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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 63434 (1)
   α) Τροποποίηση της υπ’  αρ. 69615-3/5/2018 

(Β’ 1907) υπουργικής απόφασης β) Έγκριση ετή-

σιου προγραμματισμού των δράσεων και κατα-

νομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας 

και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για το έτος 2022.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4429/2016 «Ελληνικό 

Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 199).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005  - 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-

οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

6. Το άρθρο 3 του π.δ. 3/2021 «Μετονομασία Γενικής 
Γραμματείας Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» 
(Α’ 3).

7. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπό στοιχεία Υ48/18.7.2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστο Δήμα» (Β’ 3100).

10. Την υπ’ αρ. 288/03-04-2017 υπουργική απόφα-
ση «Συγκρότηση του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Ιδρύματος για την Έρευνα και Καινοτομία» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 173).

11. Την υπ’ αρ. 69615-3/5/2018 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Ετήσιος προγραμματισμός των δράσεων και κατανομή 
πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομί-
ας (ΕΛΙΔΕΚ) για το έτος 2018» (Β’ 1907), όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε από τις υπ’ αρ. 133182/20-12-2019 (Β’ 4885) 
και 94418/30.8.2021 (Β’ 4073) υπουργικές αποφάσεις.

12. Την υπ’  αρ. 141582-24/12/2021 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση προ-
ϋπολογισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: 
6Ρ5546ΜΤΛΡ-Υ5Β).

13. Την υπ’ αρ. 140075/09.06.2022 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Προσδιορισμός του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) ως φορέα υλοποίησης και λει-
τουργίας των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμ-
ψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (ΑΔΑ: 9ΩΩΒ46ΜΤΛΡ-ΦΦΗ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την υπό στοιχεία 19009ΕΞ2022/14.2.2022 απόφα-
ση του Αν. Υπουργού Οικονομικών «Ένταξη του Έργου 
με τίτλο ‘Οριζόντια τεχνική υποστήριξη του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων των δράσεων 16703, 16711, 
16634, 16624, 16618, 16654, 16621, 16593 και 16543 
(κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162282) στο Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας» (ΑΔΑ: ΨΤ8ΞΗ-39Ω).

15. Την από 10.3.2022 σύμβαση μεταξύ του Υπουργεί-
ου Ανάπτυξης και του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου με θέμα «Οριζόντια Τεχνική 
Υποστήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις δράσεις 
16703, 16711, 16634, 16624, 16618, 16654, 16621, 16593 
και 16543».

16. Την από 5.4.2022 Προγραμματική Συμφωνία μετα-
ξύ του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλ-
λοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

17. Την υπ’ αρ. 49062-13/05/2022 απόφαση της υπ’ αρ. 
125ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «Ετήσιος προγραμματισμός δράσεων και κατα-
νομής πόρων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το έτος 2022 και διατύπω-
ση πρότασης προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (ΑΔΑ: Ψ9Μ546Μ77Γ-Ε1Ε).

18. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 69615-3/5/2018 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ετήσιος προγραμματισμός των 
δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), για το Έτος 2018» 
(Β’ 1907), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

1. καταργείται το στοιχείο 4 («4. Ερευνητικός εξοπλι-
σμός: 7.560.000 ευρώ») της παρ. Α του διατακτικού της

2. το εν λόγω ποσό (7.560.000 ευρώ) μεταφέρεται στον 
ετήσιο προγραμματισμό του έτους 2022.

Β. Την έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού των 
δράσεων και την κατανομή των πόρων του Ελληνικού 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας για το έτος 2022, 
ως ακολούθως:

α. Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια 
υποστήριξη όλων των Επιστημών) στο πλαίσιο της Δρά-
σης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥ-
ΝΑΣ» (ID 16618) του άξονα 4.5 «Προώθηση της Έρευνας 
και της Καινοτομίας» του πυλώνα 4 «Ιδιωτικές επενδύσεις 
και μετασχηματισμός της οικονομίας του Ταμείου Ανά-
καμψης και Ανθεκτικότητας, αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: 58.226.253,03€, όταν 
εγκριθούν από το Υπουργείο Οικονομικών.

β. Ερευνητικός εξοπλισμός μεγάλης αξίας: 7.560.000,00€.
γ. Μελέτες πεδίου ενδημικών και απειλούμενων ειδών 

της Ελλάδας (δράση χρηματοδοτούμενη από πόρους 
του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής): 300.000,00€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΑΣ

(2)
    Αποδοχή πρότασης δωρεάς προς την Πρεσβεία 

της Ελλάδας στην Πράγα.

  Με την υπ’ αρ. 32599/08.06.2022 απόφαση του Υπη-
ρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εξω-
τερικών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 «Κώδικας 
κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 185), όπως αυτές συμπληρώ-
θηκαν με το άρθρο 28 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α’ 110), καθώς και 
την υπό στοιχεία Π23ΓΓΓ-13739/26.03.2021 απόφαση 
του Υπουργού Εξωτερικών «Καθορισμός αρμοδιοτή-
των Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Εξωτερικών και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού» 
(Β’  1234), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Π23ΓΓΓ-68276/17.01.2022 (Β’ 153) όμοιά της απόφαση, 
γίνεται αποδεκτή η από 6 Ιουνίου 2022 πρόταση του Δη-
μήτριου Γρίβα, για δωρεά ενός χειροποίητου επιτοίχιου 
ωρολογίου, συνολικής αξίας τριακοσίων (300,00) ευρώ, 
προς την Πρεσβεία της Ελλάδος στην Πράγα.

  Ο Υπηρεσιακός Γενικός Γραμματέας

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΔΕΜΙΡΗΣ

Ι

      Αριθμ. 4969 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδε-

κανήσου της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για το Β’ εξάμη-

νο του έτους 2022.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις υπ’ αρ. 49947/22-7-2015 (Β’ 1666) και 92066/
27-12-2016 (Β’ 4343) αποφάσεις του ασκούντος καθή-
κοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

3. Τα εδάφια 1, 2 και 3 της παρ. Α του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015.

4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

5. Το υπ’ αρ. 65656/571/30.05.2022 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πολιτικής Προστασίας «Αίτημα για υπερωριακή 
απασχόληση υπαλλήλου της Διεύθυνσης Πολιτικής Προ-
στασίας Π.Ν.Αι. (Π.Ε. Δωδεκανήσου) για το Β’ Εξάμηνο 
2022».

6. Την ανάγκη απασχόλησης ενός υπαλλήλου του 
Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου εκτός 
ωραρίου υπηρεσίας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569Τεύχος B’ 3369/01.07.2022

7. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απα-
σχόληση έχουν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολο-
γισμό της Π.Ν. Αιγαίου του οικονομικού έτους 2022 στον 
ειδικό φορέα 072-ΚΑΕ 0511α, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
για έναν υπάλληλο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας 
Δωδεκανήσου, της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το Β’ εξάμηνο του 
έτους 2022 διάστημα και έως εκατόν είκοσι (120) ώρες 
για υπερωριακή απογευματινή εργασία.

Το ύψος της δαπάνης, που θα προκύψει υπολογίζεται 
να ανέλθει στο ποσό των εξακοσίων ενενήντα έξι ευρώ 
(696,00 €.) συνολικά και θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του 
οικονομικού έτους 2022 από τον φορέα 072 και τον ΚΑΕ 
0511α.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστα-
σίας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου θα βεβαιώνει την υπε-
ρωριακή απασχόλησή του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 23 Ιουνίου 2022

Ο Περιφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Ι

      Αριθμ. 3572 (4)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 

προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω-

τικής προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α διαφόρων κλάδων 

και ειδικοτήτων για το β’ εξάμηνο του έτους 2022. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αρ. Γ4β/ΓΠ.οικ.36656/12.6.2020 απόφαση 

του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Αιμο-
δοσίας (Ε.ΚΕ.Α).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 449).

2) Την υπό στοιχεία Α3β/οικ. 58824/02-8-2016 κοινή 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών 
«Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)» 
(Β’ 2597).

3) Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 10ης/25.6.2020/
θέμα 5 (ΑΔΑ: 6ΘΝ1ΟΡΕ3-Δ6Β) συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.Α. «Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. του 
Ε.ΚΕ.Α. για την έκδοση αποφάσεων κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 20 του ν. 4354/2015 και της παρ. 6 του άρθρου 
11 του ν. 3402/2005».

4) Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3402/2005 (Α’ 258), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 29 του 
ν. 3868/2010 (Α’ 129),

β. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176),
γ. του άρθρου 64 του ν. 4486/2017 (Α’ 115).

5) Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ-
9ΣΗ-0ΝΜ) εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.

6) Τις εκτιμώμενες υπηρεσιακές ανάγκες, όπως τεκ-
μηριώνονται με το υπ’ αρ. 633/01.02.2022 έγγραφο του 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας) και το 
υπ’ αρ. 2886/22.6.2022 (ορθή επανάληψη) έγγραφο της 
Προϊσταμένης Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το β’ εξάμηνο του έτους 2022:
α) την υπερωριακή εργασία είκοσι έξι (26) συνολικά 

απασχολούμενων στην διοικητική/οικονομική και την 
τεχνική υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α. και επίσης τριάντα (30) 
συνολικά απασχολούμενων στην ιατρική υπηρεσία του 
Ε.ΚΕ.Α., διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι θα 
εργαστούν μέχρι έντεκα χιλιάδες (11.000,00) ώρες και 
πάντως κατ’ άτομο μέχρι του προβλεπόμενου στο άρ-
θρο 20 του ν. 4354/2015 ορίου των εκατόν είκοσι (120) 
ωρών για απογευματινή υπερωριακή εργασία και των 
ενενήντα έξι (96) ωρών υπερωριακής εργασίας Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών, έναντι δαπάνης σε βάρος του 
ΚΑΕ 0261 που δεν θα υπερβεί το ποσό των εξήντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (€ 65.000,00).

β) την εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής σαράντα τριών (43) συνολικά απασχο-
λούμενων στην ιατρική υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α., διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων και επίσης τεσσάρων (4) οδη-
γών και δέκα τριών (13) απασχολούμενων ειδικότητας 
βοηθητικού προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Ε.ΚΕ.Α., οι οποίοι θα εργαστούν μέχρι έντεκα χιλιάδες 
ώρες (11.000,00) ώρες, έναντι δαπάνης σε βάρος του 
ΚΑΕ 0263 που δεν θα υπερβεί το ποσό των τριάντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (€ 35.000,00).

γ) την εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής τριάντα (30) συνολικά απασχολούμενων 
στην ιατρική υπηρεσία του Ε.ΚΕ.Α., διαφόρων κλάδων 
και ειδικοτήτων και επίσης δύο (2) απασχολούμενων 
στον τομέα καθαριότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Ε.ΚΕ.Α, μισθοδοτούμενων μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ 
(Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 της πράξης με τίτλο: «Ενί-
σχυση των Φορέων Υγείας με επικουρικό Προσωπικό 
για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας 
COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής», με κωδικό Πράξης/
MIS (ΟΠΣ) 5070144, ενάριθμο κωδικό: 2020ΕΠ08510128 
και κωδικό υποέργου 37 με τίτλο υποέργου «Ενίσχυση 
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας με επικουρικό προσω-
πικό για την ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας 
COVID-19»), οι οποίοι θα εργαστούν μέχρι τέσσερις χιλιά-
δες πεντακόσιες ώρες (4.500,00) ώρες, έναντι δαπάνης 
σε βάρος του ΚΑΕ 9416 που δεν θα υπερβεί το ποσό των 
δέκα τριών χιλιάδων ευρώ (€13.000,00).

Για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Ε.ΚΕ.Α. οι-
κονομικού έτους 2022 έχουν εγγραφεί οι εξής πιστώσεις:

α) Πίστωση ύψους εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
(€175.000,00) στον ΚΑΕ 0261.

β) Πίστωση ύψους ογδόντα επτά χιλιάδων εκατό ευρώ 
(€87.100,00) στον ΚΑΕ 0263.

γ) Πίστωση ύψους δέκα τριών χιλιάδων ευρώ 
(€13.000,00) στον ΚΑΕ 9416.

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία και η υπερωρια-
κή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν 
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θα υπερβεί ανά υπάλληλο, κατά το β’ εξάμηνο του έτους 
2022, τις εκατόν είκοσι (120) και τις (96) ώρες, αντίστοιχα.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω, περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των εγγεγραμμένων 
για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
Ε.ΚΕ.Α. και δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη 
πρόταση του οικείου διατάκτη.

Η ως άνω υπερωριακή εργασία και εργασία προς συ-

μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής θα πραγ-
ματοποιείται με ευθύνη των κατά περίπτωση προϊστά-
μενων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αχαρνές, 23 Ιουνίου 2022 

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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