
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Καθορισμός ύψους αμοιβής εφημεριών μελών 

Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
και ακαδημαϊκών υποτρόφων στα πανεπιστημια-
κά νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο.

2 Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 15993/Ζ2 (1)
Καθορισμός ύψους αμοιβής εφημεριών μελών 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
και ακαδημαϊκών υποτρόφων, στα πανεπιστημι-
ακά νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 241 του ν. 4798/2021 (Α’  68).
2. Το άρθρο 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297).
3. Τον ν. 1397/1983 (Α’ 143).
4. Τα άρθρα 140 και 159 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).
5. Το άρθρο 88 του ν. 2071/1992 (Α’ 123), όπως αντι-

καταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 3204/
2003 (Α’  296).

6. Την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2519/1997 (Α’  165).
7. Τα άρθρα 24 και 77 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
8. Το άρθρο 12 του ν. 4316/2014 (Α’ 270).
9. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

διατάκτες» (Α’  145).
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’  119).

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

12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’  123).

13. Tο π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 68/2021 «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’  155).

14. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

15. Την υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’  4185).

16. Την υπό στοιχεία Β1α/16753/6-3-2015 (Β’  382) κοι-
νή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

17. Την υπό στοιχεία Β1α/40746/29-5-2015 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την 
πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 33 του 
ν. 4325/2015 για την αποζημίωση του ιατρικού προσω-
πικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (γιατροί ΕΣΥ 
και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ 
και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ» (Β’  1018).

18. Την υπό στοιχεία Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-5-2005 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των 
νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμί-
σεις» (Β’ 740).

19. Την υπό στοιχεία Υ4β/10610/Φ2/1.9.1997 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’  784) «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης ”Καθορισμού 
Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής”» (Β’ 784).

20. Την υπό στοιχεία οικ. 2/52259/ΔΕΠ/19-7-2017 
(ΑΔΑ: ΨΜΦ2Η-Β2Φ) εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομι-
κών «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Μέρους ΣΤ’ του ν. 4472/2017 (Α’  74) ”Μισθολογικές 
ρυθμίσεις ειδικών κατηγοριών λειτουργών και υπαλλή-
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενι-
κού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής”» .

21. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/748/169203/Β1/24.12.2021 
εισήγηση της περ. ε της παρ.  5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’  143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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22. Το υπ’ αρ. 1188/28-7-2021 έγγραφο του Αρεταιείου Νοσοκομείου.
23. Το υπ’ αρ. 461/28-7-2021 έγγραφο του Αιγινητείου Νοσοκομείου.
24. Το υπ’ αρ. 10855/29-10-2021 έγγραφο του Αρεταιείου Νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο προκαλείται ετή-

σια δαπάνη ύψους πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (59.200,00 €), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του εν λόγω Νοσοκομείου, υπό ΚΑΕ 0277.

25. Το υπ’ αρ. 9287/8-11-2021 έγγραφο του Αιγινητείου Νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ύψους εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (158.000,00 €), η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του εν λόγω Νοσοκομείου, υπό ΚΑΕ 0269 (4.000,00 €) και 0277 (154.000,00 €), αποφασίζουμε:

Α) Τον καθορισμό του ωρομισθίου των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των πανεπιστη-
μιακών νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, ως ακολούθως:

ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΣ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ
(προσαύξηση 15% 

άρθρου 45
ν. 3205/2003)

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΕΝΕΡΓΕΙΣ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ
(προσαύξηση 25% 

άρθρου 45
ν. 3205/2003)

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ

(προσαύξηση 30% 
άρθρου 45

ν. 3205/2003)
Ε.ΔΙ.Π. ΒΑΘΜΙΔΑ

Α’ ΠΕ
(Ιατροί, Βιολόγοι,

Ψυχολόγοι)

4,45 5,12 5,57 5,79

Ε.ΔΙ.Π. ΒΑΘΜΙΔΑ
Β’ ΠΕ

(Ιατροί, Βιολόγοι, 
Ψυχολόγοι)

4,08 4,69 5,10 5,31

Ε.ΔΙ.Π. ΒΑΘΜΙΔΑ
Γ’ ΠΕ 

(Ιατροί, Βιολόγοι, 
Ψυχολόγοι)

3,93 4,52 4,92 5,11

Ε.ΔΙ.Π. ΒΑΘΜΙΔΑ
Δ’ ΠΕ

(Ιατροί, Βιολόγοι, 
Ψυχολόγοι)

3,71 4,26 4,64 4,82

Β) Τον καθορισμό του ωρομισθίου του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στις Κλινικές των πανεπιστημιακών 
νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, με την ιδιότητα του ακαδημαϊκού υποτρόφου και είναι αναγκαίο σε ορισμένες 
περιπτώσεις να συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών της Κλινικής που ανήκει, ως ακολούθως:

1. Για τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, το 
ωρομίσθιο καθορίζεται, στο ίδιο επίπεδο με αυτό του έμμισθου ειδικευόμενου: Καθημερινή 4,48 €, Νυκτερινή * 
15%: 5,15 €, Κυριακών * 25%: 5,60 € και Νυκτερινή Κυριακών * 30%: 5,82 €.

2. Για τους ακαδημαϊκούς υποτρόφους, οι οποίοι απασχολούνται με σύμβαση ανάθεσης έργου, ισχύει ό, τι προ-
βλέπεται από τη σύμβασή τους.

Γ) Στα μέλη ΕΔΙΠ και στους ακαδημαϊκούς υποτρόφους που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου 
χρόνου, οι οποίοι πραγματοποιούν δεκαεπτάωρη ή εικοσιτετράωρη ενεργή εφημερία, χορηγείται η προσαύξηση 
που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003.

Δ) Η καταβολή της αποζημίωσης για εφημερίες στους δικαιούχους θα γίνεται δεδουλευμένα με ξεχωριστές μι-
σθοδοτικές καταστάσεις και θα υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις και σε παρακράτηση φόρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ
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    Αριθμ. 16388/Κ6 (2)
Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του τρίτου εδαφίου της περ. 13 και των περ. 15 και 

18 της υποπαρ. Θ3 και της περ. 4 της υποπαρ. Θ5 της 
παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 
4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016» (Α’  222),

β) του άρθρου 53 και των περ. α) και δ) της παρ. 17 του 
άρθρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της 
Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημο-
κρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα 
Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’  254),

γ) του άρθρου 89 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση 
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’  102),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’  98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

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

στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’  31),

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

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’  123) και

θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

2. Την υπό στοιχεία 218502/Κ1/19-12-2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου  του ν. 4093/2012» 
(Β’  6030).

3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

4. Το άρθρο 2 της υπό  στοιχεία 141267/Κ6/05.11.2021 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νε-
ολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
ανανέωση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) 
σε φυσικά, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» 
(Β’ 5159).

5. Την ανάγκη καθορισμού των παραβόλων και των 
χρηματικών ποσών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, 
την επικαιροποίηση και τη μεταβίβαση άδειας Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης.

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

Άρθρο Μόνο
1. Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης χορηγείται σε 

φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώ-
πων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 
με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή, κατά το 
άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’  133) και, εφόσον δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω διάταξης, με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας 
(Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Θ.3 της 
παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η οποία 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για τη χορήγηση της άδειας, ο Εθνικός Οργανι-
σμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) διατυπώνει γνώμη ως 
προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, 
της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012.

3. Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου για τη χορήγηση 
άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, ορίζεται στο ποσό 
των εκατό (100 €) ευρώ.

4. Το χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για τη διατύπωση γνώμης ως 
προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων 
της περ. 18 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4093/2012, ορίζεται ως ακολούθως:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ 
301 τ.μ. - 600 τ.μ. 300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΑΠΟ 601 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500 €

5. Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου για την τροπο-
ποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), 
ορίζεται στο ποσό των εκατό (100 €) ευρώ.
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6. Για τις περιπτώσεις που η τροποποίηση άδειας χρή-
ζει διατύπωση γνώμης επί του κτιριολογικού και αφορά 
μετεγκατάσταση, προσθήκη νέας δομής, επέκταση ή 
αλλαγή χρήσης υπάρχουσας δομής, προβλέπεται επι-
πλέον χρηματικό ποσό υπέρ του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) που ορίζεται ως εξής:

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 300 τ.μ. 150 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΑΠΟ 301 τ.μ. - 600 τ.μ. 300 €

ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΑΠΟ 601 τ.μ. ΚΑΙ ΑΝΩ 500 €

7. Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, της περ.  18 
της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012, για την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης ορίζεται στο ποσό των εκατό (100 €) 
ευρώ.

8. Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου, της περ.  4 
της υποπαρ. Θ.5 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012, για τη μεταβίβαση της άδειας του Κέντρου 

Δια Βίου Μάθησης, ορίζεται στο ποσό των εκατό (100 €) 
ευρώ.

9. Τα ως άνω κατά περίπτωση, παράβολα υπέρ του 
Δημοσίου, υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής του ηλε-
κτρονικού παραβόλου (e-παράβολο). Ομοίως, αποκλει-
στικά ηλεκτρονικά, καταβάλλονται τα κατά περίπτωση, 
χρηματικά ποσά υπέρ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μέσω της διαδικτυ-
ακής εφαρμογής «e-Πληρωμές ΕΟΠΠΕΠ».

10. Η παρούσα απόφαση καταργεί την υπό στοιχεία  
218502/Κ1/19-12-2018 κοινή υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» (Β’  6030).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας
Οικονομικών και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02006861602220004*
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