

€300.000. Πληρώθηκε σε εγγεγραµµένο κτηµατοµεσίτη προµήθεια προς 3% επί του 
ποσού πώλησης. Τα έξοδα µεταβίβασης της γης €55,000 πληρώθηκαν κατά την 
αγορά. 

 
3. Πώλησε ένα τεµάχιο γης προς €2,200.000. Η γη αγοράστηκε την 1 Ιανουαρίου 2008 για 

€1,500,000. Πληρώθηκε σε εγγεγραµµένο κτηµατοµεσίτη προµήθεια προς 3% επί του 
ποσού πώλησης. Τα έξοδα µεταβίβασης της γης €350,000  πληρώθηκαν κατά την 
αγορά 

 
4. Πώλησε µετοχές της Τράπεζας Κύπρου κα της Λαϊκής Τράπεζας προς €50.000. Οι 

µετοχές αγοράστηκαν προς €500.000 το Νοέµβριο του 1999.  
 
5. Πώλησε όλα τα έπιπλα, σκεύη και εξοπλισµό προς €20.000. Όλα αυτά αγοράστηκαν 

τον Ιούλιο του 1996 για €50.000. Η αρχή της εταιρείας για απόσβεση αυτών των 
περιουσιακών στοιχείων είναι να τα αποσβένει προς 10% ετησίως επί του κόστους. 
 
Η εταιρεία πραγµατοποίησε λογιστικό/και προσαρµοσµένο στο φόρο κέρδος ύψους  
€50.000 για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 µέχρι 30 Νοεµβρίου 2008, πριν να λάβει 
υπόψη οποιαδήποτε από τις πιο πάνω συναλλαγές. 
 
∆ε γίνεται πρόβλεψη για απόσβεση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων τη χρονιά της 
πώλησης τους. 
 
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, το µετοχικό κεφάλαιο και τα αποθεµατικά της εταιρείας ήταν 
ως ακολούθως: 

 € 
Μετοχικό κεφάλαιο   10,000 
Αποθεµατικό επανεκτίµησης (µόνο αναφορικά µε τα γραφεία της εταιρείας) 200,000 
Λογαριασµός κερδοζηµιών   55,000 
Σύνολο κεφαλαίου και αποθεµατικών 265,000 

    Όλα τα κέρδη συσσωρεύτηκαν µετά τις 31 ∆εκεµβρίου 2003. 
 
 
Ζητούµενα: 
 
Υπολογίστε τον εταιρικό φόρο, το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών και τις υποχρεώσεις 
αµυντικής εισφοράς της ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΛΤ∆ για τα έτη 2008 και 2009, υποθέτοντας ότι η 
διάλυση της εταιρείας ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2009.    
                               

(20 µονάδες) 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 4: 
 
Η εταιρεία Πανάθα Λτδ είναι εταιρεία µε έδρα την Κύπρο. Το φορολογητέο κέρδος  της 
εταιρείας, πριν να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσµατα των τριών κυπριακών θυγατρικών της 
εταιρειών µε έδρα την Κύπρο, για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2008 ανήλθε σε 
€100,000 και για το έτος που έληξε 31 ∆εκεµβρίου 2009 ανήλθε σε €200,000. 
 
Τα κέρδη/(ζηµιές) για φορολογικούς σκοπούς των θυγατρικών εταιρειών στα έτη 2008 και 
2009 ήταν ως ακολούθως: 
 

2008 
€ 

2009 
€ 

-Άλφα Λτδ (80.000) 50.000 
-Βήτα Λτδ 90.000 (80.000) 
-Γάµµα Λτδ (40.000) (170.000) 
 
 
Σηµειώσεις: 
 
Η εταιρεία Πανάθα Λτδ κατείχε µετοχές στις πιο πάνω εταιρείες ως ακολούθως: 

- Την 1 Ιανουαρίου 2008 αποκτήθηκε το 75% των µετοχών της Άλφα Λτδ. 
 
- Στις 1 Ιανουαρίου 2008  η Άλφα Λτδ απόκτησε το 75% των µετοχών της Βήτα Λτδ. 
 
- Στις 15 ∆εκεµβρίου 2008 η Βήτα Λτδ απόκτησε το 75% των µετοχών της Γάµµα Λτδ. 
 
- Στις 30 ∆εκεµβρίου 2008 η Άλφα Λτδ απόκτησε το 20% των µετοχών της Γάµµα Λτδ. 
 
- Την 1 Ιανουαρίου 2009  η Άλφα Λτδ αγόρασε ακόµα 5% των µετοχών της Γάµµα Λτδ. 
 
- Την 1 Ιανουαρίου 2009  η Άλφα Λτδ αγόρασε το υπόλοιπο 25% των µετοχών της Βήτα Λτδ. 
 

Ζητούµενα: 
 

α) Να υπολογιστεί το φορολογητέο εισόδηµα των εταιρειών για τα έτη 2008 και 2009, 
αφού ληφθεί υπόψη ο συµψηφισµός ζηµιών συγκροτήµατος.  

                       
    (7 µονάδες) 

 
 β) Να αναφέρετε τις περιστάσεις κατά τις οποίες η κατοχή µετοχών πέραν του 75% 

δεν θεωρείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις για συµψηφισµό ζηµιών συγκροτήµατος.  
                        

   (3 µονάδες) 
                      

 Σύνολο (10 µονάδες) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ 5: 
 
(α) Αναφέρετε πότε προκύπτει διάθεση  ιδιοκτησίας µε βάση το άρθρο 10 του  Περί 
Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµο. 

                           (2 µονάδες)  
 

(β) Αναφέρετε  ποιες  διαθέσεις ιδιοκτησίας δεν περιλαµβάνονται στον όρο διάθεση 
ιδιοκτησίας.  

(6 µονάδες) 
              

(γ) ∆ώστε τον ορισµό του όρου “πρόσωπο” µε βάση των Περί Φορολογίας 
Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόµο.   

(2 µονάδες) 
               

Σύνολο (10 µονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6: 
 
Σε περίπτωση νοµικών και φυσικών προσώπων: 
 
(α) Αναφέρετε τις περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις.
     

        (4 µονάδες) 
 

(β) Αναφέρετε τις ηµεροµηνίες υποβολής αυτών των φορολογικών δηλώσεων.  
(4 µονάδες) 

 
(γ) ∆ιευκρινίστε τις µεθόδους µε τις οποίες µπορούν να υποβληθούν φορολογικές 
δηλώσεις.       

     (2 µονάδες) 
 

Σύνολο (10 µονάδες) 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7 
 
Σας παραθέτονται οι πιο κάτω πληροφορίες δια την εταιρεία Φρέντια Λτδ για το έτος 2008: 
 
α) Κατά την διάρκεια του έτους 2008 κατέβαλε φόρο σε  προσωρινή φορολογία €150,000 
(τρεις δόσεις των €50,000). 
β) Την 31ην Ιουλίου 2009 πλήρωσε φόρο µε αυτοφορολογία €100,000 για το έτος 2008. 
γ) Τον Οκτώβριο του 2009 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος από τους ελεγκτές της εταιρείας,  ως 
επίσης,  και η ετοιµασία της φορολογικής δήλωσης όπου κατάδειξε  Φορολογητέο 
εισόδηµα €5,000,000 για το έτος 2008. Η εταιρεία το 2007 είχε φορολογικές ζηµίες προς 
µεταφορά €500,000. 
δ) Η εταιρεία δεν υπέβαλε την δήλωση του έτους 2008 και προτίθεται να την υποβάλει και 
να προβεί σε εξόφληση όλων των οφειλών του έτους 2008 στις 28 Φεβρουαρίου 2010. 
 
Ζητούµενα: 
 
Να υπολογιστούν οι Φόροι, οι τόκοι και οι επιβαρύνσεις που θα καταβάλει η εταιρεία 
Φρέντια Λτδ, την 28η  Φεβρουαρίου 2010. 

         Σύνολο (10 µονάδες) 
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