
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για 
την χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης 
με τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες από τις 
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην 
Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

2 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέτη με 
τίτλο «Μελέτη έργων αναβάθμισης λιμένα Πάτμου».

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 
(Β’ 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας 
εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, 
Α’170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που 
εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και 
ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημό-
σιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 19759 /Α321 (1)
   Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για 

την χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης 

με τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες από 

τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 

στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ενδέκατου άρθρου της από 22.08.2020 πράξης 

νομοθετικού περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την ενί-

σχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων 
ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού κα-
θαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη των του-
ριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και την 
ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυ-
ροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις πλημμύ-
ρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» και ειδικότερα της 
παρ. 10 (Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4722/2020 (Α’ 177) βάσει του οποίου εκδίδεται η παρούσα.

2. Του άρθρου 2 του ν. 1190/1981«Περί κυρώσεως 
της από 26.3.1981 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου 
του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως 
ζημιών εκ των σεισμών 1981» (Α’ 203) και ρυθμίσεως 
ετέρων συναφών θεμάτων».

3. Του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των δια-
δικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) και ισχύει.

4. Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112), όπως ισχύει.

6. Του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνη-
ση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138), όπως ισχύει.

7. Των άρθρων 47 και 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις 
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφια-
κή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), όπως ισχύουν.

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού υπ’ αρ. (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
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για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 137).

9. Του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), όπως ισχύει.

10. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις δια-
τάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Του π.δ. 123/2017«Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).

12. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.

13. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία 
Υ2/09.07.2019 (Β’ 2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύ-
σταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

14. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής 
υπουργικής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του 
Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως 
διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των 
τριών υπογραφών» (Β’ 746).

15. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας (Ε.Ε. L 352 της 24ης/12/2013, σελ. 1).

16. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1408/2013 της Επιτρο-
πής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας («de minimis») στον γεωργικό τομέα (E.E.L 352 της 
24ης/12/2013, σελ. 9).

17. Του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014 της Επιτρο-
πής της 27ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας (Ε.Ε.L 
190 της 28ης/6/2014, σελ. 45).

18. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 6402/Α325/28.8.2020 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Οριοθέτηση πε-
ριοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την 
αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες 
της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.» 
(Β’ 3775).

19. Την υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-Κ.Ε.οικ.6517/Α380/
27.8.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και ειδικότερα ζητήματα για την υποβο-
λή της αίτησης χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης 
στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυ-
γούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.» 
(Β’ 3711).

20. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.οικ.6768/Α380/
7.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Διαδικα-
σία διαπίστωσης της ορθότητας της υποβληθείσας αί-
τησης για χορήγηση έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης στους 
πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγού-
στου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και της 
ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων και διαδικασία 
πληρωμής.» (Β’ 3778).

21. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 9215/Α321/
24.9.2020 υπουργική απόφαση με θέμα: «Παράταση 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την χορήγηση της 
έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος 
στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 
Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» 
(Β’ 4203)

και επειδή:
• σύμφωνα με την παρ. 10 του ενδέκατου άρθρου της από 

22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
(Α’ 161), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/
2020 (Α’ 177) ορίστηκε καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ 
ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος η 30η Σεπτεμβρί-
ου 2020 η οποία με απόφαση του Υπουργού Υποδο-
μών και Μεταφορών δύναται να παραταθεί μέχρι την 
30η Νοεμβρίου 2020,

• σύμφωνα με τις υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 9215/
Α321/24.9.2020 (Β’ 4203) υπουργική απόφαση παρατά-
θηκε η προθεσμία υποβολής αίτησης για την χορήγηση 
της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόμα-
τος στους πληγέντες από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης 
Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας 
μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020,

• ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί για τη 
χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή 
επιδόματος υπολείπεται του πλήθους των βλαβέντων 
κτιρίων, αποφασίζουμε:

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης 
για την χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με 
τη μορφή επιδόματος στους πληγέντες από τις πλημμύ-
ρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2020.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται, όπως αυτό 
ορίζεται στην υπό στοιχεία ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.6517/Α380/
27.8.2020 (Β’ 3711) κοινή υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
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Αριθμ. 3122.1-Τ54/70544/2020 (2)
    Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για τη μελέ-

τη με τίτλο «Μελέτη έργων αναβάθμισης λιμένα 

Πάτμου».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Το ν. 2932/2001, «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών στις 

θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματεί-
ας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενι-
κών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 145).

β. Το ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης 
και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων» 
(Α’ 197) (περίπτωση δ, παρ. 1, άρθρο 14), όπως αντι-
καταστάθηκε από τον ν. 3153/2003 (παρ. 1, άρθρο 44) 
«Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

γ. Το π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α’ 114).

δ. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26).

ε. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

στ. Το υπό στοιχεία Δ20/1820/Φ.10/Μ-ΣΤ/10-09-2020 
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Γε-
νική Γραμματεία Υποδομών/Γενική Διεύθυνση Υ.ΛΙ.Κ.Υ./
Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών (Δ΄ 20).

ζ. Το υπό στοιχεία 3122.1-Τ54/66221/2020/08-10-2020 
έγγραφο Υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρω-
ματικά στοιχεία.

η. Το υπ’ αρ. 1817/08-10-2020 έγγραφο Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Πάτμου με συνημμένη την υπ’ αρ. 
111/2020 (ΑΔΑ: 6ΤΓΧΟΡΗΜ-Χ13) απόφαση του Διοικη-
τικού του Συμβουλίου.

θ, Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Τον ορισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών/Γενική Γραμματεία Υποδομών ως Φορέα Υλοποίη-
σης και ειδικότερα τη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών 
ως Αναθέτουσας και Προϊσταμένης Αρχής και το Τμήμα 
Μελετών και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Λιμε-
νικών Υποδομών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την 
μελέτη με τίτλο «Μελέτη έργων αναβάθμισης λιμένα Πά-
τμου» εκτιμώμενου προϋπολογισμού μικρότερου των 
10.000.000,00 ευρώ.

2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία 
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν 
λόγω έργου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 22 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Α.1240 (3)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1124/2015 

(Β’ 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, περί του καθορισμού της διαδικασίας 

εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του 

Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, 

Α’170), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και 

ελεγκτικές εταιρείες εγγεγραμμένους στο δημό-

σιο Μητρώο του ν. 4449/2017 (Α’ 7) .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 «Φορολογικές 

διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α’ 170), όπως ισχύουν.
β) Των παρ. 6 και 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δη-
μοσίων Εσόδων (Β’ 1196), όπως ισχύουν.

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4308/2014 «Ελλη-
νικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 251), όπως ισχύουν.

δ) Της παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) 
περί παράτασης της προθεσμίας διεξαγωγής της Γενικής 
Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 
(Α’ 104), του άρθρου 69 του ν. 4072/2012 (Α’ 86) και του 
άρθρου 10 του ν. 3190/1955 (Α’ 91) καθώς και των προ-
θεσμιών που συνδέονται με την υποβολή πρακτικών 
συνελεύσεων των μετόχων ή εταίρων και εγκεκρι-
μένων οικονομικών καταστάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. για το 
έτος 2020.

ε) Του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετή-
σιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 7), όπως ισχύουν.

στ) Του Κεφαλαίου Α’ του μέρους Πρώτου του ν. 4389/
2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) όπως ισχύουν.

2. Την υπ’ αρ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, τις 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του 
Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 
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5294ΕΞ2020/17.01.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οι-
κονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10.03.2017 
(Β’ 968 και 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως τροποποιή-
θηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Το υπό στοιχεία  2397 οικ./21-10-2020 έγγραφο της 
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 

ΠΟΛ.1124/2015 (Β’ 1196) απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. προστίθεται 
τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των 
ετήσιων φορολογικών πιστοποιητικών που λήγει την 
31.10.2020 παρατείνεται έως και την 30.11.2020».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2020

Ο Διοικητής

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047532710200004*
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