
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 
35161/16-06-2022 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υποθέσεων και Υγείας «Α)  Καθορισμός και 
εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγ-
γραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Κα-
θορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντι-
κινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε 
προσωπικό ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευ-
ση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας 
του συστήματος παραπομπών. Δ)  Καθορισμός 
και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για 
την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος 
παραπομπών» (Β’ 3020), όπως αυτή τροποποιή-
θηκε με την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 53768/22-
09-2022 (Β’ 5026) όμοια απόφαση - Μετάθεση 
του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών 
(«αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολι-
τών σε προσωπικό Ιατρό.

2 1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
37687/11-07-2022 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας «Καθορισμός κριτηρίων ποιότητας του άρ-
θρου 4 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) στις αποζημιού-
μενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής και 
αξονικής τομογραφίας» (Β’ 3711).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ. 69012 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 

35161/16-06-2022 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-

θέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευ-

ση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των 

πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και 

εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη 

εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Γ) Κα-

θορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρη-

ση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. 

Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντι-

κινήτρων») για την τήρηση της διαδικασίας του 

συστήματος παραπομπών» (Β’ 3020), όπως αυτή 

τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 

53768/22-09-2022 (Β’ 5026) όμοια απόφαση - Με-

τάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συ-

νεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των 

πολιτών σε προσωπικό Ιατρό. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 38 και της παρ. 6 του άρθρου 71 του 

ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

12 Δεκεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6300

63689



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63690 Τεύχος B’ 6300/12.12.2022

πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια, 
Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 94),

β) του άρθρου 19 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση 
της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 115), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 
του ν. 4931/2022,

γ) του άρθρου 5 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνι-
κό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 36 του ν. 4931/2022,

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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 (Α’ 133),

ε) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών (Α’ 155),

ζ) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)

θ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156),

ια) της υπό στοιχεία ΔΥΓ3(α)/οικ. 104747/26-10-2012 
(Β’ 2883) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Υγείας, περί 
τροποποίησης και επαναδιατύπωσης της υπό στοιχεία 
Φ.42000/οικ.2555/353/28-2-2012 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Κατάλογος παθήσεων, τα φάρμακα των οποί-
ων χορηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του 
ασφαλισμένου» (Β’ 497), όπως αυτή είχε τροποποιηθεί 
με την υπό στοιχεία Φ.42000/οικ. 12485/1481/6-6-2012 
(Β’ 1814) κοινή υπουργική απόφαση και 

ιβ) της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 κοι-
νής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονο-
μικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) 
κοινής υπουργικής απόφασης “Ενιαίος Κανονισμός Πα-
ροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898).

2. Την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/16-06-2022 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και 
εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής 
των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και 
εξειδίκευση συνεπειών (“αντικινήτρων”) για τη μη εγγρα-
φή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Γ) Καθορισμός και 
εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας 
του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξει-
δίκευση συνεπειών (“αντικινήτρων”) για την τήρηση της 
διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.» (Β’ 3020).

3. Την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 53768/22-09-2022 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/16-06-2022 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση 
κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε 
Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνε-
πειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών 
σε προσωπικό ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κι-
νήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος 
παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών 
(«αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικασίας του 
συστήματος παραπομπών.» (Β’ 3020) - Μετάθεση του 
χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινή-
τρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό 
Ιατρό» (Β’ 5026).

3. Την υπό στοιχεία Β1α/Γ.Π. οικ. 69011/30-11-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υγείας, δυνάμει της περ. ε’ της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφω-
να με την οποία από το περιεχόμενο της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι μετατίθεται ο χρόνος 
έναρξης του συστήματος συνεπειών (αντικινήτρων) για 
τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό, από 
την 1η.12.2022 στην 1η.04.2023, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/
16-06-2022 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Κα-
θορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρ-
ρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. 
Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινή-
τρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό 
ιατρό. Γ)  Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για 
την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παρα-
πομπών. Δ)  Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών 
(«αντικινήτρων») για την τήρηση της διαδικασίας του 
συστήματος παραπομπών.» (Β’ 3020), όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 53768/
22-09-2022 (Β’ 5026) όμοια απόφαση, μόνο ως προς τον 
χρόνο έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινή-
τρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό 
Ιατρό των σημείων ΙΒα) και ΙΒβ) της τροποποιούμενης 
απόφασης, ο οποίος, χρόνος έναρξης, μετατίθεται από 
την 1η.12.2022 για την 1η.04.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Εργασίας  
και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ
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    Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 65719 (2)
1η Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 

37687/11-07-2022 απόφασης του Υπουργού 

Υγείας «Καθορισμός κριτηρίων ποιότητας του 

άρθρου 4 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) στις αποζημι-

ούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής 

και αξονικής τομογραφίας» (Β’ 3711).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 4 και την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 71 

του ν. 4931/2022 «Γιατρός για όλους, ισότιμη ποιοτική 
πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Πα-
ροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

2. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

3. Το άρθρο 34 του ν. 4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φο-
ρέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, 
Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 228).

4. Τον ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τον ν.  4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις», 
(Α’ 115).

6. Τον ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρ-
φωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού 
Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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).

8. Το π.δ. 157/1991 «Αύξηση αμοιβών ιατρικών επι-
σκέψεων και ιατρικών πράξεων και των οδοντιατρικών 
πράξεων» (Α’ 62).

9. Το π.δ. 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και 
προδιαγραφές για την Ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών 
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (Α’ 70).

10. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

11. To π.δ.  101/2018 «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμ-
βουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό 
βασικών προτύπων ασφάλειας για την προστασία από 
τους κινδύνους που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες και την κατάργηση των Οδηγιών 89/618/
Ευρατόμ 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ, 97/43/Ευρα-
τόμ και 2003/122/Ευρατόμ (ΕΕ L13/17.1.2014) - Θέσπιση 
Κανονισμών Ακτινοπροστασίας» (Α’ 194).

12. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμο-
διοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

13. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

14. Το άρθρο 7 της υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/ 
13-3-2012 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός δικαιολογητικών, δι-
αδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση 
βεβαίωσης λειτουργίας των ιατρείων, πολυϊατρείων, 
οδοντιατρείων και πολυοδοντιατρείων» (Β’ 713).

15. Την υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./οικ.55762/26-06-2014 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός δικαιολο-
γητικών, διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων για τη 
χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας των διαγνωστικών 
εργαστηρίων και των εργαστηρίων φυσικής ιατρικής 
και αποκατάστασης (Β’ 1802).

16. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. οικ. 65432/14-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία Γ3γ/Γ.Π. 58976/2.2.2017 απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, “Κλιμακωτό ποσοστό 
εκπτώσεων (rebate) επί των μηνιαίων μη εκκαθαρισμέ-
νων υποβαλλόμενων δαπανών των οριζομένων στην 
παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013” (Β’ 2746)» 
(Β’ 4583).

17. Την υπ’ αρ. 45872/26-3-2019 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών «Διαδικασί-
ες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινο-
βολιών - αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων» 
(Β’ 1103).

18. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 
(Β’ 4898) κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατά-
σταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 
(Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονι-
σμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού 
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 
(Β’  889), ΕΑΛΕ/Γ.Π.20254/04-04-2019 (Β’  1218), ΕΑ-
ΛΕ/Γ.Π.51391/24-12-2020 (Β’  5821), και ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
68808/2021 (Β’ 302/2022) όμοιες κοινές υπουργικές 
αποφάσεις.

19. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.37687/11-07-2022 από-
φαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός κριτηρίων 
ποιότητας του άρθρου 4 του ν. 4931/2022 (Α’ 94) στις 
αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεις μαγνητικής 
και αξονικής τομογραφίας» (Β’ 3711).

20. Την υπ’ αρ. 299 απόφαση της 860ης/10-11-2022 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

21. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 66661/18-11-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Υγείας δυνάμει της περ. ε της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, σύμφωνα με την οποία 
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη στον προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ούτε 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.37687/ 11-
07-2022 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Καθορισμός 
κριτηρίων ποιότητας του άρθρου 4 του ν. 4931/2022 
(Α’ 94) στις αποζημιούμενες από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετά-
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σεις μαγνητικής και αξονικής τομογραφίας» (Β’ 3711), 
ως προς το εξής:

Αντικαθίσταται η παρ. 5 του άρθρου 5 η οποία πλέον 
έχει ως εξής:

«Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από 01/01/2023 
για όλες τις εξετάσεις Αξονικής και Μαγνητικής Τομο-
γραφίας που θα υποβληθούν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς απο-
ζημίωση από ιδιώτες συμβεβλημένους παρόχους από 
την ημερομηνία αυτή και μετά».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.
37687/11-07-2022 (Β’ 3711) απόφαση του Υπουργού 
Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02063001212220004*
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