
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπικό 
των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του ν. 3938/ 
2011 Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης.

2 Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

3 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-
νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτα-
κτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα 
καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) στις 
12.01.2018 και 26.02.2018 στο Δήμο Ζαγοράς-
Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνη-
σίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του PANKRATYEV 
VICTOR προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4894 (1)
Ένταξη στο μόνιμο Πυροσβεστικό προσωπι-

κό των κατά την παρ. 20 του άρθρου 15 του 

ν. 3938/2011 Πυροσβεστών 5ετούς υποχρέωσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 «Γραφείο Αντιμετ/

σης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, θέματα ΕΛ.ΑΣ., Πυροσβ. 

Σώματος» (Α’ 61), όπως ισχύει και ιδίως της παρ. 20 του 
άρθρου αυτού, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του 
ν. 4455/2017 (Α΄ 22).

2) Του ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυ-
νομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αναβάθμιση Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).

3) Του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσ/κής Διαχείρισης, 
Δημόσιο Λογιστικό κ.λπ.» (Α΄ 143).

4) Του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

5) Του π.δ. 210/1992 «Κωδικοποίηση διατάξεων Προε-
δρικών Διαταγμάτων του Κανονισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 99) όπως ισχύει.

6) Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20) όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 123/2016 (Α’ 208).

7) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

8) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

9) Της υπ’ αρ. Υ.173/2016 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Β΄ 3610).

10) Της υπ’ αρ. Υ.186/2016 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β’ 3671).

11) Της υπ’ αρ. Υ.29/2015 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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12) Της υπ’ αρ. 13727 οικ.Φ.109.1/25.05.2016 απόφα-
σης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης «Διαδικασία μονιμοποίησης, ανανέω-
σης θητείας ή απόλυσης των Π.Π.Υ. και κάθε άλλο σχετικό 
θέμα.» (Β΄ 1637).

13) Της υπ’ αρ. 627 οικ.Φ.300.1/04.01.2017 διαπιστωτι-
κής πράξης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος 
ως και της υπ’ αρ. 1881 σικ. Φ.200.1/10.01.2018 όμοιας 
πράξης.

14) Της υπ’ αρ. 15500 οικ.Φ. 300.2/13.03.2017 από-
φασης του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος 
για την παράταση της θητείας Πυροσβεστών 5ετούς 
υποχρέωσης για τρία (3) έτη στο Πυροσβεστικό Σώμα 
(Γ΄ 260).

15) Την υπ’ αρ. πρωτ. 8000/1/2018-15 α’ από 21-02-2018 
Εισήγηση του Γεν. Διευθυντή της Γ.Δ.Ο.Ε.Σ.

16) Το γεγονός ότι από την ένταξη 2.186 πυροσβε-
στών 5ετούς υποχρέωσης στο μόνιμο προσωπικό του 
Πυροσβεστικού Σώματος προκαλείται πρόσθετη δαπά-
νη ετησίως συνολικού εκτιμώμενου ύψους 881.914,98 € 
σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ.07-420, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Οι οριζόμενοι στην παράγραφο 20 του άρθρου 15 του 

ν. 3938/2011 προσληφθέντες πυροσβέστες 5ετούς υπο-
χρέωσης, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρμόδια 
συμβούλια προς ένταξη στο μόνιμο πυροσβεστικό προ-
σωπικό κατά τις παραγράφους 7 και 8 του ίδιου άρθρου, 
εντάσσονται αυτοδικαίως, χωρίς να απαιτείται νέα κρίση, 
στο μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Οι εντασσόμενοι 
έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις των μονίμων 
πυροσβεστών, όπως προβλέπονται από τους υπηρεσι-
ακούς κανονισμούς του Σώματος, χωρίς οποιαδήποτε 
διάκριση ή εξαίρεση ως προς την υπηρεσιακή τους 
κατάσταση, τις μεταβολές αυτής, τις μεταθέσεις, απο-
σπάσεις, μετακινήσεις, το μισθολόγιο, τις βαθμολογικές 
προαγωγές, και την εξέλιξή τους εν γένει, λαμβάνοντας 
υπόψη και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 15 του 
ανωτέρω νόμου.

Ως ημερομηνία της κατά τα ανωτέρω ένταξης ορίζεται 
η 1η Απριλίου 2018, ανεξάρτητα από τον χρόνο δημοσί-
ευσης της παρούσας.

Η απονομή του βαθμού του Πυροσβέστη ανατρέχει 
με αναδρομική ισχύ στην 9η Φεβρουαρίου 2017 σύμ-
φωνα με το εδάφιο δ’ της παρ. 20 του άρθρου 15 του 
ν. 3938/2011.

Οι εντασσόμενοι καταλαμβάνουν οργανικές θέσεις, οι 
οποίες συνιστώνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδε-
ται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο-
μικών, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων οργανικών 
θέσεων της ειδικής κατηγορίας Πυροσβεστών 5ετούς 
θητείας, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 
20 του άρθρου 15, όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 
του ν. 4455/2017.

Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 

της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ 

Ι

Αριθμ. 3661/2018 (2)
Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 

(Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-

λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του αρ. 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

β. Των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 45).

γ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, Σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

δ. Του π.δ. 82/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης» 
(Α’ 117).

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» με το οποίο διορίζε-
ται ο Νικόλαος Παππάς στη θέση του Υπουργού Ψηφια-
κής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Α’ 210).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τη-
λεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Συμβούλιο Επιλογής 
Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο α) για την 
επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή εν-
διαμέσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος) επιπέδου 
οργανικής μονάδας και β) για τη διεξαγωγή των δομη-
μένων συνεντεύξεων του αρ. 85 του ν. 3528/2007, όπως 
ισχύει, για την επιλογή των Προϊσταμένων Τμήματος ή 
αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων είναι πενταμε-
λές και αποτελείται από:
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1. Έναν (1) Γενικό Γραμματέα ή Αναπληρωτή Γενικό 
Γραμματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε-
πικοινωνιών και Ενημέρωσης.

2. Έναν (1) προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης.

3. Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

4. Δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π.
Τα ανωτέρω μέλη ορίζονται από ισάριθμους αναπλη-

ρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα 
τακτικά μέλη.

Β. Πρόεδρος του Σ.Ε.Π. ορίζεται ένα από τα δύο μέλη 
του Α.Σ.Ε.Π.

Γ. Γραμματέας του Σ.Ε.Π. και ο νόμιμος αναπληρωτής 
του, ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κατηγορίας 
ΠΕ με Α’ βαθμό.

Δ. Η θητεία των μελών του Σ.Ε.Π. είναι τριετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2018 

Ο Υπουργός 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ι

Αριθμ. ΠΟΛ. 1051 (3)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμέ-

νων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτα-

κτων αναγκών που προέκυψαν από τα έντονα 

καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις) στις 

12.01.2018 και 26.02.2018 στο Δήμο Ζαγοράς-

Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνη-

σίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 

114 Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο 
Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει, με αποφάσεις του 
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις τις προθεσμίες καταβολής 
των βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους 
που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου 
του ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α’), όπως ισχύει, με τις οποίες 
ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημο-
σιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύρων ή άλλων θε-
ομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές 
σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την 
είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’ - Κ.Ε.Δ.Ε.), 
όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α’-Κ.Φ.Δ.), 
όπως ισχύουν.

5. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α’ 181/2017) «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών.

6. Την υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ Β’ 
968/2017) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ 3696 
Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι-
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

9. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α’) «Επείγου-
σες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις», ιδίως το άρθρο 41.

10. Την υπ’ αριθμ. 46/15.01.2018 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΨΗΒΥ7ΛΡ-ΒΕΝ), με την οποία 
κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας έως 12.03.2018, μεταξύ άλλων, ο Δήμος 
Ζαγοράς της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και 
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

11. Το υπ’ αριθμ. 1784/27.02.2018 έγγραφο αίτημα του 
Δημάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου προς την Υφυπουργό Αι-
κατερίνη Παπανάτσιου με θέμα «Παράταση προθεσμίας 
οφειλών του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου».

12. Το υπ’ αριθμ. 1488/20.02.2018 έγγραφο αίτημα του 
Δημάρχου Ζαγοράς-Μουρεσίου προς τον Περιφερειάρ-
χη Θεσσαλίας για παράταση της κήρυξης της περιοχής 
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

13. Την υπ’ αριθμ. 259/15.03.2018 απόφαση του Πε-
ριφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: ΩΒΤ07ΛΡ-ΔΚΑ), με την 
οποία παρατάθηκε η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας έως 28.05.2018 του Δή-
μου Ζαγοράς-Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας 
Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

14. Το γεγονός ότι τα εν λόγω έντονα καιρικά φαινόμε-
να είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική 
και οικονομική ζωή στον ανωτέρω Δήμο.

15. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι 28.05.2018 οι προθεσμίες κα-
ταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα 
οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντο-
τήτων με κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) 
στο Δήμο Ζαγοράς-Μουρεσίου της Περιφερειακής 
Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας που λήγουν ή έληξαν από 26.02.2018 έως 
και 28.05.2018. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες 
οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες 
καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμη-
ματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

2. Αναστέλλεται μέχρι 28.05.2018 η πληρωμή των βε-
βαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 26.02.2018 οφειλών 
των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2018 

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

jeroklis
Texte surligné 
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Αποδοχή πρότασης δωρεάς του PANKRATYEV 

VICTOR προς το Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής).

Με την Δ.Κ.Π. Α 0003966 ΕΞ2018/06.03.2018 απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013, όπως 
αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4223/2013, καθώς 
και των άρθρων 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα, 
γίνεται αποδεκτή η πρόταση δωρεάς του PANKRATYEV 
VICTOR, κατά πρώτον, ενός σκάφους μικρού (tender) με 
όνομα «HERCULES» P23-83MIII (νηολόγιο) με στοιχεία 
μηχανής: YANMAR Co, Ltd, Engine Family: RCD- 4JH11XI, 

CE 0499, Certification No. M140131460 στο σκάφος ΠΑΘ 
090 του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής 
και κατά δεύτερον, ενός μικρού πλαστικού φουσκωτού 
σκάφους, μάρκας PROF MARINE κωπηλατό, μοντέλο PM- 
280M, μήκους 2,80 Μ και πλάτους 1,38 Μ, βοηθητικού 
στο σκάφος Ν/Γ 518 της Λιμενικής Αρχής Χίου.

Η συνολική αξία της δωρεάς ανέρχεται στο ποσό των 
εβδομήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (79.000 €), επιμεριζόμε-
να σε περίπου εβδομήντα επτά χιλιάδες ευρώ (77.000 €) 
και δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €) αντίστοιχα.

Η Υφυπουργός

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

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