
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής 
της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1816/1988 «Τρο-
ποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονομίας για τη διαιτησία και άλλες διατάξεις» 
(Α’  251), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του 
με το άρθρο 74 του ν. 4916/2022 (Α’ 65).

2 Κοστολόγηση της διαγνωστικής εξέτασης NT-
proBNP.

3 Κοστολόγηση της διαγνωστικής εξέτασης HCV Ag.

4 Αναθεώρηση της υπ’ αρ. 543235/1-07-2021 από-
φασης αναθεώρησης Άδειας Λειτουργίας Μονά-
δας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χα-
ρακτήρα με την επωνυμία «Μarepi Seniors Care 
IKE», με διακριτικό τίτλο Μαrepi Seniors Care, που 
εδρεύει επί της οδού Καρβάλης 6 στον Δήμο Νί-
καιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 351  (1)
   Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής 

της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1816/1988 «Τρο-

ποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δι-

κονομίας για τη διαιτησία και άλλες διατάξεις» 

(Α’ 251), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του 

με το άρθρο 74 του ν. 4916/2022 (Α’ 65). 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 2 έως και 12 του άρθρου 6 του ν. 1816/1988 

«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-

μίας για τη διαιτησία και άλλες διατάξεις» (Α’ 251), όπως 
ισχύει μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 74 του 
ν. 4916/2022 (Α’ 65).

2. Την περ. β’ της παρ. 4 και την παρ. 5 του άρθρου 7, την 
παρ. 1 του άρθρου 11 και την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 
54 του ν. 4831/2021 «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλί-
ου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) και κατάσταση των λειτουργών και 
των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις» (Α’ 170).

3. Την υπ’ αρ. 234/20.4.2022 απόφαση της Προέδρου 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους «Ρύθμιση θεμά-
των συγκρότησης, λειτουργίας και άσκησης των αρμο-
διοτήτων της Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 6 του 
ν. 1816/1988» (Β’ 2111).

4. Την υπό στοιχεία οικ.2/123031/ΔΛΤΠ-Α/31.5.2022 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού του Ελληνικού Δη-
μοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ομάδα λο-
γαριασμών 234» (Β’2727).

5. Την ανάγκη συγκρότησης και ορισμού των μελών 
της Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 1816/1988, 
για τον έλεγχο και τη διαχείριση του τηρούμενου στην 
Τράπεζα της Ελλάδος λογαριασμού και του έντοκου λο-
γαριασμού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Τη συγκρότηση της Επιτροπής της παρ. 6 του άρ-
θρου 6 του ν. 1816/1988 και τον ορισμό των μελών της, 
με τριετή θητεία, ως εξής:

1. Ευγενία Βελώνη του Ευθυμίου, Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., 
ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια τη Βασιλική Πανταζή του 
Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

2. Αικατερίνη Γρηγορίου του Ιωάννη, Αντιπρόεδρο του 
Ν.Σ.Κ., ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Στυλιανή 
Χαριτάκη του Εμμανουήλ, Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ.

3. Αντώνιος Αντωνίου του Ομήρου, Νομικός Σύμβουλος 
του Κράτους, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημή-
τριο Καμάρη του Γεωργίου, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Αργυρία Φα-
νουράκη του Δημητρίου, Γραμματέας του Ν.Σ.Κ., με ανα-
πληρώτρια τη Μαρία - Ξένη Πατριανάκου του Πέτρου, 
Αναπληρώτρια Γραμματέα του Ν.Σ.Κ.

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Ν.Σ.Κ.

Β. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Ιουλίου 2022

Η Πρόεδρος

ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΩΝΗ   

Ι

 Αριθμ. Γ2(δ)/οικ. 38337 (2)
Κοστολόγηση της διαγνωστικής εξέτασης NT-

proBNP. 

 OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 70 του ν. 3918/2011 «Διορθωτικές αλλαγές 

στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
2. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-

τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-

ας» (Α’ 148).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-

ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

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

6. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

7. Την υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τσακλό-
γλου Παναγιώτη» (Β’ 4443).

8. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

9. Την υπ’ αρ. 18 απόφαση της 278ης/20-12-2019 Ολο-
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από τον τέως 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

10. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.14977/09-03-2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Oικονομικής Εποπτείας Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφα-
σης αυτής θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
εφόσον οι διαγνωστικές εξετάσεις και τα ΚΕΝ που ανα-
φέρονται σε αυτές, ενταχθούν στο σύστημα αποζη-

μίωσης από τον Οργανισμό, το ύψος της οποίας δεν 
δύναται να προσδιορισθεί.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, τυχόν υπέρβαση των ορίων 
δαπανών αντισταθμίζεται από το μηχανισμό αυτόματων 
επιστροφών (clawback), αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κοστολόγησης της διαγνωστικής εξέ-
τασης NT-proBNP, με κόστος 35,00 €.

Για ένδειξη χρήσης:
α) Ως βοήθημα στη διάγνωση σε άτομα για τα οποία 

υπάρχει υποψία ότι πάσχουν από συμφορητική καρδια-
κή ανεπάρκεια, καθώς και στην ανίχνευση ήπιων μορ-
φών καρδιακής δυσλειτουργίας.

β) Στην εκτίμηση της βαρύτητας της καρδιακής ανε-
πάρκειας σε ασθενείς με διαγνωσμένη συμφορητική 
καρδιακή ανεπάρκεια.

γ) Στη διαστρωμάτωση του κινδύνου σε ασθενείς που 
παρουσιάζουν οξύ στεφανιαίο σύνδρομο και συμφορη-
τική καρδιακή ανεπάρκεια.

δ) Στην παρακολούθηση της θεραπείας σε ασθενείς 
με δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας και 
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

      Αριθμ. Γ2(δ)/οικ. 38347 (3)
Κοστολόγηση της διαγνωστικής εξέτασης HCV Ag. 

 OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 70 του ν. 3918/2011 «Διορθωτικές αλλαγές 

στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
2. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-

τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-

ας» (Α’ 148).
4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-

ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

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

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

7. Την υπ’ αρ. 71672/27-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
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νικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τσακλό-
γλου Παναγιώτη» (Β’ 4443).

8. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

9. Την υπ’ αρ. 17 απόφαση της 278ης/20-12-2019 Ολο-
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ., η οποία έγινε δεκτή από τον τέως 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

10. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π.14977/09-03-2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Oικονομικής Εποπτείας Φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον 
οι διαγνωστικές εξετάσεις και τα ΚΕΝ που αναφέρονται 
σε αυτές, ενταχθούν στο σύστημα αποζημίωσης από τον 
Οργανισμό, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσ-
διορισθεί.

Σε κάθε περίπτωση όμως, τυχόν υπέρβαση των ορίων 
δαπανών αντισταθμίζεται από το μηχανισμό αυτόματων 
επιστροφών (clawback), αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κοστολόγησης της διαγνωστικής εξέ-
τασης HCV Ag με κόστος 35,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας και 
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

   Αριθμ. 632394 (4)
Αναθεώρηση της υπ’ αρ. 543235/1-07-2021 από-

φασης αναθεώρησης Άδειας Λειτουργίας Μονά-

δας Φροντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χα-

ρακτήρα με την επωνυμία «Μarepi Seniors Care 

IKE», με διακριτικό τίτλο Μαrepi Seniors Care, 

που εδρεύει επί της οδού Καρβάλης 6 στον Δήμο 

Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττι-
κής» (Α’ 238) και την υπ’ αρ. 37419/13479/8.5.2018 (Β’ 1661) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 121/2018 

απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας 
Αττικής περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

3. Την υπ’ αρ. 450172/20-5-2022 απόφαση του Περιφε-
ρειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπε-
ριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελε-
στικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής και Παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη», 
στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής και σε 
Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εσω-
τερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 2697).

4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση των νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112).

5. Τον ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παρο-
χής Προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 213), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 4921/2022 (Α’ 75).

6. Την υπό στοιχεία Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/23-04-
2002 υπουργική απόφαση «Θεσμός Κοινωνικού 
Συμβούλου» (Β’ 577) με την οποία αντικαταστάθη-
καν οι υπό στοιχεία Π4β/οικ.6022/1995 (Β’ 1052) και 
Π4Β/622/1995 (Β’ 18/1996) όμοιες.

7. Τις υπό στοιχεία: α) Π4β/οικ3176/1996 «Προϋποθέ-
σεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ.Η από ιδιώτες (κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα)» (Β’455) και β) Π4β/οικ4690/1996 
«Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μ.Φ.Η μη κερ-
δοσκοπικού χαρακτήρα (Μ.Φ.Η-ΜΚ)» (Β’ 833) υπουργικές 
αποφάσεις, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Π1γ/οικ81551/2007 
(Β’ 1136) υπουργικής απόφασης.

8. Την υπό στοιχεία Π1γ/οικ129673/2009 (Β’  2190) 
υπουργική απόφαση περί τροποποίησης και συμπλή-
ρωση της υπό στοιχεία Π1γ/οικ81551/2007 (Β’ 1136) 
απόφασης.

9. Τον ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσί-
ες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63).

10. Την υπ’ αρ. 506218/22-6-2021 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Αττικής, περί συγκρότησης επιτροπής γνω-
μοδότησης για την καταλληλότητα των χώρων και των 
άλλων προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων 
(Μ.Φ.Η.) και σε Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιω-
μένων (Κ.Η.Φ.Η.) στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά.

11. Την υπ’ αρ. 4237/11-10-1999 απόφαση χορήγησης 
άδειας ίδρυσης της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων 
με την επωνυμία «ΜΑΡΕΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ», που εδρεύει επί της οδού Καρβάλης 6 
στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

12. Την υπ’ αρ. 1096/18-04-2001 απόφαση χορήγησης 
άδειας λειτουργίας της ανωτέρω Μονάδας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων.

13. Την υπ’ αρ. 715630/25-09-2020 απόφαση αναθε-
ώρησης της Άδειας Λειτουργίας της ανωτέρω Μονάδας 
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Φροντίδας Ηλικιωμένων λόγω αύξησης της Δυναμικό-
τητας από 36 σε 50 κλίνες.

14. Την υπ’ αρ. 543235/01-07-2021 απόφασης ανα-
θεώρησης Άδειας Λειτουργίας της ανωτέρω Μονάδας 
Φροντίδας Ηλικιωμένων λόγω μεταβολής του ιδιοκτη-
σιακού καθεστώτος.

15. Την υπ’ αρ. 225534/17-3-2022 αίτηση της Επιστή-
μης Σαχιτζή, περί αναθεώρησης άδειας λειτουργίας της.

16. Το υπ’ αρ. 466550/25-6-2022 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Έργων περί διαβίβασης έγκρισης τεχνικών 
σχεδίων.

17. Το υπ’ αρ. 600430/27-6-2022, με συνημμένα έγ-
γραφα περί πρότυπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων.

18. Το από 17-06-2021 πρακτικό της αρμόδιας επιτρο-
πής, αποφασίζουμε:

Αναθεωρούμε την υπ’ αρ. 543235/1-07-2021 απόφαση 
αναθεώρησης Άδειας Λειτουργίας της Μονάδας Φρο-
ντίδας Ηλικιωμένων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «Μarepi Seniors Care IKE», με διακριτικό τίτλο 
Μαrepi Seniors Care, που εδρεύει επί της οδού Καρβάλης 
6 στον Δήμο Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, λόγω αύξησης 
της δυναμικότητας σε 58 κλίνες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 4 Ιουλίου 2022

 Ο Περιφερειακός Σύμβουλος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02035880807220004*
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