
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 2412/Φ.951/360/ 431347/1984 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυ-
νας και Οικονομικών «Βοήθημα οικογενειακής ή 
επαγγελματικής αυτοτέλειας για τα παιδιά των με-
τόχων και των μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» (Β’ 74)

2 Τροποποίηση της Α.1099/2019 (Β΄949) απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρο-
νικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και 
περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου 
και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 
43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο ει-
σόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-
βαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) ΛΙΑΝΟΥ 
(ον) ΠΕΤΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

4 Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης 
των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυ-
ψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλει-
ας (ΥΚΩ) το έτος 2020, σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.951.1/17/1245010/Σ.856 (1)
   Τροποποίηση της 2412/Φ.951/360/ 431347/1984 

κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας 

και Οικονομικών «Βοήθημα οικογενειακής ή επαγ-

γελματικής αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων 

και των μερισματούχων του Μ.Τ.Σ.» (Β' 74)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 64 του ν. 1329/1983 «Κύρωση ως Κώδικα 

του Σχεδίου Νόμου: Εφαρμογή της συνταγματικής αρχής 
της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό Κώδικα, 

τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομοθεσία και 
τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και μερικός 
εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού Κώδικα που 
αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο» (Α΄ 25).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την αριθμ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β΄ 3051).

4. Το αριθμ. 14/06/21.6.2019 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ.
5. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την αριθμ. 

15Α/2020 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομι-
κών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Μ.Τ.Σ., αποφασίζουμε :

Άρθρο 1 
Τροποποίηση της αριθμ. 
2412/Φ.951/360/431347/1984 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Οικονομικών (Β' 74)

Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κράτηση αυτή αρχίζει από την πρώτη του επόμενου 

μήνα γέννησης του παιδιού, εκτός αν το τέκνο έχει γεννηθεί 
πριν την έναρξη της μετοχικής σχέσης του γονέα, οπότε 
αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της μετοχικής σχέσης, 
και τελειώνει στο τέλος του μήνα που συμπληρώνονται οι 
προϋποθέσεις για την καταβολή του βοηθήματος.»

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. Α.1038 (2)
    Τροποποίηση της Α.1099/2019 (Β΄949) απόφα-

σης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων που αφορά τον καθορισμό του 

ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του 

τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης 

του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύ-

ης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρα-

κρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία 

και συντάξεις.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6, των παραγράφων 

3 και 4 του άρθρου 15 και της παραγράφου 2 του άρθρου 
18 του ν. 4174/2013 (170 Α’), όπως ισχύουν.

β) του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (94/Α΄) και ειδικό-
τερα του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 
και του άρθρου 41 αυτού, όπως ισχύουν.

γ) των άρθρων 8, 12, 13, 14, 15, 16, 42Α, 43Α, 59, 60, 
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 και 
της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του 
ν. 4172/2013 (167/Α΄), όπως ισχύουν.

δ) της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1049/2014 (429/Β΄), όπως 
ισχύει.

ε) των αποφάσεων Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. Α.1099/2019 
(949 Β΄) και Α.1185/2019 (1591 Β΄).

στ) Της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 
(968/Β΄) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (130 και 
372/Β΄) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε, 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν.

3. Την αριθ. 1 της 20.1.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γε-
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 
10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την 
αριθ.39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
και την αριθ. 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

4. Την ανάγκη διασταύρωσης των δηλούμενων ει-
σοδημάτων και παρακρατούμενων ποσών φόρων και 
εισφορών στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με 
εκείνα που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών 
από μισθωτές υπηρεσίες από τους καταβάλλοντες τα 
παραπάνω εισοδήματα.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

1. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Α.1099/2019 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει και στον ΠΙΝΑΚΑ με τίτλο 
«ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», η περιγραφή του είδους 
αποδοχών του κωδικού 6 «Καταβληθείσες ανείσπρακτες 
αποδοχές οι οποίες φορολογούνται στο έτος που εισπράτ-
τονται», αντικαθίσταται από την ακόλουθη περιγραφή:

«Καταβληθείσες ανείσπρακτες αποδοχές οι οποίες 
φορολογούνται στο έτος που εισπράττονται ή στο έτος 
που ανάγονται εφόσον υποβληθούν διακεκριμένα στο 
έτος που αφορούν»

2. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της Α.1099/2019 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. όπως ισχύει και στον ΠΙΝΑΚΑ με 
τίτλο «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ», μετά τον κωδικό 
61 και πριν τον κωδικό 95 προστίθεται νέος κωδικός 62 με 
την ακόλουθη περιγραφή ως προς το «Είδος αποδοχών»:

Κωδικός Είδος αποδοχών

62

Εισόδημα εργαζομένου, εταίρου ή μετόχου από νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα που προσδιορίζεται για 
δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών που ασκή-
θηκαν από 1.1.2020 και μετά (αναγράφεται επίσης από 
το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα το έτος κατά 
το οποίο χορηγήθηκε στα ως άνω φυσικά πρόσωπα το 
δικαίωμα απόκτησης των μετοχών αυτών)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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(3)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-

βαση λαθρεμπορίας σε βάρος του (επ) ΛΙΑΝΟΥ 

(ον) ΠΕΤΡΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

  Δυνάμει της 1/2020/14.02.2020 και MRN 
20GRYΚ26020000003-4 καταλογιστικής πράξης της 
Προϊσταμένης του Τελωνείου Κέρκυρας, που δημοσιεύ-
εται σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 
«περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», επιβλήθηκε, για 
παράβαση των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1 και 2ζ 
του ίδιου νόμου, σε βάρος των 1. Κ.Δ.Κ. του Π., κατοίκου 
γνωστής διαμονής, ήτοι Κερκύρας και 2. Λιανού Πέτρου 
του Βασιλείου και της Άννας, γεννηθέντος στις 13-10-1976 
στη Βέροια Ημαθίας, άλλοτε κάτοικος Κοζάνης και νυν 
αγνώστου διαμονής, κατόχου του αριθμ. ΑΜ 394765 
δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδοθέντος στις 
18-2-2014 από το Τ.Α. Κοζάνης για λαθρεμπορία καπνι-
κών, πολλαπλό τέλος ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500 €), λόγω του ότι το τριπλάσιο των αναλογούντων 
δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων δεν υπερβαίνει το 
παραπάνω ποσό (άρθρο 150 παρ. 1δ) και διαφυγόντες 
δασμοί κ.λπ. φόροι ύψους εκατόν ενενήντα ευρώ και εί-
κοσι οχτώ λεπτών του ευρώ (190,28 €). Επιμερίζουμε τα 
ανωτέρω ποσά ανάλογα με το ποσοστό ευθύνης εκάστου, 
ήτοι κατά ποσοστό 1/2 για τον καθένα, που αντιστοιχεί σε 
ποσό 750 € και 95,14 € αντίστοιχα, ήτοι συνολικό ποσό 
845,14 €. Κηρύσσουμε τους ανωτέρω υπαίτιους αλληλεγ-
γύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνους τον καθένα για 
την καταβολή των καταλογισθέντων ποσών.

Επί του ανωτέρω ποσού πολλαπλών τελών υπολογίζο-
νται αναλογικά τέλη χαρτοσήμου και ΟΓΑ σε ποσοστό 2,4%.

Οι ανωτέρω καταλογισθέντες δικαιούνται να ασκήσουν 
προσφυγή κατά της παρούσης, κατά τα οριζόμενα στον 
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως ισχύει σήμερα.

  Η Προϊσταμένη του Τελωνείου

ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΥΡΑ
Ι

     Αριθμ. απόφ. 329/2020 (4)
Αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης 

των Πελατών ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυ-

ψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-

λειας (ΥΚΩ) το έτος 2020, σύμφωνα με την παρ. 7 

του άρθρου 55 του ν. 4001/2011. 

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 18η Φεβρουαρίου 2020) 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 

Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 55 του νό-
μου αυτού (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011).

2. Τις διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός 
Κανονισμός» και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 36 του 
νόμου αυτού (ΦΕΚ Α΄ 79/09.04.2012).

3. Την αριθμ. 352/2019 απόφαση της ΡΑΕ για την ανα-
προσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης 
Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την κάλυψη δαπανών 
παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, για το έτος 2019.

4. Το δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πίνακα εξέλιξης 
ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή1.

5. Την αριθμ. πρωτοκόλλου ΡΑΕ Ι-276166/04.02.2020 
εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση για την 
αναπροσαρμογή του ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των πε-
λατών Ηλεκτρικής Ενέργειας για την κάλυψη δαπανών πα-
ροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2020». 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, στο άρθρο 36, παράγραφος 1.α. του 

ν.4067/2012 καθορίζονται οι μοναδιαίες χρεώσεις που 
οφείλουν οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτρο-
δότησης, τις οποίες καταβάλουν στους προμηθευτές 
ηλεκτρικής ενέργειας για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφέλειας από 01.01.2018, με την επιφύλαξη της παρ. 7 
του άρθρου 55 του ν. 4001/2011.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 55 του 
ν. 4001/2011 «Προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια 
η ετήσια επιβάρυνση Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των επτακοσίων 
εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ενός 
(773.531) ευρώ». Περαιτέρω, στην ίδια παράγραφο και 
άρθρο προβλέπεται ότι, το όριο αυτό αναπροσαρμόζε-
ται κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους με απόφαση της 
ΡΑΕ σύμφωνα με τη μέση ετήσια μεταβολή του δείκτη 
τιμών καταναλωτή, όπως δημοσιεύεται από την Ελλη-
νική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) «κατόπιν εισήγησης της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως μοναδικού Διαχειριστή του ειδικού λο-
γαριασμού ΥΚΩ στην ελληνική επικράτεια».

Επειδή, για το έτος 2019, η ΡΑΕ με την αριθμ. 352/2019 
απόφασή της και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 55 παρά-
γραφος 7 του ν. 4001/2011, όρισε την αναπροσαρμογή 
του ορίου της μέγιστης ετήσιας επιβάρυνσης Πελάτη 
κατά θέση κατανάλωσης για την κάλυψη δαπανών παρο-
χής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) € 787.001 (επτα-
κόσιες ογδόντα επτά χιλιάδες, ένα ευρώ).

Επειδή, το έτος 2019, σύμφωνα με τον πίνακα εξέλιξης 
ετήσιων μεταβολών και μέσων ετήσιων μεταβολών Γενι-
κού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής, ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 
2019 – Δεκεμβρίου 2019 παρουσίασε αύξηση 0,3% (μη-
δέν κόμμα τρία τοις εκατό).

1https://www.statistics.gr/el/statistics?p_p_id=do-
cuments_WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo 
4l N&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&
p _p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column- 

2&p_p_col_count=4&p_p_col_pos=1&_documents_
WAR_publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ja 
vax.faces.resource=document&_documents_WAR_publica- 
t ionspor t let_ INSTANCE_qDQ8fBKKo4lN_ln=downlo 
adResources&_documents_WAR_publicationsportlet_INS 
TANCE_qDQ8fBKKo4lN_documentID=396137&_doc uments_WAR_
publicationsportlet_INSTANCE_qDQ8fBKKo4 lN_locale=el
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Επειδή, με το από 04.02.2020 έγγραφό της (σχετικό 5), 
η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. εισηγήθηκε την αναπροσαρμογή του 
ορίου ετήσιας επιβάρυνσης των πελατών ηλεκτρικής 
ενέργειας για την κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσι-
ών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το έτος 2020 σε € 789.362 
(επτακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες, τρακόσια εξήντα 
δύο ευρώ), αποφασίζει:

Την αναπροσαρμογή του ορίου της μέγιστης ετήσιας 
επιβάρυνσης Πελάτη κατά θέση κατανάλωσης για την 
κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας 

(ΥΚΩ) το έτος 2020, σε € 789.362 (επτακόσιες ογδόντα 
εννέα χιλιάδες, τρακόσια εξήντα δύο ευρώ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ   

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