
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερο-
μηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των 
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 
ετών στις 26-01-2022 μέσω κοινοπραξίας και λή-
ξης στις 18-06-2032.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2963).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 112 (1)
Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερο-

μηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των 

ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 

ετών στις 26-01-2022 μέσω κοινοπραξίας και λή-

ξης στις 18-06-2032. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 178).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθ-
μιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (Α΄ 16).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 
1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, 
σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημι-
ουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακο-
λούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή 
(άυλοι τίτλοι)» (Α΄ 43).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄143) και ιδιαιτέρως των άρθρων 20, 30, 71, 74, 125, 
177 και 178.

5. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι-
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 151).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενι-
αίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 287).

7. Την υπ΄αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες 
σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των 
δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β΄ 3690).

8. Την υπ΄ αρ. 1090/08-07-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών 
Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (Β΄ 1865).

9. Την υπ΄αρ. 2/60752/0004/09-09-2010 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Ορ-
γανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) ως 
εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (Β΄ 1538).

10. Την υπ΄ αρ. 1326/17-12-2018 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των 
Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β΄ 5758), όπως έχει 
τροποποιηθεί με τις υπ΄ αρ. 527/13-12-2019 και 418/
13-12-2021 κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομι-
κών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Τρο-
ποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Δια-
πραγματευτών Αγοράς» (Β΄ 4668/2019 και Β΄ 6158/2021 
αντίστοιχα).

11. Την υπ΄ αρ. 419/13-12-2021 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας 
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της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 
2022» (Β΄ 6158).

12. Το π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) περί ανασύστασης του 
Υπουργείου Οικονομικών.

13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181).

15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

16. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια-
φάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πρά-
ξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητι-
κών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 112).

17. Την υπ΄ αρ. 2/25248/0023Α/07-03-2013 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ενιαίοι Κα-
νόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες 
(Κανόνες Συλλογικής Δράσης)» (Β΄ 583).

18. Την υπ΄ αρ. 1782/18-07-2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών «Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή του 
Ο.Δ.ΔΗ.Χ.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 469).

19. Το απόσπασμα πρακτικού της αρ. 274/29-12-2021 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ, στην οποία εγκρίθη-
κε ομόφωνα το υπό στοιχεία 37 ΔΣ/20-12-2021 Δανεια-
κό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα 2022 του Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

20. Την υπ’ αρ. 110/17-01-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών για την έκδοση ομολόγου του Ελλη-
νικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας
(Β΄ 117), αποφασίζουμε:

Την έκδοση στις 26-01-2022 κοινοπρακτικού ομο-
λογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, με κωδικό ISIN 
GR0124038721, συνολικής ονομαστικής αξίας τριών δι-
σεκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000.000,00), σταθερού 
επιτοκίου 1,750% και τιμής διάθεσης ίσης με το 99,197% 
της ονομαστικής αξίας των ομολόγων, διάρκειας 10 ετών 
και λήξης στις 18-06-2032, σύμφωνα και με τα προβλεπό-
μενα στην υπ’ αρ. 110/17-01-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών, (Β΄ 117), για την έκδοση ομολόγου 
του Ελληνικού Δημοσίου (το «Ομολογιακό Δάνειο» και 
τα «Ομόλογα»).

Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η
18-6-2022 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία 
μέχρι τη λήξη των Ομολόγων, σε ετήσια βάση. Για την 
πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου θα υπολογιστεί 
τόκος από την 26-01-2022 (συμπεριλαμβανομένης) έως 
την 18-06-2022 (μη συμπεριλαμβανομένης) (short first 
coupon) και θα καταβληθεί στις 20-06-2022. Οι τόκοι για 
το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογισθούν επί 
της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€ 1.000), με απόδοση 
η οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 1,750% 
επί το κλάσμα ημερών 143/365 ACT/ACT/ ICMA (για το 
χρονικό διάστημα από 26-01-2022 έως 18-06-2022). Έτσι 
οι τόκοι για το παραπάνω χρονικό διάστημα και για ονο-
μαστική αξία € 1.000 είναι € 6,86.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί-

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για 

το οικονομικό έτος 2022 και για τα επόμενα οικονομικά 
έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ’ έτος προβλέψεις 
δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ   

Ι

 Aριθμ. 4808 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 

κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2963). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κι-

νήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης της χώρας και τροποποίηση συναφών δια-
τάξεων» (Α’ 70).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 1545/1985 «Εθνικό 
σύστημα προστασίας από την ανεργία και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 91).

3. Το άρθρο 9 του ν. 1346/1983 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων» (Α’ 46).

4. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

5. Τον ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των 
θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 85).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’133).

7. Τον ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστή-
ματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυ-
ση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6) και ιδίως την περ. ιζ’
της παρ. 2 του άρθρου 2.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (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.

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

10. 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).

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

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
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13. Την υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών 
για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρί-
ες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσί-
ες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων 
ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίν-
δυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργο-
νομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα 
με Αναπηρίες (ΑμεΑ)» (Β’ 2963), όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αρ. 2551/43/17-01-2019 (Β’ 66), 27354/622/
06-07-2020 (Β’ 2800), 52170/1317/5-03-2021 (Β’ 899), 
42632/22-06-2021 (Β’ 2711) και 94821/23-11-2021
(Β’ 5584) αποφάσεις.

14. Την υπ’ αρ. 6627/14-12-2021 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.

15. Την υπ’ αρ. 2868/13-01-2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων επαγ-
γελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία και 
εν γένει ευπαθών ομάδων, στο πλαίσιο του σκοπού του 
Ο.Α.Ε.Δ.

17. Την ανάγκη επέκτασης των κατηγοριών των ωφε-
λουμένων του προγράμματος θέσεων απασχόλησης 
ανέργων από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ) προ-
κειμένου να συμπεριλαμβάνονται οι άνεργοι ενήλικες 
που συνεχίζουν να διαμένουν (μετά την ενηλικίωσή τους) 
σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, στο 
πλαίσιο της ισότιμης πρόσβασης των ανωτέρω προσώ-
πων στην αγορά εργασίας.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέραν αυτής που έχει προ-
βλεφθεί στην υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 (Β΄ 2963) 
κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 
(Β΄ 2963) κοινής υπουργικής απόφασης, περί του Ειδικού 
Προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 
2.000 ανέργων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων 
από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών 
Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκο-
νται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης 
βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών 
προσώπων και θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και 
του Προγράμματος Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονο-
μικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με 
Αναπηρίες (ΑμεΑ), ως εξής:

Α. Ο τίτλος της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την 
πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), 
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυ-
λακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών 
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών 
θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων της εμπορίας 
ανθρώπων και ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν 
μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστα-
σίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό 
Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ και Πρόγραμμα Επιχορή-

γησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου 
εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ)».

Β. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την 

πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), 
Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυ-
λακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών 
Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών 
θυμάτων έμφυλης βίας, θυμάτων ενδοοικογενειακής 
βίας, διεμφυλικών προσώπων, θυμάτων της εμπορίας 
ανθρώπων και ατόμων που συνεχίζουν να διαμένουν 
μετά την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστα-
σίας και Φροντίδας και είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό 
Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ».

Γ. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 1 του Κεφαλαίου 
Α’ αντικαθίσταται ως εξής:

«Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 2.000 
νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων Ατό-
μων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρ-
τησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παρα-
βατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε 
κοινωνικό κίνδυνο, γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας, 
θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, διεμφυλικών προσώ-
πων, θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και ατόμων που 
συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε 
Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι 
εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ».

Δ. H πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 του Κεφαλαίου 
Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ωφελούμενοι είναι τα Άτομα με Αναπηρίες (AμεΑ), 
τα Απεξαρτημένα Άτομα από εξαρτησιογόνες ουσίες, 
τα Αποφυλακισμένα, τα Νεαρά Παραβατικά Άτομα ή 
τα Νεαρά Άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, 
οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας, τα θύματα ενδοοι-
κογενειακής βίας, τα διεμφυλικά πρόσωπα, τα θύμα-
τα της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και τα άτομα που 
συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή τους σε 
Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας και είναι 
εγγεγραμμένα στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων του ΕΚΚΑ, 
τα οποία προσλαμβάνονται από τις επιχειρήσεις που 
εντάσσονται στο πρόγραμμα, και είναι εγγεγραμμένα 
στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ του-
λάχιστον κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους».

Ε. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 4 του Κεφα-
λαίου Α΄, προστίθεται περ. ιγ) ως εξής:

«ιγ) τα άτομα τα οποία συνεχίζουν να διαμένουν μετά 
την ενηλικίωσή τους σε Μονάδες Παιδικής Προστασί-
ας και Φροντίδας να είναι εγγεγραμμένα στο Εθνικό 
Μητρώο Ανηλίκων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 5 του
ν. 4538/2018 (Α’ 85) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
117 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) και να διαθέτουν βεβαίωση 
υπογεγραμμένη από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Παιδικής Προστασίας του ΕΚΚΑ, στην οποία (α) βεβαιώ-
νεται ότι το ωφελούμενο πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο 
στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων που τηρείται στο πληρο-
φοριακό σύστημα anynet, (β) αναγράφεται ο Αριθμός 
Μητρώου του εν λόγω ωφελούμενου στο πληροφοριακό 
σύστημα anynet, και (γ) βεβαιώνεται ότι το ωφελούμενο 
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πρόσωπο παραμένει φιλοξενούμενο στη Δομή Παιδικής 
Προστασίας.».

ΣΤ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 38839/838/
22-08-2017 (Β΄ 2963), κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2963),
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 2551/43/17-01-2019
(Β’ 66), 27354/622/06-07-2020 (Β’ 2800), 52170/1317/
05-03-2021 (Β’ 899), 42632/22-06-2021 (Β’ 2711) και 
94821/23-11-2021 (Β’ 5584) αποφάσεις.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Aθήνα, 18 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

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