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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/43758/0025
 Όροι και προϋποθέσεις για συνέχιση ισχύος της εγγύ−

ησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις ανα−
στολής καταβολής δόσεων δανείων που έχουν χο−
ρηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2322/1995 περί 

«Παροχής της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη 
χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Υ59/16.02.2015 (ΦΕΚ Β΄ 256/20.02.2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο 
Μάρδα».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3816/2010 περί 
«Αποπληρωμής ενήμερων οφειλών επιχειρήσεων και επαγ−
γελματιών πυρόπληκτων νομών» (ΦΕΚ 6Α΄/26−01−2010).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/19605/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/18872/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/23894/0025/28.06.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1058/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

7. Την υπ’ αριθμ. 2/56146/0025/29.09.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1541/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. 2/56179/0025/07.11.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1697/2006) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, όπως ισχύει.

9. Την υπ’ αριθμ. 2/75172/0025/26.01.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
131/2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. 2/18875/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. 2/27281/0025/08.08.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
1303/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

12. Την υπ’ αριθμ. 2/20087/0025/30.06.2010 (ΦΕΚ 
974/2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

13. Την υπ’ αριθμ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
2375/2007) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει. 

14. Την υπ’ αριθμ. 2/73490/0025/14.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
3116/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών, όπως ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ. 2/14709/0025/14.04.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
747/2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, όπως ισχύει.

16. Την υπ’ αριθμ. 2/54310/0025/13.09.2007 (ΦΕΚ Β΄ 
1858/2007) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών, όπως ισχύει.

17. Την υπ’ αριθμ. 2/5636/0025/13.07.2009 (ΦΕΚ Β΄ 
1400/2009) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

18. Την υπ’ αριθμ. οικ. 22213/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
579/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

19. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/4242/0025/01.03.2006 (ΦΕΚ Β΄ 
300/2006) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, όπως ισχύει.

20. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/64312/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
2029/2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών.

21. Την υπ’ αριθμ. 2/38310/0025/14.05.2014 (ΦΕΚ Β΄ 
1262/2014) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών.

22. Την ανάγκη να παρασχεθεί η δυνατότητα αναστο−
λής καταβολής δόσεων των εγγυημένων από το Ελλη−
νικό Δημόσιο Δανείων επί ίσοις όροις και κατ’ αναλογία 
με τα εφαρμοζόμενα στα μη εγγυημένα από το Ελληνικό 
Δημόσιο δάνεια, κατόπιν συμφωνίας πιστωτικού ιδρύ−
ματος και δανειολήπτη, χωρίς να επέρχεται αύξηση 
της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου και 
επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας των εγγυημένων 
από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων.

23. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του 
άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (17η Συνεδρίαση/29.06.2015), 
με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις για τη συνέχιση ισχύος 
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου σε περιπτώσεις 
αναστολής καταβολής δόσεων δανείων που έχουν χο−
ρηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
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24. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αιτήματος 
αναστολής καταβολής των δόσεων της περιόδου από 
31.12.2013 έως και 31.12.2016 των δανείων που λήγουν μετά 
την 01.01.2017 και είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δη−
μόσιο στο πλαίσιο των υπ’ αριθ. 2/19605/0025/19.04.2006 
(ΦΕΚ Β  ́579/2006), 2/18872/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β  ́579/ζ2006), 
2/23894/0025/28.06.2006 (ΦΕΚ Β  ́1058/ 2006), 2/27281/0025/08.08.2006 
(ΦΕΚ Β  ́1303/2006), 2/56146/0025/29.09.2006 (ΦΕΚ Β  ́1541/ 2006), 
2/56179/ 0025/07.11.2006 (ΦΕΚ Β  ́1697/ 2006), 2/75172/0025/26.01.2007 
(ΦΕΚ Β  ́131/ 2007), 2/18875/0025/19.04.2006 (ΦΕΚ Β  ́579/ 2006), 
2/20087/0025/30.06.2010 (ΦΕΚ 974/2010), 2/3203/0025/28.03.2011 
(ΦΕΚ Β  ́ 820/2011), 2/73490/0025/14.12.2011 (ΦΕΚ Β  ́ 3116/2011), 
2/14709/0025/14.04.2009 (ΦΕΚ Β  ́747/2009), 2/54310/0025/13.09.2007 
(ΦΕΚ Β  ́1858/2007), 2/5636/0025/13.07.2009 (ΦΕΚ Β  ́1400/2009), 
2/64312/0025/12.09.2011 (ΦΕΚ Β  ́2029/2011), 2/22213/0025/19.04.2006 
(ΦΕΚ Β  ́579/2006) και 2/4242/0025/01.03.2006 (ΦΕΚ Β  ́300/2006) 
υπουργικών αποφάσεων ή και των σχετικών τροποποι−
ήσεων αυτών.

Το σύνολο των χρεολυσίων των δόσεων των οποίων η 
καταβολή αναστέλλεται, επιμερίζεται ισόποσα στις εναπο−
μείνασες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου 
αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας 
του δανείου. Όσον αφορά στην κατάπτωση της εγγύησης 
του Ε.Δ., έκαστη εκ των ανωτέρω δόσεων, όπως αυτή 
διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, λογίζεται ως μία δόση.

Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, 
καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος 
που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προ−
κύψουν λόγω της ως άνω αναστολής βαρύνουν εξολο−
κλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν 
καλύπτονται με την εγγύηση του Ε.Δ.

Τα δάνεια τα οποία λήγουν μετά την 01.01.2017 και 
των οποίων οι δόσεις έχουν ανασταλεί στο πλαίσιο 
της υπ’ αριθμ. 2/38310/0025/14.05.2014 (ΦΕΚ Β’ 1262/2014) 
υπουργικής απόφασης, δύναται να ρυθμιστούν με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Β. Τα πιστωτικά ιδρύματα εγκρίνουν ή απορρίπτουν τα 
αιτήματα των ενδιαφερομένων αξιολογώντας τα κατά 
την κρίση τους. 

Η αξιολόγηση διενεργείται:
• επί ίσοις όροις για το εγγυημένο και μη εγγυημένο 

τμήμα του δανείου,
• με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τα μη εγγυ−

ημένα από το Ε.Δ. δάνεια, σε συμφωνία με το σχετικό 
νομικό πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας και τις παρε−
χόμενες από την Τράπεζα της Ελλάδος οδηγίες και 
κατευθύνσεις.

Προκειμένου να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου σε περίπτωση αναστολής των δό−
σεων, θα πρέπει:

α) Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες: 
1. να έχουν, προηγουμένως, εξοφλήσει όλες τις τυ−

χόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, πριν την έναρξη της 
περιόδου αναστολής, καθώς και την τυχόν οφειλόμενη 
προμήθεια ασφαλείας,

2. να βρίσκονται σε λειτουργία (προσκόμιση του τε−
λευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 και της τελευταίας 
υποβληθείσας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή του τελευ−
ταίου υποβληθέντος εντύπου Ε1 για όσους δεν έχουν 
υποχρέωση υποβολής εντύπου Ε3), 

3. να μην έχουν υπαχθεί, αλλά ούτε και να εκκρεμεί 
αίτηση υπαγωγής τους στις διατάξεις: 

α) του Πτωχευτικού Κώδικα του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α΄ 
153), όπως ισχύει (προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού 
από το οικείο Πρωτοδικείο) β) του Ν. 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
130) και γ) του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ Α΄ 246). 

β) Η αναστολή να οδηγεί σε αύξηση της καθαρής 
παρούσας αξίας του δανείου (με την έννοια ότι η κα−
θαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών 
μετά την αναστολή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την 
καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών 
σε περίπτωση ρευστοποίησης). 

Γ. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά 
ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών 
την 30.09.2015. 

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών 
συμβάσεων ορίζεται η 31.01.2016.

Δ. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν μέχρι την 28.02.2016 στο Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους – Δ/ΚΚΕΔ (τ.Δ. 25) − Τμήμα Γ΄, σε κεντρικό 
επίπεδο και σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση με τις 
επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που έχουν υπο−
γράψει τη σχετική τροποποιητική σύμβαση, με κωδικό 
κίνησης (02) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν 
κοινοποιηθεί στα πιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο υλο−
ποίησης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστή−
ματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π):

1. Τύπος εγγραφής (70)
2. Αριθμός εγγραφής
3. Τύπος Κίνησης (02 Μεταβολή όρων)
4. Ημερομηνία καταχώρισης εγγραφής
5. Κωδικός τράπεζας
6. Υποκατάστημα τράπεζας
7. Αριθμός Λογαριασμού
8. Αριθμός Αρχικής Σύμβασης
9. Ημερομηνία Αρχικής Σύμβασης
10. Χαρακτηριστικό μεταβολών αρχικής σύμβασης
11. Ημερομηνία ισχύος μεταβολών
12. Τροποποιητική Σύμβαση
13. Ημερομηνία Τροποποιητικής Σύμβασης
14. Είδος δανείου (01 Χρεολυτικό /02 Τοκοχρεολυτικό)
15. Α.Φ.Μ. δανειολήπτη
16. Επώνυμο Δανειολήπτη/Επωνυμία Επιχείρησης
17. Όνομα Δανειολήπτη
18. Πατρώνυμο Δανειολήπτη
19. Διεύθυνση Δανειολήπτη
20. Κωδικός Δ.Ο.Υ. Δανειολήπτη
21. Ονομασία Δ.Ο.Υ. Δανειολήπτη
22. Εγκριτικά Έγγραφα Παροχής Εγγύησης ή τροπο−

ποίησης αυτής
23. Αριθμός Αρχικής Υπουργικής Απόφασης Παροχής 

της Εγγύησης
24. Ημερομηνία Αρχικής Υπουργικής Απόφασης Πα−

ροχής της Εγγύησης 
25. Αριθμός Τροποποιητικής Απόφασης Παροχής της 

Εγγύησης 
26. Ημερομηνία Τροποποιητικής Απόφασης Παροχής 

της Εγγύησης 
27. Αριθμός Αρχικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

(Κ.Υ.Α.)
28. Ημερομηνία Αρχικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης 

(Κ.Υ.Α.)
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29. Αριθμός Τροποποιητικής Κοινής Υπουργικής Από−
φασης (Κ.Υ.Α.)

30. Ημερομηνία Τροποποιητικής Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (Κ.Υ.Α.)

31. Αρχικό Εγκριθέν Κεφάλαιο Δανείου
32. Νόμισμα Εγγραφής
33. Ημερομηνία Εκταμίευσης Δανείου
34. Ποσό Εκταμίευσης
35. Σύνολο Υφιστάμενων Εκταμιεύσεων
36. Ποσοστό Εγγυημένου Δανείου
37. Εγγυημένο Δάνειο
38. Διάρκεια Δανείου (σε μήνες)
39. Συνολικός Αριθμός Δόσεων
40. Ποσοστό Προμήθειας Ασφαλείας
41. Ποσοστό Έκπτωσης επί της Προμήθειας Ασφαλείας
42. Περίοδος σε μήνες που ισχύει η Έκπτωση επί της 

Προμήθειας Ασφαλείας
43. Ενοχικές Εξασφαλίσεις σύμφωνα με τα εγκριτικά 

έγγραφα παροχής της εγγύησης
44. Ύψος εμπράγματων εξασφαλίσεων σύμφωνα με τα 

εγκριτικά έγγραφα παροχής της εγγύησης
45. Είδος εμπράγματων εξασφαλίσεων σύμφωνα με 

τα εγκριτικά έγγραφα παροχής της εγγύησης
46. Αριθμός Εργαζομένων
47. Αριθμός Ταυτότητας Δανείου
48. Σκοπός Χορήγησης Δανείου
49. Ημερομηνία καταβολής α’ δόσης
50. Ημερομηνία καταβολής τελευταίας δόσης

51. Επιπλέον ενοχικές ασφάλειες που ελήφθησαν από 
το πιστωτικό ίδρυμα 

52. Ύψος επιπλέον εμπράγματων εξασφαλίσεων που 
ελήφθησαν από το πιστωτικό ίδρυμα

53. Είδος επιπλέον εμπράγματων εξασφαλίσεων που 
ελήφθησαν από το πιστωτικό ίδρυμα

54. Κατηγορία δανειολήπτη (03 Ιδιωτικές Επιχειρήσεις)
Τα πιστωτικά ιδρύματα τηρούν πλήρη φάκελο με πα−

ραστατικά, για κάθε επιχείρηση που υπαγάγουν στην 
εν λόγω υπουργική απόφαση, και παρέχουν, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος των ελληνικών αρχών όλες τις απα−
ραίτητες πληροφορίες σχετικά με την πλήρωση των 
όρων της παρούσας απόφασης. 

Σε περίπτωση καταγγελίας της δανειακής σύμβασης, 
οι δανειολήπτες υποχρεούνται, εντός τριμήνου από την 
κοινοποίηση σε αυτούς του γεγονότος της καταγγελίας, 
να γνωστοποιήσουν εγγράφως στο Ελληνικό Δημόσιο 
τυχόν ενστάσεις που μπορούν να προβάλλουν κατά της 
δανείστριας τράπεζας, προσκομίζοντας απαραιτήτως 
τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα δια−
λαμβανόμενα στις ως άνω αναφερόμενες υπουργικές 
αποφάσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ  
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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