
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2113
22 Σεπτεμβρίου 2011

28887

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Οικ. 41653 (2)
Εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής 

Προϊσταμένων και στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των 
Περιφερειών κατά το έτος 2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 248, 249 και 250 του 

ν. 3852/2010 − Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 5β του ν. 3938/2011 

(ΦΕΚ 61 Α΄).
3. Την αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16−9−1988 (ΦΕΚ 684 

Β΄) υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και προ−
ϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων 
στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημο−
σίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Διά−
σπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτε−
ρικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης.......».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Την αναγκαιότητα συγκρότησης των υπηρεσιακών 
συμβουλίων και των ΣΕΠ των νεοσύστατων Περιφερειών 
το αργότερο έως την 31−12−2011.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Χρόνος εκλογής αιρετών εκπροσώπων 

στα Υπηρεσιακά Συμβούλια και ΣΕΠ των Περιφερειών
Καθορίζουμε, κατά την πρώτη εφαρμογή των δια−

τάξεων των άρθρων 248 και 249 του ν. 3852/2010, το 
χρόνο εκλογής των αιρετών εκπροσώπων στα Συμβού−
λια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και τα υπηρεσιακά 
συμβούλια των Περιφερειών (άρθρο 26 παρ. 5β του 
ν. 3938/2011 − ΦΕΚ 61 Α΄). Η ημερομηνία εκλογής ορίζεται 
με προκήρυξη που εκδίδει ο οικείος Περιφερειάρχης, το 
αργότερο έως τις 07 Νοεμβρίου του έτους της εκλογής. 
Η ημερομηνία εκλογής δεν μπορεί να ορισθεί νωρίτερα 
από ένα μήνα ούτε αργότερα από τρεις μήνες από την 
έκδοση της προκήρυξης.

Άρθρο 2 
Τρόπος εκλογής

Τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων Επιλογής Προϊστα−
μένων (ΣΕΠ) του άρθρου 248 παρ. 3 καθώς και των 
υπηρεσιακών συμβουλίων του άρθρου 249 παρ. 3β, τα 
οποία εκπροσωπούν τους υπαλλήλους, εκλέγονται με 
άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία που διεξάγεται 
ημέρα Σάββατο.

Άρθρο 3
Πίνακας εκλογέων − Αιτήσεις − Ενστάσεις

1. Έως τις 05 Οκτωβρίου του έτους εκλογής συντάσσο−
νται από την κεντρική υπηρεσία (Διεύθυνση Διοικητικού 
ή Προσωπικού) κάθε Περιφέρειας ξεχωριστοί πίνακες 
εκλογέων για κάθε ΣΕΠ και υπηρεσιακό συμβούλιο.

2. Οι πίνακες της προηγούμενης παραγράφου τοιχο−
κολλούνται στα καταστήματα όλων των υπηρεσιακών 
μονάδων και ανακοινώνονται στους ενδιαφερομένους 
έως τις 07 Οκτωβρίου.

3. Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με αίτηση του 
την εγγραφή του στους οικείους πίνακες καθώς και 
τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του, που 
εσφαλμένα τυχόν έχει καταχωρηθεί στους καταλόγους 
ή έχει μεταβληθεί μετά την κατάρτιση των καταλόγων. 
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Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της 
παρ. 1 μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών 
από την ανακοίνωση των πινάκων.

4. Μέσα στις προθεσμίες της προηγούμενης παρα−
γράφου και με τον ίδιο τρόπο, όποιος έχει το δικαίωμα 
να εκλέγει, μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία 
της παρ. 1 ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τους 
πίνακες εκλογέων για λόγους που αναφέρονται στην 
ιδιότητα του ως εκλογέα.

5. Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 εξετάζει τις αιτήσεις 
και τις ενστάσεις έως τις 24 Οκτωβρίου και επιφέρει τις 
όποιες μεταβολές υπάρχουν στους πίνακες εκλογέων. 
Οι πίνακες οριστικοποιούνται στις 25 Οκτωβρίου.

Άρθρο 4 
Υποβολή υποψηφιοτήτων

Μεμονωμένη υποψηφιότητα υποβάλλεται εγγράφως 
από τον ενδιαφερόμενο με αίτηση του που παραδίδεται 
στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 ή 
αποστέλλεται ταχυδρομικά και με απόδειξη από τις 10 
έως τις 14 Οκτωβρίου του έτους της εκλογής.

Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποβάλλε−
ται στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 3 ή 
αποστέλλεται ταχυδρομικά και με απόδειξη από τις 10 
έως τις 14 Οκτωβρίου του έτους της εκλογής.

Άρθρο 5 
Ανακήρυξη υποψηφίων 

Έως τις 18 Οκτωβρίου του έτους της εκλογής συ−
ντάσσονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 1 του 
άρθρου 3 αλφαβητικοί πίνακες υποψηφίων εκπροσώπων 
στα ΣΕΠ καθώς και στα υπηρεσιακά συμβούλια. Οι πί−
νακες αυτοί τοιχοκολλούνται έως τις 21 Οκτωβρίου, με 
τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας της παρ. 1 του 
άρθρου 3, στην έδρα της Περιφέρειας. Εντός αποκλει−
στικής προθεσμίας πέντε ημερών από την τοιχοκόλληση 
των πινάκων υποψηφίων, όποιος είναι γραμμένος στον 
πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια 
υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 ένσταση για διαγρα−
φή από τον πίνακα υποψηφίων, όποιου έχει στερηθεί το 
δικαίωμα του εκλέγεσθαι, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16−9−1988 
(ΦΕΚ 684 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την εφορευτική επιτρο−
πή μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή 
τους. Ενστάσεις που δεν έχουν περιέλθει στην εφορευ−
τική επιτροπή το αργότερο έως τις 27 Οκτωβρίου δεν 
εξετάζονται.

Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται 
από την αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν υποβληθούν 
ενστάσεις ή από την εφορευτική επιτροπή μετά την 
εξέταση των ενστάσεων έως τις 04 Νοεμβρίου.

Άρθρο 6 
Εφορευτικές Επιτροπές

Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των εφορευτι−
κών επιτροπών κληρώνονται έως την 26η Οκτωβρίου 
από τους γραμμένους στον οριστικό πίνακα εκλογέων 
για κάθε ΣΕΠ καθώς και για κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο, 
που υπηρετούν στο νομό που βρίσκεται η έδρα του συμ−
βουλίου για το οποίο γίνεται η εκλογή. Εάν ο αριθμός 
των υπαλλήλων των άλλων κατηγοριών επαρκεί για τη 
συγκρότηση των εφορευτικών επιτροπών, δε συμμετέ−
χουν στην κλήρωση υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ.

Άρθρο 7 
Ψηφοδέλτια − Φάκελοι

Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται σε αριθμό τουλάχιστον 
διπλάσιο του αριθμού των εγγεγραμμένων στον πίνακα 
εκλογέων και προωθούνται στην εφορευτική επιτροπή 
έως τις 31 Οκτωβρίου με τη φροντίδα των υπηρεσιών 
της παρ. 1 του άρθρου 3.

Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 φρο−
ντίζει, ώστε σε κάθε περίπτωση να έχουν φθάσει σε 
όλες τις υπηρεσίες το αργότερο έως τις 07 Νοεμβρίου 
οι οριστικοί κατάλογοι εκλογέων, τα ψηφοδέλτια και 
οι φάκελοι.

Άρθρο 8 
Ψηφοφορία με αλληλογραφία

Η αρμόδια υπηρεσία της παρ. 1 του άρθρου 3 αποστέλ−
λει στους προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών 
έως τις 07 Νοεμβρίου σε επαρκή αριθμό ψηφοδέλτια του 
άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. ΔIΚΠΡ/Φ80/30/8703/16−9−1988
(ΦΕΚ 684 Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, φακέ−
λους ψηφοφορίας σφραγισμένους με τη σφραγίδα της 
εφορευτικής επιτροπής, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο και 
ειδικούς φακέλους για την ταχυδρόμηση των φακέλων 
ψηφοφορίας.

Άρθρο 9
Διενέργεια Εκλογών

Η ψηφοφορία διεξάγεται εντός του πρώτου 15ημερου 
του Δεκεμβρίου του έτους εκλογής, η δε σχετική προ−
κήρυξη εκδίδεται ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την 
ημερομηνία ψηφοφορίας.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Οι ημερομηνίες που τίθενται με την παρούσα απόφα−
ση ισχύουν αποκλειστικά και μόνο για τις εκλογές που 
θα διεξαχθούν το έτος 2011, δηλαδή κατά την πρώτη 
εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 248 και 249 του 
ν. 3852/2010.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.10041/18068/700 (2)
Έγκριση χορήγησης προμήθειας στο Δικηγορικό Σύλ−

λογο Πειραιά και τον Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσ−
σαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απα−
σχολούμενων, από διάθεση ενσήμων του Τομέα 
Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και του Τομέα Επικου−
ρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), για 
το έτος 2010.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 13 του 

ν.δ. 4114/1960 (Α 164), όπως αντικαταστάθηκε με τις δια−
τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν.2042/1992 (Α, 75).
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2. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Α, 201), του 
π.δ. 368/1997 (Α, 241), της αριθ. Υ1/10−3−2004 απόφασης 
του Πρωθυπουργού (Β, 513), του π.δ. 63/2005 (Α, 98), 
του άρθρου 25 του ν.3655/2008 (Α, 58), της αριθ. 2876/
7−10−2009 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β, 2234), και 
του π.δ. 189/2009 (Α, 221).

3. Το π.δ/γμα 213/1992 (Α, 102) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Την υπ’ αριθμ. Φ41/178/5.6.2000 (Β, 737) απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
«Έγκριση διάθεσης ενσήμων από το Δικηγορικό Σύλλογο 
Πειραιά, για το έτος 2000».

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.10041/1791/62/14.3.2006 (Β, 375) 
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας «Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου της 
ετήσιας προμήθειας από τη διάθεση ενσήμων του Τα−
μείου Νομικών και του Κ.Ε.Α.Δ. στο Δικηγορικό Σύλλογο 
Πειραιά και έγκριση χορήγησης της ανωτέρω προμή−
θειας για το έτος 2005».

6. Την υπ’ αριθμ. Φ41/985/12.9.1997 (Β, 839) απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
«Έγκριση διάθεσης ενσήμων από το Δικηγορικό Σύλλογο 
Αθηνών καθώς και από τα Ταμεία Προνοίας Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης, για το έτος 1997».

7. Την υπ’ αριθμ. Φ. 10041/9470/414/29.6.2007 (Β, 1263) 
απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας «Αναπροσαρμογή του ποσοστού και του 
ανωτάτου ορίου της ετήσιας προμήθειας του Ταμείου 
Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, από τη διάθεση 
ενσήμων του Ταμείου Νομικών και του Κ.Ε.Α.Δ.».

8. Το π.δ/γμα 63/2011 (Α, 145) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 120/24−2−2011 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απα−
σχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98), και το γεγονός ότι, 
από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος 
του Προϋπολογισμού του Τομέα Ασφάλισης Νομικών 
(Τ.Α.Ν.) και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγό−
ρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχο−
λούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), ύψους € 65.000,00 (εξήντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ). Η δαπάνη αυτή θα καλυφθεί από τον 
κωδικό (Κ.Α.) 0439, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη χορήγηση προμήθειας από τη διάθεση 
κοινών ενσήμων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Τ.Α.Ν.) και 
του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του 
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), 
στο Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, και στον Τομέα Υγείας 
Δικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρ−
τητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), για το έτος 2010.

Το εφάπαξ ποσό της καταβαλλόμενης, για την αιτία 
αυτή, αποζημίωσης, ορίζεται στα € 25.000,00 (είκοσι πέ−
ντε χιλιάδες ευρώ) για το Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά 
και στα € 40.000,00 (σαράντα χιλιάδες ευρώ) για τον 
Τομέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης του Ενιαίου 
Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ  
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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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