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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ374 (1)
  Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού στον Πρω−

θυπουργό και σύσταση θέσεων μετακλητών υπαλ−
λήλων, ειδικών Συμβούλων και συνεργατών.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ − 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 εδ. γ, 4, 6 και 8 

του άρθρου 55, της παρ. 2 περ. γ του άρθρου 47, των 
άρθρων 56, 57 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/98).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του 
Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄/137), όπως ισχύει.

3. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄/140).

4. Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά 
του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας 
Δημοκρατίας» ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄/40).

5. Το Π.Δ. 113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄/194).

6. Την Υ 48/9−7−2012 απόφαση Πρωθυπουργού, «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄/2105).

7. Την Υ 307 απόφαση Πρωθυπουργού «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό Παντε−
λεήμονα Καψή (ΦΕΚ Β΄/1635).

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ύψους 225.625 ευρώ περίπου, για το τρέχον οικονομικό 
έτος 2013, 451.250 ευρώ περίπου για το έτος 2014, και 
το ίδιο χρηματικό ποσό (451.250 ευρώ) για καθένα από 
τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες αυτές θα καλυφθούν, όσον 
αφορά στο τρέχον οικονομικό έτος από πιστώσεις του 
εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικο−
νομικών (Ε.Φ. 23−730 ΚΑΕ ομάδων 0200, 0500, 0700, 
0800 και 1000). Κατά τα επόμενα έτη, η προκαλούμενη 
δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγρά−
φονται κατ’ έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω 
προϋπολογισμό.

9. Την αριθμ. ΔΑΠ 353/22−7−2013 βεβαίωση δεσμεύσεως 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται από 26−06−2013 Πολιτικό Γραφείο Υφυ−
πουργού στον Πρωθυπουργό για την έτερη εκ των δύο 
προβλεπόμενων στη διάταξη της παρ. 2 περ. γ του 
άρθρου 47 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98) θέσεων Υφυ−
πουργού στον Πρωθυπουργό.

2. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται για την 
εκπλήρωση του σκοπού του δέκα (10) θέσεις μετακλη−
τών διοικητικών υπαλλήλων και πέντε (5) ενιαίες θέσεις 
ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.

3. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο μπορεί να αποσπώ−
νται για την εκπλήρωση του σκοπού του έως πέντε 
(5) υπάλληλοι του Δημοσίου ή νομικών προσώπων του 
δημοσίου τομέα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2013

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
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    Αριθμ. 20621 (2)
Τροποποίηση Κανονισμού Οργάνωσης και 

Λειτουργίας Αμοιβαίων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
  Τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» και ιδίως 
των άρθρων 90 και 52 παρ. 2 περ. ια υποπερίπτωση αα 
(ΦΕΚ 98/Α΄/22−04−2005).

2. Του Α.Ν. 598/1968 «Περί ιδρύσεως Οργανισμού τε−
λέσεως Ιπποδρομιών και άλλων τίνων διατάξεων» (ΦΕΚ 
256/Α΄/09−11−1968) και ιδίως του άρθρου 5 παρ. 1 και 2, 
όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 47 παρ. 1 και 2 
του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α΄/01−07−2011), και του άρθρου 
13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 47 παρ. 5 του 
Ν. 3986/2011.

3. Του Π.Δ. 56/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Διεξα−
γωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) σε ανώνυμη εταιρία 
(Α.Ε.)» και ιδίως του άρθρου 12 (ΦΕΚ 59/Α΄/26−03−1999).

4. Του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ορ−
γανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314/Α΄/27−12−2005).

5. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/21−06−2012), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 3 αυτού, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 
(ΦΕΚ 152/Α΄/25−06−2013).

6. του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013).

7. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/18350/
15269/892/03−07−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αθλητισμού Ιωάννη 
Ανδριανό» (ΦΕΚ 1655/Β΄/04−07−2013).

9. Την υπ’ αριθμ. 26271/13−11−2012 υπουργική απόφαση, 
με την οποία εγκρίθηκε ο ισχύων Κανονισμός Οργάνω−
σης και Λειτουργίας Αμοιβαίων Ιπποδρομιακών Στοιχη−
μάτων (ΦΕΚ 3186/Β/30−11−2012).

10. Το γεγονός ότι με την έκδοση της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λει−
τουργίας Αμοιβαίων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων, που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 26271/13−11−2012 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ 3186/Β΄/20−11−2012), στο μέρος 
που αφορά στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 
και του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 27, 
ως εξής:

Άρθρο 25
Εποπτεία Λειτουργίας Αμοιβαίων Στοιχημάτων

...παρ. 5. «Το χρηματικό ποσό για την κάλυψη των 
εξόδων μετακίνησης και συναφών αναγκαίων δαπανών 
των μελών της Κ.Ε.Ε. και του προσωπικού του Κρατικού 
Ελέγχου και η διαδικασία καταβολής του καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη, μετά από πρόταση του Επικουρικού 
Ταμείου ΤΕΑΠΑΣΑ και καταβάλλεται στο τέλος κάθε 
μήνα, σε βάρος των κλασματικών υπολοίπων του άρ−
θρου 27 του παρόντος.»...........

Άρθρο 27
Κεφάλαιο κλασματικών υπολοίπων αποδόσεων 

και αποδόσεων ανεξαργύρωτων δελτίων

...παρ. 2. «Από το χρηματικό κεφάλαιο που συγκεντρώ−
νεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη πα−
ράγραφο εκπίπτουν:

α. (.......)
β. Το κατά τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού 

ποσό για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συ−
ναφών αναγκαίων δαπανών των μελών της Κ.Ε.Ε. και 
του βοηθητικού προσωπικού του Κρατικού Ελέγχου.

γ. (.......)
Κατά τα λοιπά, ο Κανονισμός Οργάνωσης και Λει−

τουργίας Αμοιβαίων Ιπποδρομιακών Στοιχημάτων, που 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 26271/13−11−2012 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3186/Β΄/20−11−2012) ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 6 Αυγούστου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

F
Aριθμ. 18465 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6750/3.12.2007 κοινής από−

φασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία 
και προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στις ΕΠΑ.Σ. 
του Ο.Τ.Ε.Κ.».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7, εδ. β του άρθρου 21 του 

Ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
29/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4109/2013 «Κατάρ−
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λει−
τουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευ−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/Α΄) και ειδικότερα 
το άρθρο 14 αυτού.

4. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 
187/Α΄), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
(ΦΕΚ 112/Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 « Ίδρυση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι−
ών» (ΦΕΚ 141/Α΄), όπως ισχύει.

7. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 141/Α΄).

8. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄).

9. Την υπ’ αριθ. 1420/29.1.2013 απόφαση Υπουργού 
Τουρισμού «Προσδιορισμός Οργανικών Μονάδων του 
Υπουργείου Τουρισμού που θα ασκούν τις μεταφερό−
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μενες αρμοδιότητες από τον Οργανισμό Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ 137/Β΄).

10. Τις διατάξεις της 9359/6.10.2006 κοινή υπουργική 
απόφαση «Μετατροπή των Τ.Τ.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. σε Επαγ−
γελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ)» (ΦΕΚ 1526/Β΄).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 16919/23.7.2013 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Λειτουργία Οικοτροφείου στην Επαγ−
γελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Γαλαξιδίου του Υπουργείου 
Τουρισμού».

12. Την υπ’ αριθμ. 6750/3.12.2007 κοινή υπουργική από−
φαση «Διαδικασία και προϋποθέσεις εισαγωγής μαθη−
τών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του Ο.Τ.Ε.Κ» 
(ΦΕΚ 2350/Β΄).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται αύξηση δαπάνης στον Τακτικό Προϋπολο−
γισμό του Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6750/3.12.2007 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Δι−
αδικασία και προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στις 
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 2350/
Β΄) ως εξής:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 2 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικότερα για την ΕΠΑ.Σ. 
Γαλαξιδίου η ηλικία των υποψηφίων να μην υπερβαίνει 
το 18ο έτος».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 απαλείφεται το 
δεύτερο εδάφιο.

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προ−
στίθεται παράγραφος 2α ως εξής:

«2α. Ειδικότερα στην ΕΠΑ.Σ Γαλαξιδίου, στην οποία 
λειτουργεί Οικοτροφείο, η εισαγωγή των μαθητών γί−

νεται κατά σειρά προτεραιότητας με βάση το σύνολο 
των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 2 του 
άρθρου αυτού, στα οποία προστίθενται τα μόρια που 
προκύπτουν από τη μοριοδότηση του οικογενειακού 
φορολογητέου εισοδήματος του. Με την προκήρυξη ει−
σαγωγής καθορίζεται κάθε φορά το ανώτατο ύψος του 
οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος των υποψη−
φίων που μοριοδοτείται, ο τρόπος μοριοδότησής του 
και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
της παραγράφου αυτής».

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 3 προ−
στίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Σε περίπτωση ισοβαθμιών τη σειρά προτεραιότη−
τας καθορίζουν, ο βαθμός του τίτλου σπουδών και σε 
περίπτωση ισοβαθμίας το επίπεδο της γνώσης ξένης 
γλώσσας και τέλος κλήρωση από επιτροπή που ορίζει 
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού».

5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 6750/3.12.2007 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Διαδικασία 
και προϋποθέσεις εισαγωγής μαθητών στις Επαγγελμα−
τικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 2350/Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ  
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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.: τηλ.: 210 8220885.

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02019941408130004*


		2013-08-14T16:16:55+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




