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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  Δ12 1100217 ΕΞ 2014 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. Δ12 1063601 ΕΞ 2014/16.4.2014 

κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διανο−
μή κοινωνικού μερίσματος. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 284/1988 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Οικονομικών (Α΄ 128).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας» (Α΄ 163) και ειδικά τις διατάξεις του 
άρθρου 30Β που αφορούν στις αρμοδιότητες της Δι−
εύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της 
Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας. 

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

9. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−

ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 
2105).

10. Την υπ’ αριθμ. 07927ΕΞ/19−9−2012 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη (Β΄ 2574).

11. Την υπ’ αριθμ. 22365/97/5.7.2013 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (Β΄ 1667). 

12. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013 κοινή απόφα−
ση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών (Β΄ 130).

13. Την υποπαράγραφο Α.1, της παραγράφου Α του 
άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ−
μογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις (Α΄ 85)».

14. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170).
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−

καλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του Kρατικού Προ−
ϋπολογισμού, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγ−
ματικά γεγονότα (δικαιούχους) και προβλέπεται ότι δεν 
θα υπερβεί το ποσό των 450 εκατ. ευρώ. Η εν λόγω 
δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγ−
γραφεί στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών (ειδικός φορέας 23−200 «Γενικές Κρατικές 
Δαπάνες», ΚΑΕ 2762 «Δαπάνη χορήγησης κοινωνικού 
μερίσματος»), 

16. Την υπ’ αριθμ. 2/31649/ΔΠΔΑ/15.4.2014 βεβαίωση 
ύπαρξης πίστωσης της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 
και  Δημοσιονομικών Αναφορών της ΓΔΟΥ του Υπουρ−
γείου Οικονομικών και την αριθμ. 2/8542/ΔΠΔΑ/30.01.2014 
απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης που αφορά 
το έτος 2014, Ειδικού Φορέα 23−180 και ΚΑΕ 0874 (με 
α/α 12251/31.01.2014 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Υ.Δ.Ε.) για την αμοιβή της ΔΙΑΣ ΑΕ (ποσό 
0,04 ευρώ ανά έγκυρη συναλλαγή πλέον αναλογούντος 
Φ.Π.Α. και τις οριζόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις 
κρατήσεις).

17. Την υπ’ αριθμ. Δ12 1063601 ΕΞ 2014/16.4.2014 (Β΄ 
960/16.4.2014) κοινή υπουργική απόφαση για τη διανομή 
κοινωνικού μερίσματος, αποφασίζουμε:
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Άρθρο Πρώτο

1. Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
της αριθμ. Δ12 1063601 ΕΞ/16.4.2014 κοινής υπουργικής 
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Α) Το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, ατομικό ή 
οικογενειακό, εισόδημα των δικαιούχων δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα όρια που τίθενται στην κατωτέρω κλίμακα. 

Για τον προσδιορισμό του ορίου εισοδήματος, ορίζεται 
ως βασικό όριο εισοδήματος το ποσό των επτά χιλιάδων 
πενήντα ευρώ (7.050) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματι−
κό ή τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάρι−
ση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας 
Εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν 
τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή 
τα πρόσωπα που φιλοξενεί. Το βασικό όριο εισοδήματος 
προσαυξάνεται, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση 
του δικαιούχου, υπολογιζόμενο ως το γινόμενο του βασικού 
ορίου επί την οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας. 

Ως οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το 
σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο 
αιτών/η αιτούσα έχει στάθμιση ένα (1), ο/η σύζυγος κα−
θώς και κάθε φιλοξενούμενος ενήλικας έχει στάθμιση 
ένα τρίτο (1/3) και κάθε προστατευόμενο τέκνο ή φι−
λοξενούμενος ανήλικος έχει στάθμιση ένα έκτο (1/6). 
Ειδικότερα:

i) Προκειμένου για μονογονεϊκές οικογένειες, η οικο−
γενειακή κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται για το πρώτο 
προστατευόμενο τέκνο σε ένα τρίτο (1/3).

ii) Προκειμένου για δικαιούχο/οικογένεια με ένα τουλά−
χιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, η 
ανωτέρω οριζόμενη αντίστοιχη με την κατηγορία τους 
οικογενειακή κλίμακα ισοδυναμίας προσαυξάνεται κατά 
ένα έκτο (1/6).

Για τον προσδιορισμό των προστατευόμενων τέ−
κνων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 του 
Ν. 2238/1994 (Α΄ 151). 

Κλίμακα υπολογισμού του κοινωνικού μερίσματος:

Δικαιούχοι Βασικό όριο 
εισοδήματος (€)

Καταβαλλόμενο 
ποσό (€)

Αιτών/Αιτούσα 7.050 500,00

Σύζυγος/φιλοξενούμενος ενήλικας (έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της 
ηλικίας του έως 31.12.2013) + 2.350 + 166,67

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο/φιλοξενούμενο ανήλικο + 1.175 + 83,33

Μονογονεϊκές οικογένειες
(για το 1ο προστατευόμενο τέκνο) +2.350 + 166,67

Για ένα (1) τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω +1.175 +83,33

Για τις υποβληθείσες αιτήσεις οι οποίες έχουν απορριφθεί ή εκκρεμούν προς εξέταση ως βασικό όριο εισο−
δήματος λαμβάνεται το ποσό των επτά χιλιάδων πενήντα (7.050) ευρώ, με βάση το συνολικό, πραγματικό ή τεκ−
μαρτό, εισόδημα που προκύπτει από την εκκαθάριση των αρχικών ή τροποποιητικών Δηλώσεων Φορολογίας Ει−
σοδήματος του οικονομικού έτους 2013 που αφορούν τόσο τον δικαιούχο όσο και τα προστατευόμενα τέκνα ή 
τα πρόσωπα που φιλοξενεί.

Η εξέταση των κριτηρίων χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος θα γίνει από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή 
δήλωσης από τους αιτούντες.

Μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
οικονομικού έτους 2014, οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν επανεξετάζονται αυτεπάγγελτα από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. με βάση 
τα εισοδήματα των εμπρόθεσμα υποβληθεισών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, προς 
το σκοπό χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, εφόσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις της παρούσας.».

2. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Για τις αιτήσεις που έχουν απορριφθεί με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 

2013 και πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014, 
η καταβολή θα πραγματοποιηθεί 15 ημέρες μετά τη λήξη της εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014. Για λοιπές αιτήσεις που εκκρεμούν λόγω ελέγχου των δηλώσεων φο−
ρολογίας εισοδήματος ή έχουν παραπεμφθεί προς έλεγχο, η καταβολή θα πραγματοποιηθεί από την 1/10/2014 
έως και την 10/10/2014.».

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. δύναται σε κάθε περίπτωση να προβαίνει σε έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη 

χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, με βάση τις υποβληθείσες αρχικές 
ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2013 ή 2014. Τυχόν αχρεωστήτως 
καταβληθέντα ποσά εισπράττονται σύμφωνα με το άρθρο 6.».

4. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης επιστρο−

φής του κοινωνικού μερίσματος από φυσικό πρόσωπο το οποίο εκ παραδρομής έκανε αίτηση χορήγησης κοινω−
νικού μερίσματος ενώ δεν πληρούσε τα τιθέμενα κριτήρια με τις διατάξεις της παρούσας. Για την επιστροφή των 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23455

αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών στην περίπτωση 
αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.».

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

F
   Αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/408/οικ.16997 (2)

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του Ν. 3899/2010 «Επείγο−
ντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της 
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010),

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

3. Το υπ’ αριθμ. 142/23−06−2014 έγγραφο του Υπουρ−
γού της Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
καθώς και το 14542οικ.Φ.201.32/01−03−2013 έγγραφο του 
Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του Ν. 3812/2009.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή στο Πυροσβεστικό Σώμα πεντακο−
σίων (500) Δοκίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκό−
ντων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 73488 
Φ.300.2/18−12−2013 (ΦΕΚ 1379/172012) απόφαση Αρχηγού 
Πυροσβεστικού Σώματος, με την οποία κυρώθηκαν οι 
πίνακες του υπ’ αριθμ. 57659 οικ.Φ.300.2/13−12−2011 δια−
γωνισμού για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02018480707140004*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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