
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντά-
ξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

2 Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώ-
σεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ).

3 Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του 
έργου της τριμελούς επιτροπής όπως αυτό 
προβλέπεται από την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΔΔΣΕΕ/
ΤΕΕ/64216/322/58/26-5-2017 κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με 
την απογραφή και διάθεση των περιουσιακών 
στοιχείων του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύ-
ουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997 (ΟΠΠΕΘ 
’97) την τύχη των αρχείων και κάθε άλλο συναφές 
ζήτημα» των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και Οικονομικών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/οικ.53978/1994 (1)
Καθορισμός ημερομηνιών καταβολής των συντά-

ξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της περί-

πτωσης 8 της υποπ. ΙΑ6 της παρ. ΙΑ του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012, που προστέθηκε με την παρ. 7 του 
άρθρου 34 του ν. 4111/2013, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 57 του ν. 4144/2013.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4387/2016 «Ενι-
αίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση 
ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις 
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α’).

3. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του ν. 4151/ 
2013 «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση 
συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοι-
πών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α’ 
103).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 29 Α’).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α’).

7. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

8. To π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).

9. Την αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’).

10. Την υπ’ αριθμ. 536/48/2-11-2017 απόφαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

11. Την ανάγκη καθορισμού της ημερομηνίας καταβο-
λής των συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την οικονομική διευ-
κόλυνση των συνταξιούχων.

12. Την αρ. πρωτ. οικ.52526/1934/13-11-2017 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογι-
σμός και ο προϋπολογισμός του Ενιαίου Φορέα Κοινω-
νικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε ως ημερομηνίες καταβολής των συντά-
ξεων μηνός Ιανουαρίου 2018 του Ενιαίου Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης την 19η Δεκεμβρίου 2017 για τους 
συνταξιούχους που προέρχονται από τους Φορείς ΟΑΕΕ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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και ΟΓΑ και την 21η Δεκεμβρίου 2017 για τους συνταξι-
ούχους που προέρχονται από τους λοιπούς Φορείς και 
το Δημόσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής  Αναπληρωτής Υπουργός
Αλληλεγγύης Οικονομικών 

 ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι   

 Αριθμ. 1249 (2)
Δημοσίευση Περιεχομένου και Στοιχείων Δηλώ-

σεων Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), όπως ισχύει,
2. της με αρ. 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του 

Προέδρου της Βουλής με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο 
της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και της 
Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) – Ηλε-
κτρονική Υποβολή των Δηλώσεων αυτών»( Β’ 3301),

3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικοποιή-
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (Α’ 98),

4. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116),

5. της με αριθ. Υ30/9-10-2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β΄ 2183),

6. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136),

7. του π.δ. 111/2014 « Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 178),

8. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

Β. Τη με αρ. 6/2016 γνωμοδότηση της Αρχής Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

1. Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) 
των προσώπων των περιπτ. α΄ έως και ε’ της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, δημοσιεύονται με μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των Ελλήνων με μέ-

ριμνα του προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 3Α του 
ως άνω νόμου.

2. Το αντικείμενο της δημοσιοποίησης περιλαμβάνει 
τα κάτωθι στοιχεία:

α. επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, ιδιότητες με τις 
οποίες υποβάλλεται η δήλωση και η ημερομηνία ανά-
ληψης καθηκόντων του/της υπόχρεου (Παράρτημα Ι 
Πίνακας 01 κωδ. 5, 6, 7, 10 της 16327/11503/13.10.2016 
απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

β. επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός του/της συζύγου 
του υπόχρεου (Παράρτημα Ι Πίνακας 02, κωδ. 6, 7, 8 της 
16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της 
Βουλής),

γ. έσοδα από κάθε πηγή (Παράρτημα Ι, Πίνακας 04 της 
16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της 
Βουλής),

δ. μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών, ομό-
λογα και κάθε είδους ομολογίες, αμοιβαία κεφάλαια, 
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και 
οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, 
ασφαλιστικής εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου χρημα-
τοπιστωτικού ιδρύματος (Παράρτημα Ι, Πίνακας 05 της 
16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της 
Βουλής),

ε. μίσθωση θυρίδων σε τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά ιδρύματα (Παράρτημα Ι, Πίνακας 
06 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέ-
δρου της Βουλής),

στ. καταθέσεις σε Τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά Ιδρύματα, καθώς και 
τα υπόλοιπα χρηματιστηριακών λογαριασμών – χρημα-
τικών καρτελών, εξαιρουμένου του ΙΒΑΝ (Παράρτημα Ι, 
Πίνακας 07 πλην του κωδ. 6 της 16327/11503/13.10.2016 
απόφασης του Προέδρου της Βουλής),

ζ. ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία και εμπράγματα δι-
καιώματα επ’ αυτών, εξαιρουμένης της οδού, αριθμού 
ή τοποθεσίας του ακινήτου, του ονοματεπωνύμου της 
Συμβολαιογράφου (απόκτησης και εκποίησης/ μετα-
βολής των ανωτέρω) (Παράρτημα Ι, Πίνακας 09 πλην 
των κωδικών 7, 24 και 30 της 16327/11503/13.10.2016 
απόφασης του Προέδρου της Βουλής), 

η. οχήματα κάθε χρήσης, εξαιρουμένου του αριθμού 
κυκλοφορίας τους (Παράρτημα Ι πίνακας 10 πλην του 
κωδ. 5, της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προ-
έδρου της Βουλής),

θ. πλωτά μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολογίου 
ή λεμβολογίου (Παράρτημα Ι πίνακας 11 πλην του κωδ. 5, 
της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου 
της Βουλής),

ι. εναέρια μέσα, εξαιρουμένου του αριθμού νηολο-
γίου (Παράρτημα Ι πίνακας 12 πλην του κωδ. 5, της 
16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου της 
Βουλής),

ια. συμμετοχές σε κάθε είδους επιχείρηση, εξαιρου-
μένου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) της 
επιχείρησης (Παράρτημα Ι πίνακας 13 πλην του κωδ. 7 
της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του Προέδρου 
της Βουλής),
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ιβ. οι δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές (Παράρτημα 
Ι πίνακας 14 της 16327/11503/13.10.2016 απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός 
 Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
 και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΥΚΛ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

   Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΔΔΣΕΕ/ΤΕΕ/511526/1623/317 (3)
Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του 

έργου της τριμελούς επιτροπής όπως αυτό 

προβλέπεται από την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΔΔΣΕΕ/

ΤΕΕ/64216/322/58/26-5-2017 κοινή υπουργική 

απόφαση με θέμα "Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με 

την απογραφή και διάθεση των περιουσιακών 

στοιχείων του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύ-

ουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997 (ΟΠΠΕΘ 

'97) την τύχη των αρχείων και κάθε άλλο συναφές 

ζήτημα" των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού και Οικονομικών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 46 και 54 περ. δ' του 

ν. 4049/2012 «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του 
Ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 
25Α/4-3-1993), του άρθρου εικοστού του ν. 2196/1994 
(ΦΕΚ 41 Α/22-3-1994), του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 
ΦΕΚ 271 Α/24-12-1997) καθώς και τις διατάξεις του άρ-
θρου 44 του ν. 3316/ 2005 (ΦΕΚ 42 Α/22-2-2005), του άρ-
θρου 16 παρ. 3 του ν. 3390/2005 (ΦΕΚ 233 Α/27-9-2005), 
του άρθρου 17 του ν. 3483/2006 (ΦΕΚ 169 Α/7-8-2006) 
και του άρθρου 19 παρ. 5 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 
Α/8- 10-2008).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του ν. 4270/ 
2014 (ΦΕΚ Α’143).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α' 98).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178/Α') «Οργα-

νισμός του Υπουργείου Οικονομικών».
7. Τις διατάξεις του π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α') «Ορ-

γανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 

Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-

τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/ 
Α/22-09-2015).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α/23-09-2015).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 124/2016 «Αποδοχή παραί-
τησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών και Υφυπουργών».

12. Το γεγονός ότι δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 
46 εδάφιο τρίτο και 54 περ. δ' του ν. 4049/23-2-2012 από 
23.7.2012 περατώθηκε η εκκαθάριση του ν.π.ι.δ «Οργα-
νισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσ-
σαλονίκη 1997» (Ο.Π.Π.Ε.Θ) και περιήλθαν στο Ελληνικό 
Δημόσιο τα υφιστάμενα κατά τα χρόνο περάτωσης της 
εκκαθάρισης περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και πα-
θητικού του Ο.Π.Π.Ε.Θ..

13. Την αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό 
Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη» (Β' 2168).

14. Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/124286/11812/6-4-2017 ει-
σήγηση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, σύμφωνα με την παράγραφο ε, του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014.

15. Την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΔΔΣΕΕ/ΤΕΕ/64216/322/58/26-5-2017 
κοινή υπουργική απόφαση με θέμα "Ρύθμιση θεμάτων 
σχετικά με την απογραφή και διάθεση των περιουσιακών 
στοιχείων του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997 (ΟΠΠΕΘ '97) την τύχη των αρ-
χείων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα" των Υπουργών Πολι-
τισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών (ΥΠΠΟΑ/ΔΔΣΕΕ/
ΤΕΕ/64216/322/58/26/5/2017 ΑΔΑ:7ΑΑ04653Π4-ΜΡΕ).

16. Την αρ. 289377/25036/23669/18434/21-7-2017 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Πολιτισμού με την 
οποία συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή του άρθρου 
3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.

17. Την από 25-10-2017 αναφορά επιτροπής που συ-
γκροτήθηκε με το άρθρο 3 της παραπάνω Κοινής Υπουρ-
γικής απόφασης με την οποία ζητείται παράταση της 
προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου της κατά τέσσερις 
(4) μήνες.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την παράταση κατά τέσσερις (4) μήνες και όχι πέ-
ραν της 15ης Μαρτίου 2018 της προθεσμίας ολοκλή-
ρωσης του έργου της τριμελούς επιτροπής όπως αυτό 
προβλέπεται από την αρ. ΥΠΠΟΑ/ΔΔΣΕΕ/ΤΕΕ/ 64216/ 
322/58/26/5/2017 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα 
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"Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την απογραφή και διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού Πολιτιστική 
Πρωτεύουσας της Ευρώπης Θεσσαλονίκη 1997 (ΟΠΠΕΘ '97) την τύχη των αρχείων και κάθε άλλο συναφές ζήτημα" 
των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Οικονομικών 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
 ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ  

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