
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 (α) Χαρακτηρισμός του έργου «Σύνδεση της Δυτικής 
Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική 
Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών - Κορίνθου και ολοκλήρωση του 
Κόμβου Σκαραμαγκά» ως έργου Εθνικού Επιπέδου
(β) Έγκριση ένταξης του έργου «Σύνδεση της Δυτικής 
Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική 
Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών - Κορίνθου και ολοκλήρωση του 
Κόμβου Σκαραμαγκά» στον προγραμματικό σχεδι-
ασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
(γ) Ορισμός αποφαινόμενων οργάνων.

2 Κύρωση του υποχρεωτικού αναδασμού τμήματος 
αγροκτήματος Κρανιώνας έτους 2009.
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 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Του ν. 679/1977 «Περί αυξήσεως θέσεων Προσω-
πικού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων» (Α’ 224).

3. Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

4. Του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσε-
ων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση 
συμβάσεων παραχώρησης (EE L 94/1/28-3-14) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 143).

5. Του ν. 3389/2005 «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιω-
τικού Τομέα» (Α’ 232).

6. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

7. Του π.δ. 70/2015 και ιδίως του άρθρου 3 που αφορά 
στην ανασύσταση του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων (Α’ 114).

8. Του π.δ. 123/2016 και ιδίως του άρθρου 4 που 
αφορά στη μετονομασία του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών (Α΄ 208).

9. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α' 151) και ειδικότερα του 
άρθρου 35 αυτού σε ότι αφορά στη Διεύθυνση Συγκοι-
νωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ 16).

10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Του π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

12. Του π.δ. 68/2021 (Α΄155) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών».

13. Της κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ υπό 
στοιχεία Δ16α/04/773/29-11-1990 «Εξαίρεση διοικητι-
κών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 180 του 

ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147), σύμφωνα με το οποίο «Με 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως, μπορεί να ανατίθεται η διαδικασία σύναψης έρ-
γου σε οποιοδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή 
Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.»

2. Την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 679/1977 «Περί 
αυξήσεως θέσεων Προσωπικού του Υπουργείου Δημο-
σίων Έργων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α’ 245) 
σύμφωνα με την οποία «Έργα εθνικού επιπέδου, κατά 
τας διατάξεις περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων, εί-
ναι τα δι' αποφάσεως του Υπουργού Δημοσίων 'Έργων 
οριζόμενα».

3. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

4. Το γεγονός ότι το έργο της Σύνδεσης της Δυτικής 
Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό 
(Ε.Ο.) Αθηνών - Κορίνθου και την ολοκλήρωση του Κόμ-
βου Σκαραμαγκά είχε δημοπρατηθεί από τη Διεύθυνση 
Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ στα 
τέλη της δεκαετίας του 1990 και παρέμεινε ημιτελές από 
το 2002 λόγω αποδοχής εκ μέρους του Συμβουλίου της 
Επικρατείας προσφυγής κατά της ΚΥΑ κήρυξης της ανα-
γκαστικής απαλλοτρίωσης εκ μέρους ιδιοκτήτριας έκτα-
σης που ήταν αναγκαία για την κατασκευή του Έργου 
στην περιοχή του Κόμβου Σκαραμαγκά.

5. Το γεγονός ότι το 2017, η ολοκλήρωση - ωρίμανση 
των μελετών και η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου, 
ύστερα από εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών είχε μεταφερθεί στην 
Περιφέρεια Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό η Περιφέρεια Ατ-
τικής ανέλαβε και την ολοκλήρωση των οριστικών μελε-
τών καθώς και τις διαδικασίες μετατόπισης / προστασίας 
των δικτύων Ο.Κ.Ω. (Φυσικό Αέριο, Ελληνικά Πετρέλαια, 
ΕΥΔΑΠ κλπ, η δαπάνη των οποίων εκτιμάται ότι υπερβαί-
νει συνολικά τα 4 εκατομμύρια €) που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση του Έργου.

6. Το γεγονός ότι οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι 
για την κατασκευή του Έργου έληξαν την 31-12-2019 και 
ως εκ τούτου είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση ανανέωσή 
τους σύμφωνα με το ν. 4014/2011.

7. Την υπό στοιχεία ΔΝΣ/οικ. 44075/Φ221/06-06-2018 
απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με 
βάση την οποία μετά την ολοκλήρωση της ωρίμανσης 
των μελετών και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων 
από την Περιφέρεια Αττικής ως Αναθέτουσα Αρχή και 
Προϊσταμένη Αρχή για το Έργο «Σύνδεση της Δυτικής 
Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό 
(Ε.Ο.) Αθηνών - Κορίνθου και ολοκλήρωση του Κόμβου 
Σκαραμαγκά» θα αναλάμβανε η Διεύθυνση Οδικών Υπο-
δομών (Δ13) και Διευθύνουσα Υπηρεσία η Διεύθυνση 

Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, η οποία θα 
διενεργεί και τις πληρωμές.

8. Το υπ΄ αρ. 177682/13-05-2019 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και 
Υποδομών Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με το οποίο το 
έργο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων 
του έτους 2019 της Περιφέρειας Αττικής με εκτιμώμενο 
προϋπολογισμό κατασκευής ύψους 55 εκατομμυρίων €.

Και επειδή:
1. Το έργο «Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεω-

φόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών - Κο-
ρίνθου και ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά» είναι 
ζωτικής σημασίας για τη Δυτική Αττική, και την Δυτική 
Αθήνα και με την ολοκλήρωσή του αναμένεται να απο-
συμφορηθεί η κίνηση των οχημάτων στη Λεωφόρο Σχι-
στού και την Λεωφόρο Αθηνών.

2. Στο οδικό δίκτυο της περιοχής των ναυπηγείων του 
Σκαραμαγκά υπάρχει διαρκής και αυξημένη κίνηση οχη-
μάτων μεταφοράς υλικών όσο και προσωπικού και έτσι 
καθίσταται αναγκαία η αναβάθμιση των οδικών υποδο-
μών της περιοχής ενόψει μάλιστα και της κατασκευής της 
υποθαλάσσιας οδικής ζεύξη της νήσου Σαλαμίνας μέσω 
της Λεωφόρου Σχιστού - Σκαραμαγκά.

3. Η κυκλοφοριακή αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμ-
βου Σκαραμαγκά, θα βελτιώσει θεαματικά την κυκλοφο-
ρία στην Εθνική Οδό.

4. Το έργο «Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λε-
ωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών - 
Κορίνθου και ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά», 
περιλαμβάνει την:

4.1 Ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφό-
ρου Αιγάλεω στο τελευταίο τμήμα της μήκους 1,4χλμ. 
μέχρι την Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου με την κατασκευή του 
ανισόπεδου ημικόμβου (Η/Κ) Σκαραμαγκά.

4.2 Αναβάθμιση του υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου 
(Α/Κ) Σχιστού με κατασκευή ενός ακόμη υπερυψωμένου 
κλάδου με νέα γέφυρα υπεράνω της Εθνικής Οδού (Ε.Ο.) 
Αθηνών - Κορίνθου.

4.3 Αναβάθμιση της Ε.Ο. Αθηνών -Κορίνθου στο τμήμα 
της μεταξύ του Η/Κ Σκαραμαγκά και του Α/Κ Σχιστού με 
αύξηση και αναδιαμόρφωση των λωρίδων κυκλοφορίας 
αυτής.

4.4 Κατασκευή του νέου Α/Κ Ναυπηγείων επί της Λε-
ωφόρου Σχιστού ανάντη των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά 
που είναι αναγκαίος για την κατάργηση του ισόπεδου ση-
ματοδοτημένου κόμβου στη διασταύρωση με Λεωφόρο 
Σχιστού και του Ναυτικού Οχυρού Σκαραμαγκά καθώς 
και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων κυκλοφοριακών 
απαιτήσεων του οδικού δικτύου της περιοχής. Στα πλαί-
σια της κατασκευής του εν λόγω Ανισόπεδου Κόμβου 
αλλά και της αναβάθμισης του Α/Κ Σχιστού προβλέπεται 
και αναδιαμόρφωση της Λεωφόρου Σχιστού στο μεταξύ 
των δύο αυτών κόμβων τμήμα αυτής.

4.5 Κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτή-
ρων όμβριων της περιοχής που εντάσσεται και εξυπη-
ρετεί και τα παραπάνω οδικά έργα.
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4.6 Εργασίες μετατόπισης/προστασίας των δικτύων 
Ο.Κ.Ω. (Φυσικό Αέριο, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΥΔΑΠ κ.λπ..

5. Για την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται επίσης 
να γίνουν εργασίες μετακίνησης και προστασίας δικτύων 
Ο.Κ.Ω., αρχαιολογικές έρευνες, καθώς και οι απαιτούμε-
νες απαλλοτριώσεις.

6. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 
123/2017 επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οδικών 
Υποδομών είναι, μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός, προγραμ-
ματισμός, ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, Οδι-
κών Υποδομών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Υποδομών, καθώς και για τα έργα Οδικών Υποδομών 
αρμοδιότητας άλλων φορέων τα οποία της ανατίθενται 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

7. Σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 54
του π.δ. 123/2017 επιχειρησιακός στόχος της Ειδικής 
Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την κατασκευή και 
συντήρηση Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ.) 
είναι μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων Προϊ-
σταμένης Αρχής μετά από απόφαση του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών, σε έργα συναφή με το αντικεί-
μενο αρμοδιοτήτων της.

8. Σύμφωνα με την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 54 του 
π.δ. 123/2017 επιχειρησιακός στόχος της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ. 
είναι η άσκηση αρμοδιοτήτων Διευθύνουσας Υπηρεσί-
ας στα συγκοινωνιακά έργα αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών στην Περιφέρεια Αττικής.

9. Το σύνολο των δαπανών για την υλοποίηση του Έρ-
γου έχουν ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθούν από πρό-
γραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 4 του 
άρθρου 10 του ν. 679/1977, το χαρακτηρισμό του Έρ-
γου «Σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου 
Αιγάλεω με την Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών - Κορίνθου 
και ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά» ως έργου 
Εθνικού Επιπέδου.

2. Εγκρίνουμε δυνάμει των διατάξεων της παρ. 2 (α) 
του άρθρου 49 του ν. 4412/2016, την ένταξη του ως 
άνω Έργου στον προγραμματικό σχεδιασμό της Γενικής 
Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.

3. Εγκρίνουμε, δυνάμει των διατάξεων του τρίτου εδα-
φίου της παρ. 2 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 και της 
παρ. 1 του άρθρου 32 του π.δ. 123/2017, την ανάθεση 
της αρμοδιότητας σύναψης σύμβασης του Έργου «Σύν-
δεση της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω με 
την Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών - Κορίνθου και ολοκλήρω-
ση του Κόμβου Σκαραμαγκά», στη Διεύθυνση Οδικών 
Υποδομών (Δ13) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

4. Κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία που απαι-
τείται για την ανάθεση του ως άνω Έργου η Διεύθυνση 
Οδικών Υποδομών (Δ13) μπορεί να υποστηριχθεί από 
συμβούλους κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 128 του ν. 4412/2016.

5. Οι υφιστάμενες Συμβάσεις Τεχνικών Συμβούλων 
αφορούσες το Έργο: «Σύνδεση της Δυτικής Περιφερεια-

κής Λεωφόρου Αιγάλεω με την Εθνική Οδό (Ε.Ο.) Αθηνών - 
Κορίνθου και ολοκλήρωση του Κόμβου Σκαραμαγκά» 
θα ολοκληρωθούν από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία 
υποχρεούται να συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οδικών 
Υποδομών (Δ13), παρέχοντας το ταχύτερο δυνατό 
οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν.

6. Ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τις συμβάσεις των 
συμβούλων που θα ανατεθούν μετά τη δημοσίευση 
της παρούσας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 128 του 
ν. 4412/2016, ορίζουμε το Τμήμα Α΄ Μελετών και Προ-
γραμματισμού της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) 
και Προϊσταμένη Αρχή την Διεύθυνση Οδικών Υποδο-
μών (Δ13).

7. Ορίζουμε, δυνάμει της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
54 του π.δ. 123/2017, ως Προϊσταμένη Αρχή για την εκτέ-
λεση του ως άνω Έργου την ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ.

8. Ορίζουμε, δυνάμει της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 
54 του π.δ. 123/2017, ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για την 
εκτέλεση του ως άνω Έργου το τμήμα Κατασκευής Έρ-
γων (Τ.Κ.Ε.) Αθήνας της ΕΥΔΕ/Κ.Σ.Σ.Υ..

9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

10. Η απόφαση αυτή, από την οποία δεν προκύπτει 
καμία επιπλέον επιβάρυνση του κρατικού προϋπολο-
γισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως.

  Παπάγου, 26 Οκτωβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

I

Αριθμ.    169829 (2)
Κύρωση του υποχρεωτικού αναδασμού τμήμα-

τος αγροκτήματος Κρανιώνας έτους 2009. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 282 και την παρ. 2 του άρ-

θρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το π.δ. 146/2010 «Περί Οργανισμού της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 239).

3. Την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 674/1977, σύμφω-
να με την οποία η εργασία του αναδασμού υφίσταται 
μετά την ολοκλήρωση της, τεχνική επεξεργασία από την 
Υπηρεσία Τοπογραφικής, καθώς και έλεγχο του νομίμου 
και της ορθότητάς της από το Νομάρχη, δηλαδή από τη 
Διεύθυνση Γεωργίας, η οποία σαν αρμόδια Υπηρεσία 
εισηγείται στο Νομάρχη την κύρωση, στη συνέχεια ο 
οποίος με απόφασή του κυρώνει τον αναδασμό υπογρά-
φοντας συγχρόνως και τους κτηματολογικούς πίνακες 
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και τα διαγράμματα του αναδασμού η απόφαση αυτή 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το υπ’ αρ. 169534/8-11-2021 έγγραφο εσωτερικής 
επικοινωνίας του Γραφείου Τοπογραφίας, με το οποίο 
αποστέλλονται όλα τα στοιχεία (πίνακες διαγράμματα) 
για την κύρωση του υποχρεωτικού αναδασμού τμήματος 
αγροκτήματος Κρανιώνας έτους 2009.

5. Τα κτηματολογικά στοιχεία, πίνακες και διαγράμμα-
τα του διενεργηθέντος το έτος 2009 αναδασμού τμήμα-
τος αγροκτήματος Κρανιώνας.

6. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, 
σχετικά με την κύρωση των κτηματολογικών στοιχείων 
του υποχρεωτικού αναδασμού τμήματος αγροκτήματος 

Κρανιώνας, με σκοπό στην συνέχεια την έκδοση παρα-
χωρητηρίων - οριστικών τίτλων κυριότητας, αποφασίζει:

Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς, όπως αυτό 
διαμορφώθηκε με τον υποχρεωτικό αναδασμό έτους 
2009 της κτηματικής περιοχής τμήματος αγροκτήματος 
Κρανιώνας και απεικονίζεται στους σχετικούς κτηματο-
λογικούς πίνακες και διαγράμματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καστοριά, 8 Νοεμβρίου 2021

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02053331711210004*
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