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Παρακαλούμε βρεtτε συνημμένη απόΦαση
του κου γΦυπουργού Β.Διγαλάκη με θέμα
«Δ,εξαγωγή των εξετάσεων κατά την
επαναληπτική εξεταστική του
Σεπτεμβρtου για το αKαδημα~Kό έτος
2019-2020» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος
Β' 3073 23-7-2020.

Με εκτtμηση,

Ιδιαtτερο Γραφεtο γφυπουργού Παιδεtας
& Θρησκευμάτων Β. Διγαλάκη,

Αρμόδιου για θέματα Ανώτατης
Εκπαtδευσης
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτι-
κή εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊ-
κό έτος 2019-2020.

2 Έκτακτη οικονομική Ενίσχυση των κατ' εξαίρεση
λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.98540/Ζ1 (1)

Διεξαγωγή των εξετάσεων κατά την επαναληπτι-
κή εξεταστική του Σεπτεμβρίου για το ακαδημα-
ϊκό έτος 2019-2020.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α.Του ν.4009/201 1 "Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΑΊ 95).
β.Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) "Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»
(Α' 42) και ιδίως των περ. οτ' και ζ' της παρ. 2 και της
παρ.4 αυτού.
γ.Του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
των αρνητικών συνΕΠΕιώντης εμφάνισης του κορωνοϊού
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του» (Α' 55).
δ. Της παρ. 3 του άρθρου 36 της απόΟ1 .05.2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) "Περαιτέρω μέ-
τρα για την οντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνΕπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνο-
δο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α' 90).
2. Το Π.δ. 18/2018 "Οργανισμός του Υπουργείου Παl-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31).
3. Το Π.δ. 8112019 «Σύσταση, συγχώνευση. μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
4. Το Π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
5.Την υπ' αρ. 66321Υ1 120.7.2019 κοινή απόφαση του

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλειο Διγαλάκη»
(Β' 3009).
6. Την υπ' αρ. 59181/21/19.5.2020 απόφαση του

Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Ρυθ-
μίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία των προ-
γραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, τη
διενέργεια κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων, την
πρακτική όσκηση φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξε-
τάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημα'ίκού έτους
2019-2020.» (ΒΊ 935).
7.Την υπ'αρ. Φ.Ι/Γ/362/98399/Β1/23-7-2020 βεβαίω-

ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Διεξαγωγή της επαναληπτικής εξεταστικής
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

,. Η επαναληmική εξεταστική του ακαδημαϊκού έτους
2019-2020 κατό την περίοδο του Σεπτεμβρίου για τα
προγράμματα σπουδών α' και β' κύκλου των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμότων (Α.Ε.Ι.) διεξόγεται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 6 και 7 της υπΌρ. 59181/
21/19.5.2020 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΒΊ 935).
2. Για τη διεξαγωγή των εξετάσεων της παρ. 1,τα Α.Ε.1.

δύνανται είτε να χρησιμοποιήσουν τους ίδιους τρόπους
και μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων που ορίστηκαν για
τις εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου 2019-2020, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στις αποφόσεις της Συγκλήτου κάθε
Α.Ε.1.που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρ-
θρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπΌρ. 59181/
l1l19.5.2020 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων (ΒΊ 935), είτε να κοθορίσουν εκ νέου
με σχετική απόφαση Συγκλήτου τους τρόπους και τα
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μέσα διεξσγωγή, των εξετάσεων για την επαναληπτική
εξεταστική του ακαδημαϊκού έτου, 2019-2020, εφαρμά-
ζοντα, αναλογικά τι, διατάξει, των άρθρων 6 και 7 τη,
υπΌρ. 59181/l1/19.5.2020 απάφαση, του Υπουργού
Παιδεία, και Θρησκευμάτων (8'1935).
Ηαπόφαση συτή νσ δημοσιευθεl στην Εφημερίδσ τη,

Κυβερνήσεω,.

Μαραύσι, 23 10υλΙου 2020

ΟΥφυπουργό,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

----.----
Αριθμ. 11677 (2)
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση των κατ' εξαίρε-
ση λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων.

ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντα, υπόψη:
1.Τι, διατάξει,:
α. Τη, παρ. 1 του άρθρου εβδομηκοστού δεύτερου

«Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των κατ' εξαίρεση
λειτουργούντων τουριστικών καταλυμάτων» της από
13.4.2020 Πράξη, Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)
"Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνΕ-
πειών τη, πανδημία, του κορωνοϊού COVID-19και άλλε,
κατεπείγουσε, διατάξει," (Α'84), όπω, κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του ν. 469012020 (Α'104).
β. Τη, παρ. 3 του άρθρου μάνου τη, υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.

ΟΙΚ.20035/22.3.2020 κοινή, απόφαση, των Υπουργών
Ανάπτυξη, και Επενδύσεων, Προστασlα, του Πολίτη,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερι-
κών «Επιβολή του μέτρου τη, προσωρινή, απαγόρευ-
σης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς
λεlτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειαι::. για το χρονικό
διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση,
έω, και 30.4.2020" (8' 987).
γ. Του άρθρου μόνου τη, υπΌρ. Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.27530

κοινή, απόφαση, των Υπουργών Ανάπτυξη, και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας KOI Κοινωνικών
Υποθέσεων, γγείος, Εσωτερικών «Παράταση ισχύος της
υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.20035/22.3.2020 κοινή, απόφασης
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας
και Εσωτερικών (8' 987) έω, και τιζ31.5.2020.» (8'1633).
δ.Τη, παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού εβδόμου της από

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεΠΕΙ-
ών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τη στήριξη τη, κοινωνία, και τη, επιχειρηματικάτητας
και τη διασφάλιση τη, ομαλής λειτουργlας τη, αγορά,
και τη, δημόσια, διοlκησηζ» (Α'68), όπω, κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α'83).
ε. Του άρθρου πρώτου τη, από 25.2.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνο"ίού»
(Α'42) και ιδίω, τη, περ. ζ' τη, παρ. 2 και τη, περ. ε'

της παρ. 4 αυτού, άπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4682/2020 (Α'76).
στ.Του ν. 3861/201 Ο «Ενίσχυση τη, διαφάνεια, με την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων κοι πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο, "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλε, διατάξεις»
(ΆΊ12).
ζ. Του Π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργεlου Οικο-

νομικών» (Α' 181).
η. Του Π.δ. 127/2017 «Οργανισμό, Υπουργείου Του-

ρισμού» (Α'157).
θ. Του Π.δ. 83/2019 «Διορισμά, Αντιπροέδρου τη,

Κυβέρνηση" Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α'121).
ι.Τη, υπΌρ. 340/18.7.2019 κοινή, απόφαση, του Πρω-

θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτητων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (8'3051).
2.Τον Πίνακα του άρθρου 2 τη, υπΌρ. 5052/24.3.2020

απόφασης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία του-
ριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση τη, επιβληθεlσα,
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και ειδικοί όροι»
(8' 1018), όπως αυτά, αντικαταστάθηκε από την υπ' αρ.
5890/10.04.2020 όμοια απόφαοη «Τροποποίηση τη, υπ'
αρ. 5052/24.03.2020 απόφαση, του Υπουργού Τουρι-
σμού με τίτλο "Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων,
κατ' εξαίρεση τη, επιβληθεlσας προσωρινή, απαγόρευ-
σης λειτουργίας και ειδικοί όροι (8' 1018)"» (8' 1295).
3.Την υπΌρ. 11265/16.7.2020 εισήγηση τη, Προϊστα-

μένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργεlου Τουρισμού, σύμφωνα με
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης επιφέ-
ρει δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Τουρισμού ύψους 3.000.000 ευρώ, η
οποία θα βαρύνει τι, εγγεγραμμένε, πιστώσει, των ΑΛΕ
2310889001 και 2310989899 του Ειδικού Φορέα 1045-
501-0000000 οικονομικού έτους 2020, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση
προς τα κατ' εξαίρεση λειτουργούντα
τουριστικά καταλύματα

1.Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς τα τουριστικά
καταλύματα συνεχούς λειτουργίας που περιλαμβάνονται
στον Πlνακα του άρθρου 2 τη, υπ' αρ. 5052/24.3.2020
απόφαση, του Υπουργού Τουρισμού (8' 1018), όπως
αντικαταστάθηκε με τη υπ' αρ. 5890110.04.2020 όμοια
απόφαση (8' 1295).
2. Το ποσό της έκτακτης οικονομική, ενίσχυσης τη,

παρ. 1, αφορά στο χρονικό διάστημα για το οποίο κρί-
θηκε αναγκαία η λειτουργlα ανά Περιφερειακή Ενάτητα
τη, χώρα, τουριστικών καταλυμάτων για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος, κατ' εξαίρεση τη, προσωρινής
απαγόρευση, λειτουργlα, που επιβληθηκε με την υπ'
αρ. Δ1α/Γ.Π.ΟΙΚ.20035/22.3.2020 κοινή απάφαση των
Υπουργών Ανάmυξης και Επενδύσεων, Προστασία,του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Εσωτερικών (8' 897). Προσδιορίζεται δε, για κάθε του-
ριστικό κατάλυμα του ως άνω Πίνακα, ως ποσοστό 35%
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επί της διαφοράς του κύκλου εργασιών μηνός Απριλί-
ου 2019 και Απριλίου 2020, υπολογιζόμΕυο σε τριακο-
στά επΙ των ημερών λειτουργίας έκαστου τουριστικού
καταλύματος.

Άρθρο 2
Διαδικαοία και δικαιολογητικό χορήγηση,
τη, οικονομικής Ενίσχυοης

1. Το ποσό της έκτακτης οικονομικής Ενίσχυσης χο-
ρηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού με απόφαση του
Υπουργού Τουριομού.
2. Προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν την Ενλόγω

οικονομική Ενίσχυση θα πρέπει να προσκομίσουν στην
ΟΙΚΕίαΠεριφΕρειακή Υπηρεσία Τουριομού του Υπουρ-
γείου Τουρισμού τα κάτωθι δικαιολογητικά:
• Τιμολόγιο επιχορήγηοης
• Επίσημο έγγραφο, από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος

εκπρόσωπος του τουριστικού καταλύματος/επιχείρησης
• Πιοτοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.
• Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης
• Πιοτοποιητικό περί μη λύοης
• Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του άρθρου 73 ταυ

ν. 4412/2016 (ΑΊ47)
•Υπεύθυνη δήλωοη του νομίμου Εκπροοώπου περί μη

ενεχυρίαοης ή Εκχώρηοη" καθώς και περί της ιοχύουοας
ηλεκτρονικής διεύθυνσης του τουριστικού καταλύμα-
τος/ΕΠΙχΕίρηοης

• Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού δικαιούχου σε
μορφή ΙΒΑΝ που συνοδεύεται από αντίγραφο (οπλή φω-
τοτυπία) τη, πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τηςΤράπε-
ζας στην οποία τηρΕίται ο λογαριασμός ή από βεβαίωση
της Τράπεζας αυτής όταν δεν εκδίδεται βιβλιάριο
• Περιαδική δήλωση ΦΠΑ μηνός Απριλίου 2019 και

Απριλίου 2020 (αρχική και τροποποιητικές)
• Σε περίπτωση που το τουριστικό κατάλυμα/επιχείρη-

οη ανήΚΕΙ σε όμιλο επιχειρήσεων, βεβαίωση ως προς το
ύψος του κύκλου εργασιών για την ίδια ως άνω περίοδο
(Απρίλιος 2019 μΕΑπρίλιο 2020), η οποία υπογράφεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπο του τουριστικού καταλύ-.
ματος/επιχείρησης και συνοδεύεται από τα αντίστοιχα
ισοζύγια
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως .

Αθήνα, 23 lουλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Υπουργός Τουρισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογροφείο αποτελεί δημόσιο υπηρεσία υπογόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση κοι κυκλοφορίο των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο κοι γιο την κάλυψη των εκτυπωτικών-
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου κοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131
και Π.δ. 29/2018/Α'58).

1, ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr. την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοπσισύνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης. για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε Ειδική φόρμα στον
ιστότσπσ www.et.gr .

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είΤΕ απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων κοι Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή οιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων κοι Συνδρομητών.
Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είνοι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνετοι κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν .

• Τρόπαι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήσr1
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής κοι χρονοσήμανσης. ι
Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν

είΤΕ να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είΤΕνα καταθέτουν με Εκπρόσωπό τους' κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής κοι Κατοχώρισης Δημοσιευμάτων .

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤιΚΕΣ - ΕΚΔΟTlΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλίο, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, Κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσει<;, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδραμική Διεύθυνση: Καποδιστρίου34, τ.κ. 10432, Αθήνα lστότοπος:www.et.gr

ι , Πληροφορίες σX~ΤΙKάμετηνλειτουργΙα
;ου ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr Ι.

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων ΠΡΟζδημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Πληροφορίες για γενικό πρωτδ~oλλo
και αλληλογροφία: grammateia@ei.gr

'ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - laχ: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟIΝον

Πωλήσεις - Συνδρσμές: (ίσόγειο,τηλ. 210 527917Β -180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο,Γρ.3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
ΠαραλαβήΔημ.Ύλης: (Ισόγειο,τηλ.210 5279167, 21Ο5279139)

Ωράρι~ για το κοινά: Δευτέρα J'" Π~Ρ,~~K,Eυ,ή:Β:ΟΟ; 13:3q ,J
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