
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της υπό στοιχεία 49733οικ./11.10.2022 
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ορι-
σμός αίθουσας συνεδριάσεων για την εκδίκαση 
της υπόθεσης με αριθμό δικογραφίας Δ18-1287 
ΕΓ90-2021/249 ΒΔ22-95 7041971/2018, η οποία 
αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μάτι 
Αττικής, την 23.07.2018» (Β’ 5395).

2 Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-
ταστήματος της εταιρείας «NORTHERN LLOYD 
SERVICES LTD» που εδρεύει στην Κύπρο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 49743οικ.  (1)
Ανάκληση της υπό στοιχεία 49733οικ./11.10.2022 

απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ορισμός 

αίθουσας συνεδριάσεων για την εκδίκαση της 

υπόθεσης με αριθμό δικογραφίας Δ18-1287 

ΕΓ90-2021/249 ΒΔ22-95 7041971/2018, η οποία 

αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μάτι 

Αττικής, την 23.07.2018» (Β’ 5395). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Τις παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 4938/2022 

«Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών» (Α’ 109),

β) την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 131), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 20 του ν. 4368/2016 (Α’ 21),

γ) το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-

διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 28 έως 41 του 
ν. 4623/2019 (Α’ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 18 
του ν. 4625/2019 (Α’ 139),

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

στ) το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ζ) το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7).

2. Την υπό στοιχεία 49733οικ./11.10.2022 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης «Ορισμός αίθουσας συνεδριάσε-
ων για την εκδίκαση της υπόθεσης με αριθμό δικογραφί-
ας Δ18-1287 ΕΓ90- 2021/249 ΒΔ22-95 7041971/2018, η 
οποία αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μάτι 
Αττικής, την 23.07.2018» (Β’ 5395).

3. Το γεγονός ότι, κατόπιν επανεκτίμησης των συνθη-
κών, δεν υφίσταται προσωρινή αντικειμενική αδυναμίας 
πραγματοποίησης στην Αίθουσα 12 του κτιρίου 9 της 
Πρώην Σχολής Ευελπίδων των συνεδριάσεων του ΣΤ’ Τρι-
μελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου 
έχει ορισθεί να συζητηθεί η υπόθεση με αριθμό δικογρα-
φίας Δ18-1287 ΕΓ90-2021/249 ΒΔ22-95 7041971/2018, η 
οποία αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μάτι 
Αττικής, την 23.07.2018.

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπό στοιχεία 49733οικ./11.10.2022 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ορισμός αίθου-
σας συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης με 
αριθμό δικογραφίας Δ18- 1287 ΕΓ90-2021/249 ΒΔ22-95 
7041971/2018, η οποία αφορά στην πυρκαγιά που εκδη-
λώθηκε στο Μάτι Αττικής, την 23.07.2018» (Β’ 5395), διότι 
δεν υφίσταται προσωρινή αντικειμενική αδυναμία πραγ-
ματοποίησης στην Αίθουσα 12 του κτιρίου 9 της Πρώην 
Σχολής Ευελπίδων των συνεδριάσεων του ΣΤ’  Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ενώπιον του οποίου έχει 
ορισθεί να συζητηθεί η υπόθεση με αριθμό δικογραφί-
ας Δ18-1287 ΕΓ90-2021/249 ΒΔ22-95 7041971/2018, η 
οποία αφορά στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Μάτι 
Αττικής, την 23.07.2018.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 2212.2-1/5647/74436/2022 (2)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή υποκα-

ταστήματος της εταιρείας «NORTHERN LLOYD 

SERVICES LTD» που εδρεύει στην Κύπρο. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 
α. τον α.ν. 378/1968 (Α’ 82),
β. το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α’ 77) και ιδίως την 

παρ. 1, 
γ. το άρθρο 4 του ν. 2234/1994 (Α’ 142), 
δ. το άρθρο 25 του ν. 2515/1997 (Α’ 154),
ε. το άρθρο 34 του ν. 3427/2005 (Α’ 312), 
στ. το άρθρο 4 του ν. 3752/2009 (Α’ 40),
ζ. το άρθρο 31 του ν. 4150/2013 (Α’ 102),
η. το Κεφάλαιο Α’, του Πρώτου Μέρους, του 

ν. 4389/2016 (Α’ 94),
θ. τον ν. 4622/2019 (Α’ 133), 
ι. το άρθρο 59 του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
ια. το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α’ 141) και 
ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 
”Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών” (Α’ 141)» (Α’ 149) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (Α’ 160),

ιβ. το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’114),

ιγ. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 

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

ιε. το π.δ. 05/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15), 

ιστ. την υπ’ αρ. 3122.18/03/13/11.12.2013 (Β’ 3263) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας  - Ναυτιλίας και Αι-
γαίου, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 2212.2/
25747/2020/04.05.2020 (Β’ 1772) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της υπ’ αρ. 2212.2-3/
92749/2021/20-12-2021 (Β’ 6685) κοινής απόφασης των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και της υπ’ αρ. 1246.3/6/94/1.12.1994 (Β’ 919) 
κοινής αποφάσεως των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

2. Τα με κωδικό αριθμό 379421650951 0730 0013 και 
535117206953 0327 0090 e Παράβολα Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

3. Την από 27 Σεπτεμβρίου 2022 αίτηση της εταιρείας 
«NORTHERN LLOYD SERVICES LTD», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 

ή υποκαταστήματος της εταιρείας «NORTHERN LLOYD 
SERVICES LTD» που εδρεύει στην ΚΥΠΡΟ και την υπαγω-
γή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 όπως 
ισχύει με το σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το 
καταστατικό της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με 
διακανονισμό αβαριών και μεσιτεία ασφαλίσεων πλοίων 
με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής 
χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά 
πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς 
πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις πα-
ραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκατά-
στημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι παρα-
κάτω εργασίες:

α. Η μεσιτεία για την ασφάλιση πλοίων που αναφέρο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

β. Ο διακανονισμός αβαριών σε πλοία που αναφέρο-
νται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά-
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η τή-
ρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες της 
Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο της εταιρεί-
ας να αναπτύξει κάθε άλλη δραστηριότητα που δεν ανα-
φέρεται στην απόφαση αυτή. Εφόσον ασκεί δραστηρι-
ότητες, οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις των ν.δ. 400/
1970, 551/1970 και ν. 4583/2018, όπως εκάστοτε ισχύ-
ουν καθώς και τις ισχύουσες εθνικές και κοινοτικές 
διατάξεις σχετικά με τα θέματα αυτά, υποχρεούται να 
λάβει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις αυτές άδεια 
λειτουργίας.
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Άρθρο 2
1. Η εταιρεία «NORTHERN LLOYD SERVICES LTD» που 

εδρεύει στην ΚΥΠΡΟ είναι υποχρεωμένη μέσα σε τρεις 
μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής να κατα-
θέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύ-
θυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) Τραπεζική εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του εσωτερικού ή 
εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του α.ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του α.ν. 378/1968 και του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975, καθώς και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυν-
ση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρ-
μογής Άμεσης Φορολογίας).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε χρό-
νο τα παραπάνω Υπουργεία και την Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τη Διεύθυνση του Γραφεί-
ου ή Υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, το αντικείμενο 
των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοιχεία ταυτότητος 
και την ακριβή διεύθυνση διαμονής του ξένου και Ελ-
ληνικού προσωπικού που απασχολείται σ’ αυτό και το 
ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το οποίο 
μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, το 
οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε ευρώ 
πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φο-
ρολογίας) των ακολούθων εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουρ-
γούν στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συ-
νάλλαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα 
καθώς και τα ποσά σε ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το 
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ-
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 με την οποία 
ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

i) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά-
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος,

ii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύσε-
ως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην Ελλάδα, 
το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου 
των 50.000 δολ. ΗΠΑ,

iii) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη-
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, της 
έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, καθώς 
και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην Ελλά-
δα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) 
και στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυν-
ση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας) μέσα σε δεκαπέντε 
ημέρες από την μεταβολή που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω-
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα-
νάστευσης με κοινοποίηση και στα Υπουργεία Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Ποντοπόρου 
Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Διεύθυνση 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στα κατά τόπο τμήματα 
Αλλοδαπών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
κάθε μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, δι-
εύθυνση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10ημέ-
ρου από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς το 
Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεώς της 
ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος που 
θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο-
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα-
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

Άρθρο 3
1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή παύ-

ει να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο ή 
Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε τρεις 
(3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση αυτή ή δεν 
καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επιστολή που ανα-
φέρεται στην παρ. (1) του άρθρου 2 της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα Υπουρ-
γεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Διεύθυνση Πο-
ντοπόρου Ναυτιλίας) και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
(Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων) και στην Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Διεύθυνση Εφαρμο-
γής Άμεσης Φορολογίας) μέσα στην παραπάνω τρίμηνη 
προθεσμία την εγκατάσταση στην Ελλάδα του Γραφείου ή 
Υποκαταστήματός της που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω-
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.
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Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
των εδαφίων 4, 5 και 6 της παρ. 1 του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 31 του ν. 4150/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02054692110220004*
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