
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύ-
νου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενό-
τητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες 
Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, 
Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρ-
τιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρα-
σκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του 
Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερεια-
κής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης 
για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που 
προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκδηλώθηκε 
στην περιοχή στις 27/09/2021.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

6 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

7 Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1227 (1)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύ-

νου, Τεφελίου και Χαρακίου της Δημοτικής Ενό-

τητας Αστερουσίων και στις Τοπικές Κοινότητες 

Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, Δαμανίων, 

Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, Μυρ-

τιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρα-

σκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη 

του Δήμου Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας 

Κρήτης για την αντιμετώπιση των έκτακτων ανα-

γκών που προέκυψαν λόγω του σεισμού που εκ-

δηλώθηκε στην περιοχή στις 27/09/2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθ-

μιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμο-
λογικών και δημοσιολογιστικών θεμάτων» (Α’ 114), με 
τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να 
παρατείνει, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών 
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από 
τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του 
ν. 2275/1994 «Κύρωση των από 31.12.93 και 6.7.94 πέ-
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ντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δη-
μοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 238), με τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών, 
με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποί-
ες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό 
φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

4. Τον ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 170).

5. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

6. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Από-
στολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 94), ιδίως το άρθρο 41.

11. Την υπ’ αρ. 8752/30.09.2021 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ:9Ω6Ρ46ΝΠΙΘ-
1ΥΘ), με την οποία κηρύχτηκε σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως και 28.03.2022 ο 
Δήμος Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης.

12. Το γεγονός ότι ο εν λόγω σεισμός είχε ως αποτέλε-
σμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή 
στις προαναφερθείσες περιοχές.

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 28-03-2022 οι προθε-
σμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά 
Κέντρα οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων 
και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση 
στις Τοπικές Κοινότητες Λιγορτύνου, Τεφελίου και Χα-
ρακίου της Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων και στις 
Τοπικές Κοινότητες Πεζών, Χουδετσίου, Αγίου Βασιλείου, 
Δαμανίων, Καλλονής, Αλαγνίου, Αστριτσίου, Μελεσών, 
Μυρτιάς, Κουνάβων, Μεταξοχωρίου και Αγίων Παρα-
σκιών της Δημοτικής Ενότητας Ν. Καζαντζάκη του Δήμου 
Αρχανών - Αστερουσιών της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, που λήγουν ή έλη-
ξαν από 27-09-2021 μέχρι και 28-03-2022. Έως την ίδια 
ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, πα-

ρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βε-
βαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι και την 28-03-2022 η πληρωμή 
των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 27-09-2021 
οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

I

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 324/2020 καταλογιστική πράξη (με ημε-
ρομηνία έκδοσης 13-11-2020) της Προϊσταμένης του 
Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ γεννηθέντα το 1976 στην 
Βέροια Ημαθίας, κάτοικο Πατρίδας Ημαθίας, νυν αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 076787853, κάτοχο του υπό 
στοιχεία ΑΜ 394765/18-02-2014 Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας εκδοθέν από το Α.Τ. Κοζάνης

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 750,00
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 15,00
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 % = 3,00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ = 497,81
ΣΥΝΟΛΟ = 1.265,81
(χίλια διακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα ένα 

λεπτά)
Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύσσεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος Πολλαπλού Τέλους καθώς και των φορο-
λογικών επιβαρύνσεων ποσού δύο χιλιάδων τριάντα 
τριών ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (2.033,81).

Το ανωτέρω ποσό επιβάλλεται για υπόθεση λαθρε-
μπορίας χύμα καπνού (ταχυδρομικά δέματα χύμα κα-
πνού καθαρού αθροιστικού βάρους 2.180 γραμμαρίων), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 
του εδ. α’, β’ των άρθρων 142 και εδαφ. ζ’ παρ. 2 του
ν. 2960/2001.

Κατά την ως άνω καταλογιστική ς πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της 
δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

I

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 269/2015/2021 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 04-10-2021) επιβάλλονται στους:
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α) (επ.) ΜΑLIΚ (όv.) NAVEED του RASHEED και της 
NASEEM γεν. 12/10/1980 στο Πακιστάν, αγνώστου δι-
αμονής, με Α.Φ.Μ 166708002,

β) (επ.) JΑΚΙR (όv.) HUSSEIN του BASKIR UDIN και της 
ΟΤΟΜ BEGAM γεν. 01/01/1986 στο Μπαγκλαντές, αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ 151442776,
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 9.979,86 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 199,60 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 39,92 €

ΣΥΝΟΛΟΝ

= 10.219,38 € (δέκα 
χιλιάδες διακόσια 
δεκαεννέα ευρώ και 
τριάντα οκτώ λεπτά)

το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (909 πακέτα με τσιγ), σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. α’, 
β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

I

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-
μπορίας καπνικών .

 Με την υπ’ αρ. 262/2015/2021 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 04-10-2021) επιβάλλονται στους:

α) (επ.) ΜUΗΑΜΑD (όv.) OSMAN του SOLTANALI και 
της RAZIA γεν. 01/01/1992 στο Πακιστάν, αγνώστου δι-
αμονής, με Α.Φ.Μ 160139729,

β) (επ.) ΜUΗΑΜΜΑD (όv.) ADNAN του NAZIR και της 
ΜΙΝΟΝ, γεν. 01/01/1995 στο Πακιστάν, αγνώστου δια-
μονής, με Α.Φ.Μ 160441107,
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 1.500,00 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 30,00 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 6,00 €
ΣΥΝΟΛΟΝ = 1.536,00 € (χίλια πεντα-

κόσια τριάντα έξι ευρώ)
το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (130 πακέτα με τσιγ), σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. α’, 
β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 244/2015/2021 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Α’ Τελωνείου Πειραιά (με ημερο-
μηνία έκδοσης 01-10-2021) επιβάλλονται στους:

α) (επ.) AHMAD (όv.) MUHAMMAD LUQMAN του 
IQBAL MUHAMMAD και της KHALTIDAQ PERVEEM γεν. 
26/01/1990 στο Πακιστάν, αγνώστου διαμονής, με Α.Φ.Μ 
171494500,

β) (επ.) ΑΗΜΑD (όv.) SABIR του MUHAMMAD και της 
HAMIDA, γεν. 02/01/1981 στο Πακιστάν, αγνώστου δια-
μονής με Α.Φ.Μ 500046530,

γ) (επ.)  JAVED (όv.) OSMAN του IQBAL MUHAMMAD 
και της KHALTIDAQ PERVEEM γεν. 11/11/1986 στο Πακι-
στάν, αγνώστου διαμονής με Α.Φ.Μ 500046541,
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 6.016,02 €
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 120,32 €
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4% = 24,06 €

ΣΥΝΟΛΟΝ
= 6.160,40 € (έξι χιλιάδες 
εκατόν εξήντα ευρώ και 
σαράντα λεπτά)

το οποίο επιμερίζεται ισόποσα στον καθένα.
Κηρύσσονται αυτοί αλληλέγγυα υπόχρεοι για την εξό-

φληση ολοκλήρου του ποσού.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (363 πακέτα με τσιγ και 48 συσκ. καπν.), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 
155 παρ. 1 εδ. α’, β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 
152 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

I

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 91/2021 καταλογιστική πράξη (με ημε-
ρομηνία έκδοσης 30-09-2021) της Προϊσταμένης του 
Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ γεννηθέντα το 1976 στην 
Βέροια Ημαθίας, κάτοικο Πατρίδας Ημαθίας, νυν αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 076787853, κάτοχο του υπ’ αρ.
ΑΜ394765/18-02-2014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη-
τας εκδοθέν από το Α.Τ. Κοζάνης

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 750,00
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 15,00
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 % = 3,00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ = 305,99
ΣΥΝΟΛΟ = 1.073,99
(χίλια εβδομήντα τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά)
Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύσσεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος Πολλαπλού Τέλους και των φορολογικών 
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επιβαρύνσεων ποσού χιλίων οκτακοσίων σαράντα ενός 
ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (1.841,99).

Το ανωτέρω ποσό επιβάλλεται για υπόθεση λαθρε-
μπορίας χύμα καπνού (ταχυδρομικό δέμα χύμα καπνού 
καθαρού βάρους 1.340 γραμμαρίων), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. 
α’, β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/2001.

Κατά της ως άνω καταλογιστική ς πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της 
δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ

Ι

(7)
    Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρε-

μπορίας καπνικών.

  Με την υπ’ αρ. 34/2021 καταλογιστική πράξη (με ημε-
ρομηνία έκδοσης 08-04-2021) της Προϊσταμένης του 
Α’ Τελωνείου Πειραιά επιβάλλονται στον ΛΙΑΝΟ ΠΕΤΡΟ 
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ γεννηθέντα το 1976 στην 
Βέροια Ημαθίας, κάτοικο Πατρίδας Ημαθίας, νυν αγνώ-
στου διαμονής, με Α.Φ.Μ. 076787853, κάτοχο του υπ’ αρ.

ΑΜ394765/18-02-2014 Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότη-
τας εκδοθέν από το Α.Τ. Κοζάνης.

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ = 750,00
ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 2% = 15,00
ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 0,4 % = 3,00
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ = 191,82
ΣΥΝΟΛΟ = 959,82
(εννιακόσια πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο 

λεπτά)
Ο ανωτέρω υπαίτιος κηρύσσεται αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον συνυπόχρεος για την καταβολή του συνολικά 
επιβληθέντος Πολλαπλού Τέλους καθώς και των φορο-
λογικών επιβαρύνσεων ποσού χιλίων επτακοσίων είκοσι 
επτά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (1.727,82).

Το ανωτέρω ποσό επιβάλλεται για υπόθεση λαθρε-
μπορίας χύμα καπνού (ταχυδρομικό δέμα χύμα καπνού 
καθαρού βάρους 840 γραμμαρίων), σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 119Α, 155 παρ. 1 εδ. α’, 
β’ και παρ. 2 εδαφ. ζ’ του ν. 2960/01.

Κατά της ως άνω καταλογιστική ς πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστη-
ρίων, εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της 
δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΙΛΑΛΗ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02046821110210004*
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