
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) των Δήμων Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης - 
Αλιβερίου, Π.Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.

2 Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης των υπο-
έργων Sub.1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την ορι-
οθέτηση των Υδατορεμάτων» και Sub.4 «Ψηφιακή 
δράση Μέτρησης και παρακολούθησης των ατμο-
σφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης 
για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού απο-
τυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών 
ελέγχων» της δράσης «Έξυπνες περιβαλλοντικές 
και πολιτιστικές υποδομές (smart infrastructure)» 
με κωδικό 16960 του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 156932/1260/30-5-2022 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης «Σύσταση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του άρθρου 122 του ν. 4887/2022 της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θρά-
κης και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της » 
(Β’ 2901).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔ Α/96097/1669 (1)

Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) των Δήμων Ερέτριας, Καρύστου και Κύ-
μης - Αλιβερίου, Π.Ε. Εύβοιας, Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 55 

του ν. 4819/2021 «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων - Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/ 
851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 30 Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 
94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευ-
ασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και 
την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξι-
κές - πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α΄ 129).

2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-

λοντος» (Α’ 160).

3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/ 

1846/29.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανά-

πτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέρ-

γειας και Εσωτερικών «Μέτρα και όροι για την υγειονο-

μική ταφή αποβλήτων» (Β’ 4514).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 225-247 του ν. 4555/2018 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση 

της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυ-

ξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕ-

ΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ - Ρυθμίσεις για 

την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση 

των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 

και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 133).

5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Το από 13.09.2022 αίτημα των Δήμων Ερέτριας, 

Καρύστου και Κύμης  - Αλιβερίου (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/

ΓΓΣΔΑ/92807/541/14.09.2022 και ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/92807/ 

1611/ 15.09.2022).

8. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλή-

των και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και 

την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στους Δή-

μους Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης - Αλιβερίου.

9. Το γεγονός ότι ο ΧΥΤ Χαλκίδας, που εξυπηρετούσε 

τους εν λόγω Δήμους, έχει παύσει να λειτουργεί.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-

φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού των Δήμων Ερέτριας, Καρύστου 

και Κύμης - Αλιβερίου, αποφασίζει:
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Τη μεταφορά και διάθεση σύμμεικτων Αστικών Στερε-
ών Αποβλήτων των Δήμων Ερέτριας, Καρύστου και Κύ-
μης - Αλιβερίου, στον νόμιμα λειτουργούντα χώρο υγει-
ονομικής ταφής (ΧΥΤ) Θήβας, Δήμου Θηβαίων, Νομού 
Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως ακολούθως:

- Δήμος Ερέτριας: μέγιστη ποσότητα χιλίων εννιακο-
σίων τόνων (1.900t),

- Δήμος Καρύστου: μέγιστη ποσότητα χιλίων τετρα-
κοσίων τόνων (1.400t),

- Δήμος Κύμης - Αλιβερίου: μέγιστη ποσότητα δύο 
χιλιάδων επτακοσίων τόνων (2.700t).

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατεύεται η 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση 
των αποβλήτων και να πραγματοποιείται η αποκομιδή 
αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

Στον εν λόγω ΧΥΤ αποδεκτά θα γίνονται απόβλητα με 
κωδικό καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 03 01, ανάμεικτα 
αστικά απόβλητα.

Οι Δήμοι Ερέτριας, Καρύστου και Κύμης - Αλιβερίου 
υποχρεούνται:

α. Να μεταφέρουν τα ανωτέρω απόβλητα στον ορι-
ζόμενο στην παρούσα ΧΥΤ, καταβάλλοντας το ισχύον 
τέλος χρήσης στον αρμόδιο φορέα λειτουργίας του με 
την επωνυμία «Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας 
Α.Ε.», υποχρεωμένου του τελευταίου να τα αποδέχεται.

β. Να τηρoύν αρχεία με παραστατικά στοιχεία της με-
ταφοράς των αποβλήτων και να τα υποβάλλουν, όταν 
ζητηθούν, από κάθε αρμόδια υπηρεσία.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 28 Φεβρου-
αρίου 2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ     

I

 Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/95372/2308 (2)

Προσδιορισμός του φορέα υλοποίησης των υπο-
έργων Sub.1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την 
οριοθέτηση των Υδατορεμάτων» και Sub.4 «Ψη-
φιακή δράση Μέτρησης και παρακολούθησης 
των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας 
ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλο-
ντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περι-
βαλλοντικών ελέγχων» της δράσης «Έξυπνες πε-
ριβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές (smart 
infrastructure)» με κωδικό 16960 του Ταμείου 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,

Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 

άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-

τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 

(Α’ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 

τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 

Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α’ 160).

6. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-

μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 

διατάξεις» (Α’ 207) και ιδίως το άρθρο 271, για τη σύστα-

ση στο Υπουργείο Οικονομικών, της αυτοτελούς Ειδικής 

Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

7. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 του Ευ-

ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης 

Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανά-

καμψης και ανθεκτικότητας (L057).

8. Τον ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’  130) και ιδίως το άρ-

θρο 189, περί ορισμού της Επιτροπής Δημοσιονομικού 

Ελέγχου ως αρμόδιας για τον έλεγχο του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματο-

δότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελλη-

νικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας 

και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το 

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α’ 135) και ιδίως 

το άρθρο τρίτο αυτού.

10. Την υπό στοιχεία 119126 ΕΞ 2021/28.9.2021 από-

φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Σύστη-

μα διαχείρισης και ελέγχου των Δράσεων και των Έργων 

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Β’ 4498) 

και ιδίως την υποπερ. 1 της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 

3 αυτής.

11. Την υπό στοιχεία 120141 ΕΞ 2021/2021 απόφα-

ση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 

Ταμείου Ανάκαμψης «Έγκριση του Εγχειριδίου Διαδι-

κασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 

Ταμείου Ανάκαμψης, δυνάμει της υπό στοιχεία 119126 

ΕΞ 2021/2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών».

12. Το εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Δια-

χείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Αν-

θεκτικότητας.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-

γισμού, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 

(Τ.Ε.Ε) ως φορέα υλοποίησης των υποέργων της δράσης 

«Έξυπνες περιβαλλοντικές και πολιτιστικές υποδομές 

(smart infrastructure)» με κωδικό 16960:
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- Sub.1 «Πληροφοριακό Σύστημα για την οριοθέτηση 
των Υδατορεμάτων»

- Sub.4 «Ψηφιακή δράση Μέτρησης και παρακολού-
θησης των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας 
ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού 
αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών 
ελέγχων»

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

  Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 280873/2223 (3)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 156932/1260/30-5-2022 
απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης «Σύσταση της Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής του άρθρου 122 του ν. 4887/2022 της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θρά-
κης και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της» 
(Β’ 2901).

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυ-

ρή Ανάπτυξη» (Α’ 16) και ειδικότερα το άρθρο 122 αυτού.

2. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ν. 2690/1999, 

Α’ 45) και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-

μίσεων» (Α’ 176).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), το 

οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 

119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Πε-

ριφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Α’ 237).

7. Την υπ’ αρ. 30/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρω-

τοδικείου Ροδόπης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) 

για την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχικών 

περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 και των 

επαναληπτικών περιφερειακών εκλογών της 2ας Ιουνίου 

2019, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης 

και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Ανα-

τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

8. Τα από 30.08.2019 και 05.09.2019 Πρακτικά Ορκω-

μοσίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης και των Περιφερειακών Συμβούλων.

9. Την υπ’ αρ. 156932/1260/30-5-2022 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης «Σύ-

σταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 122 του 

ν. 4887/2022 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί-

ας και Θράκης και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας 

της» (Β’ 2901), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 1 της υπ’ αρ. 156932/1260/

30-5-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μα-

κεδονίας και Θράκης, ως εξής:

«Άρθρο 1

A. Συστήνεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-

δονίας  και Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του 

ν. 4887/2022, Γνωμοδοτική Επιτροπή, για την εξέταση 

επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυν-

ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας.

B. Μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:

1. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-

κης, ως Πρόεδρος.

2. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξι-

ακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών 

της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε-

δονίας και Θράκης.

4. Ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς.

5. Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

6. Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 

Επιμελητηρίου.

7. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδας.

8. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος.

9. Ένας εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος.

10. Ένας εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ξενοδόχων 

Θράκης.

11. Ένας εκπρόσωπος των Ξενοδόχων Ν. Καβάλας.

12. Ένας εκπρόσωπος του Δικτύου Βιομηχανιών - Βιο-

τεχνιών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

13. Ένας εκπρόσωπος του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-

μίου Θράκης.

14. Ο Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους της Περιφέρειας, χωρίς δικαί-

ωμα ψήφου.

15. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων Περιφε-

ρειακής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ-

γραμματισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 

και Θράκης, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Γ. Της Γνωμοδοτικής Επιτροπής προεδρεύει ο Περιφε-

ρειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή ο ανα-

πληρωτής του. Ως αναπληρωτής του ορίζεται ο Γενικός 

Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλ-

λοντος και Υποδομών. Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν 

μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες των παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

Δ. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται επίσης 

να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με 

απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι 

των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και 

λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την 
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παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων προς υποβοήθηση 

του έργου της Επιτροπής.

Ε. Για κάθε μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται 

να ορίζεται και αναπληρωτής του.

ΣΤ. Η θητεία των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

ορίζεται διετής».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 156932/1260/30-5-2022 

(Β’ 2901) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μα-

κεδονίας και Θράκης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ-

καλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπο-

λογισμού.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Περιφερειάρχης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050442709220004*


