
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης έναντι 
του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων για 
τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύ-
σεων 2020.

2 Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 
δαπανών διενέργειας της στατιστικής Έρευνας 
Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-
ρισμός αμοιβής τους, για το έτος 2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 166 (1)
Ανάληψη συνολικής ετήσιας υποχρέωσης ένα-

ντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 

για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-

δύσεων 2020. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-

νηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 143 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως 
το άρθρο 79 παρ. 2.

3. Το άρθρο 2 του ν. 2212/1952 «Περί αναγραφής 
εις τον κρατικόν προϋπολογισμόν από του οικονομι-
κού έτους 1952-1953 και εφεξής πιστώσεων διά δα-
πάνας προβλεπόμενας υπό Συμβάσεων Έργου Δ.Ο.Σ. 

και Ο.Κ.Α. εις βάρος των κεφαλαίων της Ανασυγκροτή-
σεως» (ΦΕΚ 266 Α΄).

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α΄).

5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 192 Α΄).

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

7. Την αριθμ. 47/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (ΦΕΚ 3100 Β΄).

8. Tην αριθμ. 80633/01-08-2019 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ 512) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμμα-
τέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

9. Τον κρατικό προϋπολογισμό του έτους 2020, όπως 
ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων.

10. Τον ν. 4651/2019 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020».

11. Την ανάγκη για διευκόλυνση της υλοποίησης του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2020, μέσω της 
υπερανάληψης δεσμεύσεων, προκειμένου να είναι εφι-
κτή η επίτευξη του στόχου απορρόφησης του συνόλου 
των προϋπολογιζομένων πόρων.

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

Προς διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων 2020, την ανάληψη ετήσιας υπο-
χρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύ-
σεων 2020, καθώς και την προέγκριση για την ανάληψη 
υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων 2021, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ποσά σε εκατ. ευρώ

Υπολειπόμενη δαπάνη 
για ολοκλήρωση συνεχιζόμενων 

από προηγούμενα έτη έργων ΠΔΕ

Πιστώσεις 
ΠΔΕ 2020

Προέγκριση 
ανάληψης υποχρέωσης 

(ΠΔΕ 2021)

Σύνολο 
ανάληψης υποχρέωσης 

για ΠΔΕ 2020

33.264 6.750 2.025 8.775

Η παρούσα ισχύει για το οικονομικό έτος 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 

Ι

     Αριθμ. 10993/B4-766 (2)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των 

δαπανών διενέργειας της στατιστικής Έρευνας 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), έγκριση 

χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο-

ρισμός αμοιβής τους, για το έτος 2020. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄) «Ελληνικό Στατιστικό 

Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ως Ανεξάρτητης Αρχής», ως τροποποι-
ηθείς ισχύει, και ειδικότερα της περ. ζ της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του νόμου αυτού,

β. του π.δ. 73/2019 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-7-2019) «Οργανι-
σμός της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»,

γ. του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις»,

δ. του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-8-2015) –με έναρ-
ξη ισχύος από 1-1-2016–, με θέμα: «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρημα-
τοδότησης», υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακινού-
μενων εντός και εκτός επικρατείας»,

ε. του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α΄) «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες»,

στ. της ΓΠ – 400/27-8-2012 απόφασης, με θέμα: «Έγκρι-
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/28-8-2012),

ζ. των άρθρων 39 και 41 του ν. 4387/2016, (ΦΕΚ 85/
τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστή-
ματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» και

η. του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/
22-12-2017) «Μέτρα θεραπείας ατόμων, που απαλλάσ-
σονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής δια-
ταραχής και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα: «Διορισμός του Προ-
έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» 
(ΦΕΚ 95/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./25-2-2016).

3. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./299/32560/01-11-2018 
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1), όπως ισχύει».

4. Την αριθμ. 7444/Α1-344/28-8-2019 (ΦΕΚ 3375/τ.Β΄/
2-9-2019) απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής, του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Εσωτερικών για «Ανάθεση μίσθωσης έργου 
σε 1.040 Ιδιώτες Συνεργάτες [Εξωτερικούς Συνεργάτες - 
Ερευνητές (ΕΣΕ)] στην Ελληνική Στατιστική Αρχή».

5. Τον Κανονισμό 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις ευρωπαϊ-
κές στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονι-
σμό 2015/759.

6. Την 5316/A2-3052/4-6-2019 απόφαση (Α.Δ.Α.: 
ΝΒΠ6ΣΙ-Ζ2Ν) και την αριθμ. 10908/Α27221/23-12-2019 
απόφαση (Α.Δ.Α.: Ψ1ΣΙ6ΣΙ-5ΑΤ) προεγκρίσεις πίστωσης 
για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης 
του ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικο-
νομικού έτους 2020.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων εξήντα οκτώ 
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (368.997,80 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού 
έτους 2020 (ΚΑΕ 0429).

8. Η ανωτέρω δαπάνη ύψους τριακοσίων εξήντα οκτώ 
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα 
λεπτών (368.997,80  €), για το οικονομικό έτος  2020, 
αποτελεί μέρος των υπό στοιχεία (4) του σκεπτικού 
απόφασης προεγκρίσεων πίστωσης με αριθμ. 5316/
A2-3052/4-6-2019 (Α.Δ.Α.: ΝΒΠ6ΣΙ-Ζ2Ν) και 10908/
Α27221/23-12-2019 (Α.Δ.Α.: Ψ1ΣΙ6ΣΙ-5ΑΤ), για την 
πληρωμή της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
ΚΑΕ 0429 του προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομι-
κού έτους 2020, αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διεξαγωγή της 
Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), κατά 
το έτος 2020.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5Τεύχος B’ 2/03.01.2020

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Ειδικών Στατιστικών Νοικο-
κυριών της Διεύθυνσης Στατιστικών Πληθυσμού, Απα-
σχόλησης και Κόστους Ζωής της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τη διενέργεια 
της ανωτέρω έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας είναι η συγκέντρωση των 
στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επικαιροποί-
ηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, που καταρτίζεται 
από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και των στοιχείων που απαιτούνται 
για την εκτίμηση της συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης, 
η μελέτη του ύψους και της διάρθρωσης των δαπανών 
των νοικοκυριών σε σχέση με το εισόδημά τους και με 
άλλα οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά χαρακτη-
ριστικά αυτών, η μελέτη των μεταβολών του επιπέδου 
διαβίωσης των νοικοκυριών σε σχέση με προηγούμενες 
αντίστοιχες έρευνες, η μελέτη της σχέσης μεταξύ των 
αγορών και των σε είδος απολαβών των νοικοκυριών 
και η μελέτη των ορίων χαμηλού εισοδήματος κατά δι-
άφορες κοινωνικοοικονομικές κατηγορίες και ομάδες 
του πληθυσμού.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδι-
ασμό της εφαρμόζεται η δισταδιακή στρωματοποιημέ-
νη δειγματοληψία με πρωτογενή μονάδα έρευνας την 
επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόμενα οικοδομικά 
τετράγωνα ή ένας μικρός οικισμός) και τελική μονάδα 
έρευνας το νοικοκυριό.

- Για την επιλογή των πρωτογενών μονάδων έρευνας 
(επιφανειών) σε κάθε Περιφέρεια (NUTS 2), οι μονάδες 
επιφάνειας κατανέμονται σε τρία στρώματα με βάση την 
αστικότητα των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, όπου 
ανήκουν οι επιφάνειες. Οι επιφάνειες της πρώην Περι-
φέρειας Πρωτευούσης και του πρώην Πολεοδομικού 
Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης κατανέμονται σε 31 και 9 
ομοιογενή στρώματα, αντίστοιχα, βάσει των κοινωνικών 
και οικονομικών χαρακτηριστικών των Δήμων που πε-
ριλαμβάνουν τις επιφάνειες αυτές.

- Σε κάθε ομοιογενές στρώμα, επιλέγεται δείγμα μονά-
δων επιφάνειας, με πιθανότητα ανάλογη του μεγέθους 
τους (αριθμός νοικοκυριών κατά την Απογραφή Πληθυ-
σμού 2011), από το πλαίσιο δειγματοληψίας που καταρ-
τίστηκε από τα στοιχεία της Γενικής Απογραφής Πληθυ-
σμού και Κατοικιών έτους 2011. Tο σύνολο των μονάδων 
επιφανείας του δείγματος ανέρχεται στις 1.070, περίπου.

- Η έρευνα είναι ετήσια και το δείγμα των πρωτογε-
νών μονάδων (επιφανειών) κατανέμεται μέσα στο έτος 
σε 4 ισοδύναμα ανεξάρτητα δείγματα, που αντιστοιχούν 
στα 4 τρίμηνα της έρευνας.

- Το μέγεθος του δείγματος των νοικοκυριών από τα 
οποία θα συλλεχθούν τα στοιχεία της έρευνας, θα ανέλ-
θει στα 6.700 περίπου, σε ολόκληρη τη χώρα. Το ετήσιο 
δείγμα νοικοκυριών θα εναλλάσσεται από έτος σε έτος 
κατά το ένα τέταρτο (1/4) και επαναλαμβάνεται κατά τα 
τρία τέταρτά του (3/4).

Στο 1/4 των μονάδων επιφάνειας του δείγματος, που 
εναλλάσσεται, θα καταρτιστεί ενημερωμένος κατάλο-
γος-πλαίσιο με τα νοικοκυριά, που διαμένουν στις συ-
γκεκριμένες μονάδες επιφάνειας και ακολούθως από τον 
ενημερωμένο κατάλογο-πλαίσιο θα επιλεγεί το δείγμα 
των νοικοκυριών.

Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της έρευνας άρχισε τον 
Αύγουστο 2019 και η διενέργειά της θα ολοκληρωθεί 
το Δεκέμβριο του 2020, περιλαμβάνοντας κατ’ έτος τις 
εξής εργασίες:

ΕΤΟΣ 2019
- Σχεδιασμός ερωτηματολογίων και σύνταξη οδηγιών 

προς τους ερευνητές.
ΕΤΟΣ 2020
- Εκπαίδευση των υπευθύνων της έρευνας στις ΥΣΝ 

και των ερευνητών (υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και Εξωτε-
ρικών Συνεργατών-Ερευνητών) για τον τρόπο συλλογής 
και συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων της έρευνας,

- εκτύπωση ερωτηματολογίων,
- επιλογή των νέων μονάδων επιφανείας του δείγμα-

τος, από τα πλαίσια δειγματοληψίας της Γενικής Απογρα-
φής Πληθυσμού και Κατοικιών έτους 2011,

- κατάρτιση καταλόγων-πλαισίων στις νέες επιφάνειες 
του δείγματος,

- συλλογή των στοιχείων μέσω έντυπων ερωτηματο-
λογίων,

- έλεγχος της εργασίας των ερευνητών,
- δημιουργία των προγραμμάτων εισαγωγής δεδο-

μένων (οπτική ανάγνωση ΑΒΒΥΥ) στο Ολοκληρωμένο 
Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΟΠΣ),

- εισαγωγή δεδομένων στο ΟΠΣ μέσω οπτικής ανά-
γνωσης,

- έλεγχος και κωδικογράφηση των συλλεχθέντων στοι-
χείων,

- μηχανογραφικός έλεγχος των στοιχείων,
- υπολογισμός αναγωγικών συντελεστών και εκτιμήσεις,
- πινακοποίηση των αποτελεσμάτων,
- δημιουργία προγραμμάτων αρχείων εξόδου (output 

files) και αποστολή των στοιχείων στη Eurostat,
- κατάρτιση δεικτών - δελτίο τύπου,
- σύνταξη έκθεσης ποιότητας.
4. Για τη διενέργεια της έρευνας θα απασχοληθούν:
α) Υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, με δυνατότητα 
μετακίνησης εντός έδρας - εκτός γραφείου και εκτός 
έδρας και κατά τις αργίες, τα Σάββατα και τις Κυριακές, 
κατόπιν σχετικής απόφασης, για εκπαίδευση στον τρόπο 
συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων της έρευνας, για 
την κατάρτιση των καταλόγων-πλαισίων, για τη συλλογή 
των στοιχείων και τον έλεγχο της εργασίας των ερευνη-
τών. Οι υπάλληλοι θα μετακινηθούν για τη συλλογή των 
στοιχείων όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα Εξωτερικών 
Συνεργατών-Ερευνητών.

β) Εξωτερικοί Συνεργάτες-Ερευνητές –μέχρι τετρακό-
σιοι πενήντα (450)– για τη συλλογή των στοιχείων της 
έρευνας και –μέχρι διακόσιοι πενήντα (250)– για την κα-
τάρτιση των καταλόγων-πλαισίων, καθώς και Εξωτερικοί 
Συνεργάτες συνοδοί-διερμηνείς –μέχρι τριάντα (30)– για 
τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά, στα 
οποία υπάρχει πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.

5. Καθορίζουμε την αμοιβή των ανωτέρω οργάνων 
της έρευνας (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπου 
προκύψει), που θα απασχοληθούν για τη συλλογή των 
απαιτούμενων στοιχείων, κατά πλήρως και ορθά καταρ-
τισμένο κατάλογο-πλαίσιο ή συμπληρωμένο ερωτημα-
τολόγιο, ως εξής:
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020

ΕΡΕΥΝΑ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ- 
ΠΛΑΙΣΙΩΝ Ή 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

(1)

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟ- 
ΠΛΑΙΣΙΟ Ή 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

(2)

συνολική δαπάνη 
σε ευρώ

(3)=(1)*(2)=(4)+(5)

δαπάνη 
περιόδου 

01/01/2020- 
30/04/2020 

σε ευρώ 
(4)

δαπάνη 
περιόδου 

01/05/2020- 
31/12/2020 

σε ευρώ 
(5)

Κατάρτιση 
καταλόγων-
πλαισίων

400 22,61 9.044,00 0 9.044,00

Συμπλήρωση 
Ερωτηματολογίων 6.700 53,43 357.981,00 119.469,48 238.511,52

Συνεργάτες 
συνοδοί-διερμηνείς 80 24,66 1.972,80 493,20 1.479,60

ΣΥΝΟΛΑ 368.997,80 119.962,68 249.035,12

6. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ευρώ και ογδόντα 
λεπτά (368.997,80 €), για το έτος 2020 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπου προκύψει) και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0429.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 2019

O Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02000020301200004*
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