
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μα-
κεδονίας.

2 Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας υπαλ-
λήλων του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. οικ. 72186(1345) (1)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μα-

κεδονίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 159,171,181 και 186 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το άρθρο 5 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 
7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τα άρθρα 9 και 18 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα-
σίας (ν. 2690/1999 - Α’ 45).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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).

5. Τις υπ’αρ. 81320 και 77909/01.12.2016 (Β’ 4302) 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, με την οποία εγκρί-
θηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, Α’ 226).

6. Την υπ’ αρ. 7281/2019 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, για την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων των περιφερειακών εκλογών της 26ης 
Μαΐου 2019 και ανακήρυξη του επιτυχόντος και των 
επιλαχόντων συνδυασμών, του εκλεγέντος Περιφερει-
άρχη και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Κεντρικής Μακεδονίας.

7. Τα από 31.08.2019 και 01.09.2019 πρακτικά ορκω-
μοσίας του Περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμ-
βούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

8. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 62/13.01.2022 
(ΑΔΑ:ΨΜΨΘ7ΛΛ-ΡΟΗ) απόφαση του Περιφερειάρχη 
περί ορισμού τομεαρχών.

9. Την υπ’ αρ. 598788(8065)/25.09.2019 (Β’ 3746) απόφα-
ση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μετα-
βίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
όπως τροποποιήθηκε με την ενότητα Β) της υπ’ αρ. οικ. 
704761(10249)/22.12.2020 (Β’ 5755) όμοια απόφασης.

10. Την υπ’ αρ. οικ. 695554(12084)/02.11.2021 (Β’ 5246) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 
περί μεταβίβασης άσκησης καθηκόντων σε μέλος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας.

11. Την υπ’ αρ. 26/2008 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

12. Την υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπό στοιχεία 
ΔΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις 
και στα διοικητικά έγγραφα.

13. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Α) Τη μεταβίβαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδι-
οτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους 
Περιφερειακούς Συμβούλους, Κωνσταντίνο Κούη του 
Ηλία, Σωτήριο Μπάτο του Νικολάου, Αικατερίνη Περι-
στέρη του Γεωργίου και Βενιαμίν Καρακωστάνογλου του 
Ισαάκ, ως ακολούθως:

Α.1) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Κωνσταντίνο Κούη 
του Ηλία μεταβιβάζεται η άσκηση των κάτωθι που αφο-
ρούν σε θέματα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, ως εξής:

1. Ο συντονισμός και η παρακολούθηση εφαρμογής 
της πολιτικής της Περιφέρειας σε θέματα «Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο συντονισμός και η 
παρακολούθηση δράσεων σε θέματα «Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη».

3. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νο-
μοθεσίας στον τομέα ευθύνης του.

4. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η εισή-
γηση του επί θεμάτων ευθύνης του προς την Εκτελεστι-
κή Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια συλλογικά όργανα, 
καθώς και η παρακολούθηση αυτού.

5. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι ειση-
γήσεις για «επιχειρησιακά προγράμματα» επί θεμάτων 
ευθύνης του προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά 
αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολού-
θηση υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

6. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και 
λοιπά Συλλογικά Όργανα/Επιτροπές της ΠΚΜ, επί θεμά-
των ευθύνης του, με εξαίρεση αυτών που ανατίθενται 
με διάταξη νόμου ή όμοια διοικητική πράξη σε άλλο 
διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο. 

7. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας για θέματα 
ευθύνης του.

Α.2) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Σωτήριο Μπάτο 
του Νικολάου μεταβιβάζεται η άσκηση των κάτωθι αρ-
μοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα Καινοτομίας και 
Εξωστρέφειας, ως εξής:

1. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού 
χαρακτήρα του τομέα Καινοτομίας και Εξωστρέφειας, 
με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοι-
κητικό/υπηρεσιακό όργανο.

2. Ο σχεδιασμός, η υποβολή προτάσεων, και η παρα-
κολούθηση δράσεων Καινοτομίας και Εξωστρέφειας.

3. Η συμμετοχή σε δίκτυα Καινοτομίας και Εξωστρέ-
φειας.

4. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων και 
δράσεων, επιχειρηματικών αποστολών και συνεργασιών 
για την προβολή, ανάδειξη και προώθηση αγροδιατρο-
φικών προϊόντων και προϊόντων μεταποίησης αυτών.

5. Η εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου δράσης για 
την προβολή και προώθηση των αγροδιατροφικών προ-
ϊόντων της Π.Κ.Μ.

6. Η ανάθεση κάθε είδους σύμβασης (προμηθειών, 
υπηρεσιών, έργων, προγραμματικών κ.λπ.), που αφορά 
στις υπηρεσίες Έδρας, σε περισσότερες της μίας Περι-
φερειακές Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο 
σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και αφο-
ρούν α) σε θέματα Καινοτομίας και Εξωστρέφειας και β) 
σε θέματα του Αγροδιατροφικού τομέα.

7. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας του τομέα 
αρμοδιότητας.

8. Ο συντονισμός και την παρακολούθηση της δια-
δικασίας κατάρτισης του απολογισμού δράσης της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας ΠΚΜ.

9. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικα-
σιών και οι προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων και 
των διαδικασιών, για την εξασφάλιση της αποδοτικότε-
ρης λειτουργίας της αρμόδιας υπηρεσίας.

10. Η επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων που 
αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Ενό-
τητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί θεμάτων ευθύνης 
του, με εξαίρεση αυτών που ανατίθενται με διάταξη 
νόμου ή όμοια διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό/
υπηρεσιακό όργανο.

11. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η ει-
σήγηση του προϋπολογισμού επί θεμάτων ευθύνης του 
προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια 
συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση αυτού.

12. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι ει-
σηγήσεις για «επιχειρησιακά προγράμματα» επί θεμάτων 
ευθύνης του προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά 
αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολού-
θηση υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

13. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και 
λοιπά Συλλογικά Όργανα/Επιτροπές της ΠΚΜ, επί θεμά-
των ευθύνης του, με εξαίρεση αυτών που ανατίθενται 
με διάταξη νόμου ή όμοια διοικητική πράξη σε άλλο 
διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο. 

14. Η συγκρότηση επιτροπών/κλιμακίων ή ομάδων 
εργασίας για δραστηριότητες επί θεμάτων ευθύνης του, 
καθώς και τον ορισμό μελών αυτών προερχομένων από 
υπηρεσίες αρμοδιότητάς του, με εξαίρεση αυτών που 
ανατίθενται με διάταξη νόμου ή όμοια διοικητική πράξη 
σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο.

Α.3) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Αικατερίνη Περιστέ-
ρη του Γεωργίου μεταβιβάζεται η άσκηση των κάτωθι αρ-
μοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα Πολιτισμού, ως εξής:

1. Ο συντονισμός δράσεων των πολιτιστικών φορέων 
σε υπερτοπικό επίπεδο.

2. Τα προγράμματα προαγωγής του πολιτισμού σε 
υπερτοπικό επίπεδο.

3. Η διοργάνωση και η εποπτεία πολιτιστικών δρώμε-
νων σε υπερτοπικό επίπεδο.

4. Η έκδοση απόφασης συγκρότησης δευτεροβάθμιων 
συμβουλίων επιθεώρησης ψυχαγωγικών δραστηριοτή-
των σε υπερτοπικό επίπεδο.

5. Η απόφαση για το διορισμό και την αντικατάσταση 
διοικητών ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες στη 
χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας και όλες τις συ-
ναφείς πράξεις.

6. Η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της Περι-
φέρειας με σχολεία όλης της χώρας ή με σχολεία της 
αλλοδαπής και της συνεργασίας αυτών.

7. Η υλοποίηση προγραμμάτων δράσεων και πρωτο-
βουλιών που αφορούν σε θέματα παιδείας και υποστήρι-
ξης της εκπαίδευσης, για θέματα της πέραν του τυπικού 
εκπαιδευτικού συστήματος δια βίου μάθησης και της 
σύνδεσης αυτών με την απασχόληση, σε υπερτοπικό 
επίπεδο.

8. Η επιβολή κυρώσεων και εφαρμογή μέτρων που 
αφορούν σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές 
Ενότητες/Μητροπολιτικής Ενότητας ή στο σύνολο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας επί θεμάτων ευθύ-
νης του, με εξαίρεση αυτών που ανατίθενται με διάταξη 
νόμου ή όμοια διοικητική πράξη σε άλλο διοικητικό/
υπηρεσιακό όργανο.
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9. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η ει-
σήγηση του προϋπολογισμού επί θεμάτων ευθύνης του 
προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια 
συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση αυτού.

10. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι ει-
σηγήσεις για «επιχειρησιακά προγράμματα» επί θεμάτων 
ευθύνης του προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά 
αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολού-
θηση υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

11. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και 
λοιπά Συλλογικά Όργανα/Επιτροπές της ΠΚΜ, επί θεμά-
των ευθύνης του, με εξαίρεση αυτών που ανατίθενται 
με διάταξη νόμου ή όμοια διοικητική πράξη σε άλλο 
διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο. 

12. Η συγκρότηση επιτροπών/κλιμακίων ή ομάδων 
εργασίας για δραστηριότητες επί θεμάτων ευθύνης του, 
καθώς και τον ορισμό μελών αυτών προερχομένων από 
υπηρεσίες αρμοδιότητας του, με εξαίρεση αυτών που 
ανατίθενται με διάταξη νόμου ή όμοια διοικητική πράξη 
σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο.

Α.4) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Βενιαμίν Καρα-
κωστάνογλου του Ισαάκ μεταβιβάζεται η άσκηση των 
κάτωθι αρμοδιοτήτων που αφορούν σε θέματα Διαπε-
ριφερειακών Συνεργασιών, ως εξής:

1. Η έκδοση διοικητικών πράξεων μη κανονιστικού 
χαρακτήρα του τομέα Διαπεριφερειακών Συνεργασιών, 
με εξαίρεση όσον ανατίθεται με απόφαση σε άλλο διοι-
κητικό/υπηρεσιακό όργανο.

2. Ο σχεδιασμός, η υποβολή προτάσεων, και η παρα-
κολούθηση δράσεων Διαπεριφερειακών Συνεργασιών.

3. Η συμμετοχή σε δίκτυα Διαπεριφερειακών Συνερ-
γασιών.

4. Ο έλεγχος τήρησης των νομοθετικών διατάξεων επί 
θεμάτων Διαπεριφερειακών Συνεργασιών.

5. Η μέριμνα για την παρακολούθηση της εθνικής νο-
μοθεσίας στον τομέα αρμοδιότητας.

6. Η διασφάλιση της ορθής εφαρμογής αποφάσεων 
των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.

7. Ο συντονισμός και την παρακολούθηση της διαδι-
κασίας κατάρτισης του απολογισμού δράσης.

8. Η μέριμνα για τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαδικα-
σιών και οι προτάσεις για τη βελτίωση των δράσεων και 
των διαδικασιών.

9. Η αγόρευση ως ειδικός αγορητής στα Συλλογικά 
’Όργανα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

10. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και η ει-
σήγηση του προϋπολογισμού επί θεμάτων ευθύνης του 
προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά αρμόδια 
συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολούθηση αυτού.

11. Η συγκέντρωση στοιχείων, ο σχεδιασμός και οι ει-
σηγήσεις για «επιχειρησιακά προγράμματα» επί θεμάτων 
ευθύνης του προς την Εκτελεστική Επιτροπή και τα λοιπά 
αρμόδια συλλογικά όργανα, καθώς και η παρακολού-
θηση υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων.

12. Οι εισηγήσεις προς την Εκτελεστική Επιτροπή και 
λοιπά Συλλογικά Όργανα/Επιτροπές της ΠΚΜ, επί θεμά-
των ευθύνης του, με εξαίρεση αυτών που ανατίθενται 
με διάταξη νόμου ή όμοια διοικητική πράξη σε άλλο 
διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο. 

13. Η συγκρότηση επιτροπών/κλιμακίων ή ομάδων 
εργασίας για δραστηριότητες επί θεμάτων ευθύνης του 
καθώς και τον ορισμό μελών αυτών προερχομένων από 
υπηρεσίες αρμοδιότητας του, με εξαίρεση αυτών που 
ανατίθενται με διάταξη νόμου ή όμοια διοικητική πράξη 
σε άλλο διοικητικό/υπηρεσιακό όργανο.

Β) Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργούνται:
1. Η ενότητα Α.) της υπ’ αρ. 695554(12084)/02.11.2021 

(Β’ 5246) απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα-
κεδονίας, περί μεταβίβασης άσκησης καθηκόντων σε 
μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Η υπ’αρ. 598788(8065)/25.09.2019 (Β’ 3746) από-
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί 
μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων σε μέλη του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, όπως τροποποιήθηκε με την ενότητα Β) 
της υπ’ αρ. 704761(10249)/22.12.2020 (Β’ 5755) όμοια 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 31 Ιανουαρίου 2022

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 40 (2)
Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας υπαλ-

λήλων του Δήμου Ηράκλειας για το έτος 2022. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

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

2. Το άρθρο 48 «Αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι 
εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα» του Κώδικα Δημοτικών 
Υπαλλήλων (ν. 3584/2007 - Α’ 143).

3. Τα άρθρα 79 και 97 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (ν. 3463/2006 - Α’ 114).

4. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).
5. Την υπό στοιχεία 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου - 

Ο.Ε.Υ. (Β’ 1541/2011 και Β’ 976/2021).
7. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι 

οποίες επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση υπαλ-
λήλων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας για την 
υποστήριξη στις διαδικτυακές συνεδριάσεις των συλλο-
γικών οργάνων του Δήμου.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την υπερω-
ριακή απασχόληση θα βαρύνει τους Κ.Α. 10.6012, Κ.Α. 
10.6051.01 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογι-
σμού του Δήμου έτους 2022, αποφασίζει:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχό-
ληση, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσας έως 31/12/2022 για τους υπαλλήλους του Δή-
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μου μας Βεράνη Απόστολο του Αναστασίου, και Καμπού-
ρη Νικόλαο του Δημητρίου, το ανώτερο σε διακόσιες 
(200) ώρες έκαστος, με την προβλεπόμενη από το Νόμο 
αποζημίωση για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών.

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει 
τα όρια που καθορίζονται με τον ν. 4354/2020. Η κα-
τανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως 

ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες 
της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλεια, 25 Ιανουαρίου 2022

Ο Δήμαρχος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ   

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