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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της 3833/12.01.2018 (ΦΕΚ Β΄ 71)
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης με σκοπό την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας
2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Τροποποίηση της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή
προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
(ΦΕΚ 4543 Β΄).

Αρ. Φύλλου 2475

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 67359
(1)
Τροποποίηση της 3833/12.01.2018 (ΦΕΚ Β΄ 71)
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με σκοπό την εναρμόνιση
του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
1.1. Του άρθρου 6 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/Α΄/1983)
«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου».
1.2. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
1.3. Του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/2015) «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις...».
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1.4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
1.5. Του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
1.6. Του π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113/Α΄/2015) «Διορισμός
του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος
του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
ως Πρωθυπουργού».
1.7. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
1.8. Του π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α΄ 192) «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
1.9. Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ Α΄ 37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
2. Τις αποφάσεις:
2.1. Την αριθ. 117036/17.11.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2490/
19.11.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή».
2.2. Την αριθ. πρωτ. 142285/22.12.2017 (ΦΕΚ 699/
ΥΟΔΔ/27.12.2017) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αποδοχή
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης και ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης».
2.3. Την αριθ. 3833/12.01.2018 (ΦΕΚ Β΄ 71) απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Σύσταση και
συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με σκοπό την
εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς τις διατάξεις
της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων
συμβάσεων».
2.4. Την αριθ. 31564/19.03.2018 (ΦΕΚ Β΄ 978) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».
2.5. Την αριθ. 45374/26.04.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1519) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης «Τροποποίηση της αριθ. 3833/12.01.2018
(ΦΕΚ Β΄ 71) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης "Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης με σκοπό την εναρμόνιση του νομοθετικού
πλαισίου προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
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Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων
στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων"».
3. Την ανάγκη παράτασης της διάρκειας των εργασιών
της επιτροπής για την ολοκλήρωση του έργου της.
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 3833/12.01.2018 (ΦΕΚ Β΄ 71)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με
θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με
σκοπό την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο
πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την αριθ. 45374/26.04.2018 (ΦΕΚ Β΄ 1519)
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και παρατείνουμε έως 20.10.2018 τη
διάρκεια των εργασιών της επιτροπής.
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η προαναφερθείσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ
Ι

Αριθ. 5148
(2)
Τροποποίηση της 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή
προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: "Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές
εκμεταλλεύσεις", Δράση 4.1.1 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης" και Δράση 4.1.3 "Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση
ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 4543 Β΄).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Το ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 265 Α΄) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως
κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.
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2. Την αριθ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β΄) απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με
θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2014-2020", όπως ισχύει κάθε φορά».
3. Την αριθ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β΄) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)
πράξεων ΠΑΑ», όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Την αριθ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β΄) απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
τον «Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1
«Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και
στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020»,
όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Την αριθ. 2347/04-08-2017 απόφαση γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020
(ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια
της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».
6. Την αριθ. 3487/21-11-2017 απόφαση γραπτής διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020
(ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια
της δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του
περιβάλλοντος».
7. Την αριθ. 1862/18-06-2018 σύμφωνη γνώμη της
ΕΥΔ ΠΑΑ.
8. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον καν (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,
όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τον καν (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής
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ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
3. Τον καν (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών
(ΕΟΚ) αριθ. 352/1978, (ΕΚ) αριθ. 165/1994, (ΕΚ) αριθ.
2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
4. Τον καν (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009
του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L
347/20.12.2013).
5. Τον κατ' εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) αριθ. 807/2014 της
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 227/31.07.2014).
6. Τον εκτελεστικό καν (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227/
31.07.2014).
7. Τον εκτελεστικό καν (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014).
8. Τον κατ' εξουσιοδότηση καν (ΕΕ) αριθ. 640/2014 της
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΕΕ L 181/20.06.2014).
9. Την αριθ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 4543 Β΄) ως
εξής:
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Άρθρο 1
1. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως εξής:
1.1. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία για
τη δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018.
Η δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της
απόδοσης όνομα χρήστη και κωδικού για πρόσβαση
στο www.ependyseis.gr, όπου ο υποψήφιος, μέσα από
το μενού του συστήματος, επιλέγει «Νέα Υποβολή».
Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή»
καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός πενταψήφιου αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΕΛ (π.χ.
ΣΒΕΛ-27151). Ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής (οριστικοποίησης) τόσο του πρώτου όσο και του
δευτέρου σταδίου ορίζεται η 30/08/2018 και ώρα 13:00
ενώ αιτήματα από-οριστικοποίησης γίνονται δεκτά έως
τις 26/08/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
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του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9
της παρούσας, ορίζεται η 14/09/2018. Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας
του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου ή του συλλογικού σχήματος.».
1.2. Η παράγραφος 13 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λπ. στις ΔΑΟΚ ορίζεται η 16/07/2018.».
Η απόφαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2018
Ο Γενικός Γραμματέας
Αγροτικής Πολίτικης
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02024752706180004*

