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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5209/Β.237 (1)
  Νέα μέθοδος υπολογισμού των προμηθειών που κα−

ταβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα από 1.1.2012 για 
την χορήγηση κρατικών εγγυήσεων σύμφωνα με το 
Ν. 3723/2008. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 

Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 213 Α’) και του π.δ. 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α’).

(β) Των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του νόμου 3723/2008 
«Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματο−
πιστωτικής κρίσης» (ΦΕΚ 250 Α’), όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

2. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β’).

3 Την υπ’ αριθμ. 29850/Β 1465/19.7.2010 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμματος 
ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρ−
κειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 1091 Β’).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετι−
κά με την εφαρμογή, μετά την 1η Ιανουαρίου 2012, των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης 
των τραπεζών εντός του πλαισίου της χρηματοπιστω−
τικής κρίσης» (Ε(2011) 8744 τελικό).

5. Το από 22 Δεκεμβρίου 2011 έγγραφο εργασίας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Πρακτικές οδηγίες για 
την τιμολόγηση των κρατικών εγγυήσεων».

6. Την υπ’ αρ. 280/31.1.2012 εισήγηση του Διοικητή της 
Τράπεζας της Ελλάδος

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παράγραφο Α.γ) του άρθρου (2) 
της υπ’ αριθμ. 54201/Β 2884/26.11.2008 απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2471 Β’) 
και την παράγραφο 2) της υπ’ αρ. 29850/Β 1465/19.7.2010 
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1091 Β’), ως 
ακολούθως:

Για εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που παρέ−
χονται από την 1η Ιανουαρίου 2012, κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008, τα πιστωτικά ιδρύματα 
θα καταβάλλουν προμήθεια υπολογιζόμενη σε ετήσια 
βάση, ως ακολούθως:

1) Για εγγύηση διάρκειας από 3−12 μήνες η προμήθεια 
πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το άθροισμα:

• μιας βασικής αμοιβής, η οποία ανέρχεται σε 50 
μονάδες βάσης και

• μιας αμοιβής κινδύνου ίσης με 20 μονάδες βάσης 
για πιστωτικά ιδρύματα με πιστοληπτική διαβάθμιση Α+ 
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ή Α (ή Α1 ή Α2, ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη από 
τον εκάστοτε Οργανισμό Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 
Ικανότητας − Ο.Α.Π.Ι. κλίμακα), 30 μονάδες βάσης για 
πιστωτικά ιδρύματα με πιστοληπτική διαβάθμιση Α− (ή 
A3) και 40 μονάδες βάσης για πιστωτικά ιδρύματα με 
πιστοληπτική διαβάθμιση κατώτερη από Α− (ή A3) ή 
χωρίς διαβάθμιση.

2) Για εγγύηση διάρκειας άνω του έτους, η προμήθεια 
πρέπει να είναι τουλάχιστον το άθροισμα:

• μιας βασικής αμοιβής, που ανέρχεται σε 40 μονάδες 
βάσης και

• μιας αμοιβής κινδύνου ίσης με το εξαγόμενο 40 
μονάδων βάσης επί ενός συντελεστή κινδύνου αποτε−
λούμενο από (i) το ένα δεύτερο του λόγου του διάμεσου 
περιθωρίου CDS του δικαιούχου για πενταετή ομόλογα 
κύριας εξοφλητικής προτεραιότητας, για την τριετία 
που λήγει έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης 
του εγγυημένου ομολόγου προς τον διάμεσο του δςί−
κτη ευρωπαϊκών πενταετών τίτλων κύριας εξοφλητικής 
προτεραιότητας iTraxx Europe Senior Financials, για την 
ίδια τριετία συν (ii) το ένα δεύτερο του λόγου του δι−
άμεσου περιθωρίου CDS όλων των κρατών μελών για 
πενταετή ομόλογα κύριας εξοφλητικής προτεραιότητας 
προς το διάμεσο περιθώριο CDS του κράτους μέλους 
που χορηγεί την εγγύηση για πενταετή ομόλογα κύριας 
εξοφλητικής προτεραιότητας για την ίδια τριετία.

Οι διάμεσοι υπολογίζονται για την τριετία που λήγει 
έναν μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης του εγ−
γυημένου ομολόγου.

Στην περίπτωση εγγυήσεων για καλυμμένα ομόλογα, 
η εποπτική αρχή δύναται, κατά τον υπολογισμό της 
εγγυητικής αμοιβής, να λαμβάνει υπόψη μόνον το ήμισυ 
της αμοιβής κινδύνου.

Πιο συγκεκριμένα:
(i) Για τις τράπεζες για τις οποίες υπάρχουν αντι−

προσωπευτικά στοιχεία CDS, για τον υπολογισμό του 
συντελεστή κινδύνου λαμβάνεται υπόψη ο διάμεσος 
των περιθωρίων των πενταετών CDS του δικαιούχου 
πιστωτικού ιδρύματος για την τριετία που λήγει έναν 
μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης του εγγυημένου 
ομολόγου

(ii) Για τις τράπεζες για τις οποίες δεν υπάρχουν αντι−
προσωπευτικά στοιχεία CDS, αλλά διαθέτουν πιστολη−
πτική αξιολόγηση, για τον υπολογισμό του συντελεστή 
κινδύνου λαμβάνεται υπόψη ο διάμεσος των περιθωρίων 
των πενταετών CDS για την ίδια περίοδο, ενός αντιπρο−
σωπευτικού δείγματος ευρωπαϊκών τραπεζών που καθο−
ρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και αναθεωρείται 
κάθε έξι μήνες) και ανήκει στην ίδια με την δικαιούχο 
τράπεζα κατηγορία πιστοληπτικής διαβάθμισης

(iii) Για τις τράπεζες οι οποίες δεν διαθέτουν ούτε 
αντιπροσωπευτικά στοιχεία CDS ούτε πιστοληπτική 
αξιολόγηση, για τον υπολογισμό του συντελεστή κιν−
δύνου λαμβάνεται υπόψη ο διάμεσος των περιθωρίων 
των πενταετών CDS για την ίδια περίοδο, ενός αντι−
προσωπευτικού δείγματος ευρωπαϊκών τραπεζών που 
καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (και αναθεω−
ρείται κάθε έξι μήνες) και έχει πιστοληπτική διαβάθμιση 
ΒΒΒ− και κάτω.

Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορετικών πιστοληπτικών 
αξιολογήσεων από τους Ο.Α.Π.Ι., χρησιμοποιείται η υψη−
λότερη αξιολόγηση. Κρίσιμος χρόνος για την πιστολη−
πτική αξιολόγηση είναι η μέρα που παρέχεται η εγγύηση 

σε σχέση με τη συγκεκριμένη έκδοση τίτλων από το 
δικαιούχο πιστωτικό ίδρυμα.

Η προμήθεια καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου 
ή στην αρχή της χρονικής περιόδου που υπολείπεται 
έως τη λήξη της εγγύησης, εφόσον αυτή είναι μικρότερη 
των έξι μηνών.

Επίσης, σε κάθε περίπτωση εγγυήσεων, όταν το δι−
καιούχο πιστωτικό ίδρυμα δεν προσκομίζει αποδεκτές 
εξασφαλίσεις, η καταβαλλόμενη από αυτό προμήθεια 
προσαυξάνεται κατά 25 μονάδες βάσης.

Το ύψος της προμήθειας δύναται να αναπροσαρμό−
ζεται με Υπουργική Απόφαση, ανάλογα με τις επικρα−
τούσες συνθήκες στην αγορά, μετά από έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 
1.1.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

F
Αριθμ. 44221/41049/11 (2)
    Κατάργηση Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χαϊδαρίου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡ−

ΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΝΕΟΛΑΙΑΣ − 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π. Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α/228/2010) «Οργανισμός Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225, 238 & 280 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 του ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 
Α’ 114/2006).

4. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 4569/27−1−2011 (εγκ. 11) έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής 
Διακυβέρνησης.

5. Την αριθμ. 53/2011 (ΦΕΚ 1018/Β/26−5−2011) απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαϊδαρίου, περί σύστασης 
ν.π.δ.δ. με όνομα «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑ−
ΡΙΟΥ− ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΝΕΟΛΑΙΑΣ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

6. Την 280/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χαϊδαρίου, περί κατάργησης των ν.π.δ.δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΝΕΟΛΑΙΑΣ−
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».

7. Την αριθμ. 3943/1690(ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των Τμημά−
των της Δ/νσης αυτής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής», αποφασίζουμε:

Καταργούμε το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου Δή−
μου Χαϊδαρίου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΝΕΟΛΑΙΑΣ − ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ».
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Από τη δημοσίευση της απόφασης κατάργησης η τυ−
χόν περιουσία περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ    
(3)

        Στην αριθμ. 76501/2073/6−6−2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δ. 
Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1932/Β΄/31−8−
2011, στη σελίδα 26523 στην στήλη α΄, γίνεται η εξής 
διόρθωση:

Από το εσφαλμένο «ΣΠΥΡΟ (SPIRO)»,
στο ορθό «ΣΠΥΡΟΣ (SPIROS)».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας) 

F
(4)

       Στην αριθ. ΙΕ/90087/2688/Π07/5/00068/Ε/Ν.3299/04/
8−12−2011 περίληψη της απόφασης Περιφερειάρχη Ηπεί−
ρου , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2958/Β΄/23−12−2011, περί 
ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της μονάδας της εταιρίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΟ−
ΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που έχει ενταχθεί στο Ν. 3299/04, 
επέρχεται η πιο κάτω διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: 
«Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 9−12−2012»,
στο ορθό: 
«Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής 

λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 8−12−2011».

  (Από την Περιφέρεια Ηπείρου) 

F
(5)

     Στην αριθ. 2035/16.12.2001 απόφαση του Διοικητή της 
6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου−Ιονίων 
Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 3218/Β΄/30.12.2011, σχετικά με αυτοδίκαιη μετα−
φορά θέσεων και υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικής 
Πρόνοιας Θεσπρωτίας στο Θεραπευτήριο Χρονίων Πα−
θήσεων Θεσπρωτίας, γίνεται η εξής διόρθωση: 

Από το εσφαλμένο:
«...7. Μια (1) προσωρινή συνιστώμενη θέση κατηγορί−

ας ΔΕ κλάδου Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με αντί−
στοιχη δέσμευση κενής Οργανικής Θέσης μόνιμου προ−
σωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού ειδικότητας 
Οδηγών, που καταλαμβάνει ο:

7.α. ΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με βαθμό 
Δ΄»,

στο ορθό:
«...7. Μια (1) οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου 

Τεχνικού ειδικότητας Οδηγών με σχέση εργασίας Ιδιω−
τικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που καταλαμβάνει ο: 

7.α. ΤΣΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με βαθμό 
Δ΄».

  (Από την Διοίκηση της 6ης Υγειονομικής
Περιφέρειας Πελοποννήσου − Ιονίων Νήσων −

Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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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