
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Α5/2280/1983 (Β’  720) υγειονομικής διάταξης 
σχετικά με την «Προστασία των νερών που 
χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περι-
οχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύν-
σεις», όπως τροποποιήθηκε  - συμπληρώθηκε 
με τις υγειονομικές διατάξεις υπό στοιχεία 
Α5/3257/1984 (Β’ 898 και Β’ 56), Α5/5180/1988 
(Β’  891) και τις υπ’  αρ. οικ.131835/5.12.2005 
(Β’  1744), Γ1(δ)/Γ.Π. οικ. 112203/2014 (Β’  3504) 
και Γ.Π. οικ.8665/2022 (Β’  784) κοινές υπουργι-
κές αποφάσεις.

2 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης καθ’ υπέρ-
βαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και απο-
γευματινής υπερωριακής εργασίας για τον Προ-
ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου 
Ακρόπολης ο οποίος διορίστηκε με θητεία τριών 
ετών με την υπ’ αρ. πρωτ. 330007/13.7.2021 από-
φαση διορισμού της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, για το Β’ εξάμηνο του 2022 (1.7.2022 - 
31.12.2022), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των 
παρ. Α-Β. του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΓΠ. οικ. 35714 (1)
Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Α5/2280/1983 (Β’ 720) υγειονομικής διάταξης 

σχετικά με την «Προστασία των νερών που χρησι-

μοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρω-

τεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως 

τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με τις Υγειο-

νομικές Διατάξεις υπό στοιχεία Α5/3257/1984 

(Β’ 898 και Β’ 56), Α5/5180/1988 (Β’ 891) και τις 

υπ’ αρ. οικ.131835/5.12.2005 (Β’ 1744), Γ1(δ)/Γ.Π. 

οικ. 112203/2014 (Β’ 3504) και Γ.Π. οικ.8665/2022 

(Β’ 784) κοινές υπουργικές αποφάσεις. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1 και 2 του α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονο-

μικών Διατάξεων» (Α’ 237).
2. Το άρθρο 10 του ν. 1650/1986 (Α’ 160).
3. Το άρθρο 43 του ν.  4025/2011 (Α’  228), όπως 

τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 - 4 του άρθρου 58 του 
ν. 4075/2012 (Α’ 89).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Τον ν. 3172/2003 «Οργάνωση και εκσυγχρονισμός 
των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 197) 
και τον ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία των υπη-
ρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 176).

5. Τον ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των 
υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Οκτωβρίου 2000» (Α’ 280).

6. To π.δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών 
για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδά-
των σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60 
“για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσηςστον τομέα 
της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α’ 54).

7. Την υπό στοιχεία Α5/2280/1983 (Β’ 720) Υγειονομική 
Διάταξη σχετικά με την «Προστασία των νερών που χρη-
σιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύου-
σας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υγειονομικές διατάξεις υπό 
στοιχεία Α5/3257/1984 (Β’ 898 και Β’ 56), Α5/5180/1988 
(Β’ 891) και τις υπ’ αρ. οικ.131835/5.12.2005 (Β’ 1744), 
Γ1(δ)/Γ.Π. οικ. 112203/2014 (Β’  3504) και Γ.Π. οικ. 
8665/2022 (Β’ 784) κοινές υπουργικές αποφάσεις».

8. Την υπό στοιχεία Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/2017 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 3282) σχετικά με την «ποιότητα 
νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260, 
7.10.2015)».

9. Την οδηγία 2020/2184/ΕΕ σχετικά με την ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

10. Τον ν. 1068/1980 «Περί συστάσεως ενιαίου φορέα 
Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πρωτεύουσας» (Α’ 190)

11. Τα άρθρα 13 και 14 του ν. 3316/1925 «περί κυρώσε-
ως συμβάσεως δια την ύδρευσιν των πόλεων Αθηνών και 
Πειραιώς και των Προαστίων αυτών και έκδοσιν Ελληνι-
κού δανείου δι’ομολογιών προς πληρωμήν των έργων.», 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 13 του 
α.ν. 1380/1938.

12. Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, 
Α’ 114).

13. Την υπ’ αρ. 1958/13.1.2012 απόφαση «Κατάταξη 
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε 
κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 
του άρθρου 1 του ν. 4014/2011» (Α’ 209).

14. Την υπό στοιχεία οικ. 3137/191/Φ.15 (Β’ 1048) κοι-
νή υπουργική απόφαση σχετικά με την «αντιστοίχιση 
των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που 
αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».

15. Την υπ’ αρ. 5673/400/1997 κοινή υπουργική από-
φαση «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυ-
μάτων» (εναρμόνιση με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ) (Β’ 192).

16. Την υπ’ αρ. 145116/2011 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλή-
των και άλλες διατάξεις» (Β’ 354)

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

18. Το π.δ. 121/2017 («Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

19. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160).

20. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180).

21. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119).

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

23. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

24. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

25. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

26. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 2357).

27. Το από 14.3.2022 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας αναφορικά με πρόταση-εισήγηση περί τροπο-
ποίησης του γραφείου Υπουργού Υγείας.

28. Την από 16.3.2022 με ορθή επανάληψη την 
31/3/2022 αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης 
Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στη παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4075/2013.

29. Την ανάγκη προσαρμογής της νομοθεσίας στην 
τεχνολογική πρόοδο.

30. Την ανάγκη διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας.
31. Την υπό στοιχεία Α.Π.:Β1α/Γ.Π. οικ. 33377/

07-06-2022 Εισήγηση της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του Προϊσταμένου της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιήσεις της υπό στοιχεία Α5/2280/1983 
υγειονομικής διάταξης

Η παρ. 3 του άρθρου 8 της υπό στοιχεία Α5/2280/
28.11.1983 υγεινομικής διάταξης (Β’ 720), αντικαθίσταται 
ως εξής:

«3. Επίσης μπορεί να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση στις 
λεκάνες απορροής Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου η 
εγκατάσταση βιομηχανιών εκτός των ορίων των 5.000 μ. 
εφόσον δεν έχουν για διάθεση καθόλου βιομηχανικά 
απόβλητα, ούτε προβλέπεται να έχουν στο μέλλον, είτε 
επειδή δεν δημιουργούν υγρά απόβλητα κατά την πα-
ραγωγική διαδικασία, είτε λόγω δυνατότητας καθολικής 
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ανακύκλωσης, καθώς και εκτός των ορίων των 7.500 
μέτρων λόγω δυνατότητας πλήρους επαναχρησιμοποί-
ησης των τυχόν αποβλήτων της παραγωγής, με βάση 
και τις χρήσεις που προσδιορίζονται στην υπ’ αρ. οικ. 
145116/2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 354), χωρίς 
διάθεση είτε στο έδαφος επιφανειακά είτε στο φυσικό 
υπέδαφος, χωρίς πλεονάζουσες απορροές επ’ αυτών.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω υπό στοιχεία ΥΑ Α5/2280/
28.11.1983 Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Πρό-
νοιας (Β’ 720).

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

  Περιβάλλοντος 
Υγείας και Ενέργειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Εσωτερικών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 6388 (2)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης καθ’ υπέρ-

βαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και απο-

γευματινής υπερωριακής εργασίας για τον Προ-

ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου 

Ακρόπολης ο οποίος διορίστηκε με θητεία τρι-

ών ετών με την υπ’ αρ. πρωτ. 330007/13.7.2021 

απόφαση διορισμού της Υπουργού Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, για το Β’ εξάμηνο του 2022 

(1.7.2022 - 31.12.2022), κατ’ εφαρμογή των δι-

ατάξεων των παρ.  Α-Β. του άρθρου 20 του 

ν. 4354/2015. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περ. β) και δ) της παρ. 1 και την παρ. 3 του άρ-

θρου 8 του ν. 3711/2008 «Ίδρυση νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟ-
ΛΗΣ” και άλλες διατάξεις» (Α’ 224), όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν. 3773/2009 και ιδίως το άρθρο 2 αυτού.

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/
420874/07.09.2021 και την υπ’ αρ. 420874/07.09.2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 752) απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, για τον διορισμό των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης.

3. Τα άρθρα 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Δι-
ακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 

2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Την παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 4598/2019 «Ίδρυση 
παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας 
Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα-
τάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου 
Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» (Α’ 36).

5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Τις παρ. Α-Β του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176), όπως έχει τροποποιηθεί με 
την παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133)

8. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

9. Το π.δ. 64/2013 «Οργανισμός του Μουσείου Ακρό-
πολης» (Α’ 113).

10. Την υπ’ αρ. 330007/13.03.2021 υπουργική απόφα-
ση «Διορισμός Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
του Μουσείου Ακρόπολης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 550).

11. Την υπ’ αρ. 6463/15.09.2021 έκθεση ανάληψης υπη-
ρεσίας του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του 
Μουσείου Ακρόπολης στο Μουσείο Ακρόπολης.

12. Την κατεπείγουσα ανάγκη για την καταβολή απο-
ζημίωσης μέχρι είκοσι (20) ώρες απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας και μέχρι δέκα έξι (16) ώρες για εργασία 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεω-
τικής εβδομαδιαίας εργασίας από 6η πρωινή - 22η ώρα 
ανά μήνα, για τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
του Μουσείου Ακρόπολης, για την εύρυθμη λειτουργία 
του Μουσείου Ακρόπολης.

13. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του 
Μουσείου Ακρόπολης.

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται υποχρέωση ποσού ύψους δύο χιλιάδων τετρακοσίων 
ευρώ (2.400,00€) που θα βαρύνει τον ΚΑΕ 00.0261 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Μουσείου Ακρόπολης έτους 
2022, για αμοιβή των ωρών απασχόλησης καθ’ υπέρβαση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για τον Προϊ-
στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπο-
λης για το Β’ εξάμηνο του 2022 (01.07.2022 - 31.12.2022).

15. Την υπ’ αρ. 5550/02.06.2022 βεβαίωση οικονομικής 
επιβάρυνσης της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομι-
κών Υποθέσεων για την απασχόληση καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής και απογευματινής υπερωρι-
ακής εργασίας για τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν-
σης του Μουσείου Ακρόπολης για το Β’ εξάμηνο του 2022.

16. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την 
παρούσα πίστωσης, είναι εντός του εγκεκριμένου πο-
σοστού διάθεσης.

17. Το γεγονός ότι το Μουσείο Ακρόπολης ακολουθεί 
12ωρη λειτουργία.
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18. Την υπ’ αρ. 30η/2016 -17.11.2016 συνεδρία του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης 
κατά την οποία αποφασίστηκε το θερινό και χειμερινό 
ωράριο λειτουργίας και αντίτιμο εισόδου στο Μουσείο 
Ακρόπολης (Β’ 4048).

19. Τη σχετική απόφαση της υπ’  αρ. 13η/2022  - 
08.06.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Μουσείου, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζει για το Β’ εξάμηνο του 2022 (01/07/2022 - 
31/12/2022), τις ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας και για απογευ-
ματινή απασχόληση για τον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης με σκοπό την 
εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Ακρόπολης, κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των παρ. Α-Β. του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015, ως κάτωθι:

Μέχρι είκοσι (20) ώρες απογευματινής υπερωριακής ερ-
γασίας και μέχρι δέκα έξι(16) ώρες για εργασία Κυριακών 

και εξαιρέσιμων ημερών πέραν της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας από 6η πρωινή - 22η ώρα ανά μήνα.

2. Η ωριαία αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των παρ. Α - Β του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

3. Με την υπό στοιχεία Φ10042/οικ.13567/329/
08.06.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, δεν διε-
νεργούνται κρατήσεις στις αποζημιώσεις του άρθρου 20 
του ν. 4354/2015 (υπερωριακή απασχόληση).

4. Αρμόδιος για την διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Ιουνίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02031332006220004*
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