
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης 
Αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 01/30.09.2021 
πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνερ-
γασία, με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων 
προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων 
στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 
του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

2 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης 
Αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 02/30.09.2021 
πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συνερ-
γασία, με σκοπό την από κοινού παροχή δανείων 
προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων, 
στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτι-
κότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 197 
του ν. 4820/2021 (Α’ 130).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 131605 ΕΙ 2021 (1)
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης 

Αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 01/30.09.2021 

πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συ-

νεργασία, με σκοπό την από κοινού παροχή δα-

νείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύ-

σεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-

θρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως την παρ. 22 του άρθρου 119.

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

4. 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).

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

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

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Την υπ’  αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
(στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

10. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130).
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14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρη-
ματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες 
διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας» (Α’ 135).

15. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45).

16. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα 
πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της 
διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, 
εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της 
επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται 
με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρί-
ων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των 
επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).

17. Την υπ’ αρ. 439/30.09.2021 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης 
προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό 
την από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση 
επιλέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 
του άρθρου 197 του ν.  4820/2021 (Α’  130)» (ΑΔΑ: 
ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ).

18. Την από στοιχεία 130092 ΕΞ 2021/19.10.2021 έκθε-
ση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 
σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης 
Αιτήσεων

1. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσε-
ων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 120536 
ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β’ 4522) απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και τον όρο 3 της υπ’ αρ. 
01/30.09.2021 (ΑΔΑ: ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ) πρόσκλησης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

2. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων είναι μη αμειβόμενη 
και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών:

Ονοματεπώνυμο και 
κλάδος Ιδιότητα

Δημοσθένης Βοϊβόντας, 
ΠΕ Περιβάλλοντος Πρόεδρος

Χρήστος Φέρτης, ΕΕΠ 
Οικονομικού Τακτικό μέλος

Χρήστος Βαμβακούλας, 
ΕΕΠ Τακτικό μέλος

Ειρήνη Βλαχογιάννη, ΠΕ 
Μηχανικών

Αναπληρωματικό μέλος, 
αναπληρώτρια του 

Προέδρου

Άννα Παυλή, ΤΕ 
Πληροφορικής Αναπληρωματικό μέλος

Ηλίας Χατζηλίας, 
ΕΕΠ Μηχανολόγων 

Μηχανικών
Αναπληρωματικό μέλος

3. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σει-
ρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη 
που τυχόν λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, πλην της ανα-
πλήρωσης του Προέδρου, για τον οποίο ορίζονται ειδικά 
ανωτέρω τα της αναπλήρωσής του.

4. Ως Γραμματέας της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων 
ορίζεται η Ευγενία Γκελέκα, ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού, 
υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης, με αναπληρώτριά της την Κυριακή - Θεο-
δώρα Κατούφα, ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες

1. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων είναι αρμόδια για 
το έλεγχο των αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με 
και καθ’ όλη τη διάρκεια που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 
01/30.09.2021 (ΑΔΑ: ΡΘΗ1Η-ΓΦΙ) πρόσκληση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

2. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων δύναται να ζητά 
διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των υπο-
βληθέντων από τους υποψηφίους φακέλων.

3. Κατόπιν της εξέτασης, η Επιτροπή Εξέτασης Αι-
τήσεων υποβάλλει το σχετικό πρακτικό αποδοχής ή 
απόρριψης κάθε αίτησης, στον αρμόδιο για την Ειδική 
Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, 
προς έγκριση.

Άρθρο 3
Συνεδριάσεις

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομι-
κών εντός και εκτός των ωρών λειτουργίας του κανονι-
κού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

2. Ως προς τα λοιπά θέματα απαρτίας, λήψης των απο-
φάσεων και λειτουργίας της Επιτροπής, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις για τα συλλογικά όργανα του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 64679Τεύχος B’ 4940/26.10.2021

 Αριθμ. 131609 ΕΙ 2021 (2)
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης 

Αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 02/30.09.2021 

πρόσκλησης προς πιστωτικά ιδρύματα για συ-

νεργασία, με σκοπό την από κοινού παροχή δα-

νείων προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύ-

σεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-

θρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως την παρ. 22 του άρθρου 119.

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

4. 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).

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

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

7. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

8. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).

9. Την υπ’  αρ. 2021/0159/17.06.2021 πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκτελεστική απόφαση 
του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του 
Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας 
(στο εξής το «Σ.Α.Α.»).

10. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση 
της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικό-
τητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).

11. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 
2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας (L 57).

12. Τον ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή 
δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

13. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130).

14. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρημα-
τοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μετα-
ξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις 
για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135).

15. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, 
Α’ 45).

16. Την υπό στοιχεία 120536 ΕΞ 2021/30.09.2021 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης κεφαλαίων στα 
πιστωτικά ιδρύματα, των όρων και προϋποθέσεων της 
διαδικασίας χορήγησης των δανείων στις επιχειρήσεις, 
εξειδίκευση των κριτηρίων και του τρόπου ελέγχου της 
επιλεξιμότητας των επενδύσεων που χρηματοδοτούνται 
με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
και ορισμός της διαδικασίας, των όρων και των κριτηρί-
ων ανάθεσης σε αξιολογητές των επιλεξιμοτήτων των 
επενδυτικών σχεδίων» (Β’ 4522).

17. Την υπ’ αρ. 440/30.09.2021 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Πρόσκλησης 
προς πιστωτικά ιδρύματα για συνεργασία με σκοπό την 
από κοινού παροχή δανείων προς χρηματοδότηση επι-
λέξιμων επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-
θρου 197 του ν. 4820/2021 (Α’ 130)» (ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π).

18. Την από στοιχεία 130088 ΕΞ 2021/19.10.2021 έκθε-
ση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, 
σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης 
Αιτήσεων

1. Συστήνεται τριμελής Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσε-
ων, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπό στοιχεία 120536 
ΕΞ 2021/30.09.2021 (Β’ 4522) απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Οικονομικών και τον όρο 3 της υπ’ αρ. 
02/30.09.2021 (ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π) πρόσκλησης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

2. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων είναι μη αμειβόμενη 
και αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους του Υπουρ-
γείου Οικονομικών:

Ονοματεπώνυμο και 
κλάδος Ιδιότητα

Δημοσθένης Βοϊβόντας, 
ΠΕ Περιβάλλοντος Πρόεδρος

Χρήστος Φέρτης, ΕΕΠ 
Οικονομικού Τακτικό μέλος

Χρήστος Βαμβακούλας, 
ΕΕΠ Τακτικό μέλος

Ειρήνη Βλαχογιάννη, ΠΕ 
Μηχανικών

Αναπληρωματικό μέλος, 
αναπληρώτρια του 

Προέδρου

Άννα Παυλή, ΤΕ 
Πληροφορικής Αναπληρωματικό μέλος

Ηλίας Χατζηλίας, 
ΕΕΠ Μηχανολόγων 

Μηχανικών
Αναπληρωματικό μέλος
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3. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά σει-
ρά που διορίζονται οποιοδήποτε από τα τακτικά μέλη 
που τυχόν λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται, πλην της ανα-
πλήρωσης του Προέδρου, για τον οποίο ορίζονται ειδικά 
ανωτέρω τα της αναπλήρωσής του.

4. Ως Γραμματέας της Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων 
ορίζεται η Ευγενία Γκελέκα, ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού, 
υπάλληλος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου 
Ανάκαμψης με αναπληρώτριά της την Κυριακή - Θεοδώ-
ρα Κατούφα, ΤΕ Διοικητικού - Οικονομικού, υπάλληλο 
της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες

1. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων είναι αρμόδια για 
το έλεγχο των αιτήσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με 
και καθ’ όλη τη διάρκεια που προβλέπεται στην υπ’ αρ. 
02/30.09.2021 (ΑΔΑ: 66Ω3Η-Ν7Π) πρόσκληση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

2. Η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων δύναται να ζητά 
διευκρινίσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία επί των υπο-
βληθέντων από τους υποψηφίους φακέλων.

3. Κατόπιν της εξέτασης, η Επιτροπή Εξέτασης Αιτήσεων 
υποβάλλει το σχετικό πρακτικό αποδοχής ή απόρριψης 

κάθε αίτησης, στον αρμόδιο για την Ειδική Υπηρεσία Συ-
ντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργό, προς έγκριση.

Άρθρο 3
Συνεδριάσεις - Λειτουργία

1. Η Επιτροπή συνεδριάζει στο Υπουργείο Οικονομι-
κών εντός και εκτός των ωρών λειτουργίας του κανονι-
κού ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών.

2. Ως προς τα λοιπά θέματα απαρτίας, λήψης των απο-
φάσεων και λειτουργίας της Επιτροπής, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις για τα συλλογικά όργανα του Κώδικα Διοι-
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049402610210004*


