
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητι-
κής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος 
«Frontier Issuer Designed Activity Company», σε 
τιτλοποίηση απαιτήσεων της Τράπεζας «Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», ποσού 3.145.000.000 €.

2 Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 
Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της 
Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ».

3 Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολο-
γικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/114663/0025 (1)
   Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημο-

σίου προς τους ομολογιούχους υψηλής εξο-

φλητικής προτεραιότητας και υπέρ του απο-

κτώντος «Frontier Issuer Designed Activity 

Company», σε τιτλοποίηση απαιτήσεων της Τρά-

πεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», ποσού 

3.145.000.000 €. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής Εγγύησης 

σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 206) και 
ιδίως των άρθρων 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17 και 18,

(β) του ν. 4549/2018, «Διατάξεις για την ολοκλήρωση 
της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρω-
τικών Μεταρρυθμίσεων» (Α’ 105) και ιδίως των άρθρων 
96 και 97,

(γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

(δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (A’ 121),

(ε) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

(στ) του π.δ. 67/2021 «Αποδοχή Παραίτησης Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 154),

(ζ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

(η) της υπό στοιχεία Υ 70/2020 απόφασης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομι-
κών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805),

(θ) των άρθρων 213, 214 και της παρ. 1 του άρθρου 
215 του κανονισμού (ΕΕ) 575/213, (ι) της υπό στοιχεία 
C(2019) 7309/10.10.2019 εγκριτικής απόφασης της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής,

(ια) της υπό στοιχεία C(2021) 2545/09.04.2021 - SA. 
62242 (2021/N) εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.

2. Το υπό στοιχεία 11121 ΕΙ 2021 ΕΜΠ/29.01.2021 αίτη-
μα της Τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», όπως 
το εν λόγω αίτημα τροποποιήθηκε με την από 01.11.2021 
επιστολή της ίδιας τράπεζας, προς τη Διεύθυνση Χρημα-
τοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την από 23.11.2021 εισήγηση της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του Ελληνικού 
Δημοσίου του άρθρου 17 του ν. 4649/2019.

4. Την από 01.12.2021 απόφαση της 12ης Συνεδρία-
σης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του 
ν. 4549/2018.

5. Το από 29.11.2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας του ΟΔΔΗΧ με το ISIN των ομολογιών υψηλής 
εξοφλητικής προτεραιότητας.

6. Την υπό στοιχεία 45191ΕΞ2021/13.04.2021 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 1488), η οποία πα-
ρατείνει κατά 18 μήνες την περίοδο παροχής εγγύησης 
του άρθρου 6 του ν. 4649/2019.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
διότι συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος με την παρούσα 
απόφαση να παρασχεθούν εγγυήσεις στο πλαίσιο του 
σχήματος ΗΡΑΚΛΗΣ για την αναβάθμιση της πιστολη-
πτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών, αποφασίζει:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προ-
τεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Frontier Issuer 
Designed Activity Company», σε τιτλοποίηση απαιτή-
σεων της τράπεζας «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», 
ποσού 3.145.000.000 €, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Η παρούσα Πράξη Παροχής Εγγύησης υπογράφε-

ται, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από τον 
Υπουργό Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
ν. 4649/2019.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως περιγράφονται στο άρ-
θρο 8 του ν. 4649/2019, θεωρείται ότι ενσωματώνονται 
και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά-
ξης Παροχής Εγγύησης.

Ως «Αποκτών ή Εκδότης Ομολογιών» νοείται το νομι-
κό πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4649/2019 
με την επωνυμία «Frontier Issuer Designed Activity 
Company».

Ως «Ομολογιούχοι Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότη-
τας» νοούνται οι κάτοχοι των Ομολογιών Υψηλής Εξο-
φλητικής Προτεραιότητας της τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Ως «Οφειλή» νοείται οι πληρωμές για το χρέος σχετικά 
με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας 
που προσδιορίζονται στην παρούσα Πράξη Παροχής 
Εγγύησης κατ’ εφαρμογή του ν. 4649/2019, καθώς και τα 
έγγραφα της τιτλοποίησης απαιτήσεων και ειδικότερα:

Για αριθμό 31.450 Ομολογιών Υψηλής Προτεραιότη-
τας, συνολικής ονομαστικής αξίας 3.145.000.000 € και 
ονομαστικής αξίας εκάστης 100.000,00 €, λήξεως 24 
Οκτωβρίου 2066, με ISIN XS2273167721 και ετήσιο επι-
τόκιο 0,75% με τριμηνιαία καταβολή τόκων.

Η πρώτη ημερομηνία καταβολής τόκου είναι η 24η 
Ιανουαρίου 2022. Στη συνέχεια η καταβολή των τόκων 
θα γίνεται την 24/4, 24/7, 24/10 και 24/1 εκάστου έτους. 
Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου συμπέσει με 
μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως 
επόμενη εργάσιμη, εκτός εάν η ημέρα αυτή αναφέρεται 
στον επόμενο μήνα οπότε η ημέρα πληρωμής μετατί-
θεται στην ακριβώς προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, ο 
δε τόκος υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό αριθμό 
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημερών 
(Αctual/360).

Ως «Ημερομηνία Παροχής» νοείται η ημερομηνία υπο-
γραφής της παρούσας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, εγγυάται δια της 
παρούσης άνευ αιρέσεως και ανέκκλητα προς κάθε Ομο-
λογιούχο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ότι εάν, 
για οποιοδήποτε λόγο μετά την θέση σε ισχύ της Εγ-
γύησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4649/2019, ο 
Αποκτών δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό πληρωτέο 
από αυτόν σύμφωνα με την Οφειλή κατά τον χρόνο, την 
ημερομηνία, στο νόμισμα και γενικά κατά τον τρόπο που 

καθορίζεται για την εν λόγω πληρωμή (είτε κατά την κα-
νονική ημερομηνία καταβολής, είτε πρόωρα ή κατ’ άλλο 
τρόπο), θα καταβάλει σε πρώτη ζήτηση το εν λόγω ποσό 
στους Ομολογιούχους Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραι-
ότητας για λογαριασμό του Αποκτώντος, με τον τρόπο 
και στο νόμισμα της Οφειλής.

Για την παρεχόμενη εγγύηση, στην αρχή κάθε εκτο-
κιστικής περιόδου, καταβάλλεται προμήθεια υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου από τον Αποκτώντα, αρχής γενο-
μένης από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης, κατά 
το άρθρο 7 του ν. 4649/2019, σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα:

Έτη Ετήσια Προμήθεια εγγύησης (%)
Από 1 έως 3 0,637%
Από 4 έως 5 1,908%
Από 6 έως 7 3,311%

Από 8 έως 10 3,890%
Από 11 και πάνω 1,621%
Η προμήθεια υπολογίζεται επί της εκάστοτε υφιστά-

μενης ονομαστικής αξίας των ομολόγων με βάση τον 
πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου 
και έτος 360 ημερών (Αctual/360) και αποδίδεται κατά τα 
οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/9441/0025/23.01.2012 υπουρ-
γική απόφαση (Β΄ 381).

H Τράπεζα οφείλει να παρέχει, ανά τρίμηνο, στην Δι-
εύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής τα 
σχετικά στοιχεία της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας 
των ομολόγων για τον υπολογισμό της προμήθειας που 
καταβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Το κόστος που θα βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο, σε πε-
ρίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να ανέλ-
θει στο ποσό των 3.145.000.000 € (τρία δισεκατομμύρια 
εκατόν σαράντα πέντε εκατομμύρια ευρώ), πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους της σύμβασης έκδοσης 
των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τό-
κων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος 
των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η παρούσα εγγύηση και οποιεσδήποτε μη συμβατικές 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτήν 
διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό 
δίκαιο.

Τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας έχουν δωσιδικία 
για την εκδίκαση οποιωνδήποτε διαφορών που ενδέ-
χεται να προκύψουν από ή σε σχέση με την παρούσα 
εγγύηση.

Η εγγύηση που παρέχεται με την παρούσα απόφαση τί-
θεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4649/2019 
και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 15 του ιδίου 
νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 74557Τεύχος B’ 5827/14.12.2021

      Αριθμ. A.1250 (2)
Επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, 

Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών της 

Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ». 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑNEΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «Περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων διατά-
ξεων» (Α’ 194),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού,

γ) του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «Περί συστάσεως 
ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την εκμετάλλευσιν 
καταστημάτων πωλήσεως αφορολογήτων και αδασμο-
λογήτων ειδών και εγκαταστάσεως και λειτουργίας τού-
των εις τα σημεία εξόδου επιβατών εξωτερικού» (Α’ 17),

δ) της παρ. 4 του άρθρου 120 του ν. 2533/97 «Χρη-
ματιστηριακή Αγορά Παραγώγων και Άλλες Διατάξεις» 
(Α’ 228),

ε) της από 30-12-1997 Σύμβασης Παραχώρησης που 
υπεγράφη από το Ελληνικό Δημόσιο και την εταιρεία 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.», καθώς και 
την από 22-3-2013 τροποποίηση αυτής,

στ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 (Β’ 4738) απόφασης του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)».

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 
(Β’ 130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 
και Β΄ 372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της 
παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ (ΥΟΔΔ 689), 
«Ανανέωση θητείας Διοικητή ΑΑΔΕ» και την υπό στοιχεία 
5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικο-
νομικών (ΥΟΔΔ 27), «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

4. Το υπ’ αρ. 7/3.2.2020 αίτημα της εταιρίας «Κατα-
στήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά 
την επέκταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδα-
σμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών στον Διεθνή 
Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» κατά 768,00 τ.μ.

5. Το υπ’ αρ. 6510/12.4.2021 έγγραφο του Τελωνείου 
Αερολιμένα «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» το οποίο περιλαμβάνει 
τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 
17 του π.δ. 86/1979 μετά του σχετικού τοπογραφικού 
διαγράμματος.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του Καταστήματος Αφο-
ρολογήτων, Αδασμολογήτων και Φορολογημένων Ειδών 
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Κ.Α.Ε. Α.Ε., στην 
περιοχή των αναχωρήσεων EXTRA SCHENGEN στον Δι-
εθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», στη θέση 
και έκταση που προσδιορίζεται στο τοπογραφικό διά-
γραμμα που συνοδεύει το από 30-03- 2021 πρακτικό 
γνωμοδότησης της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 
17 του π.δ. 86/1979.

2. Το σύνολο των υπό παραχώρηση χώρων καταλαμ-
βάνει συνολική επιφάνεια 2.656 τ.μ. και καθίσταται υπό 
τελωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή-
κει αποκλειστικά στην εταιρία «Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών Α.Ε.».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, από τις δι-
ατάξεις του άρθρου 120 του ν. 2533/1997 και από τις 
διατάξεις των Υπουργικών Αποφάσεων, που ρυθμίζουν 
θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, ελέγχου κ.λπ. 
των καταστημάτων που εκμεταλλεύεται η εταιρία «Κα-
ταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

      Αριθμ. 32147 (3)
Κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης 

Ε.Τ.Ε.Π., ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Θεολογίας 

της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
α) τα άρθρα 29 και 79 του ν. 4009/2011, όπως τρο-

ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016,

β) την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

γ) το έγγραφο υπ’ αρ. 29248/29-11-2021 του Τμήματος 
Λοιπού Προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητι-
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κών Υπηρεσιών στο οποίο περιλαμβάνεται σχετική εισή-
γηση του Πρύτανη του Α.Π.Θ., με το συνημμένο έγγραφο 
υπ’ αρ. 28306/24-11-2021 του Τμήματος Θεολογίας και

δ) ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του Τακτι-
κού Προϋπολογισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την κατανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π., 
ΠΕ κατηγορίας, στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής του Α.Π.Θ., από τις υφιστάμενες κενές οργανικές 
θέσεις του Ιδρύματος, προκειμένου να πραγματοποιηθεί 

η μετάταξη από τη ΔΕ κατηγορία στην ΠΕ κατηγορία της 
Αικατερίνης Στράτου του Ευαγγέλου, μόνιμου μέλους 
Ε.Τ.Ε.Π., κατόχου πτυχίου Θεολογίας της Θεολογικής 
Σχολής, σε κενή οργανική θέση της κατηγορίας αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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