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(1)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στη
Χριστίνα Χηνά του Οδυσσέα.
Με την υπ’ αριθ. 133/29−12−2009 καταλογιστική πράξη
του Διευθυντού Τελωνείου Πατρών, επιβάλλονται σε
βάρος της Χριστίνας Χηνά του Οδυσσέα, κάτοχο του
υπ’ αριθ. Ρ 995445 ΔΑΤ και με ΑΦΜ 046593851, ήδη
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ποσού επτακο−
σίων πενήντα (750 €) ευρώ πλέον τελών χαρτοσήμου
και υπέρ ΟΓΑ εισφοράς ποσοστού 2,4%, για παράβαση
του άρθρου 155 παρ. 2 περ. θ’ του Εθνικού Τελωνιακού
Κώδικα (Ν. 2960/2001).
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΙΟΣ
F
Αριθμ. 239017
(2)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Ορ−
γανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ε.Γ.Τ.Α.Α. στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγω−
γής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 4 του
ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α΄ 223)
και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 15 του
Ν.3399/2005 (ΦΕΚ Α΄255) και την παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ Α΄ 249).
β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ Α΄
280).
γ) Του ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄ 267), «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
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προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα του
άρθρου 36.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 98).
2. Το υπ’ αριθμ. 402/1988 (ΦΕΚ.Α΄187) π.δ/γμα, « Οργα−
νισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως ισχύει.
3. Την υπ’ αριθμ. 324005/9.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 1886) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013», όπως ισχύει κάθε
φορά.
4. Την υπ’ αριθμ. 37501/4.3.2009 (ΦΕΚ B΄ 485) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Για την μεταφορά
της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πλη−
ρωμή των μέτρων του Π.Α.Α. και Ε.Π.Α.Λ. 2007−2013.».
5. Την υπ’ αριθμ. 324132/8.9.2008 (ΦΕΚ Β’ 1900) κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός
πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 3.4, Μέτρο 214 του
Άξονα 2, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2007−2013 “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ” για τη διατή−
ρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία».
6. Την υπ’ αριθμ. 327739/11.10.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2038) από−
φαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, «Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πλη−
ρωμών για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε.
και Ε.Γ.Τ.Α.Α.)».
7. Την υπ’ αριθμ. 8932/22.9.2008 (ΦΕΚ Β΄ 2153) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Για τη θέσπιση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2007−2013», όπως ισχύει κάθε φορά.
8. Την υπ’ αριθμ. E(2007)6015/29.11.2007 απόφαση της
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα Αγροτι−
κής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμ−
ματισμού 2007−2013 (CCI No 007GR06RPO001), όπως
ισχύει κάθε φορά.
9. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου 1290/2005, «Για τη
χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» όπως
ισχύει κάθε φορά και συγκεκριμένα την παρ.1 του άρ−
θρου 6, αυτού.
10. Τον Κανονισμό της Επιτροπής 885/2006, «Για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού
1290/2005 του συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση
των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και
την εκκαθάριση των λογαριασμών του Ε.Γ.Τ.Ε. και του
Ε.Γ.Τ.Α.Α.», όπως ισχύει κάθε φορά και ιδιαίτερα το Πα−
ράρτημα Ι αυτού.
11. Τον Κανονισμό της Επιτροπής 1320/2006, «Για τη
θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου».
12. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών

και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθμ. 258392/12.5.2008 (ΦΕΚ Β΄ 910) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
όπως ισχύει κάθε φορά.
13. Το υπ’ αριθμ. 144259/11.11.2009 έγγραφο του Ορ−
γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
– Ν.Π.Ι.Δ..
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ. και του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες.
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πλη−
ρωμών του Ε.Γ.Τ.Α.Α. με βάση το άρθρο 6 παράγραφος
1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, το
Παράρτημα Ι κεφάλαιο 1 παράγραφο Γ του Κανονισμού
(ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής και το άρθρο 36 παρ. 1 του
ν. 3614/2007, εκχωρεί στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων μέρος των καθηκόντων που αναφέρονται στο
άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005, για το
πρόγραμμα «ΠΑΑ 2007−2013».
Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης.
Η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει
τον έλεγχο, την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών
για τη χρηματοδότηση των δικαιούχων στο πλαίσιο
του Μέτρου 214−Δράση 3.4, «Διατήρηση Γενετικών Πό−
ρων στην Κτηνοτροφία» του άξονα 2 «Βελτίωση του
περιβάλλοντος και της υπαίθρου» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013, σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 324132/8.9.2008 (ΦΕΚ Β’ 1900) κοινή
υπουργική απόφαση.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο
εκχωρούνται αρμοδιότητες.
Η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεργάζεται
με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εξειδίκευση εργαλείων και
προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμο−
διοτήτων της και παρέχει επαρκή εχέγγυα ότι:
1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, η διαδι−
κασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και η συμφω−
νία τους προς τους κοινοτικούς κανόνες πριν από την
έγκριση της πληρωμής ελέγχονται.
2. Διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από
την κοινοτική νομοθεσία.
3. Τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των
προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από
τους κοινοτικούς κανόνες.
4. Τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται
με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρό−
τητα και την αναγνωσιμότητά τους διαχρονικώς, συ−
μπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό
την έννοια των κοινοτικών κανόνων.
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5. Αποστέλλει κάθε τρίμηνο στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις
προβλέψεις δαπανών για την εγγραφή στο ΠΔΕ των
προς χρηματοδότηση πράξεων του μέτρου του άρθρου
2 της απόφασης αυτής καθώς και τις τροποποιήσεις του
για τον καλύτερο προγραμματισμό των πληρωμών.
6. Αποδέχεται τους ελέγχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και παρέχει σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προ−
κειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των αρμοδιο−
τήτων που της έχουν εκχωρηθεί.
7. Αποδέχεται τους ελέγχους του οργανισμού πιστο−
ποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και το άρθρο 5 του Καν.
(ΕΚ) 885/2006, καθώς και όλους τους προβλεπόμενους
από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ελέγχους.
8. Διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των υπηρεσι−
ών εποπτείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στις
διαδικασίες που τηρεί η Διεύθυνση Εισροών Ζωικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις υποχρεώσεις,
την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τους ελέγχους,
την επικοινωνία, την ασφάλεια των συστημάτων πληρο−
φορικής, των δραστηριοτήτων εσωτερικού ελέγχου και
τις διαδικασίες πληρωμής, θα περιγραφούν και θα ορι−
στούν στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου ποιότητας
υπηρεσιών, που θα υπογραφεί μεταξύ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
και της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Οργανισμού Πληρωμών
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
1. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των εκχωρη−
θέντων αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής
Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής για την νομιμότητα και κανονικότητα
των πληρωμών και της προστασίας των οικονομικών
συμφερόντων της Κοινότητας στα πλαίσια της χρηστής
δημοσιονομικής διαχείρισης.
2. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε σχέση με τα
καθήκοντα που της εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο
2 της απόφασης αυτής, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά
εκτελούνται σύμφωνα με τα κριτήρια διαπίστευσης του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών (Παράρτημα Ι
του Κανονισμού 885/2006 της Επιτροπής) και την αρχή
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
3. Παρέχει στη Διεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και συστήματα για
την απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που εκχω−
ρεί σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης αυτής.
4. Πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στη Διεύθυνση
Εισροών Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
(3)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟ−
ΛΟΥ.
Με την υπ’ αριθμ. 15025/08.01.2010 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
23/92, άρθρο 1 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος Κοι−
νωνικού Λειτουργού» χορηγείται στην ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΟΥΛΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
(4)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥ.
Με την υπ’ αριθμ. 15805/08.01.2010 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
23/92, άρθρο 1 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος Κοι−
νωνικού Λειτουργού» χορηγείται στην ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ
ΖΩΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος
Κοινωνικού Λειτουργού.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
(5)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ.
Με την 10592/9−12−2009 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών
χορηγείται στη ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος σε θέματα
Πρόνοιας και Περιπτέρων
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F
(6)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη Βαφειάδου Δέσποινα του Σταύ−
ρου.
Με την υπ’ αριθμ. 13123/22−12−2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στη Βαφειάδου Δέσποινα
του Σταύρου άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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(7)
Καθορισμός τελών και συντελεστών χρήσεως στο Πεδίο
του Άρεως και το Αττικό Άλσος για το έτος 2010.
ΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ − ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. Απόφασης 17)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης» (π.δ. 30/96), ως ισχύει
2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2000, με το οποίο μετα−
φέρθηκε η αρμοδιότητα διαχείρισης του Πεδίου του
Αρεως και του Αττικού Αλσους στην Ενιαία Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Αθηνών − Πειραιώς
3. Τις διατάξεις του ν. 1080/80, του ν. 1828/89 και του ν.
1900/90 ως ισχύουν, μετά το άρθρο 16 ν. 3254/2004 και συν−
δυασμό με τη διάταξη του άρθρου 83 του π.δ. 30/1996
4. Τις διατάξεις της ΑΙβ/8577/1983 Υγειονομικής Διά−
ταξης ( ΦΕΚ Β 526/83)
5. Το πραγματικό γεγονός της κατάληψης χώρων στα
Αλση από τα καταστήματα που λειτουργούν εντός των
Αλσών ή και σε παρακείμενους χώρους, που λαμβάνει χώρα
συνεχώς από τη λειτουργία των καταστημάτων αυτών.
6. Την ανάγκη καθορισμού τιμής μονάδος για τον
υπολογισμό του τέλους και τυχόν προστίμων για την
κατάληψη αυτή από το Νομαρχιακό Συμβούλιο.
7. Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, η διαχείριση
των οποίων ανήκει στην Ενιαία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκη−
ση Αθηνών − Πειραιώς είχε στο παρελθόν προσδιοριστεί
ως μηνιαίο. Ο τρόπος όμως αυτός δίνει τη δυνατότητα
σε αυτούς που θέλουν να κάνουν χρήση του χώρου να
υποβάλλουν αίτηση χρήσης για μεμονωμένους μήνες, οι
οποίοι μάλιστα μπορεί να μην είναι συνεχόμενοι.
Στην περίπτωση αυτή είναι απολύτως δυσχερής ο έλεγ−
χος από την πλευρά της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Αθηνών − Πειραιώς, αφού ο καταστηματάρχης μπορεί
να τοποθετεί τραπεζοκαθίσματα τα Σαββατοκύριακα, τις
γιορτές αλλά και απογευματινές ώρες σε μήνες για τους
οποίους δεν έχει άδεια χρήσης του χώρου. Έτσι θα οδη−
γούμαστε στο αποτέλεσμα ο καταστηματάρχης να πλη−
ρώνει τέλος για 3, 4 ή 5 μήνες ενώ στην πραγματικότητα
χρησιμοποιεί το χώρο ολόκληρο σχεδόν το έτος.
Οι δήμοι αποφεύγουν τα προβλήματα αυτά με την
απλοποίηση του θέματος,/προσδιορίζοντας δηλ. το τέ−
λος ως ετήσιο και όχι μηνιαίο. Στο προσδιορισμό του
τέλους λαμβάνουν βέβαια υπ’όψιν τους το γεγονός ότι
η αξιοποίηση της χρήσης των ανοιχτών χώρων δεν
είναι συνεχής.
Με βάση τα ανωτέρω, μετά δε και τη μελέτη της
σχετικής απόφασης του Δήμου Αθηναίων εισηγούμα−
στε τον καθορισμό των ετήσιων τελών χρήσης κοινό−
χρηστων χώρων για το έτος 2010, αποφασίζει κατά
πλειοψηφία:
Για τη χρήση έτους 2010 και για τα δύο Άλση (Πεδίον
του Άρεως και Αττικόν):
1. Για τα περίπτερα ισχύει η χορήγηση αδειών για την
τοποθέτηση ψυγείων των περιπτέρων που λειτουργούν
σε όλους τους χώρους διαχείρισης της Ενιαίας Ν.Α. Αθη−
νών − Πειραιώς καθορίζοντας την ποσότητα αυτών σε
ένα (1) ψυγείο παγωτών και ένα (1) ψυγείο αναψυκτικών,
το δε εμβαδόν ενός εκάστου δεν μπορεί να υπερβαίνει
το (1,5) τ.μ. η κάλυψη του κυρίως χώρου του περιπτέρου
δεν μπορεί κατά την κείμενη νομοθεσία και τις διδό−

μενες άδειες να υπερβαίνει το 1,95 τ.μ. Για τους πέραν
αυτού καταλαμβανόμενους χώρους παραχωρείται 1,80
τ.μ. για τα ρολά και 3 τ.μ. συνολικά για τα (2) ψυγεία
(παγωτών και αναψυκτικών).
Για τους χώρους αυτούς το έτος 2010 ο συντελεστής
θα ορισθεί ως ακολούθως:
α. ρολά περιπτέρου για κατάληψη έως και 1,80 τ.μ
β. ψυγείων συνολικά 3 τ.μ και για τα (2) ψυγεία παγω−
τών και αναψυκτικών. Τέλη περιπτέρων
• Ρολών 130 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως
• Ψυγείων 600 ευρώ ανά τ.μ. ετησίως
Τέλος Τραπεζοκαθισμάτων για τα Άλση:
Πλατεία Πρωτομαγιάς
150 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο
Πεζοδρόμιο οδού Μπούσγου
100 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο
Αττικό Άλσος, περιοχή Α’ (περιοχή τένις, γήπεδο 5X5,
σινεμά, 3 κτίρια κ.λ.π)
200 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο
Αττικό Άλσος, περιοχή Β (Τάδες, θεατράκι και μπά−
σκετ κ.λ.π)
150 ευρώ ετησίως ανά τετραγωνικό μέτρο
2. Για τα τραπεζοκαθίσματα, σε περίπτωση παράνομης
επέκτασης επιβάλλεται ποσό διπλάσιο του αναλογού−
ντος τέλους για το χώρο που είχε αρχικά παραχωρηθεί.
Για όσες όμως μισθώσεις έχει κριθεί τελεσίδικα ότι
έχουν λήξει, επιβάλλεται ποσό τριπλάσιο του αναλο−
γούντος τέλους.
3. Τέλος κατάληψης χώρου στα Άλση εν γένει, πλην
των ως άνω περιπτώσεων 700 ευρώ ανά ημέρα παρα−
χώρησης κατάληψης.
4. Για τα περίπτερα, διπλάσιο για κάθε περαιτέρω
της νόμιμης μετά από αίτηση κατάληψης, τριπλάσιο για
κατάληψη χωρίς αίτηση και άδεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2009
Η Αντιπρόεδρος
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ − ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
F
(8)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στον ΚΟΡΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ−ΘΩΜΑ, του
Γεωργίου.
Με την 5002/04−01−10 απόφαση του Νομάρχη Αργολί−
δας χορηγείται στον ΚΟΡΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ − ΘΩΜΑ του
Γεωργίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
F
Αριθμ. Γ/ΟΙΚ/2156
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τη διενέργεια
Περιοδικού Ελέγχου μέτρων και Σταθμών έτους 2010
υπαλλήλων της Δ/νσης Εμπορίου και Απασχόλησης
Ν.Α. Σάμου από 02.01.2010 μέχρι 31.12.2010.
O ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. To N.2218/94 «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
κ.λ.π. όπως τροποποιήθηκε τροποποιήθηκε και συμπλη−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ρώθηκε με τους Ν.2240/94, 2273/94 και 2344/95.
2. Την 73/2008 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
Αρ. 166 ΦΕΚ 1619/Β/13−8−08 «Τροποποίηση και κωδικο−
ποίηση του εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και
λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου.
3. Το άρθρο 3 του Ν.3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/29−01−2003)
με το οποίο διατίθεται 25% των ετήσιων εισπράξεων
από τους ελέγχους Μέτρων και Σταθμών, με κοινή από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας− Οικο−
νομικών, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου των
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιμετώπιση
των εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχου.
4. Το άρθρο 16 παρ. 1 και 3 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α/23.12.03) μισθολογικές ρυθμίσεις.
5. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 «περί κωδικοποιήσεως
σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των αναφε−
ρομένων εις την εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς
Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».
6. Το υπ’ αριθμ. Φ2−1183/12.10.1994 έγγραφο της Δ/νσης
Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με
τον έλεγχο βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής πε−
τρελαίου θέρμανσης.
7. Την υπ’ αριθμ. 657/28.05.2004 εγκύκλιο της Δ/νσης
Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον τρό−
πο διενέργειας του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και
Σταθμών.
8. Την υπ’ αριθμ. Φ2−670/12−02−2007 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης ως προς το ύψος των τελών
ελέγχου.
9. Την αριθ. Φ2−2211/22.12.2009 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Ανάπτυξης για ορισμό του χρόνου διενέργειας του
Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2010
από 01/01/2010 μέχρι 31/12/2010, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε για το από 01.01.2010 έως 31.12.2010 χρο−
νικό διάστημα την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
μέχρι της 22ας βραδινής ώρας για 5 υπαλλήλους της
Δ/νσης Εμπορίου Ν.Α. Σάμου.
2. Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωρια−
κά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και έκτακτου
ελέγχου Μέτρων και Σταθμών, λοιπών μετρολογικών
ελέγχων καθώς και ο έλεγχος των βυτιοφόρων αυτο−
κινήτων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων για
την προστασία του καταναλωτικού κοινού από τυχόν
καταδολιεύσεις κατά τις παραδόσεις του πετρελαίου
θέρμανσης.
3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι
εξήντα (60).
4. Η δαπάνη θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του
Ν.3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α/29−01−2003) με το οποίο διατίθε−
ται 25% των ετήσιων εισπράξεων από τους ελέγχους
Μέτρων και Σταθμών, με κοινή απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης και Οικονομίας − Οικονομικών, στις κατά
τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων για την αντιμετώπιση των εν γένει αναγκών
των κλιμακίων ελέγχου, από τον λογαριασμό Μέτρων
και Σταθμών της Δ/νσης Εμπορίου της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκηση Σάμου.
5. Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας θα βεβαιώσει την
πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης καθώς
και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
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Κυβερνήσεως.
Σάμος, 28 Δεκεμβρίου 2009
Ο Νομάρχης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ν. ΚΑΡΛΑΣ
F
Αριθμ. ΔΙ.ΟΡΓ/Φ3/1/2266
(10)
Σύσταση προσωποπαγών θέσεων προσωπικού με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και
μετάταξη υπαλλήλων στις θέσεις αυτές.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) άρθρου 11 του Ν. 2676/99 όπως συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 50 και της παρ.7 του
αρ.70 του Ν. 3518/2006
β) του άρθρου 1 του Π.Δ. 38/22−2−07
γ) του Π.Δ 154/2006
δ) της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3230/04
ε) των άρθρων 70−73 του Ν. 3528/2007
στ) του Π.Δ. 50/5−3−01 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ζ) του αρθ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως κωδικοποιήθηκε
με το άρθ. 1 του Π.Δ 63/2005( ΦΕΚ 98 τ.Α’)
2. Τις με αριθ. 8539/6−10−09, 4909/16−10−09, 103061/29−
10−09, 15111/23−10−09, 20407/9−10−09, 96967/8−10−09 αιτή−
σεις για μετάταξη των υπαλλήλων.
3. Το πρακτικό της αριθ. 65/θέμα 4°/30.11.2009 Συνε−
δρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΑΕΕ, αποφα−
σίζουμε:
Α) Την σύσταση έξι (6) προσωποπαγών θέσεων προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικ/κού − Οικ/κού οι οποίες θα
προσαυξήσουν τις ήδη υπάρχουσες θέσεις της ειδικότη−
τας αυτής, με παράλληλη δέσμευση κενών θέσεων του
αντίστοιχου κλάδου μονίμου προσωπικού, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3230/04
και των άρθρ. 70−73 του Υ.Κ,
Β) Την μετάταξη των παρακάτω υπαλλήλων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και την
κατάταξη τους στις συνιστώμενες ως άνω προσωπο−
παγείς θέσεις ως εξής:
1) ΚΑΨΑΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΙΩΑΝΝΗ από θέση
ειδικότητας ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων−Βεβαιωτών σε
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΠΕ Διοι−
κητικού − Οικονομικού.
2) ΜΑΤΘΑΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ από θέση ει−
δικότητας TE Διοικητικού−Λογιστικού σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού −Οι−
κονομικού.
3) ΜΠΕΜΠΗΣ − ΚΟΛΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΦΟ−
ΡΟΥ από θέση ειδικότητας ΔΕ Διαφόρων Ειδικοτήτων
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΠΕ
Διοικητικού − Οικονομικού.
4) ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ από θέση
ειδικότητας ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων−Βεβαιωτών σε
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΠΕ Διοι−
κητικού − Οικονομικού.
5) ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ από
θέση ειδικότητας ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων−Βεβαιω−
τών σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας
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ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού.
6) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ από θέση
ειδικότητας ΔΕ Επιμελητών Εισπράξεων−Βεβαιωτών σε
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση ειδικότητας ΠΕ Διοι−
κητικού − Οικονομικού.
Γ) Την κατάργηση μίας (1) προσωρινής θέσης ειδικό−
τητας TE Δοικ/κού − Λογ/κού, και μίας (1) προσωρινής
θέσης ΔΕ Διαφόρων− Ειδικοτήτων (άρθ.17 Ν.2839/2000)
λόγω μετάταξης των υπαλλήλων που τις κατέχουν.
Σύμφωνα με την αριθ. ΔΙ.ΟΙΚ.Φ511/13/121377/21−12−09
βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού της Δ/νσης
ΟΑΕΕ Οικονομικού υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολο−
γισμό έτους 2009 και στον υπό έγκριση Προϋπολογισμό

έτους 2010 για τις δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων
που θα μεταταχθούν στις ως άνω συνιστώμενες θέσεις,
η δε συνολική επιβάρυνση ανά έτος, σύμφωνα με στοιχεία
του Τμήματος Μισθοδοσίας, ανέρχεται για τα έτη: 2010
σε 22.139,90 €, 2011 σε 22.368,71 €, 2012 σε 22.575,32 €, 2013
σε 22.904,48 €, 2014 σε 23.195,38 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2010
Ο Διοικητής ΟΑΕΕ
Κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

577

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

578

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02000482201100008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

