
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής/ολοκλήρω-
ση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση 
της έναρξη ς παραγωγικής λειτουργίας της επέν-
δυσης της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΦΕΙΔΑ-
ΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΩΗΝ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε.») με δ.τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Α. ΦΕΙΔΑΚΗΣ Μ. ΙΚΕ (ΠΡΩΗΝ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ-
ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ») που υλοποιήθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 
ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξου-
σιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 
όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής/ολοκλήρω-

ση - οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση 

της έναρξη ς παραγωγικής λειτουργίας της επέν-

δυσης της εταιρείας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΦΕΙΔΑ-

ΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΩΗΝ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ ΠΗ Ε.Π.Ε.») με δ.τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α. ΦΕΙΔΑΚΗΣ Μ. ΙΚΕ (ΠΡΩΗΝ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. 

ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣ-

ΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ») που υλοποιήθηκε σύμφωνα 

με τις διατάξεις του ν. 3299/2004. 

 Με την υπ’ αρ. 138490/17.12.2021 απόφαση του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τρο-
ποποιείται η υπό στοιχεία 15533/ΥΠΕ/5/02471/ν. 3299/ 
2004/03.04.2012 (Β’ 1267) απόφαση του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως προς 
τα στοιχεία της δικαιούχου επιχείρησης (επωνυμία, δια-
κριτικό τίτλο και μετοχική σύνθεση της εταιρείας).

Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, τα 
στοιχεία της δικαιούχους επιχείρησης είναι:

• Επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

• Διακριτικός Τίτλος: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΦΕΙΔΑΚΗΣ 
Μ. ΙΚΕ»

• Μετοχική σύνθεση:
ΜΕΤΟΧΟΣ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ 100,00%
ΣΥΝΟΛΟ 100,00%

Πιστοποιείται η ολοκλήρωση  - οριστικοποίηση 
του κόστους, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργί-
ας και η τήρηση των όρων της υπό στοιχεία 15533/
ΥΠΕ/5/02471/ν. 3299/2004/03.04.2012 (Β’ 1267) από-
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου 
της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΜΟ-
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
(ΠΡΩΗΝ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ Ε.Π.Ε.») με δ.τ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΦΕΙΔΑΚΗΣ Μ. 
ΙΚΕ (ΠΡΩΗΝ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ») που 
αφορά την ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά ισχύος 99,90 kW, που 
βρίσκεται θέση «Στόλος» που βρίσκεται στο δημοτικό 
διαμέρισμα Κουνινάς, Δήμου Αιγιαλείας (τέως δήμου 
Αιγίου), Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, με τους εξής όρους:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Ολοκλήρωση Επένδυσης

Δικαιούχος - Επωνυμία και ΑΦΜ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΠΡΩΗΝ: «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΦΕΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»)

997933277

Α. Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας ΝΑΙ

Β. Ανάκληση της Απ. Υπαγωγής ΟΧΙ
Βάσει Στοιχείων Δεν αφορά
Βάσει Αιτήματος Δεν αφορά

Συνολική επένδυση: 325.819,50 € Κυρώσεις 0,00€
Ενισχυόμενο Κόστος επένδυσης: 300.000,00 €

Εκταμιευθείσα επιχορήγηση: 0,00€
Οριστικοποιηθείσα επιχορήγηση: 120.000,00 €
Υπόλοιπο επιχ. προς πληρωμή 120.000,00 € Επιστρεπτέο ποσό 0,00€
Ημερομηνία ολοκλήρωσης 03/12/2021
Υφισταμένη Ισχύς κατά την 
Υπαγωγή (kW) 0,00 Νέα Ισχύς που δημιουργήθηκε (kW) 99,88

Υφιστάμενες ΕΜΕ κατά την 
Υπαγωγή 0,00 Νέες ΕΜΕ που δημιουργήθηκαν 0,00

Μέγεθος Επιχείρησης Πολύ Μικρή

2. Χρηματοδοτικό Σχήμα της Ενισχυόμενης Επένδυσης
Πηγές χρηματοδότησης Ποσά Ποσοστό %
Α. Ίδια Συμμετοχή 75.000,00 € 25,00%
Β. Επιχορήγηση Δημοσίου 120.000,00 € 40,00%
Γ. Τραπεζικό δάνειο 105.000,00 € 35,00%
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00 € 100,00%

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή της επιχορήγησης ποσού εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00 €) 
στην επένδυση με την υπ’ αρ. 15533/ΥΠΕ/5/02471/ν. 3299/2004/03.04.2012 (Β’ 1267) απόφαση υπαγωγής.

Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/2016 (Α’  117) «Θεσμικό 
πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 7 των άρθρων 27 και 
85 του ν. 4399/2016 και την υπ’ αρ. 77685/21.7.2016 υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» (Β’ 2335).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

I

    Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1114431 ΕΞ 2021 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 

ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 

με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξου-

σιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε 

όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β’ 2743). 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/ 

2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα 
της περ. ββ της υποπαραγράφου θ’ της παρ. 4, των υπο-
παρ. β’ και γ’ της παρ. 6 και των παρ. 1 και 5 του άρθρου 

14, των άρθρων 2, 7, 37 και των παρ. 2 έως και 5 του 
άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 170) και ιδίως του άρθρου 4 αυτού,

γ) του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Είσπραξης Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90) και ιδίως της παρ. 1 του άρθρου 2 
αυτού, σε συνδυασμό με τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 8 
του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποί-
ησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες 
διατάξεις» (Α’ 288),

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγ-
χρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α’ 101),

ε) του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νο-
μιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 139) και ιδίως των άρθρων 6 και 52 αυτού,
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στ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/
23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/
31-07-2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοι-
κητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 2743).

3. Το υπό στοιχεία ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. 1086799 ΕΞ 2021/
07-10-2021 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυν-
σης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και 
Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.), με το συνημμένο σε αυτό, από 
06/10/2021, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης 
Δημοσίων Εσόδων Θεσσαλονίκης (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλο-
νίκης).

4. Τα από 10/12/2021, 14/12/2021 και 15/12/2021(ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

5. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’  αρ. 39/3/

30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων.».

6. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της 
υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4557/2018, αναφορικά με τη διενέργεια ελέγχων Δέ-
ουσας Επιμέλειας των εποπτευόμενων από την ΑΑΔΕ 
υπόχρεων προσώπων του άρθρου 6 αυτού, καθώς και 
του ν. 4174/2013, αναφορικά με την έκδοση πράξεων 
επιβολής προστίμων του άρθρου 54Γ αυτού.

7. 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:

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοι-
χεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 απόφαση «Με-
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής 
“Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοί-
κησης» (Β’ 2743) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 
1 αυτής, προσθέτουμε νέα περίπτωση 16Β, η οποία έπε-
ται της περίπτωσης 16Α και νέα περίπτωση 27Α, η οποία 
έπεται της περίπτωσης 27, καθώς επίσης στην υφιστά-
μενη περίπτωση 22 αντικαθιστούμε τη στήλη 6, ως εξής:

-ΣΤΗΛΗ 1- 
α/α

-ΣΤΗΛΗ 2- 
Αρμοδιότητες 
και πράξεις ή 

έγγραφα προς 
υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3- 
Μεταβίβαση 

αρμοδιότητας ή 
Εξουσιοδότηση 

υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4- 
Διατάξεις από 
τις οποίες προ-

βλέπονται οι 
αρμοδιότητες ή 
οι πράξεις ή τα 
άλλα έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5- 
Όργανα στα οποία 

μεταβιβάζεται η αρ-
μοδιότητα ή τα οποία 
εξουσιοδοτούνται να 
υπογράφουν πράξεις 
ή άλλα έγγραφα «Με 

εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6- 
Δυνατότητα περαι-

τέρω εξουσιοδό-
τησης από όργανα 

της στήλης 5

«16Β. Την έκδοση 
εντολής ελέγ-
χου για την 
διαπίστωση της 
ορθής εφαρμο-
γής των προβλε-
πόμενων, στον 
ν. 4557/2018 
(Α’ 139), μέτρων 
δέουσας επι-
μέλειας από τα 
εποπτευόμενα 
από την Α.Α.Δ.Ε. 
υπόχρεα πρό-
σωπα.

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής

άρθρο 52 του 
ν. 4557/2018 
σε συνδ. με τα 
άρθρα 23 και 25 
του ν.4174/2013.

Ο Προϊστάμενος της 
ελεγκτικής υπηρεσίας 
που έχει την αρμοδι-
ότητα για την έκδοση 
της εντολής ελέγχου 
της περίπτωσης 12 της 
παρούσας απόφασης, 
κατά περίπτωση.

-

»
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«22. Τα διαβιβαστικά 
έγγραφα εκθέ-
σεων ελέγχου, 
πληροφορια-
κών δελτίων, 
πορισματικών 
αναφορών σε 
άλλες υπηρεσίες 
της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων ή 
σε Εισαγγελικές 
Αρχές.

Εξουσιοδότηση 
υπογραφής

-Κώδικας Διοι-
κητικής Διαδικα-
σίας (Κ.Δ.Δ.) και 
-Κώδικας Επικοι-
νωνίας Δημοσί-
ων Υπαλλήλων 
(Κ.Ε.Δ.Υ.).

Κατά περίπτωση, ο 
Προϊστάμενος της 
Δ.Ο.Υ. ή του Ελε-
γκτικού Κέντρου, οι 
υπάλληλοι των οποίων 
φέρουν την εντολή δι-
ενέργειας του ελέγχου 
ή ο Προϊστάμενος της 
αντίστοιχης Υ.Ε.Δ.Δ.Ε..

Επιτρέπεται η 
περαιτέρω εξου-
σιοδότηση υπο-
γραφής από τους 
Προϊσταμένους 
των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
Αττικής και Θεσ-
σαλονίκης στους 
Προϊσταμένους 
της Γ’ Υποδιεύθυν-
σης της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 
Αττικής και της Γ’ 
Υποδιεύθυνσης 
της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσ-
σαλονίκης, αντί-
στοιχα.»

«27Α. Την έκδοση πρά-
ξεων επιβολής 
προστίμων του 
άρθρου 54Γ του 
ν. 4174/2013.

Μεταβίβαση αρ-
μοδιότητας

άρθρα 29, 
54Γ, 62 του 
ν.4174/2013, 
καθώς και από 
οποιαδήποτε 
άλλη συναφή 
υφιστάμενη διά-
ταξη.

Ο Προϊστάμενος 
της αρμόδιας, για τη 
διενέργεια φορολο-
γικού ελέγχου του 
Δηλούντος Ελληνικού 
Χρηματοπιστωτικ ού 
Ιδρύματος, ελεγκτικής 
υπηρεσίας για την 
έκδοση των πράξεων 
επιβολής των προστί-
μων της περ. α’ της 
παρ. 2 του άρθρου 
54Γ του ν. 4174/2013, 
ή ο Προϊστάμενος του 
Κέντρου Ελέγχου Με-
γάλων Επιχειρήσεων 
(ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.) για την 
έκδοση των πράξεων 
επιβολής των προστί-
μων των περ. β’ γ’, δ’ 
και ε’ της παρ. 2 του 
άρθρου 54Γ του 
ν. 4174/2013.

-

 »

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1115805 ΕΞ2017/31-7-2017 (Β’ 2743) απόφαση.
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02062162412210004*
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