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ΣΑΜΔΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΓΑΝΔΙΩΝ 
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Ιδρφθηκε  ωσ φορζασ φφλαξησ παρακαταθηκών (ν.1608/1919)-αυτόνομοσ χρηματοπιςτωτικόσ, 
διαχειριςτικόσ οργανιςμόσ/ΝΠΔΔ υπό την εποπτεία Υπουργοφ Οικονομικών. 

Σ. Π. & Γαλείσλ – Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε 

Γ΄ Φάζη:  
(1980- 2011): 

 
- Χορήγηζη Δανείων 
για εκηέλεζη έργων 
κοινής ωθέλειας 
 
-Σςμμεηοσή ζε 

αναπηςξιακέρ και  

λοιπέρ εηαιπείερ Τ.Α 

. 
-Σσγτρημαηοδόηηζη  
Εσρωπ. Προγ/ηων 
(Ε.Α.Π.Τ.Α.) I,II 
 

 

 

 

 

 
 

Α΄ Φάςη:  
(Από 1925 - Β΄ 
Παγκόςμιο 
Πόλεμο): 
- Δάνεια για 
εκτζλεςη ζργων 
κοινήσ ωφζλειασ. 

Β΄ Φάςη:  
(τζλοσ Β΄ Παγκοςμίου 
Πολζμου -1980): 
 
- Ταμειακή Υπηρεςία 
Δήμων, Κοινοτήτων, 
Νομαρχιακών Ταμείων 

 
-Χοπήγηζη δανείων 

για εκηέλεζη έπγων 

κοινήρ ωθέλειαρ 

Δ΄ Φάζη:  
(2011- ζήμεπα): 

 

-Σςγσπημαηοδόηηζη 

 με Ε.Τ.Επ. 

-Θεμαηοθύλακαρ πόπων 

Ππάζινος Ταμείος για 

σπημαηοδοηικά ππογπ/ηα 

ΟΤΑ 

-Σηοτεσμένη επιτορήγηζη 
Ο.Τ.Α  (προγρ. 
κοινωθελούς ταρακη., 
μελεηών). 

 

 

 

 

 

Διαχρονικά υπηρετεί το δημόςιο ςυμφζρον και ςυμβάλλει ςτην περιφερειακή ανάπτυξη. 



3 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 

ΔΛΛΑΓΑ/ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Σ. Π. & Γαλείσλ 

Ι.   ΓΙΑΥΩΡΙΜΟ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

Δεςμευμζνοσ τομζασ: 
 

• Παρακατακικεσ 
 
•Δάνεια μόνο ςτουσ Οργανιςμοφσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ), ΝΠΔΔ αυτϊν, ΝΠΔΔ 
γενικά, υνδζςμουσ-Ενϊςεισ ΟΣΑ και 
δθμόςιουσ φορείσ των ΔΙΣ. 
 
• Τποχρεωτικζσ εκ του νόμου κατακζςεισ 
(ΚΑΠ, Λογαριαςμοί Ειδικοφ ςκοποφ-Escrow 
accounts). 

Δκπνξηθόο Κιάδνο: 

 

•Καηαζέζεηο ηδησηώλ, όςεσο Ο.Σ.Α. γηα ηηο 

πθηζηάκελεο θαηαζέζεηο/πθηζηάκελνη 

ζπλαιιαζζόκελνη ηνπ Σακείνπ (λ. 

4254/2014) 

 

•Υνξεγεζέληα δάλεηα ζηεγαζηηθνύ ηνκέα ζε 

ππαιιήινπο δεκνζίνπ ηνκέα. 

 

•Υνξεγεζέληα δάλεηα ζε ΓΔΤΑ, δεκνηηθέο 

επηρεηξήζεηο) 

(λ.3965/2011) 

παραμένει ενιαίο ΝΠΔΔ 
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II. ΝΔΟ ΠΛΑΙΙΟ ΥΟΡΗΓΗΗ ΓΑΝΔΙΩΝ Δ ΟΣΑ 

(ΠΓ 169/2013). 

Γάλεηα πξνο ΟΣΑ Α΄& Β΄ βαζκνύ, Δλώζεηο, πλδέζκνπο, ΝΠΓΓ, ΟΣΑ 

γηα 

 Δθηέιεζε έξγσλ ζηνπο ηνκείο ππνδνκώλ, βειηίσζεο θπζηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ύδξεπζεο απνρέηεπζεο, θνηλσληθήο ζηεγαζη. 

πνιηηηθήο, θνηλήο σθέιεηαο  θαη επηπιένλ:  

 Μειέηεο.  

 Πξνκήζεηα ή κίζζσζε κεραλεκάησλ θη εμνπιηζκνύ.  

 Απνδεκίσζε ησλ απαιινηξηώζεσλ. 

 Δμπγίαλζε  

Πποϋπόθεζη ε ηήξεζε θαλόλσλ δεκνζηόηεηαο (ιήςε 

πξνζθνξώλ θαη από άιια Π.Ι. ή ε απξνζπκία ηεο αγνξάο γηα 

έξγα πνπ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην ΠΓ (παξάξηεκα). 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 

ΔΛΛΑΓΑ/ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Σ. Π.& Γαλείσλ 
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Γ. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ Σ. Π. & Γαλείσλ  
Ω  

ΠΟΛΤΣΙΜΟΤ ΔΣΑΙΡΟΤ ΣΗ Σ.Α. 
 
 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙ 
 

ΤΝΕΡΓΑΣΗ 
 

Τπνζηήξημε θαη ζπλερήο 

ρξεκαηνδόηεζε έξγσλ γηα ηελ 

ηνπηθή & πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε 

ηεο ρώξαο. 

πλεξγαζία κε ηελ Πνιηηεία γηα ηελ 

εύξεζε ρξεκαηνδνηηθώλ ιύζεσλ κε 
ζπλερείο πξνηάζεηο θαη κέηξα. 
 

ΕΞΤΓΙΑΙΝΕΙ 
 

ΔΡΑ 
 

Αξσγόο ζηελ πξνζπάζεηα 

εμπγίαλζεο θαη εμνξζνινγηζκνύ ησλ 

ππνρξεώζεσλ ησλ Γήκσλ. 
 

πλερείο πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο 

ζην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό γηα 

πεξαηηέξσ ηερλνγλσζία θαη 

πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ. 
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Γ. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Σ.Π.& Γαλείσλ        
 
 

 
1. υγχρθματοδότθςθ  ΕΣΕπ – Σ. Π. & Δανείων 
 
2. Ψρθματοδοτικό Πρόγραμμα ιδίων πόρων   
      Σ. Π. & Δανείων 

• για μθ επιλζξιμα από Ε.Σ.Επ ζργα 
• για ςυμμετοχι ςε ζργα ΔΙΣ 
• για μελζτεσ 
• λοιπζσ χρθματοδοτιςεισ εξυγίανςθσ 



1α. ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΔ - ΤΝΔΡΓΑΙΔ Σ.  Π. & Γαλείσλ 

Δ.Σ.Δπ (2013) πγρξεκαηνδόηεζε έξγσλ Σ. Α. ζπλνιηθνύ 

πξνϋπνινγηζκνύ έξγσλ € 200 εθ. 
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ΚΑΠΕ 

Πξσηόθνιιν πλεξγαζίαο (2011) 

 

 

Τπνγξαθή πξνγξακκαηηθήο 

ζύκβαζεο (2016) 

Σερληθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ Ο.Σ.Α. γηα ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ ζηα πξνγξάκκαηα «ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», 

«Αζηηθέο Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Γεκόζησλ 

Αλνηθηώλ Υώξσλ». 

«Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζην δίθηπν νδνθσηηζκνύ 

ΟΣΑ». 

ΠΕΣΑ ΑΕ 

Πξνγξακκαηηθή  ύκβαζε (2014) 

Παξνρή βνήζεηαο ζηνπο ΟΣΑ γηα  ηελ πινπνίεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδόηεζεο  Δ.Σ.Δπ - T. Π. & 

Γαλείσλ (πξνεηνηκαζία θαθέινπ). 

ΕΕΣΑΑ  

Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε 

(2016)  

Δπηηόπηεο επαιεζεύζεηο νινθιήξσζεο ησλ έξγσλ θαη 

επαιήζεπζεο θαηαβνιήο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο. 
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1β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Σ.Δπ – Σ. Π. & Γαλείσλ 

Επιλζξιμοι τομείσ Δανειοδότηςησ: 

  Οδικό Δίκτυο –Μεταφορζσ 

  Αναβάκμιςθ δθμοςίων κτιρίων και εγκαταςτάςεων-
εκςυγχρονιςμόσ κτιρίων δθμόςιασ διοίκθςθσ 

  Πολιτιςτικι, ιςτορικι και αρχιτεκτονικι κλθρονομιά 

  Ψϊροι Πραςίνου και αποκατάςταςθ ανοικτϊν 
δθμοςίων χϊρων 

  Τγεία/Κοινωνικι Τποδομι 

  τζγαςθ 

  Εκπαιδευτικζσ/ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

  Βελτίωςθ περιβάλλοντοσ 
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1β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Σ.Δπ – Σ. Π. & Γαλείσλ 

Σξόπνο ρξεκαηνδόηεζεο: 

 Ψρθματοδότθςθ ζωσ και του 100% του προχπολογιςμοφ (μζχρι το 
50% του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου από πόρουσ τθσ Ε.Σ.Επ- το 
υπόλοιπο 50% του ςυνολικοφ κόςτουσ του ζργου από πόρουσ του Σ.Π. 
& Δανείων).  

 Σο ςυνολικό κόςτοσ των κοινοτικϊν κονδυλιϊν και του 
τραπεηικοφ δανειςμοφ από Ε.Σ.Επ ζωσ 90% του ςυνολικοφ 
κόςτουσ του ζργου. 

Διάρκεια  

 Αποπλθρωμι δανείων λοιπϊν επενδυτικϊν ζργων ζωσ 25 χρόνια. 

 Δυνατότθτα χοριγθςθσ περιόδου χάριτοσ. 

Επιτόκιο ευνοϊκό 

 Δυνατότθτα επιλογισ επιτοκίου (για το 50% Ε.Σ.Επ ςταθερό ι 
κυμαινόμενο - με ι χωρίσ περίοδο χάριτοσ / για το 50 % Σ.Π.& Δ 
κυμαινόμενο ι μικτό ). 



Προχποκζςεισ: 
 
  Να δφναται ο ΟΣΑ να δανειςτεί (άρκρο 264 του Ν.3852/2010). 

 το ετιςιο κόςτοσ εξυπθρζτθςθσ τθσ δθμόςιασ πίςτθσ κάκε διμου ι 
περιφζρειασ δεν υπερβαίνει το 20% των ετιςιων τακτικϊν του εςόδων. 

 
 το ςυνολικό χρζοσ του διμου ι τθσ περιφζρειασ που προβαίνει ςε 

δανειςμό δεν υπερβαίνει το 60% των ςυνολικϊν του εςόδων. 
 

  Tα ζργα να είναι ϊριμα και ζτοιμα προσ δθμοπράτθςθ. 
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1β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Σ.Δπ – Σ. Π. & Γαλείσλ 
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ΚΟΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΨΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ 

ΔΡΓΩΝ ΟΔΟΧΩΣΙΜΟΤ 
 

Ετις. μειϊς. δαπαν. Λειτ./ςυντ.>1 
Ποςό εξυπθρζτθςθσ οφειλϊν 

    υγχρθματοδότθςθ  κατά 50% από 
πόρουσ τθσ Ε.Σ.Επ και κατά 50% από 
πόρουσ του  T..Π.& Δανείων.  
Δυνατότθτα για χρθματοδότθςθ ΟΣΑ από 
διαφορετικζσ πθγζσ. 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 
Ζωσ 10 ζτθ, χωρίσ περίοδο χάριτοσ. 

ΕΠΙΣΟΚΙΟ  

 Σ. Π. & Δανείων 
τακερό (5,02 για 3 χρόνια και 6,02 για 
τα επόμενα 7 χρόνια)         ι 
Κυμαινόμενο (Eur+4,30 περικϊριο) 

 Ε.Σ.Επ ( το ιςχφον ςτο χρόνο εκταμίευςθσ                                 
ΕΣΕΠ προσ Σ.Π & Δ) 

1βi. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΩΝ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΑΗ Σ.Π & Γαλείσλ – ΚΑΠΔ 
 

Γηελέξγεηα  Δπέλδπζεο κε Αζθάιεηα, ηαρύηεηα, κέγηζην 
νηθνλνκηθό όθεινο επέλδπζεο  

 Οδεγόο κειεηώλ 
 

 Πξόηππα ηεύρε κειέηεο θαη δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ + αλαγθαίν 
ινγηζκηθό (ππνινγηζηηθό θύιιν). 
 

 Σερληθή βνήζεηα (πξηλ θαη κεηά ην έξγν) 
 

 Έιεγρνο κειέηεο θαη ηεύρνπο δεκνπξάηεζεο 
 Πηζηνπνίεζε νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ 
 Πηζηνπνίεζε ελεξγεηαθήο απόδνζεο ηνπ έξγνπ 

1βi. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΩΝ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ 



ΣΑΔΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1. Τποβολι αιτιματοσ ςτο Σ.Π&Δ για ζλεγχο επιλεξιμότθτασ ζργου από Ε.Σ.Επ και 
ζγκριςθ πίςτωςθσ (ΟΣΑ). 

2. Ανακοίνωςθ ζγκριςθσ ι μθ τθσ επιλεξιμότθτασ ζργου και τθσ πίςτωςθσ (Σ.Π.& 
Δανείων). 

3. Δθμοςιότθτα Δανείου για προςφορζσ από Σ.Π & Δανείων και Σράπεηεσ (ΟΣΑ). 

4. Μελζτθ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ  Οδοφωτιςμοφ ΟΣΑ και Τπολογιςτικό Χφλλο 
όπωσ τα υποδείγματα (ΟΣΑ). 

5. Αξιολόγθςθ τεχνικοοικονομικισ μελζτθσ (ΚΑΠΕ). 

6. Τποβολι δικαιολογθτικϊν δανειοδότθςθσ ςτο Σ.Π & Δ να είναι ο προςφορότεροσ 
δανειςτισ (ΟΣΑ). 

7. Αξιολόγθςθ αιτιματοσ (Σ.Π.& Δανείων). 

8. Ζγκριςθ ι μθ χοριγθςθσ δανείου από Δ. (ΣΠ&Δ) και ςχετικι ανακοίνωςθ (Σ.Π.& 
Δανείων). 
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1βi. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΩΝ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ 



9.  Απόφαςθ Δθμοτικοφ ι Περιφερειακοφ υμβουλίου για αποδοχι όρων δανείου 
(ΟΣΑ). 

10. φνταξθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ ωσ υπόδειγμα (ΟΣΑ) 

    10 α.  Ζλεγχοσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ  (προαιρετικά) (ΚΑΠΕ) 

    10 β. Ζγκριςθ τευχϊν δθμοπράτθςθσ-Δθμοςίευςθ διαγωνιςμοφ προμικειασ 
          (ΟΣΑ) 

    10 γ. υμβαςιοποίθςθ ζργου με ανάδοχο (ΟΣΑ) 

11. Τποβολι δικαιολογθτικϊν ςυνομολόγθςθσ προσ Σ.Π&Δ (ΟΣΑ) 

12. χζδιο δανειακισ ςφμβαςθσ και αποςτολι για ζλεγχο ςτο Ελεγκτικό υνζδριο    
(Σ.Π.& Δανείων-ΟΣΑ). 

13. Τπογραφι δανειακισ ςφμβαςθσ (Σ.Π.& Δανείων-ΟΣΑ). 
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ΣΑΔΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1βi. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΩΝ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ 



14. Δειγματολθπτικόσ ζλεγχοσ του προμθκευόμενου υλικοφ-εξοπλιςμοφ πριν τθν 
εγκατάςταςθ και λειτουργία του και πιςτοποίθςθ (ΚΑΠΕ). 

15. Τποβολι δικαιολογθτικϊν εκταμίευςθσ (ΟΣΑ). 

16. Επιτόπια πιςτοποίθςθ του εξοπλιςμοφ και των χαρακτθριςτικϊν φωτεινότθτασ  
(ΚΑΠΕ). 

17. Εξακρίβωςθ ετιςιασ εξοικονόμθςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά τθ λειτουργία και 
ςε ετιςια βάςθ (ΚΑΠΕ). 
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ΣΑΔΙΑ  ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

1βi. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΓΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΔΡΓΩΝ 
ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΓΟΦΩΣΙΜΟΤ 
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2i.  Για ΕΡΓΑ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ από το χρθματοδοτικό ςχιμα 
Ε.Σ.Επ-Σ. Π. & Δανείων για τουσ τομείσ: 

o Τπνδνκέο 

o Βειηίσζε θπζηθνύ πεξηβάιινληνο 

o Ύδξεπζε-Απνρέηεπζε 

o Κνηλσληθή  ζηεγαζηηθή πνιηηηθή 

o Κνηλή Ωθέιεηα  

Ενδεικηικά (μη επιλέξιμα από Ε.Σ.Επ): 

θαγεία, Κνηκεηήξηα-Απνηεθξσηήξηα, Μίζζσζε κεραλεκάησλ & εμνπιηζκνύ, 
Μειέηεο σξίκαλζεο έξγσλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ην έξγν, Απαιινηξηώ-
ζεηο άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε απηά ηα έξγα. 

 

 Γηάξθεηα έσο 25 έηε 

 Γπλαηόηεηα επηινγήο κεηαμύ θπκαηλόκελνπ  ή κηθηνύ επηηνθίνπ 

2. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ 
Σ. Π. & Γαλείσλ 



2ii. Δάνεια για ΕΡΓΑ ΔΙΣ προσ: 

 

ΟΣΑ 

ΝΠΔΔ 

 

Υψοσ δανείου: Μζχρι το 30% του προχπολογιςμοφ του προσ 
εκτζλεςθ ζργου (ςε περίπτωςθ ςυγχρθματοδότθςθσ το φψοσ δεν 
υπερβαίνει το 90% του προχπολογιςμοφ). 
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2. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ 
Σ. Π. & Γαλείσλ 



2iii. Για ΜΕΛΕΣΕ 

Για  επιτάχυνςθ εκτζλεςθσ ζργων και δυνατότθτα απορρόφθςθσ 
πόρων κοινοτικϊν προγραμμάτων. 

 

ΟΡΟΙ: 
o Κάλυψθ μζχρι του 100% του κόςτουσ τθσ μελζτθσ. 

o Άρρθκτθ ςφνδεςθ τθσ μελζτθσ με το ζργο που εμπίπτει ςτουσ 
ςκοποφσ του ΠΔ 169/2013           με ριτρα ςυμβαςιοποίθςθσ και 
εκτζλεςθσ του ζργου ςε εφλογο χρόνο. 

o Διάρκεια: ανάλογθ του ζργου. 

18 

2. ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ 
Σ. Π. & Γαλείσλ 
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(με ειδικι νομοκετικι πρόβλεψθ) 

για εξυγίανςθ ΟΣΑ 
 
 
 

α) ΑΝΑΨΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 
 
 

β) ΔΑΝΕΙΑ ΙΟΚΕΛΙΗ ΠΡΟΦΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

 

 

 

 

 

 

3. ΛΟΙΠΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΔΙ ΑΠΟ ΠΟΡΟΤ ΣΟΤ 
Σ. Π. & Γαλείσλ 



Το Σ. Π. & Δανείων παραμζνει ςταθερά και διαχρονικά 
προςανατολιςμζνο ςτο ςτόχο του, δίπλα ςτην Τοπική 

Αυτοδιοίκηςη για την περιφερειακή ανάπτυξησ τησ χώρασ. 
 

Διακζτουμε τισ χρηματοδοτικζσ λφςεισ,  
Διακζτουμε την τεχνογνωςία, 

υνεργαηόμαςτε…  
 

και ςασ ευχαριςτοφμε που… 
 

μασ διακζςατε το χρόνο ςασ! 
 
 
 
 
 

ΣΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ 

www.tpd.gr 
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