
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Χώρας Σφακίων, 
αρμοδιότητας 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
(Υ.Πε.) Κρήτης, με συγχώνευση του Πολυδύναμου 
Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Σφακίων, αποκε-
ντρωμένης μονάδας του Κ.Υ. Βάμου και ταυτόχρο-
νη μεταφορά των θέσεων αυτού.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Α3γ/οικ.72667/30-9-2016 απόφασης του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Υγείας «Όροι και προϋποθέσεις 
αξιολόγησης τμημάτων και κλινικών ως προς την 
καταλληλότητα ανάπτυξης κέντρων μη χειρουρ-
γικής εμφύτευσης συσκευών διόρθωσης ενδο-
καρδιακών βλαβών με τη χρήση του συστήματος 
MitraClip-κριτήρια επιλογής ασθενών» (Β’ 3180).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.47631 (1)
Σύσταση Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Χώρας Σφακίων, 

αρμοδιότητας 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

(Υ.Πε.) Κρήτης, με συγχώνευση του Πολυδύναμου 

Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Σφακίων, αποκε-

ντρωμένης μονάδας του Κ.Υ. Βάμου και ταυτό-

χρονη μεταφορά των θέσεων αυτού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 6 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014 

«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή 
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 38), καθώς και 
της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23,

β. των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθ-
μιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 115),

γ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-

γανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

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

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

η. του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων με-
ταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α’ 156),

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

ι. της υπό στοιχεία Α3α/οικ.6615/7-4-1986 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Σύσταση Κέντρου Υγείας ΒΑ-
ΜΟΥ Ν. Χανίων» (Β’ 234),

ια. της υπό στοιχεία Υ3α/ΓΠ116149/22-12-2003 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός του Περιφερει-
ακού Ιατρείου (ΠΙ) Χώρας Σφακίων, Νομού Χανίων, ως 
Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ)» (Β’ 1950),

ιβ. της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.26902/27-4-2021 
υπουργικής απόφασης «Έγκριση από άποψη σκοπιμότη-
τας της ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Υγείας (Κ.Υ.) Χώ-
ρας Σφακιών, αρμοδιότητας 7ης Υγειονομικής Περιφέ-
ρειας (Υ.Πε.) Κρήτης, με συγχώνευση του Πολυδύναμου 
Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Σφακίων, αποκεντρωμέ-
νης μονάδας του Κ.Υ. Βάμου» (ΑΔΑ: 6Λ26465ΦΥΟ-ΤΕ3).

2. Την υπ’ αρ. 5638/21-5-2014 διαπιστωτική πράξη του 
Διοικητή της 7ης Υ.Πε. Κρήτης περί μεταφοράς προσω-
πικού και θέσεων του Κέντρου Υγείας Βάμου και των 
αποκεντρωμένων μονάδων του (ΑΔΑ: 7Η7Ω469Η2Ι-741).

3α. Το υπ’ αρ. 11608/18-03-2021 (ορθή επανάληψη) 
έγγραφο της 7ης Υ.Πε. «Εισήγηση για σύσταση Κέντρου 
Υγείας Χώρας Σφακίων με ταυτόχρονη κατάργηση του 
ΠΠΙ Χώρας Σφακίων του Δήμου Σφακίων».

3β. Το υπ’ αρ. 12055/22-03-2021 έγγραφο της 7ης Υ.Πε. 
«Συμπληρωματική εισήγηση ως προς το εκτιμώμενο κό-
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στος λειτουργίας του προς σύσταση Κέντρου Υγείας Χώ-
ρας Σφακίων, με ταυτόχρονη κατάργηση του ΠΠΙ Χώρας 
Σφακίων του Δήμου Σφακίων».

4. Το πρακτικό της 10ης/5-4-2021 συνεδρίασης του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (9ο 
θέμα).

5. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ.33274/27-05-2021 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

6α. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης θα προκληθεί επιπλέον ετήσια δαπάνη ύψους 
χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), για την καταβολή 
επιδόματος ευθύνης στον Υπεύθυνο για τον Συντονισμό 
της Επιστημονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας. Η εν 
λόγω δαπάνη θα καλυφθεί από τον Π/Υ του Υπουργεί-
ου Υγείας, θα βαρύνει τον Α.Λ.Ε. 2120104002 του Φ/Ε.Φ 
1015-902-000000 και είναι εντός των ορίων του ΜΠΔΣ 
[σχετ. η υπό στοιχεία Β3γ/οικ.82127/18-12- 2020 από-
φαση ανάληψης (ΑΔΑ: Ω0Ζ6465ΦΥΟ-ΠΞ3)].

6β. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης θα προκύψει επιπλέον ετήσια δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού της 7ης Υ.Πε. για λειτουργικά έξοδα 
ύψους τριάντα μίας χιλιάδων ευρώ. (31.000,00 €), η οποία 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του εκτε-
λούμενου προϋπολογισμού του Φορέα και βρίσκεται 
εντός των ορίων του ΜΠΔΣ (αρ. 600/25.6.2021 απόφαση 
δέσμευσης), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση

Συνιστάται Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) στη Χώρα Σφακίων, ως 
αποκεντρωμένη οργανική μονάδα της 7ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας (Υ.Πε.) Κρήτης, με συγχώνευση του Πολυ-
δύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Π.Ι.) Σφακίων, το 
οποίο αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κ.Υ. Βάμου.

Άρθρο 2
Σκοπός

Σκοπός του Κέντρου Υγείας είναι ο αναφερόμενος στις 
διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 4486/2017 (Α’ 115).

Άρθρο 3
Περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας

Ως περιοχή ευθύνης του Κ.Υ. ορίζεται η έδρα του και 
οι Τοπικές Κοινότητες Αγίας Ρούμελης, Αγίου Ιωάννου, 
Ανωπόλεως, Ασκύφου, Ασφένδου, Ίμπρου, Πατσιανού 
και Σκαλωτής.

Άρθρο 4
Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.)

1. Το Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Ι.) Αγίας Ρούμελης που 
έχει υπαχθεί στο Κ.Υ. Βάμου, υπάγεται εφεξής με την πε-
ριοχή ευθύνης του στην αρμοδιότητα του Κ.Υ. Σφακίων, 
ως αποκεντρωμένη μονάδα του.

2. Το Περιφερειακό Ιατρείο (Π.Ι.) Ανωπόλεως που έχει 
υπαχθεί στο Κ.Υ. Βάμου, υπάγεται εφεξής με την περιοχή 
ευθύνης του στην αρμοδιότητα του Κ.Υ. Σφακίων, ως 
αποκεντρωμένη μονάδα του.

Άρθρο 5
Θέσεις Προσωπικού

Όλες οι θέσεις προσωπικού του Π.Π.Ι. Σφακίων, όπως 
αυτές έχουν συσταθεί σύμφωνα με τον υφιστάμενο 
οργανισμό αυτού, μεταφέρονται και εντάσσονται στο 
νεοσυσταθέν Κέντρο Υγείας. Το προσωπικό το οποίο 
υπηρετεί σε θέσεις του συγχωνευόμενου Π.Π.Ι. μεταφέ-
ρεται και εντάσσεται στο Κ.Υ. με την ίδια εργασιακή σχέ-
ση κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και βαθμό που κατέχει.

Άρθρο 6
Συντονιστής της Επιστημονικής Λειτουργίας του 
Κέντρου Υγείας

Ως Υπεύθυνος για το Συντονισμό της Επιστημονικής 
Λειτουργίας του Κ.Υ. ορίζεται ιατρός/οδοντίατρος κλά-
δου Ε.Σ.Υ. εκ των υπηρετούντων σε αυτό, σύμφωνα με 
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 7
Η διάρθρωση του Κ.Υ. Σφακίων και οι λοιπές λεπτομέ-

ρειες οργάνωσης αυτού, θα καθοριστούν με άλλη όμοια 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2021

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών Υγείας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   

I

 Αριθμ. Γ2α/οικ. 46721 (2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοι-

χεία Α3γ/οικ.72667/30-9-2016 απόφασης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Όροι και προ-

ϋποθέσεις αξιολόγησης τμημάτων και κλινικών 

ως προς την καταλληλότητα ανάπτυξης κέντρων 

μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών διόρ-

θωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του 

συστήματος MitraClip-κριτήρια επιλογής ασθε-

νών» (Β’ 3180). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 

«Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α’ 105), 
όπως επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του 
ν. 2194/1994 (Α’ 34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις τις παρ.  3 του άρθρου 53, του 
ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 101).

VASILIS
Highlight
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2519/1997 (Α’ 165) 
και του άρθρου 2 του ν. 1471/1984 (Α’ 112).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 45).

6. Τις διατάξεις της παρ.  3 του άρθρου 46 του 
ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θε-
σμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Αρχείου 
Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (Α’ 43).

7. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

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

11. Την υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β’ 32).

12. Την υπό στοιχεία Α3γ/οικ. 72667/30-09-2016 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Όροι 
και προϋποθέσεις αξιολόγησης τμημάτων νοσοκομεί-
ων και κλινικών ως προς την καταλληλότητα ανάπτυ-
ξης κέντρων μη χειρουργικής εμφύτευσης συσκευών 
διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με τη χρήση του 
συστήματος MitraClip-κριτήρια επιλογής ασθενών» 
(Β’ 3180).

13. Την υπ’ αρ. 7 απόφαση της 287ης/16-4-2021 Ολο-
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ. η οποία έγινε αποδεκτή από τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας.

14. Την υπό στοιχεία Β2α,Β1α/οικ.44605/15-7-2021 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με τις διατάξεις 
της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), όπως ισχύει.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία 
Α3γ/οικ.72667/30-09-2016 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας «Όροι και προϋποθέσεις αξιολόγησης 
τμημάτων νοσοκομείων και κλινικών ως προς την καταλ-
ληλότητα ανάπτυξης κέντρων μη χειρουργικής εμφύτευ-
σης συσκευών διόρθωσης ενδοκαρδιακών βλαβών με 
τη χρήση του συστήματος MitraClip-κριτήρια επιλογής 
ασθενών» (Β’ 3180) ως ακολούθως:

1. Μετά το τέλος της παρ. 2 προστίθενται τα κάτωθι:
H διακαθετηριακή (μη χειρουργική) από γλωχίνα σε 

γλωχίνα επιδιόρθωση (TEER- Transvalvular Edge-to-
Edge Repair) της ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας 
μπορεί να εξεταστεί σε συμπτωματικούς ασθενείς με 
μετρίως-σοβαρού και σοβαρού βαθμού (3+ και 4+) 
δευτεροπαθή ανεπάρκεια, ισχαιμικής ή ιδιοπαθούς (μη 
ισχαιμικής αιτιολογίας) που πληρούν (όλα) τα κάτωθι 
κριτήρια:

- Έχουν Κλάσμα Εξώθησης μεταξύ 20-50% και τελο-
διαστολική διάμετρο αριστερής κοιλίας μικρότερη από 
70mm.

- Βρίσκονται σε λειτουργική κατάσταση ΙΙ-IVα κατά 
NYHA παρά τη μεγίστη ανεκτή φαρμακευτική αγωγή 
και θεραπεία επανασυγχρονισμού (όπου ενδείκνυται 
βάσει οικείων Κατευθυντηρίων Οδηγιών).

- Έχουν τουλάχιστον μία νοσηλεία το τελευταίο 
δωδεκάμηνο και/ή τιμές BNP>300pg/ml η NT-pro-
BNP>1.500pg/ml.

- Είναι ακατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση μιτρο-
ειδούς βαλβίδας, όπως εκτιμάται από το οικείο Καρ-
διοχειρουργικό Τμήμα (Σχετική βεβαίωση υπεύθυνου 
Καρδιο-χειρουργού της Ομάδας Καρδιάς-Heart Team- 
απαραίτητη).

- Ο κύριος πίδακας της ανεπάρκειας είναι non-
commisural και η άποψη του επεμβατικού καρδιολόγου 
είναι ότι η ανεπάρκεια μπορεί να διορθωθεί διακαθε-
τηριακά.

Επιπλέον σε όσους πληρούν όλα τα παραπάνω κριτή-
ρια, πρέπει να μην υφίστανται τα κάτωθι:

- Σημαντική στεφανιαία νόσος που χρήζει επαναγγεί-
ωσης.

- Εγχείρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, αγγειο-
πλαστικής στεφανιαίων ή διακαθετηριακής εμφύτευσης 
αορτικής βαλβίδας τις προηγούμενες 30 μέρες.

- Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο τις προηγούμενες 
30 μέρες.

- Εκτιμωμένη (μέσω υπερήχων ή δεξιού καθετηρι-
ασμού) συστολική πίεση πνευμονικής αρτηρίας >70 
mmHg, εκτός εάν θεραπεία με αγγειοδιασταλτικά στο 
Αιμοδυναμικό Εργαστήριο μπορεί να μειώσει τις πνευμο-
νικές αγγειακές αντιστάσεις σε <3 μονάδες Wood, ή εάν 
μεταξύ 3 και 4,5 μονάδες Wood, η τιμή του κύματος V της 
ανεπάρκειας να είναι μικρότερη από το διπλάσιο της εξ 
ενσφήνωσης μέσης πίεσης των πνευμονικών τριχοειδών.

- Παρουσία υπερτροφικής αποφρακτικής μυοκαρδιο-
πάθειας, περιοριστικής μυοκαρδιοπάθειας, συμπιεστικής 
περικαρδίτιδας ή οποιασδήποτε άλλης δομικής καρδιοπά-
θειας που προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια, πλην διατατικής 
μυοκαρδιοπάθειας, ισχαιμικής ή μη ισχαιμικής αιτιολογίας.

- Εμφύτευση αμφικοιλιακής βηματοδότησης τις προ-
ηγούμενες 30 μέρες.

- Επιφάνεια στομίου μιτροειδούς βαλβίδας μικρότερο 
από 4cm2, όπως εκτιμάται από διαθωρακικό υπερηχο-
γράφημα.

- Ακατάλληλη προς εμφύτευση ανατομία μιτροειδούς 
βαλβίδας.

- Ανάγκη για επείγον χειρουργείο οιασδήποτε αιτιολο-
γίας ή προγραμματισμένη καρδιοχειρουργική επέμβαση 
εντός των προσεχών 12 μηνών.

- Προσδόκιμο επιβίωσης κάτω του 1 έτους λόγω μη 
καρδιακών συννοσηροτήτων.

- Συμμετοχή σε λίστα υποψήφιων για μεταμόσχευση.
- Υπερηχογραφική παρουσία ενδοκαρδιακών μαζών, 

θρόμβων ή εκβλαστήσεων.
- Ενεργή ενδοκαρδίτιδα ή ενεργή ρευματική προσβο-

λή ή προϋπάρχουσα ρευματικής αιτιολογίας εκφύλιση 
των γλωχίνων.
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- Ενεργή λοίμωξη που χρήζει αντιβιοτική θεραπεία.
- Αδυναμία οιασδήποτε αιτιολογίας για παροχή συγκα-

τάθεσης για τη διενέργεια, τους κινδύνους και τα οφέλη 
της επέμβασης.

2. Στην περίπτωση της παρ. 2 υπό τον τίτλο «Πρω-
τόκολλο επιλογής ασθενών που κρίνονται ως ανεγχεί-
ρητοι», στο τέλος της υποπερίπτωσης 1) προστίθεται η 
φράση: (Σχετική βεβαίωση υπεύθυνου Καρδιοχειρουρ-
γού της Ομάδας Καρδιάς - Heart Team- απαραίτητη).

3. Κατά τα λοιπά, η υπό στοιχεία Α3γ/οικ.72667/
30-9-2016 (Β’ 3180) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Υγείας, ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02034752907210004*
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