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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  56126/Α.Πλ. 8055 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 

(ΦΕΚ 1539/Β’/17.10.2003) κοινής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων έργων για «ρύθμιση όλων 
των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας 
στα δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμ−
βουλο, των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του 
καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας.

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγρά−

φου 4 του άρθρου τέταρτου του Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ 

29Α) (Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α’/3.12.2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

2. 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).

3. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α’/27.6.2011) περί διάσπα−
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συγχώνευσης των 
Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας 
στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας.

4. Το Π.Δ. 110/11.11.2011 (ΦΕΚ 243/Α’/11−11−2011) για τον 
διορισμό Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Το Π.Δ. 178/2000 (165/Α’/2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 51116/3184 (ΦΕΚ 2741/Β’/25.11.2011) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραΐτη.

7. Την υπ’ αριθμ. 8172/6−12−2011 (ΦΕΚ 2795/Β’/9−12−2011) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Ιωάννη Μαγκριώτη

8. Την υπ’ αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ. 6195/2.10.2003 (ΦΕΚ 1539/
Β’/17.10.2003) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων έργων «Ρύθμιση όλων των θεμάτων σχετικά 
με τους ελέγχους ποιότητας στα δημόσια έργα που 
διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, των ειδικότερων 
θεμάτων λειτουργίας του καθώς και κάθε σχετικής λε−
πτομέρειας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Το έγγραφο με στοιχεία ταυτοποίησης COCOF 
07/0037/03−EL/29.11.2007 με το οποίο διατυπώθηκαν οι 
Κατευθυντήριος Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
που θα πρέπει να εφαρμόζονται στις Δαπάνες που συγ−
χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία ή το 
Ταμείο Συνοχής λόγω μη συμμόρφωσης στους κανόνες 
που αφορούν στις Δημόσιες Συμβάσεις.
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10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται καμία πρόσθετη δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 64517/Ε.Υ.Σ.6195/
2.10.2003 (ΦΕΚ 1539/Β’/17.10.2003) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων έργων «Ρύθμιση όλων 
των θεμάτων σχετικά με τους ελέγχους ποιότητας στα 
δημόσια έργα που διενεργούνται από Ειδικό Σύμβουλο, 
των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του καθώς και 
κάθε σχετικής λεπτομέρειας» ως ακολούθως:

Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 της κοινής Υπουργικής 
απόφασης 64517/Ε.Υ.Σ.6195/2003 (ΦΕΚ 1539/Β’ /17.10.2003) 
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την κοινή Υπουργι−
κή απόφαση 8019/Α.Πλ.1259/2007 (ΦΕΚ 260/Β’/27.2.2007) 
αντικαθίσταται ως εξής:

6. Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή Ενδιάμεσος Φορέας 
Διαχείρισης στον οποίο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες 
παρακολούθησης των έργων, παρακολουθεί την τήρηση 
των ανωτέρω διαδικασιών. Αποτέλεσμα της κατάταξης 
ενός έργου στην κατηγορία (ii) είναι η προσωρινή εξαί−
ρεση ποσοστού 25% του συνόλου δηλούμενων δαπανών 
του προς την Επιτροπή για όσο χρονικό διάστημα πα−
ραμένει καταταγμένο στην κατηγορία αυτή σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης. Αποτέλεσμα 
της κατάταξης ενός έργου στην κατηγορία (iii) είναι η 
αναστολή της επιλεξιμότητας του συνόλου των δηλού−
μενων δαπανών του για όσο χρονικό διάστημα παρα−
μένει καταταγμένο στην κατηγορία αυτή σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

F

    Αριθμ. Υ10α/οικ. 139431 (2)
Διαδικασία κατάταξης και αξιολόγησης ιατρών

που προέρχονται από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3918/2011 «Δι−

αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 31/2−3−2011 τ.Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 2519/1997 «Ανά−
πτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμί−
σεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165/21−
8−1997 τ.Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3754/2009 «Ρύθμι−
ση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του 
ΕΣΥ σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 43/11−3−2009 τ.Α’), αποφασίζουμε:

Το μόνιμο και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, 
ειδικευμένο ιατρικό καθώς και οδοντιατρικό προσωπικό 

το οποίο μεταφέρθηκε με την ίδια εργασιακή σχέση 
κλάδο και ειδικότητα από τα πρώην Νοσοκομεία του 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ, κατατάσσεται 
ακολούθως σε βαθμό, ανάλογα με τα χρόνια της συ−
νολικής του προϋπηρεσίας από την λήψη ειδικότητας, 
ως εξής:

Α) Με συνολική προϋπηρεσία έως επτά (7) έτη στον 
βαθμό Επιμελητή Β’.

Β) Με συνολική προϋπηρεσία πάνω από επτά (7) έτη 
και έως δεκαπέντε (15) έτη στον βαθμό Επιμελητή Α’.

Γ) Με συνολική προϋπηρεσία πάνω από δεκαπέντε (15) 
έτη στον βαθμό Διευθυντή.

Δ) Ιατροί άνευ ειδικότητας κατατάσσονται με βαθμό 
Επιμελητή Β’ χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης προς εξέλιξη 
στον επόμενο βαθμό.

Αρμόδιος για την έκδοση απόφασης κατάταξης ορί−
ζεται ο Διοικητής του Νοσοκομείου υποδοχής. Η δια−
δικασία κατάταξης οφείλει με ευθύνη του Διοικητή να 
ολοκληρωθεί άμεσα.

Κατά τα λοιπά για την περαιτέρω βαθμολογική εξέλιξη 
του συγκεκριμένου προσωπικού εφαρμόζονται τα κριτή−
ρια που προβλέπει το άρθρο 35 παρ. 6 του Ν. 2519/1997.
Οι ως άνω κατατασσόμενοι εξαιρούνται της εφαρμογής 
των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις περί σύνδεσης 
της βαθμολογικής με την μισθολογική εξέλιξη τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F

    Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΠΤ/123696/3952 (3)
Ρύθμιση θεμάτων εκκαθάρισης της Ανώνυμης Εταιρεί−

ας με την επωνυμία «Οργανισμός Προβολής Ελληνι−
κού Πολιτισμού Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 

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

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός του 
ΥΠΠΟ» και του Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

3. Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 243).

4. Του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4002/2011 «Τροποποίηση 
της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθ−
μίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίαν−
ση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α’ 180).

5. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Β2/Φ22/59956/2962/
15−10−2002 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού για την έγκρι−
ση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού των έργων της ΟΠΕΠ 
ΑΕ στον τομέα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
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6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/94498/6−10−11 
απόφασή μας για τον ορισμό εκκαθαριστή της ΟΠΕΠ 
ΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2244).

7. Την ανάγκη μεταφοράς αρμοδιοτήτων της λυθείσης 
και τεθείσης υπό εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυ−
μία «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού ΑΕ» 
αναφορικά με ενταγμένα έργα σε Επιχειρησιακά Προ−
γράμματα του Γ ΚΠΣ, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ότι η ευθύνη για την λειτουργία, συντήρη−
ση των υποδομών και τεχνική υποστήριξη των έργων 
με τίτλο:

− «Ψηφιακή Έκθεση της Ιστορίας των Αρχαίων Ολυ−
μπιακών Αγώνων» (κωδ. ΟΠΣ80080).

− «Αναβάθμιση και Λειτουργία του πληροφοριακού 
κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» σε πύλη του Ελληνικού Πολιτισμού 
στο Διαδίκτυο» (κωδ. ΟΠΣ 77637).

− «Υλοποίηση 13 Διαδραστικών Πολυμεσικών Εκδόσε−
ων για τα σημαντικότερα Μουσεία και Αρχαιολογικούς 
Χώρους» (κωδ. ΟΠΣ 82238, 83457. 82239, 83466, 83447, 
82237, 83448, 77639, 77640, 77641, 77642, 77645, 77646).

− «Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφόρησης Επισκεπτών 
σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς Χώρους» (κωδ. ΟΠΣ 
82719)

μεταφέρεται από τη λυθείσα και τεθείσα υπό εκκα−
θάριση εταιρεία «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πο−

λιτισμού ΑΕ» στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
(Διεύθυνση Πληροφορικής).

2. Αναθέτουμε την ευθύνη για την παρακολούθηση, 
λειτουργία και εν γένει αξιοποίηση των έργων με τίτ−
λο:

− «Υποδομές ηλεκτρονικού εμπορίου για την προώθη−
ση πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών από ελλη−
νικούς πολιτιστικούς φορείς στο διαδίκτυο» (κωδ. ΟΠΣ 
84178).

− «Ανάπτυξη αυτομάτων συστημάτων πώλησης εισι−
τηρίων και διαχείρισης και ελέγχου των εσόδων σε 
σημαντικά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους» (κωδ. 
ΟΠΣ 300942)

τα οποία υλοποίησε για λογαριασμό του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού, η ήδη λυθείσα και τεθείσα 
υπό εκκαθάριση εταιρεία «Οργανισμός Προβολής Ελλη−
νικού Πολιτισμού ΑΕ» στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων 
και Απαλλοτριώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F

    Αριθμ. 241724 (4)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών 

θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμο−
γή της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Τις παρ. 1α του άρθρ. 33 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’).

2. Τις διατάξεις του ισχύοντα Ο.E.Y (ΦΕΚ 1828/τ. Β’/
23−12−2005).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, δι−
απιστώνουμε:

1. Την αυτοδίκαια κατάργηση δύο χιλιάδων ογδόντα 
μιας (2081) κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσω−
πικού που προβλέπονται από τον οικείο οργανισμού 
του Δήμου Αθηναίων, όπως αναλυτικά προσδιορίζονται, 
κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:
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Με κοινή υπουργική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, θα προσδι−
οριστεί ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων των παραπάνω κλάδων του πίνακα Β, που θα καταργηθούν.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ο Δήμαρχος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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