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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
1

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

2

Υπουργείο Υγείας

1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Αριθμ. Φ.201/22/155943/Ζ2
Έγκριση προκήρυξης θέσης μέλους Διδακτικού
Προσωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3432/2006,
«Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης».
2) Την υπό στοιχεία 9916/Β1/26-1-2007 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
(Β΄ 103).
3) Το υπό στοιχεία 12697/Β1/1-2-2007 έγγραφο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Αξιολόγηση του Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών» .
4) Τις προβλέψεις του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Δημόσια
Διοίκηση» (Α΄ 175).
5) Το π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα… του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.»
(Α΄ 132).
6) Το άρθρο 90 «Συμπλήρωση του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
του π.δ. 63/2005 «Έλεγχος των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» (Α΄ 98), όπως το
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πρώτο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
7) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων… Μετονομασία υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
8) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
10) Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων, της οποίας
η έναρξη έγινε την 1-9-2007, μετά την υπό στοιχεία 9918/
Β1/26-1-2007 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έναρξη λειτουργίας νέων Προγραμμάτων
στις ΑΕΑ το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008» .
11) Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/
16-07-2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1
του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου «Έγκριση για την κίνηση διαδικασιών πλήρωσης α) τεσσάρων χιλιάδων δέκα πέντε (4015) θέσεων
τακτικού προσωπικού, β) εκατόν σαράντα πέντε (145)
δικηγόρων-νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης
εντολής αορίστου χρόνου και γ) για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης εκατόν είκοσι τριών (123) ατόμων
εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου».
12) Την υπό στοιχεία Φ/114817/Ζ2/03-09-2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη μόνιμων μελών
Δ.Ε.Π. στα Πανεπιστήμια, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021».
13) Το υπ’ αρ. 66/1-10-2020 πρακτικό της Συνεδρίασης
του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων.
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14) Το υπ’ αρ. 1353/6-10-2020 έγγραφο της Ανώτατης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων.
15) Το υπό στοιχεία Φ.201/21/155940/Ζ2/16-11-2020
έγγραφο, με το οποίο εγκρίθηκε η πίστωση της προκήρυξης από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,
βάσει του άρθρου 29 του ν. 3879/2010 «Ανάπτυξη της
Διά Βίου Μάθησης και Λοιπές Διατάξεις».
16) Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Φορέα 1019-907, Ομάδα ΑΛΕ 21),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την προκήρυξη για την πλήρωση μίας
(1) θέσης διδακτικού προσωπικού (ΔΠ) της Ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο «Κανονικό Δίκαιο και Ποιμαντική
της Εκκλησίας» στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με θητεία.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον
ημερήσιο τύπο να υποβάλουν στη Γραμματεία της
Ακαδημίας:
1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο πτυχίου, διδακτορικού διπλώματος και
λοιπών τίτλων σπουδών (μαζί με πιστοποιητικά του
ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία τυχόν τίτλων ξένων Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων).
3. Βιογραφικό σημείωμα, το οποίο θα περιέχει στοιχεία
για τις σπουδές και την επιστημονική δραστηριότητά
τους.
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Τα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
- Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 2,3,4,5 υποβάλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο)
και σε ένα αντίτυπο έντυπης μορφής, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος και θα είναι στη
διάθεση όλων των μελών του εκλεκτορικού σώματος,
της εισηγητικής επιτροπής και της γενικής συνέλευσης
που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία και καθ’ όλη
τη διάρκεια αυτής.
6. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Δήμου ή Κοινότητας, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος αποκτήσεως
της ελληνικής ιθαγένειας.
7. Καταφατική δήλωση σχετικά με την ποινική κατάσταση του υποψηφίου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από
την υπηρεσία).
8. Πιστοποιητικό αρμόδιου Στρατολογικού Γραφείου
τύπου Α΄ (για τους άρρενες υποψηφίους). Σε περίπτωση
που δεν είναι δυνατή η υποβολή του πιστοποιητικού
αυτού μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής
διαδικασίας εκλογής, ο υποψήφιος δύναται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 να δεσμευτεί ότι θα
το προσκομίσει, πριν από την έκδοση της υπουργικής
πράξης διορισμού του. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης
των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
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9. Γνωματεύσεις α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και
β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν από τους υποψηφίους το αργότερο
μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της σχετικής διαδικασίας εκλογής.
10. Σε περίπτωση υποψηφιότητας πολίτη κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να υποβληθούν, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, και
πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι
ή απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄1 επιπέδου από
το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής
γλώσσας.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2020
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Με την υπό στοιχεία 153189/Γ1/10-11-2020 απόφαση
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τον ν. 2190/1994 «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 16, 17, 18, 19 και 22 του
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης», ως ισχύει, την παρ. 10 του άρθρου 49 του
ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 66), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, τον ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία
και αποτελεσματικότητα Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
το π.δ. 50/2001 «Καθορισμός Προσόντων διορισμού σε
θέσεις φορέων δημόσιου τομέα» (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπό στοιχεία 8Κ/2008
προκήρυξη (Α.Σ.Ε.Π. 508), την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/
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Φ. ΓΚΡ.10/91/7495 π.ε./15-02-2007 «Έγκριση πλήρωσης πενήντα (50) κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων, στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», την
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./79/13364/09-12-2015 απόφαση κατανομής προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έτους 2015 (Β΄ 2765)
(ΑΔΑ: 6ΩΚΔ465ΦΘΕ-65Λ), όπως διορθώθηκε στο Β΄ 910,
το υπ’ αρ. 17309/01/2020/20-08-2020 (ΑΔΑ: ΩΑ006Η6ΧΙΜ) έγγραφο του Α.Σ.Ε.Π., με το οποίο διαβιβάστηκε
στην υπηρεσία ακριβές αντίγραφο της υπ’ αρ. 795/
20-08-2020 απόφασης του 3ου Τμήματος Διακοπών του
Α.Σ.Ε.Π. που αφορά σε αιτήματα αντικατάστασης διοριστέων, λόγω μη αποδοχής διορισμού στο πλαίσιο της υπό
στοιχεία 8Κ/2008 προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 508) και το υπό
στοιχεία Φ.1/Α/526/144728/Β1/23-10-2020 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ.,
με θέμα «Διαβίβαση βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης
για τον διορισμό των Δέρβα Απόστολου και Μιλάνου
Κυριακής» (Α΄ 133), διορίζεται η ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΛΑΝΟΥ του
Δημητρίου, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας ΠΕ, μόνιμου
προσωπικού του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού,
στον εισαγωγικό βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 1ο στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Κεντρική Υπηρεσία).

12487

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 6163/11-11-2020).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3165155413/10-11-2020).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 128088/
10-11-2020).
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Με την υπ’ αρ. 33809/16-11-2020 απόφαση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, που
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 147 του ν. 3528/2007,
διαπιστώνεται η λύση της υπαλληλικής σχέσης της εκπαιδευτικού Κόφφα Γεωργίας του Χρήστου, κλάδου ΠΕ02,
με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 9ο και Α.Μ. 206655, του 1ου ΓΕΛ Νέας
Φιλαδέλφειας, από 6-11-2020, ημερομηνία θανάτου της.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1107552282/16-11-2020).
Ο Διευθυντής
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΤΖΟΣ

Με την υπ’αρ. 7940/12-11-2020 απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), λύεται αυτοδίκαια
η υπαλληλική σχέση, λόγω διορισμού τους στο Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, των κάτωθι:

Α/Α

Α.Μ.

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. βεβ. διαγραφής
Λύση
από το Μητρώο
υπαλληλικής
Ανθρώπινου Δυναμικού
σχέσης
Ελληνικού Δημοσίου

1

614967 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ

ΛΟΥΚΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕ70

ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 01-09-2016 7398721112/15-09-2017

2

610011 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ

ΠΕ70

ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 04-09-2017 5085926516/28-02-2018

ΘΕΟΔΟΣΗΣ

Με την υπ’ αρ. 7943/12-11-2020 απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), λύεται αυτοδίκαια η υπαλληλική σχέση, λόγω θανάτου, των κάτωθι:

Α/Α

Α.Μ.

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

1

565617 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑ

2

575373 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο Διευθυντής
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΨΑΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αρ. βεβ. διαγραφής
Λύση
από το Μητρώο
υπαλληλικής
Ανθρώπινου Δυναμικού
σχέσης
Ελληνικού Δημοσίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΠΕ70

ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 23-08-2016 3990128113/16-09-2016

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕ70

ΔΠΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 25-09-2016 2982116691/13-10-2016
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. 56399/9-10-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 2345/1995, όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997
και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, διορίζεται ο ιατρός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΛΕΥΑΝ, σε θέση ειδικευμένου ιατρού Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας,
με βαθμό Επιμελητή Β΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., στο
Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, επί θητεία.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 4041/3-11-2020).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 0041206558/11-11-2020).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 128345/
11-11-2020).

Τεύχος Γ’ 1859/18.11.2020

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. οικ. 69099/30-9-2020
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης
Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 2345/1995, όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με
τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997
και του άρθρου 109 του ν. 4622/2019, διορίζεται η ιατρός
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Βασιλική του Νικολάου, σε θέση ειδικευμένης ιατρού Αναισθησιολογίας, με βαθμό Επιμελήτριας Β΄ του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., στο Αντικαρκινικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ», επί θητεία.
(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Υγείας: 3904/26-10-2020).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9242685353/11-11-2020).
(Αρ. βεβ. ΔΙΠΑΑΔ/Υπουργείου Εσωτερικών: 128786/
11-11-2020).
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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