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1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

     Με την 92906ΕΞ2019/27.08.2019 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, που εκδόθη-
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 14, 15 του άρ-
θρου 55 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 και του άρθρου 116 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), καθώς και της παρ. 3 του άρ-
θρου 5 του ν. 2303/1995 (Α’ 80), όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 12 του ν. 4275/2014 (Α’ 149), προσλαμβάνεται, 
από 08.08.2019,  η Μαλαματή Παναγιώτου του Σπύρου 
δικηγόρος (ΑΜ/ΔΣΑ 21951) και (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 558811), πτυ-
χιούχος της νομικής σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης και αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού δι-
πλώματος ειδίκευσης Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών 
και Διοίκησης, ως Ειδική Σύμβουλος, κατηγορίας ΠΕ και 
Μ.Κ. 15, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών Χρήστου Τρια-
ντόπουλου, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου εξά-
μηνης διάρκειας και με δυνατότητα ανανεώσεων αυτής.

Η ανωτέρω αποχωρεί αυτοδικαίως και χωρίς αποζημί-
ωση ταυτόχρονα με την αποχώρηση, για οποιοδήποτε 
λόγο, του Γενικού Γραμματέα που την προσλαμβάνει.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Οικονομικών: 115329/
23.08.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1157010210/27.08.2019) .

  Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

    Με την 85170/23.8.2019 απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 55 του π./δτος 63/2005 και του άρθρου 116 
του ν. 4622/2019, προσλαμβάνεται ο Αλέξανδρος Σου-
ρουλάγκας του Παναγιώτη (ΑΔΤ: AM 078730), κάτοχος 
διπλώματος Μηχανικού Μεταλλείων - Μεταλλουργών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο Γραφείο του 
Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Αθανασίου 
Κυριαζή, σε θέση Ειδικού Συμβούλου με τις αποδοχές 
του ΜΚ13 της ΠΕ κατηγορίας, με σύμβαση ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, από 
19-7-2019, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο, 
κατά την κρίση του ανωτέρω Γενικού Γραμματέα.

Οι μηνιαίες αποδοχές του ανωτέρω, θα καθορίζονται 
από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 και 
την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ) 
σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί από τον Γενικό Γραμμα-
τέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων και τον αντισυμβαλλόμενο λύεται αυ-
τοδίκαια, χωρίς αποζημίωση και ο αντισυμβαλλόμενος 
απολύεται με την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση 
του ανωτέρω Γενικού Γραμματέα.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 5764/27.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1154266535/28.8.2019).

      Με την 85172/23.8.2019 απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 55 του π./δτος 63/2005 και του άρ-
θρου 116 του ν. 4622/2019, προσλαμβάνεται ο Σωτήρι-
ος Διαμαντόπουλος του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ: ΑΗ 567505), 
Δικηγόρος (AM Δ.Σ.Α.: 031086), κάτοχος πτυχίου και με-
ταπτυχιακού διπλώματος σπουδών της Νομικής Σχολής 
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του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας Αθα-
νασίου Κυριαζή, σε θέση Ειδικού Συνεργάτη με τις απο-
δοχές του ΜΚ13 της ΠΕ κατηγορίας, με σύμβαση ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών, 
από 19-7-2019, η οποία μπορεί να ανανεώνεται ανά εξά-
μηνο, κατά την κρίση του ανωτέρω Γενικού Γραμματέα.

Οι μηνιαίες αποδοχές του ανωτέρω, θα καθορίζονται 
από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 και 
την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ) 
σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

III. Η σύμβαση που θα υπογραφεί από τον Γενικό 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον αντισυμβαλλόμενο 
λύεται αυτοδίκαια, χωρίς αποζημίωση και ο αντισυμ-
βαλλόμενος απολύεται με την για οποιονδήποτε λόγο 
αποχώρηση του ανωτέρω Γενικού Γραμματέα.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 5764/27.8.2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 7065442710/28.8.2019).

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ι

3  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

    Αριθμ. οικ. 8087 
Διορισμός Ειδικού Γραμματέα Υποδοχής του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 

 Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42, των παραγράφων 4 και 

9 του άρθρου 111, της παραγράφου 10 του άρθρου 116 
και της παραγράφου 7 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 «Εθνι-
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολό-
γησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφά-
νεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», (Α΄ 33), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 
σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή 
της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χο-
ρήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προ-

στασίας (αναδιατύπωση) (L180/29-6-2013), διατάξεις για 
την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 51), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του κεφ. Β΄ του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

5. Το π.δ. 122/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Με-
ταναστευτικής Πολιτικής», (Α΄ 149), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτά-
κη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της “Νέας 
Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118).

7. Το άρθρο 2 του π.δ. 81/2019 « Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

9. Τα άρθρα 4 και 19 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

10. Την αριθμ. 7337/29-7-2019 (ΥΟΔΔ 498) κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασί-
ας του Πολίτη, περί διορισμού του Πάτροκλου Γεωργιάδη 
του Βίκτωρος, στη θέση του Γενικού Γραμματέα Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου, με βαθμό 
1ο της κατηγορίας των ειδικών θέσεων, αποφασίζουμε:

Τον διορισμό του Εμμανουήλ Λογοθέτη του Δημη-
τρίου, με Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας: ΑΚ 544996, ως 
μετακλητού υπαλλήλου, στη θέση του Ειδικού Γραμμα-
τέα Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, με βαθμό 2ο της κατηγορίας 
Ειδικών Θέσεων.

(Αριθμ. βεβ. Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οι-
κονομικών Υπηρεσιών: 53/21-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3930841227/28-08-2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Ι

4  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Με την 132691/Γ1/28.08.2019 απόφαση της Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1735/1987 «Προσλήψεις 
προσωπικού στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος 
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
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διατάξεις» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/11.11.1987) και του άρθρου 14 
του ν. 2190/ 1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» 
(ΦΕΚ 28/τ. Α΄/03.03.1994), ως ισχύει, του π.δ. 410/1988 
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κεί-
μενης νομοθεσίας που αφορούν το προσωπικό με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» 
(ΦΕΚ 191/τ. Α΄/30.08.1988), ως ισχύει, του άρθρου 40 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), 
του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ. Α΄/2018), ως 
ισχύει, του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων. (ΦΕΚ 119/τ. Α΄/2019), του 
π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 121/τ. Α΄/2019), του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/τ. Α΄/2015), ως ισχύει και 
της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2303/1995 «Πληρωμή 
αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συ-
στήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 80Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 12 του ν. 4275/2014 
«Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) - Επιλογή προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 149 Α΄), 
προσλαμβάνονται σε θέσεις δημοσιογράφων στο πρώην 
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και νυν Γραφείο 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων οι κάτωθι ως εξής:

α) η Γεωργία Αγγούρη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: Τ 520452, 
ΔΕ κατηγορίας (A.M. ΕΣΗΕΑ: 2431) (A.M. ΕΦΚΑ: 8456) 
από 29.07.2019 και

β) ο Αθανάσιος Κουκάκης του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ.: 
ΑΒ 588735, ΠΕ κατηγορίας (A.M. ΕΣΗΕΑ: 4860) (A.M. 
ΕΦΚΑ: 17597) από 09.07.2019.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 5780/28.08.2019).

[Αριθμ. βεβαιώσεων εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου α) 1993892109/ 
28.08.2019 και β) 1051041176/28.08.2019]. 

 Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

5  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

    Με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/456077/15869/3385/ 
2613/28-08-2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, λήγει αυτοδίκαια, από 11/07/2019 η 

θητεία του Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του πρώην 
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, ΚΑΛΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
του Νικολάου (με Α.Δ.Τ. ΑΙ 559361) Πτυχιούχου του Τμή-
ματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
της Ματσεράτα της Ιταλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των αρ. 45 παρ. 2 και αρ. 47 παρ. 4 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 
133/Α΄/07-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1371419327/
01-08-2019).

      Με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/456057/15859/ 
3384/2612/27-08-2019 απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, λήγει αυτοδίκαια, από 
11/07/2019 η θητεία του Ειδικού Συνεργάτη στο Γρα-
φείο του πρώην Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, Ιούλι-
ου Συναδινού, ΑΔΑΜΙΔΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Αποστόλου 
(με Α.Δ.Τ. ΑΑ247583) πτυχιούχου του Τμήματος Νομικής 
της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφω-
να με τις διατάξεις των αρ. 45 παρ. 2 και αρ. 47 παρ. 4 
του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/07-08-2019).

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1219521278/
01-08-2019).

  Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ι

6  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

    ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

  Με την 334/22.08.2019 απόφαση του Υπουργού Επι-
κρατείας και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 55, 
56 και 57 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(Α΄ 98), του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυ-
βέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), του κεφαλαίου Β του 
ν.  4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), 
όπως ισχύει, του ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την 
πολύ απασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου 
απολαβών στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, (Α΄ 65), το π.δ. 83/2019 «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και τη 
σχετική διόρθωση σφαλμάτων (Α΄ 126) και την Υ6/2019 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υπουργό Επικρατείας» (Β΄ 2902), αποσπάται από 
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09.07.2019 η Μαρία Μιχαήλ του Χαραλάμπους (ΑΔΤ: 
Φ 005279), μόνιμη υπάλληλος του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητι-
κού - Οικονομικού, με βαθμό Α΄, στο Πολιτικό Γραφείο 
του Υπουργού Επικρατείας Κυριάκου Πιερρακάκη. Η εν 
λόγω υπάλληλος θα λαμβάνει το σύνολο των αποδοχών 
της θέσης από την οποία αποσπάται.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Οικονομικών: 115430/
26.08.2019).

Οι Υπουργοί

Παιδείας και Θρησκευμάτων Επικρατείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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