
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

2  Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-
κευομένων ιατρών στο Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάργυ-
ροι».

3 Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλη-
σης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, για ένα (1) εξάμηνο (β΄ 
εξάμηνο 2018).

4 Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, 
του δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιο-
χής τους.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.   124918/Ζ1 (1)
 Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 εδ. α΄ του άρθρου 48Α του ν. 4485/

2017 (Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις 
διατάξεις της περ. α του άρθρου 112 του ν. 4547/2018 
(Α΄102), β. του άρθρου 1 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3
ου ν. 4521/2018 (Α΄38), γ. του π.δ. 125/2016 (Α΄210) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών»,

δ. του π.δ. 18/2018 (Α΄31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

ε. της αριθμ. 38008/Ζ1/6-3-18 υπουργικής απόφα-
σης, με θέμα «Σύσταση - Συγκρότηση-Ορισμός μελών 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής/Καθορισμός των επιμέρους αρμοδιοτήτων του 

Αντιπροέδρου της Δ.Ε. του Ιδρύματος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 117).
2. Το αριθμ. 5315/14-06-2018 (5199/14-06-2018 Γρ. 

Υπουργού) έγγραφο του Αντιπροέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με το 
οποίο διαβιβάζεται η πρόταση αυτής για την ίδρυση Κέ-
ντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο ίδρυμα, σύμφω-
να με τις αριθμ. 7/25-4-2018 (Θέμα 14ο) και 11/12-6-2018 
(Θέμα 39ο) πράξεις. 

3. Τη με αριθμ. Φ.1./Γ/76ΝΠ/119116/Β1/13-7-2018 ει-
σήγηση της παρ. 5 ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με 
την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης 
δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος ή του προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Κέντρο 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.),η οργάνωση και 
λειτουργία του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 48 Α του ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό του 
Κέντρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. Γ2α/3198 (2)
 Μεταφορά/μετατροπή οργανικών θέσεων ειδι-

κευομένων ιατρών στο Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Άγιοι Ανάρ-

γυροι».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 1 του ν. 123/1975 «Περί ρυθμίσεως θε-

μάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινω-
νικών Υπηρεσιών» (Α΄172),

β. του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (Α΄143), όπως ισχύει,

γ. των άρθρων 6 και 7 του ν.3329/2005 «Εθνικό Σύ-
στημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις» (Α'81), όπως ισχύουν,

δ. της παρ.1 του άρθρου 38 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α΄110),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98). στ. του άρθρου 
1 του π.δ. 129/1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων 
κατά την έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείων» (Α'65).

2. Την αριθμ. Υ25 / 6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β'2144).

3. Την αριθμ. 1315/10-01-2018 εισήγηση της 1ης 
ΥΠΕ Αττικής.

4. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 52ης/21-12-2017
Συνεδρίασης του Δ. Σ. του Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» 
(Θέμα 24°).

5. Την αριθμ. 23 απόφαση της 268ης/20-04-2018 Ολο-
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ, η οποία έγινε δεκτή από τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας.

6. Την αριθμ. 81η/25-05-2018 Συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ 
(Θέμα 5.18).

7. Το αριθμ. Β1α/οικ51847/06-07-2018 έγγραφο του 
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, από το οποίο προκύπτει η μη 
πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά/μετατροπή οκτώ (8) οργανικών θέσε-
ων ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Παθολογίας, που 
συστάθηκαν με την αριθμ. Α3β/5751/09-06-1987 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β'296), σε οκτώ (8) οργανικές 
θέσεις ειδικευόμενων ιατρών ειδικότητας Παθολογικής 
Ογκολογίας στο Γ.Ο.Ν.Κ. « ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

Οι παραπάνω θέσεις θα μεταφερθούν / μετατραπούν, 
όταν τοποθετηθούν για ειδίκευση όλοι οι ιατροί που είναι 
εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη σειρά προτεραιότητας 
για τη λήψη της ειδικότητας της Παθολογίας, μέχρι την 
ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην 
εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48358/7073 (3)
    Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχό-

λησης υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυν-

ση Διοικητικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Πε-

ριβάλλοντος και Ενέργειας, για ένα (1) εξάμηνο 

(β΄ εξάμηνο 2018).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α 98).

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 132/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» 
(Α΄/160).

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).

4. Τις διατάξεις του του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσι-
ονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄143), όπως ισχύει σήμερα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού στον 
ΚΑΕ 0511, 11.000 ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον 
Ειδικό Φορέα 31-110 του Υ.Π.ΕΝ.

7. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ//46392/2199/17.07.2018 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α.Δ.Α.:ΨΙΣΝ4653Π8-
Ζ5Δ), με τη με α/α 65679 αντίστοιχη καταχώριση στο 
Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας Υ.Π.ΕΝ.

8. Την ανάγκη υπερωριακής απογευματινής απασχό-
λησης των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διεύθυνση 
Διοικητικών Υπηρεσιών, οι οποίοι θα εργαστούν πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών όπως την επιλογή 
προϊσταμένων Δ/νσης και άλλων μνημονιακών υποχρε-
ώσεων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχό-
ληση δέκα έξι (16) υπαλλήλων, (1.920 ώρες), που υπηρε-
τούν στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, οι οποίοι 
θα εργαστούν πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
για την αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
γκών όπως την επιλογή προϊσταμένων Δ/νσης και Τμη-
ματαρχών, την διεκπεραίωση των διαδικασιών για την 
Αντιπυρική προστασία των Δασικών οικοσυστημάτων 
της χώρας καθώς και του Β΄ κύκλου Κινητικότητας, για 
το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 31.12.2018
(β΄ εξάμηνο 2018).

Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης 
δεν θα υπερβαίνουν τις 120 το εξάμηνο ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2018.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 24 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Ι

 Αριθμ. 172337/1266 (4)
    Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, 

του δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περι-

οχής τους.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώ-

δικα» (άρθρα 251, 255, 258, 259 και 261 ), του ν.δ. 
996/1971 (άρθρο 11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), 
του ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/
29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης 
των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρω-
τή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγρι-
ας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/τ.Β΄/31-12-1996), 
294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-1998), 87578/703/
6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και της Η.Π. 
37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/2010) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 (παρ. 3), 21 (παρ. 1 
και 2), 28, 29, 30 και 31 (παρ. 9 και 10) του ν. 1650/1986 
(ΦΕΚ 160/τ.Α'), όπως τα άρθρα 18 και 21 τροποποιήθη-
καν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2742/1999 
(ΦΕΚ 207/τ.Α') και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 98 (παρ. 12) του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α') 
και το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/τ.Α').

3. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δα-
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμι-
ση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α΄/
24-12-2003).

4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη-
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/
Α΄/13-3-83).

5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιο-
τόπων», η οποία κυρώθηκε με το ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/
Α΄/29-11-74).

6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α΄/
26-5-99).

7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη-
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα 
σχετικές τροποποιήσεις της.

8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

9. Το ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/2002) «για την προ-
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

11. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) 
"Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης".

12. Το π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

13. Την απόφαση του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 
"Αλλαγή τίτλου Υπουργείων" (Β' 2234).

14. Το π.δ. 189/2009 (Α΄/221) "Καθορισμός και ανακα-
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως τροποποι-
ήθηκε με το π.δ. 24/2010 (Α΄/56)

15. Το π.δ. 24 /2015 (Α΄/20) περί Σύστασης και μετονο-
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

16. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160/Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

17. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α') περί «Ανασύσταση 
των Υπουργείων «και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα-
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

18. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α') «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

19. Την αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β').

20. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 της με αριθμ. 
12365/29-4-2009 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 159/
τ.Δ΄/29-4-2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτι-
νων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχί-
ου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής 
ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς».

21. Τις αριθμ. 133261/1997/10-7-2013 (ΦΕΚ 1798/
Β΄/2013) και 113307/2148/18-8-2014 (ΦΕΚ 2330/Β΄/2014), 
127569/2534/7-8-2015 (ΦΕΚ 1670/2015) και 143542/
2086/9-8-2016 (ΦΕΚ 2836 Β΄/2016) αποφάσεις Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «ρυθμί-
σεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου του Δάσους 
Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής» .

22. Το αριθμ. 146982/13-7-2018 έγγραφο του Δασαρ-
χείου Αμαλιάδας για παράταση κατά δύο (2) έτη , της 
απαγόρευσης της θήρας στην περιοχή που ορίζεται από 
τις ζώνες A, AB1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
με αριθμ. 12365/29-4-2009 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 159/6/29-4-2009).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39420 Τεύχος Β’ 3120/31.07.2018

23. Την αριθμ. 666/26-7-2018 πρόταση του Φορέα 
Διαχείρισης του Υγροτόπου Κοτυχίου-Στροφυλιάς για 
ρύθμιση της θήρας εντός του Εθνικού Πάρκου.

24. Τη σημασία του υγροτόπου για την ορνιθοπανίδα, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε για δύο (2) έτη, το κυνήγι όλων των 
θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώ-
νες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
με αριθ. 12365/29-4-2009 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 159/6/29-4-2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, 
υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας 

Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης 
περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς».

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031203107180004*
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