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Παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της
ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το
ν. 3723/2008.

2

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων
που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017.

3

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» του Δήμου
Ιεράπετρας.

4

Καθιέρωση με αμοιβή Ενεργών Εφημεριών για
ένα (1) Φαρμακοποιό του Αρεταίειου Νοσοκομείου, έτους 2017.

5

Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001883 ΕΞ 2016/Χ.Π. 2532
(1)
Παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της
ρευστότητας της οικονομίας σύμφωνα με το
ν. 3723/2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής
κρίσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 250).
2. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του ν. 3845/2010
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Α΄ 65).
3. Το άρθρο 7 του ν. 3872/2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148).

Αρ. Φύλλου 4270

4. Το άρθρο 19 του ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
5. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
8. Την υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π.0000996ΕΞ2016/Χ.Π.1384/
06.07.2016 (Β΄ 2109) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σχετικά με την παράταση του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον ν. 3723/2008.
9. Την υπ’ αριθμ. ΕΜΠ. 3782/29.11.2016 εισήγηση του
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
10. Την υπ’ αριθμ. C(2016) 8732/19.12.2016 - SA.46955
(2016/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
11. Την υπ’ αριθμ. C(2016) 4050/29.06.2016 - SA.45629
(2016/Ν) έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την παράταση των προθεσμιών που ορίζονται για τη
συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις
του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (Α΄ 250) «Ενίσχυση της
ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των
επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης
και άλλες διατάξεις», έτσι όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, μέχρι τις 30.06.2017.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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Αριθμ. ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016
(2)
Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων
που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του
ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄170) όπως ισχύει.
2. Την αριθ. 1/20.1.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20-1-2016)
Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Το έτος 2017 θα διενεργηθούν τρεις χιλιάδες πεντακόσιοι (3.500) πλήρεις φορολογικοί έλεγχοι και δεκαεννέα χιλιάδες οκτακόσιοι (19.800) μερικοί φορολογικοί
έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ, ΚΕ.ΦΟ.
ΜΕ.Π, και Δ.Ο.Υ.
2. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν,
το εξήντα τοις εκατό (60%) θα αφορά φορολογικά έτη,
χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας (2012-2016).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 16591
(3)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας» του Δήμου Ιεράπετρας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010
(ΦΕΚ 229/Α/27-12-2010), «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 239 - 241, όπως ισχύουν
του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006), «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του
ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/26-04-2013) «Κύρωση της από
31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
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Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α/2014) και 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015),
όπως ισχύουν.
6. Την αρ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015).
7. Την αριθμ. 5967/23-06-2011 απόφαση με την οποία
εγκρίθηκε η αριθμ. 92/2011 (ΦΕΚ 1520/Β/27-06-2011)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας περί
σύστασης Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας».
8. Την αρ. πρωτ.: 16142/09-12-2013 απόφαση, με
την οποία εγκρίθηκε η αρ.: 270/15-10-2013 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας (ΦΕΚ 3263/Β/
20-12-2013) περί τροποποίησης της αρ. 92/2011
(ΦΕΚ 1520/Β/27-06-2011) απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιεράπετρας.
9. Την αρ. 312/21-11-2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιεράπετρας, με την οποία τροποποιείται η
αρ. 92/2011 όμοια του εν λόγω Συμβουλίου, όπως έχει
τροποποιηθεί με την αρ. 270/2013 ως προς το ποσόν της
ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που διαθέτει ο Δήμος
Ιεράπετρας στο ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. και ως προς τη δεύτερη
υποπαράγραφο της παραγράφου 5, όπου αναφέρεται το
συνολικό ποσόν της ετήσιας δαπάνης που προκαλείται
εις βάρος του Κ.Α 00.6715.02 του προϋπολογισμού του
ανωτέρω Δήμου από την εν λόγω απόφαση.
10. Την αρ. πρωτ.: 14515/19-12-2016 βεβαίωση της Δ/
νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας
περί πρόβλεψης πίστωσης, για την ανωτέρω τροποποίηση, στον Κ.Α. 00.6715.02 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 και των προϋπολογισμών των επόμενων
οικονομικών ετών, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αρ. 312/21-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, με την οποία τροποποιείται η αρ. 92/2011 (Φ.Ε.Κ. 1520/Β/27-06-2011) όμοια
του εν λόγω Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί με
την αρ. 270/2013 όμοια (ΦΕΚ 3263/Β/20-12-2013) ως
προς το ποσόν της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης που
διαθέτει ο Δήμος Ιεράπετρας στο ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. και
ως προς τη δεύτερη υποπαράγραφο της παραγράφου
5, όπου αναφέρεται το συνολικό ποσόν της ετήσιας δαπάνης που προκαλείται εις βάρος του Κ.Α. 00.6715.02
του προϋπολογισμού του ανωτέρω Δήμου από την εν
λόγω απόφαση, ως κατωτέρω:
1. Ως προς την παρ. (4α):
4.«Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου, η οποία
ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες (10.000,00) ευρώ και η τυχόν
έκτακτη επιχορήγηση, το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν
στην καταβολή της έκτατης επιχορήγησης. Πιθανή
αναπροσαρμογή του ύψους της χρηματοδότησης για
τα επόμενα έτη θα γίνεται κατόπιν σχετικής απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου».
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2. Ως προς τη δεύτερη υποπαράγραφο της παραγράφου 5, ως εξής:
«Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.02 του προϋπολογισμού έτους 2017 του Δήμου Ιεράπετρας, ύψους
δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ και ισόποση για τα επόμενα έτη σε βάρος του αντίστοιχου προϋπολογισμού.
Τυχόν επιπλέον δαπάνη, λόγω έκτακτης χρηματοδότησης, δεν μπορεί να υπολογισθεί, επειδή εξαρτάται από την
εκάστοτε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισόποση
θα προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς».
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Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ. 92/2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας (Φ.Ε.Κ. 1520/Β/
27-06-2011) όπως τροποποιήθηκε από την αρ. 270/2013
όμοια (Φ.Ε.Κ. 3263/Β/20-12-2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 27 Δεκεμβρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθμ. 1306
(4)
Καθιέρωση με αμοιβή Ενεργών Εφημεριών για ένα (1) Φαρμακοποιό του Αρεταίειου Νοσοκομείου,
έτους 2017.
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
(20ή Συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2016)
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1. Το π.δ. 423/1991 (ΦΕΚ 154 Α΄/11-10-1991) «Οργανισμός των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αιγινητείου και
Αρεταιείου».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες « Για το προσωπικό των
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο... Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθμός
των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης τους μέσα στα όρια των πιστώσεων
του Προϋπολογισμού τους μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους ........».
4. Ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει σε 24ωρη βάση κάθε τέσσερις (4) ημέρες για Χειρουργικά και Μαιευτικά - Γυναικολογικά περιστατικά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π. οικ. 53080/23-05-2005 απόφαση του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
5. Ότι υπάρχει πρόβλεψη στο σχέδιο Προϋπολογισμού του Νοσοκομείου για το έτος 2017, η σχετική δε πίστωση,
η οποία εκτιμάται στο ποσό των 7.400,00€ θα βαρύνει τον κωδικό 0261 κατά 7.400,00 €, αποφασίζει την καθιέρωση
Ενεργών Εφημεριών για ένα (1) Φαρμακοποιό του Νοσοκομείου έτους 2017 και εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης
έως τέσσερεις (4) εφημερίες μηνιαίως για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ

Υπερωριακή
απογευματινή
εργασία μέχρι
τις 22.00

Εργασία
νυκτερινή
πέραν της
υποχρεωτικής
από 22.00-6.00

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

46

316

304

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ

Εργασία Κυριακών Εργασία Κυριακών
και εξαιρέσιμων
και εξαιρέσιμων
πέραν της
πέραν της
υποχρεωτικής από
υποχρεωτικής
6.00-22.00
από 22.00-6.00
172

64

42786

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 141
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό του ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης έτους 2017.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 « Αποζημίωση νια
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου
- αποζημίωση προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου» του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(ΦΕΚ 176/A/16.12.2015).
3. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.
4. Τις μεγάλες υπηρεσιακές ανάγκες λόγω έλλειψης
διοικητικού και λοιπού προσωπικού, που επιβάλλουν
την απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας του ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Παιδείας Δήμου Βόλβης» κατά τις απογευματινές ώρες
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για:
α) Να διεκπεραιωθούν οι αυξημένες και επείγουσες
εργασίες της διοικητικής υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας
Δήμου Βόλβης».
β) Την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Διοικητικού συμβουλίου του ΝΠΔΔ και την αποστολή τους
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.
γ) Την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στους Παιδικούς Σταθμούς και
στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
5. Τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ « Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου
Βόλβης» για το οικονομικό έτος 2017, στον οποίο έχει
προβλεφθεί δαπάνη για υπερωριακή εργασία με αμοιβή,
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πέραν του κανονικού ωραρίου, ύψους 1.200,00€ η οποία
βαρύνει τον Κ.Α 02.60.6042, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε και κατανέμουμε την υπερωριακή απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου του Νομικού προσώπου
Δημοσίου Δικαίου ΟΚΠΑΠ Δήμου Βόλβης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για
τo έτος 2017 με την προβλεπόμενη αποζημίωση του
ν. 4354/2015 για την αντιμετώπιση εποχιακών, έκτακτων
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μας σύμφωνα με
το σκεπτικό της παρούσης ως εξής:
α/α Κατηγορία

1

Αριθμός
Προτεινόμενων
Υπαλλήλων

Σύνολο ωρών
απογευματινής
εργασίας

ΔΕ

1

240

Σύνολο

1

240

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής εργασίας ορίζεται
ο Πρόεδρος του ΔΣ του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΝΠΔΔ, ο οποίος θα βεβαιώνει ενυπόγραφα την εκτέλεση της υπερωριακής εργασίας.
Ο αριθμός των ωρών καθορίζεται στα όρια του προϋπολογισμού.
Οι ανωτέρω ώρες υπερωριακής απασχόλησης δεν θα
υπερβαίνουν ανά υπάλληλο τις 20 ώρες μηνιαίως.
Με την απόφαση της καθιέρωσης της υπερωριακής
απασχόλησης και σε συνδυασμό με την κατανομή της
προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 1.200,00€ η οποία
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017
όπως αναλύεται κάτωθι:
Κ.Α 02.60.6042 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής
εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές: (πρακτικογράφοι) ποσού
1.200,00€.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Απολλωνία, 21 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΟΪΤΣΑΣ
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